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Այս օ րը նշում է աաշ-շ
խախար ր հիհ  142 երկիր՝ նեե-

առ յալ  Հ Հա յաս տա նըը:
80 երկր րնեն  րում աայդ պի-
ի տոն ընդնդհ հանան րա պեպ ս 
կա,ա, իիսկսկ միմի  շարք պե-

տոութւթ յ յուն նեեր րում` ԱՄՆ-
ւմմ, ՃՃա պոն նիիա յուո մ, 
վստտ րա լիա յում և  Նոոր 
ե լաանն դիդիա այոյ ւմ, այս տոտոնըը 
շշվով ւմ է ըընդնդդհահահհ նրնրապպապպեեսես 

մե մե կ այա լ օրօր: Ա ռա ջինին ան գաամմ տո նը նշնշվել է 1189090-ի-իին`ն`ն  Ավսվստ-
րոո-- Հուն գագ  րիա յոււմմ,  ԲեԲե գիաիա յում,մ, ԳԳեր մա ն նիաաայ յյուոուումմմ, ԴԴԴԴաաա-ա-ա
նիա այոյում, ԻսԻս պ պա ննիա յոյոումւմւմմ,,  Ն Նորոր վ վե եգիգիիաա այոյ ւմ ևև  միմի մի շշարարք ք քք աայայլ 
երրկրկր նն նեերոր ւմւմ:: 11886-ի-ին ա աա մեմե րրրի ի իի կկակկաց ցցցիի իի և  կկաաաանանանան  դ դա ցի աաշշշշխխխախատտա-ա-
վոոր րնեե րրը ը ցոցույց էին կակազ զ մաամ կ կկերերպպելելել՝՝ աաշաշխխխա աատտտան քաա յյյյինին գգրա-
ֆիֆիկկը ը 8-ժաժամ մ մյայաա դդդարա ձ նեե լ լլուուուու պպպա հանն նջոջովվ: ՉՉիի իկակակ գ գ գոոյոոյոււմւմ ցցուույյցըցը 
ցցրրե ե լու հեետտ ևաևան ն քոքով վ վ մաամաաամմմահհհաաա ացացացավ վ 8 ոսոսս տտի ի կականնն ևևև 44 4 ցոց ւ ցա րրարրարր,, ,
տտասն յակակկ մմարարրդդդ դիկիկիկկիկկկկիկ տտտտտտտտտոոուո ժժեցեցիննի :: 18188989999--ին փաափափա րիզ յանան կկկոնոնգ-գ-
րերեր սսը, իիի հի իշաշատ տտակկակակակկ  ՉիՉՉիՉիՉիկկա ագոգ  յի ի դեդեդեդդեպպպպ պպ պ քեքեքեեքքեքեքե ր ր ր ր րրրի,ի,ի,ի,, ոոո րրոո ո շոշոշ ւմ ըըն դոդոդոդ ււ ւ նենենենեեեեցցցցցց
ա ա մե մե  նամամ յ յա ա ցոցոցցուււյյ ց ցերեերերերր աաաաաննցնցնցց կկկաց նննե ե լոլոոոլոււ մամամաամամամաամաաաամամաաամմամամմ սսս սսս ս սս սինինիննիինի :

«Լ«ԼԼ«  րրրր րրաագագագ ր րոողողողողնն ններերերեր աաաառ ռռանանա ցցց սասահ-հ
մաանն նեներրիի միմիմի ջաջ զ գա յինին կկկկազաազմ մա-ա-ա-ա-

կեր պպպպպութթթ յու ն նը ը հհհրհրհրհրհրաաա ապա րրաա կեկեկ լ լ էէ մմամ մու լլիի ա ա զազատ տուու--
թյթյյյաանանննաանան վվվվվերերերերրրաաբաբաբաբաբեերեերյաալ լ իրի աամե մե  նան մ յայա զե կույ ցը: Ըստ այդ 
զզեզեզեեզեկոկոկ ււյցիցիի՝ ա մե մե  ն նաաաազզաատ մա մուլւլն ու նի  Ֆին լան դիան: 
 ԲԲԲԲԲաացիցիի  ՖՖիՖ ն լան դիա յիից՝ց՝ ա ռա ջաատտար տասն յա կում են 
ՆՆՆՆ ՆՆի ի դեդեռռռռ լլանդ նե րը,  Նոր վե գիան, Լ Լյոյուքւք սեմեմբ բբոուոււրրրգըգգ , Ան-
դդոդոոոդոդոդ րրրրրարարարր ն,  Լիխ տեենշնշննշ տ տեյ ննը,ը,  ԴաաԴ ն նիաիան,ն, ԻԻԻս սլալ ն ննդիդդ ան, 
 Ն ՆՆոորրոր  Զե լան դիաիաաաանն,ն,նն ՇՇՇվվվե ե դիդիդ անան:: :  Հաա աաա յայայայասս ստատատաա ն նն նը ը 78788-ր-րդդ 
 հ հհհհոո ոոորրրիիի զզ զո ո նանա կ կա ննոնոոումւմւմւ էէէ,, և և մմմմմմմա աամոմոււլիլիիի աաազ զզզաա ատոտտութ յյանանանն ցցու ցաա-
նննինինինին  շշոովովովվո աա ռ ռա ջաջաաաատտտտարարաաար է տտտտտտաաա արածծաշր ջա ննուումմ:մ:
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 Շու շ շշշշշշշիիիիիիիիիիի աա զզ զա ատագ րու մն մն Արցախխյան ա զա տա ա մմամամամ ր-
տտոտոոտտ ւմմւմւ հհաաայայաաա  կկկկա աա ակական ռազ մա կանան ոոււ ժեժեր րիի ա ռառա ջջին նշաաաա նն նաաա--
կակաաակալ լլլիցիից հհհհհաղաաաղղաղաաա  թ թաա ա անանակն էր, որ տե ղի ու նեեցացավ վ 1992222-ի-ի-ինն,ն,  
ՇՇՇուոււ շ շ շշի իի լելելեեռռռ ռննանաաաանն  քքք քքաաաղաա քում՝ նա խա պես ու ճճշգրգրիտիտ մմշաաակ-կ-
վավվածծծծծ ռռաաաազ զզ զ մմամամաամմ  կկկ կաանան պպլա նով: ՇՇու շ շիիի ա զա  տտագրգր մ մաամա բբ բ
ԱրԱր ց ցախախյյ յյանաննանա շշշշշաաաարարժ ժու մը թևա կոկոկո խխխեցեցց ոո րա կկա կկաան ննորրր 
փոփփոփոփ ււլւլ՝՝ վճվճռառա կկկ կանանանանննա  բե կոկկումւմւ  մտցնենեելլ լ լովոով պպպաաաատեե ր րազ մմոուոււմմ ևևև 
ԼԼՂՂՀ անան կ կա խխոխոխոոութթթւթթւ  յ յ յյու ննըը դդադարձ նե ելոլոոով վ աա ա ռռաաառ վվվելել իի րա ակաակ ն:ն:

ԱԱԱզԱզ գ գգգե եեերիրի հհիի իի շոշոշոոշոշող ղ ղղղուոււթթ թ թ յյայաանննն մե մեմեմեջջ ջ հհահաղղ ղ թթթթաթաթ  նակակկկն նն նեեերըրըրը թթթոոողղողող-
ննոնոոումմմմ եեեենն նն անաննննջնջնջնջջնջ  ջջ ջջջեեեեելիլիիլ հհհետետետք,ք  և  այայյսս ս օօօօօրըըըրըրը մեմեմերր տտտտոո ո ննանացցոււույյյցիցիցցիի 
փփափափափափփափ  ռաա վովոորրրրրր է է է ջեջեջեր ր րիցիցիցցց մեմեմեմեմեմեկկկն ն է:է:  ՄեՄեՄեեեր րրր զզզզզազազազզզզ  վ վվվվաակակաաա նն նեե եեե րիրիրրիրին նննն ուու թթթոոոոռռռոռռ-
նենենենե ր րրրր րրինիիինինիի մեմեմեմեմեննննննք ք ք ք աայ սօրրրր պպպպպպատատ մ մմուուոո մ մմմ եեենենեե քքքք քք ք հաաահահաահ յյյյյյ տատաաաղղղղղղաաաանաննաա  դ դաա վվվվվովով րր
զոզոզզոզո րրրր րրրահահահաա  րրրրրրր րա աաամմմամա նա տատաաաար րր րրնենենենեն  րր րրի ի ի ի և ևև ք քք քաաաաաաաաջաջարրրրրիիիիի զիզիզիզիինննն վվովովոր րր րրնենեեենեեեեեերրրրրրրիիիիի
հեհհեհե րր ր րրոոո ո սսոսոսոսս ւթւթւթւթթթթյ յ յաանանանա  ու անանանանննձձձձձ ձձձ ննանանանանանանազզզզզզզոոոո ոո ոհոհոհոոհոհութւթթւթթթթյյ յյաանանաանա մմմմմաասին,ն,, հհհհհիիիի իիիիիշոոոոոշումմմմ 
ենեենենենեննքքք, ոորր ր ֆֆֆաֆաֆֆֆֆ  շ շիզիզ միմի միմիմի ոոոուոու մմմարար դդատատաաատտ յյ յյյաաաաա ա ցոոցոցցց ւթւթթթթթւթթ յ յաան դդդդեմեմեմեեմմ  ՄեՄեՄեՄեՄեՄ ծծ
հհաահահայյյյրերեեերր  ն նա աակակակակկկակ ն նոում մ մ մե մե մե մե մե մեր ր հհայ րերեե րրր րի ի ոոուուո պպպպպաաա աա ապպեպեպեեեպեպերր րրի ի աարրրրրրյ յ յանանաննանննանաանանաա գգգգննոոն վ նվաճաճվվածածածծծ հհաղղղղղ թա նանաաա կ կը ը
հննհննաա աաա րարարաաարարա վվո ոորրրոորոր ւթւթւթւթւթթթյյյ յ յ յյյոոոուուոո ննննն ննննն էրէ աաշշ շ շ շշխախախախախաախախախախախ րրրրր ր հհիհիի բո լոլոր ր ր ժժժոժոժժոժժո ղղղ ղ ղղո վովուրւրդ դ դ դ նննենեննենն  րրրի ի հա մաարարարր՝՝ կակակակաառռոււցցցցցե եեելոլու ւ խախախաաախաախա--
ղաաաաղղղղ ղ ղղ ոոոոււււոո աաա վ վվվվ վ վե եելիիլիիիի լաաավվվվվվ աաաաաաա պա գագագագաագ ::

ԱՊԱԳԱ ԱԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTUREE DOCTOR)
Գլխավով ր խմբագիր

ՍԵՍԵՍԵԴՍ Ա ԽԱՉԱԱԱԱԱՏՏՏՈՒՏ ՐԻ ԹՈՐՈՍՅՅՅԱՆԱՆԱՆՆ
Editor

SEDA TOROSYAN
Թղթակից

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգնգնգնգլլերեն նյոնյոնյութեեւթ րրի պատասխխխխխխ նանաանաանաանատուտուտուտուուտ

ԱՆԱԱԱՀԻՀԻՏՀԻՏ ԴԵՄՈՒՐՉՅՐՉՅՉՅԱՆԱՆԱՆ
Համակակակաաարգչգչրգչգչրգչր այիայիայիյիայա ն ձն ձն ձն ձձն ևավևավևավև որոորոորողղղ
ՎԱՐԴՈՒՒՒՒՀՀԻՀ ՄՄԵԼՄԵՄԵԼՄԵԼՄ ԻՔՍԻՔՍԻՔՍԻՔՔԻՔ ԵԹՅԵԹՅԵԵԹԹԹ ԱՆԱՆԱՆՆ

ԼրԼրաԼ տվական գոոործործործործործոր ւնեւնեւնեւնեւնեւ ութւթյուույոււնն ին ին իրակրրաակրակր անանաննաանանացննոցն ղ՝ղ
Երևանինի ՄխՄխՄխիթաիթաիթար Հր Հերաեր ցու անանանանվանվվվանանվան պպեպեպետատակկանան աաաա

բժշկակկան անան ն համհա ալսարաարանն հիմնադրամմ:
Թերթը գրանցվնցվն ած է ՀՀ արդարադատության

նախնննա արարությունում:
Գրարաննցման վկայական՝ N 299

Տպագրվում է
ԼեգԼեգալ ՊՊլյոուս ՍՊԸ հրատարաարաաարակչությունուննումուոււմ:::

Հասսցե՝ցե՝ Երևան 0025,25, ԿոԿոԿ րրրյրյունի փ. 222
Հեռախոախոս՝ (060)) 6262-6 12-12-46,4646  2-46, 2-47747

E-mmail: apagabzabzzzhhish hk@hk@@yysmu.aammm
Ծավաալը՝ 48 էէջջ

Տպպաքքանակըըը՝ 3300 օրօրիրր նակ
Անվվճարճա

ԱԱԱԱԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊՊԱՊՊՊՊԱՊԱՊԱՊԱԱԱԱՊԱՊԱՊՊՊՊՊՊՊԱԳԱԱԳԳԳԳԳԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԱԳԱԳԳԱԳԱԱԳԱԳԳԱԱԳԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ Ա ԱԱ ԲԺԺԺԺԲԺԺԺԺԺԺԲԺԲԺԺԲԺԺԲԺԲԺԺԺԲԺԺԲԺԺԲԺԲԺԲԺԻԻԻԻԻԻՇԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ Կ ՄաՄՄաՄաՄաՄաՄաՄաաաՄաՄաաՄաՄաՄաաաաայիյիյիիյիյիյիյիյիյյիյիյիյիյիյիյ ս սս 2022 16166166 NNNNNN 223-3--24242424 ((((((((((1313333331333313131313333333434334333333 -1-111111111113333333333333333333555)5)5)55)55)2222222222222
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ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՕՐ

ԿԼԻՄԱՅԻ  ԵՂԱՆԱԿԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏ� ԹՅԱՆ 
ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՕՐ

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ

ԱՎԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ

Ժաա մաան նաա կակ  կիցց աաշ-շ
խախար ր հոհումւմմւմ կկլիլիի մ մա այիյի պպպաահ պպա-ա-

ու մըմը կկարար և ևևևոո ո րրաագգուույնյն հհիմմի --
աաաախխնխնխ  դ դիրր ն նեե եերրրիրիցց է:է:էէ:
ԱյԱյս տոտո ն նը հահասս տատտատ տ վեվեցց իի

պաա տ տասասասաս խ խ խխանան օ դդեր ևու թա-ա
աաաանննննենենեներ ր րրիի`ի`ի կկլիլիի մ մաայյիի, որ պեսեսես 
եեետ տ տ տաաա գագագա սե եե րորորունւ դ դ դ նեննեն  ր րի բաա-
եեեե կկ կ կկկեեեեեեե ցոցութւթ յ յանան վվվվրարաարարարա աազ զ զ զդոդդ ղ 
ակակաաարրրրրրևևոևոր գոոգորրրծոծոծոոոոննն նի,ի,ի,ի,ի, պպպպպպպաաաաշաշտ-տ-

պապաաաան ննն նուուութ թ թթթթթյայայայայայյ ն նննն կոկոկոկոկկոկոկոչ չչչչինիիիինին:: ԵրԵրկ կ րիրիրիրի կկկկկկկլիլիլիլի մ մմմաաաաայյյիիիյյի պպպպահահաաա պ պաաաննոնոնոււմըըըըմ կկկկկկկկկաաախխխախախ վ վ վածածա  
է է մե րր ր մոմոմոո լ լլլո ոոոոո րարարարարաա կկկիիիի ի ի յու րաաա ք ք քանանանանչ չ չ յոյոյոոոյ ււրրւււր բննանակկկկ կկ կկկչչից: Ն մմմանանանանանանննննան կկկկկկաաարարարրևոևևոևոևորրրր
գոր ծոծումւմւմ մեմեմեզզզզզ նիցիիցց յյու րա աքաքաաննչնչնչչ յ յ յուոոււո  ր րրրըըըըըը ըը կկակակակարրրրոոոողո  է ներերրրդդ դ դրորումւմմւմւմ ոոււնեն -
նաալ:: ԱԱյս աաաաառռռուուուո  մոոոովովվ կա րեեելլլլլլի ի ի ի էէէէէ կկրկրկրրճաճաճաճաճատ տելել աաավ տոո մե մեմե  քե նա ա անենեն  ր րիի
օգօգ տտա ագոր ծոծոոււււ ււմըմըմըմըմըը,, ,, բբնա կակաաաաակ  ր րր րաանանաննն ննե ե րրում օգգտատատատատաատտագգ գգ գգորորորորոորոր ծել է ննններերերերրր-
գիիաա խնա յող լոլոոլոոլ ւյււ  սի աղաղղղաղբբ բբբյոյոյոոոյուրւրւր ն ներեր, մաս նանակկկկկկցեցեցեցեցեց լ լլ լ ծածածաաաաաաաառռռռռ ռ ռռա աաաատոտոււնւննւննւնւն--
կե րինն, պապ հ պապապապաապ  ն ննել կկկկկա անննանան չ տա րածք նե րրը:ը: ԹԹԹԹվվվուուում մմմ է՝է՝է՝է՝՝է՝ աաաաաաայսյսյյյսյսյ  
աա մե  նը ըն դա մեմեմե մե մե ն նննննը մամմամամաամ ննն նրուք ներ եենն, իի ր րա ակաաաաական ն ն ն նուուում մ մ դրդրդրդրդրրանանանանա ք քք 
հսսկակա յյա կան նշշշշշշաաա աաննանանակ կ կկկուո թ թ յոյունւն կկոու նե նան,ն եե թթե ե կիկիիկիկիկիկիկիիկի րրրրրրառառառա  վվ վվենենեն 
Եր կիրիր մո լո րա կկկկիիկ աաաաամմմմ բոբբբբ ղջղ  բնակ չոութւթ յանն կկողո  միմիցցց:::

Ա Ամե մեմեմեմե նն ննաաամմ յ յա աաա այայս ս տոտոնն նը ը 
ռչակ կ վեվել է թաթաթաննննգգագա ր րանան ննեե-
իի միմի  ջաջազ զգա յինն խխխորորհրհր դդի ի
րրորորրր շշ շ շմամամամամաամբմբմմբմմմ ՝՝ 197777777-ի-ի-իի-ի մմա յի սի ի ի
88 իիիի-ի-իիիննն ննն ն ԻԿԻԻԿԿԿԿԿԿԿԿԻԻԿԿՕՄՕՄՕՕՕ -ի-ի-իիիի-իիիիիի ((((((((ICICICICICIIII OMOMOMOMM -- TTTThhhheehhehee 
nnnteteteternrnrnrnrnnnatatatatataaaa iioooiiioioonanananaanaaal l CoCoununcicil l ofofffof MMMu-u
eeeeeumumummmmumum )s))s)s))) 1111111-1-1-1-1-11-րրդրդրդրր գգգգգգլլլ լ լ խախախախախխ վ վ վվորորորորորրր կկկկկկկկոոնոնոնոնոնոնոոնոնոննն---
եե ր րրրրանանաաննանս ս իիիիի ի ընընն թ թթացաաց քքուում՝մ՝մ ռռռոուուուոու--
աաաաաաաաակկկկկկկ կկանանաանաաաաաաաա պպպպպատատ վ վ վիի ի րրակկոււթ թ թթթյայաաաանննն 

աա ռաաաաաառ ջջջջջջջջջջաարարարարարարարարար կ կ կկկկութ թյաաամբբմբմմբմբմբմբմբ։։։ 11911991997878787878-ի-ի-ի-իի-իիից՝՝ց  
յոյոոոոււ ււ րրրարրա քք քաանանչ յոուրւր տտտաա րիրիրիրիրի, այայայայսսս ս օօօ օօ օօրըրըրըրըըրր նննշշվվշվշվվուււմմմ մ է էէ էէ աաշաշա խխարարրրարրհ հ հ հ հհիիիիի աաա ա վվեվեվվեվեվեվեվե լ լ լլլլի ի իիիիիիիի
քքքքքաքաաան ն 115500 երերե կ րում, աայյդդ թվթվուո մ՝մ՝՝մ՝  ՀաՀաաՀաաայ յյյյասասասասասս տ տտ տաաա ա ննոնումւմ։։

Ա Ա Ավավավա րրայայ ր րի ճաճաա կկկաա-
տտտատաամմ մմաարաարարր տտտ տ տ տըը կական խոխոո-
րորորորոոոր շշշ շշելելելել էէէ  ՍաՍաս սսանանա  յյաանն
 Պ ՊՊՊՊարարրս սկակակակաասսս սս սսս տտտտտտտա նի դեդեմ 
4545455550-0-00 4454511թ1թթ.թ. հայայյ ժժո-ո-
ղողողողող վրվրվվվվ  դիի ի ի մմղղղածծածաաա աաազզզզզզզզ գագաագագգա-
յյիին-ն աազազաաա տտաագգա ր րաակակաանննն ն 
պաապ յյքաքարրրրրիիի եելել քքը:ը: ԱԱԱյնյնյն
հհհաահայյյ ժոժոժոժ  ղղղղղղղղովովվր դիդի՝՝ հահաահաաաննն ն նուուուն ն ն
հա վաատտտտ քքք քքի ի իի մղմղղմ ածածած աա ռ ռաա-
ջին ճճաճաճաճա կ կ կ ա ատատատատ մմմմմաարտտտն
է:էէ
ԱԱ Ա վավ  րրայայայյյյ ր ր րի իիիի ճաճաա կկաաատատաա-

մմամ րրր ր տտոումւմ հհհհհա այոոցցց ց նշնշնշշշշաա ա աաանանանանանանաաբբ բանն էր` «Չ գի տակց ված մա հը մմաաահահ 
էէ,է, գգգիի իտատակկցկցցկկցվվվվաաածածծծա մմմմմմաա ահըհըը՝՝ աանանմմա հութթ յյու ն:

 Մա յի սը մե ր ժոժո ղ ղովովր դիդի հհաա-
մար խորհր դան շաա կկանանան ա մի ս 
է, հա մազ գա յին մմա քաառ ման, 
պայ քա րի ու փա ռա հեղ հաղ-
թաթաթան նակա  նե րի ա մի ս: Ա վա րայր, 
 ՍՍարար դդդաարա պատ,  Շուու շշի`ի մմա-
յիս յաանն ե ե եերերեք գո յա ա մամար ր տտերր, ոոր ր
հի րա վի բբբախախ տո րորոշշ ե եղաղան ն մե մե ր ր 
ժո ղովր դիի հհա ամար:
 Սար դա րաաաա պ պա տի ճճա կաա--

տա մար տըը հայ ժո ղղովովրրդիդի 
ա զա տագ ր րաակակ ն պաայյքաքար րիի 
փայ լունն է ջե րրից է:  Տա րած 
հաղ թա ննա կի շշնոն ր հիվ Ար ևել յան  Հա յաս տա նի զգա լի մա-
սը փրկկվեվեեվ ց ց թոթ ւր քա կական ն զազավ վթու մի ց, և հ նա րա վո րութ յուն 
ստստեղեղծծ վեվեեց ց հայ կակակ կանա  պե տաա կ կա նութ յան վե րա կանգ ման 
հաամ մարար::

ԱԱռառա ջջինննննիի հհհհհհանաննաաանա  ր րաաա ա ա պպպեե տտութթ թյոոոյոյ ւււււնընընըըննըն հհհհիմնմնի   ադադադր ր վեվեվ ցց հահահահհաաայյյյյ ժժոժոժժժ  ղ ղովովովր-ր
դիիդիդիդ  հա մմար ծանրնրնրնրրրր ժժժժժա ամամա ն ննաա աա կակաաաաակակա հհհ հհ հաաաատտտտտա  վ վաա ծոծոոոոծոո մմւմւմւմւմ, , , եերերեեերերրրբբ բ բ բնբնբնբնբնաաջջաջաջաջաաջննջնջնջմ մանանա  
ծծրծրագ րից խխուուու ս սսսսսաաա ա ափաափափփփփ ծ ծ բաբաբաբ զ զմամամամամա հհ հաաաաաաաազազար ր ր գգգագագաղղ ղ թաթաթաթաակկ կ անանանաննննաանն նն նե երը, , սոսո-
վըվըը ևև  ռու սաաաաաակ կ կկկաանանաա կկկայայայայայսս րոորորրուււթւթւթթթյյ յ յյանաանանաա ննննվաաաաճճճճ ճճոո ղաղաաակկկկկկանաննն քքքքաա աղաղղաաղա քքաա ա ակկկակակ --

ոննոնոոննութթւթթյյ յյուոո ն ննը ը հնհնննհնաաա ա րաարարա վ վ վ վվո րոութւթ յ յոոոււն ննն չէչէէէինինիննիննն ըընն նննն ձձեձեձեձձեձեձ  ռռեե լոոոոււ ւ պեեպեեպպպ տտտուււուոււթթթթ թ թ յաաաայայ ն 
ղեղեեեղղ  կ կկա վավ ր ննեննեերրրինինիիին սստետետտետետ ղղղղղղ ղծեծծել լ լ կաաակակակակակաակ յյ յ յ յոոոււււնն նն պեպպե տ տտտոոուութ յոունն::: ՀՀՀՀՀՀաա աաաայաայյ սսստտտաաաատ նն ննիի
Հ ՀՀ ՀՀանանանա  րր րրրրաա ա պեպեեե տտտ տոոոււթ թ թյոոյ ւ ւնընընըըը գգգգո ոոյոոութւթթթււ յյ յյոուուուուոո նն ննննն ոււ ննն նե ե ե եցցցաացցցացցցաավ վ ընն դաաաա ա մեմե մեմեմեմեմեմե ննննն նըը ըը եերրրերերր կկկ կուուո  
տտաաատաա ր ր ր ր րի`ի`իի`ի միմիմիմիննննչևչև 1192922200-0-00 իի դեդեկ կտետեեմմմ մբեբեեբեբե ր րր րրիիիի ի 222--2-2 ըըը,ըըըը,ը,ը,ը եեերրբ ԵԵրր ևաևաևաաաաաաան նն ն մտմտմտմտտտմ աանանանա 1111-1-1-
րդրդրդդրդդ  ԿաԿաԿաաԿաԿաԿարր րմի միմիմիմիր ր բբբաբաաաաաննն ն ննաաաաակիկի զզո րարա մմմ մաաաասսսեսեեեսեե րրըը,ը,ը,,, ևև  հհան նրարարաա պ պպպպե եեետոտոտտոոտ ւթւթւթթւթ յ յ յ յուոուու ննըը
խխխոխոխորհրր րրրդադադադաադադդ յյյնանաաացցցցցցցցվվեվեվեվեվեվեցց:ց:ցցց

«Ըն նտատա ննիի ի քըքը փփոքոքր րիկիկ հհաա-
աար րա կոութւթւթ յուո ն ն էէ,է, ոոոորր րիիի ամաամ բ բ բ բողողոող-
ակկա ա աա ննոնութւթթյ յյոուուն նիցց կախվվածա է 

մմարդդդր  կ կա ա յիյիիիինն նն ողողողողո ջ ջջ հհաաաս սսա րարաաակ կկկուութթթ յայ ն անանվ վ տատաննգոգ ւթթ յոււ-
նընը:

Ֆ ՐԻԴ ՐԻԽ ԱԴԴԴԴԴԴԼԼ Լ ԼԵԵՐԵՐ
աաաավստ րիա ցի փի լիիիիսսս սսո ոփափա
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ՄաՄաՄաՄ րրրդդրդ կկութթ յու ննը սսկսելլե էէէ ծծխխեխել լ լ մմոմոոմմ տտ տ 4000 տատաար րրիիիիիի աաաա աառառաջ:ջ:ջջ ԱԱԱ ռռռռաաաաաջիջիջջջին անանանանան գգ գամամմմ ծծխխեխեխ լ լ լ սկսկսեելլ լ է է է Ֆ Ֆ ՖՖրարարար ն նննսիսիս ա աա այիյիյի թթթթաաաագոգ ւ հհիհիհհիիին`̀ ոոոորրրպեպեպ ս ս գլգլգլգլխախախախխ -
ցաաացացա վվվ վ վվվիի իիի դեդեեեեղղ,, բբբայայա ցց շոշշ ււ տով վ ծխծխխխծ ա աաախոխխոխոտ տտտըը դեդե ղատ ննեերիրիիրիցցցցց տատատատ րրածածծածվվ վվվելելելլլլլ էէէ ոոոււ ւ դադարրր րձձեձեձել լ աաա աաառօռօր յաաա յ յիիի բաբաբաղ ղ ղկակակացցցց ցցուուուուո ցցցցցիչիչչիչիիի մմմմաաաաասըը::: ԾԾԾ Ծխխախա խ խխոտոտոտն ա ա վեվել լի իի
քքաքաաննննն 222522 հհհհհի ի իվվավավվավավ ննն դդոդոոութթթււթ յ յունննե րրի ի աառառա ջ ջաացցմ մաննան պպատա  ճճառառռ էէէէ::: ԱԱԱԱ ռռոռ ղղ ջաջաաա պպ պա ա աաահոհոհ ւթւթթթթթ յանան հա մաաաշշ շ խախխախ ր րհահայ յինիննին կկկկկազազաազզզազա  մ մաա ակկկեկկկկ րրպոպպպպպոպութ յանաննն տտտտտտվյվյվվվյվյալալալլլննն նեեե-եե-ե
րիրիրիիրի հհհհհհաա ա ամմամամա ձայայայն՝ն՝ն՝ն 2220-0-00-00 րդրդրդրդր   դաադա րր րուում մ ծխծխեելոու ւ հետ ևաևաան ն քոք վ վ վ մմամաաաա հհհ հաաա ա ցեեցել է է 101000 00 մլմլլմմ ննն մմմ մաարարդդդդ։  
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Մ. Զ.   ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ

Այս մի ջոցառ� մը մե ր յս մի ջոցառ� մը մե ր 
ե րի տա սար դ� թ յա նը թ� յլ ե րի տա սար դ� թ յա նը թ� յլ 

կտա ընդգրկ վել կտա ընդգրկ վել 
հա մաշ խար հա յին մասշ տա բի հա մաշ խար հա յին մասշ տա բի 
գի տա կան հզոր ցան ցի մե ջգի տա կան հզոր ցան ցի մե ջ:

This will let our youth get his will let our youth get 
involved in the world great involved in the world great 

scientific net. scientific net. 
M.Z. NARIMANYANM.Z. NARIMANYAN

Շ փու մը նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի հետ ար դեն իսկ մե ծ 
ին տե լեկ տո ւալ հա ճույք է պատ ճա ռում յու րա քանչ յուր մար-

դու, ով աշ խա տում է կրթութ յան կամ գի տութ յան աս պա րե զում: 
 Քա նի որ շփու մը այն մար դու հետ, ում հզոր ին տե լեկ տը ա մե -
նօր յա, շուր ջօր յա նպա տա կաուղղ ված հե տա զո տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը բե րել է այն պի սի արդ յուն քի, ո րը ազ դում է մարդ-
կութ յան ա մե  նա կար ևոր խնդիր նե րի լուծ ման վրա:
 Նո բել յան օ րե րի մաս նա կից ներն այն պես էին ընտր ված, որ 

նրանց հայտ նա գոր ծութ յու նն ու նե նա ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն 
բժշկա գի տութ յան, ա ռող ջութ յան պահ պան ման խնդիր նե րի և
 մե ր մաս նա գի տութ յան վրա: 
Դրանք հետաքրքիր էին երկու առումով. նախ՝ մե ր հյուրերը

մար դիկ են, ով քեր ու նեն բարձր ին տե լեկտ և  ի րենց մտա վոր 
աշ խա տան քով լու ծում են այն խնդիր նե րը, ո րոնք կանգ նած 

են մարդ կութ յան առջև, և  երկ րորդ՝ այդ խնդիր նե րն այս 
կամ այն չա փով կապ ված են մե ր բժշկա գի տութ յան և  մե ր 
մաս նա գի տութ յան զար գաց ման հետ: Այդ ա ռու մով ինձ հե-
տաքրք րեց նաև նրանց մո տե ցու մը կրթութ յա նը: Եվս մե կ 
ան գամ հստակ վեց բո լո րիս կող մի ց ըն դուն ված այն բա նաձ-
ևը, որ չկա կրթութ յուն՝ ա ռանց գի տա կան նպա տա կի և չ կա 
գի տութ յուն՝ ա ռանց կրթա կան բա զա յի: Այդ ա ռու մով շատ 
կար ևոր է նշել, որ հենց գի տութ յուն-կրթութ յուն-գի տութ յուն 
ճա նա պար հը շատ ճիշտ է ընտր ված, և  այդ հեր թա կա նութ-
յու նը պետք է մի շտ պահ պան վի, պետք է լի նի լայն, ինչ պես
նաև խո րը կրթութ յուն, ո րը հե տո կտա գի տութ յուն՝ որ պես 
արդ յունք: Եվս մե կ ան գամ ան ձամբ հա մոզ վե ցի նրա նում,
որ նվիր վա ծութ յու նը գի տա կան գոր ծու նեութ յա նն ան ձի ո րո-
շումն  է, ո րը կա յաց վում է ե րի տա սարդ տա րի քում, ան ձի կա-
րո ղութ յուն նե րի դրսևո րումն  է, և  ե թե կրթութ յու նը պետք է
լի նի հնա րա վո րինս մաս սա յա կա նաց ված, ա պա գի տու թյու-
նը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, մն ում է ան հատ նե րի մե  նաշ նոր հը:  Չի
կա րող լի նել մաս սա յա կան գի տութ յուն և  եր ևի թե, չպետք է
լի նի:  Մար դիկ, ով քեր նվիր վում են գի տութ յա նը, ե զա կիներ 
են: Այլ բան է, երբ նրանք ի րենց կող քին հա մախմ բում են 

շա տե րին և գ նում են նա խընտ րած ուղ ղութ յամբ, բայց մի և-
նույնն է՝ գի տութ յան մե ջ նո րը հայտ նա բե րող նե րը ան հատ ներ 
են, ովքեր տես նում են նպա տա կը, ո րին պետք է գնան շա տե րը: 
 Սա իմ անձ նա կան տպա վո րութ յունն էր ի րենց մա սին:
Այս հան դի պու մն  ու ներ իր նախապատ մութ յու նը: Ե թե հի շում

եք, 2010-ին Ահա րոն  Չեխա նո վե րը այ ցե լել էր մե ր հա մալ սա րան:
Այդ ժա մա նակ նա կար դաց եր կու դա սա խո սութ յուն՝ առաջինն 
ա վե լի ընդ հա նուր բնույ թի էր՝ կապ ված ա ռող ջա պա հութ յան 
հար ցե րի հետ, երկ րոր դը նվիր ված էր կոնկ րետ իր գոր ծու նեու-
թյա նը: Այն ժա մա նակ էլ մե ծ հե տաքրք րութ յուն դրսևոր վեց նրա
գյու տի, դա սա խո սութ յուն կար դա լու նկատ մամբ: Ա մե ն մե  կը չէ,
որ կա րող է այն պես կար դալ դա սա խո սութ յուն, այն պես ներ-
կա յաց նել նյու թը, որ այն գրա վիչ և  հե տաքր քիր լի նի ոչ մի այն 
մաս նա գե տի, այլև շատ ա վե լի մե ծ լսա րա նի հա մար: Ն րան հա-
ջող վում էր պա հել լսա րա նը, հե տաքրք րել, զգալ՝ երբ է լսա րա նի 
ու շադ րութ յու նը շեղ վում և  օգ տա գոր ծել դա: Այդ հան դի պու մը, 
իմ կար ծի քով, նման էր վար պե տաց դա սե րի հենց նրանց հա-
մար, ով քեր զբաղ ված են դա սա խո սա կան գոր ծու նեութ յամբ:
Իսկ ե թե բազ մա պատ կեք այդ ա մե  նը հին գով՝ կստա նաք արդ-

յուն քը, որն ու նի ոչ մի այն քա նա կա կան, այլև շատ լուրջ ո րա-
կա կան ա ռա վե լութ յուն, քա նի որ հին գից յու րա քանչ յուրն էլ 
վար պետ և  լի դեր է իր գոր ծում, բա ցի դրա նից՝ նրանք բարձր 
քա ղա քա ցիա կան նկա րա գիր ու նեն:
 Ի՞նչն էր ինձ հա մար շատ ու րա խա լի, և  ին չո՞վ մե նք կա րող ենք 

պար ծե նալ՝ նրանց գնա հա տա կա նով, ո րը տրվեց մե ր ու սա-
նող նե րին: Դ րա մա սին խո սե ցին և՛  նա խա գա հի, և՛  վե հա փա ռի 
հետ հան դիպ ման ժա մա նակ: Ն րանք նշե ցին, որ մե ր ու սա նո-
ղութ յու նն ի րենց ու րա խաց րեց, նաև զար մաց րեց եր կու հան-

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ՝ ԿԱՐԵՎՈՐ



գա ման քով՝ տրված հար ցե րի խո րութ յամբ և  անգ լե րե նի ի մա-
ցութ յամբ:  Մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ նաև այն հան գա ման քը, 
որ նրանց ըն դու նե ցին թե՛ երկ րի նա խա գա հը, թե՛ կա թո ղի կո-
սը: Ն րանց հետ հան դի պումն  ե րի ժա մա նակ զրույց նե րը տևա-
կան էին, ո րոնց ըն թաց քում հյու րե րը նշում էին, որ  Հա յաս տանն 
ու նի մե ծ պո տեն ցիալ՝ ի դեմս ե րի տա սար դութ յան:  Հա յաս տանն 
ու նի լավ ա պա գա, քա նի որ ու նի հիանալի ու սա նո ղութ յուն, 
ո րում նրանք հա մոզ վում էին հան դի պումն  ե րի ըն թաց քում: 
Ի՞նչ էինք մե նք սպա սում մի  ջո ցա ռումն  ե րի այս շար քից: 

 Ցան կա նում եմ նշել, որ այդ հան դի պումն  ե րից ստաց ված մե ր 
արդ յունք ներն ու տպա վո րութ յուն նե րը գե րա զան ցե ցին մե ր 
սպա սե լիք նե րը: Ան ձամբ ես այդ հան դի պումն  ե րից հե տո ակն-
կա լում եմ, որ կմե կ նար կի մե ր շա րու նա կա կան հա մա գոր ծակ-
ցութ յունն այդ մարդ կանց հետ: Բ նա կան է, որ կա 2 հնա րա-
վո րութ յուն՝ ընդգրկ վել նրանց հե տա զո տա կան լա բո րա տոր
գոր ծու նեութ յան մե ջ, ին չը շատ դժվար է, և  կար ծում եմ՝ նրանք
պետք է ընտ րութ յուն կա տա րեն մե ր ու սա նո ղութ յան և  ե րի-
տա սարդ գիտ նա կան նե րի շրջա նում՝ ընտ րե լով նրանց, ով քեր
ու նակ են աշ խա տել փո խա նակ ման ե ղա նա կով: Երկ րոր դը՝ ան-
ձամբ ինձ շատ է հե տաքրք րում նրանց կար ծի քը կրթութ յան վե-
րա բեր յալ՝ ինչ պես պետք է ի րա կա նաց նենք բա րե փո խումն  ե րը, 
ո րոնք կտա նեն ռեալ ին տեգ րա ցիա յի մի  ջազ գա յին կրթա կան 
դաշ տում: Այս տեղ նրանց ազ դե ցութ յունն ա վե լի ար դիա կան է,
և, հու սով եմ, արդ յու նա վետ:  Մենք պայ մա նա վոր վե ցինք, որ հե-
տա գա յում կլի նենք գրագ րութ յան մե ջ և  կօգտ վենք նրանց հնա-
րա վո րութ յուն նե րից, խոր հուրդ նե րից:  Կօգտ վենք նաև այն հան-
գա ման քից, որ նրան ցից յու րա քանչ յու րը ցան կութ յուն հայտ նեց
կրկին այ ցե լել  Հա յաս տան, և  կար ծում եմ՝ Նո բել յան օ րե րը ևս 
 մե կ ան գամ ա պա ցու ցե ցին, որ ե րի տա սար դութ յան մե ջ կրթու-
թյան վար կա նի շը և  գի տութ յան նկատ մամբ մղու մը շատ բարձր 
է:  Մեր պար տա կա նութ յունն է ընտ րել այն ե րի տա սարդ նե րին,
ով քեր կա րող են ներգ րավ վել հա մաշ խար հա յին գի տութ յան 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցի մե ջ:  Դա մե զ պար տադ րում է ընտ-
րել այն պի սի մարդ կանց, ով քեր ոչ թե ու զում են ա տե նա խո սութ-
յուն պաշտ պա նել, այլ ցան կա նում են զբաղվել գի տութ յամբ և,
ա մե  նա կար ևո րը, կա րող են ի րենց հետ քը թող նել և  ի րենց ճիշտ 
մաս նակ ցութ յու նը գտնել բժշկա գի տութ յան զար գաց ման մե ջ:
Իմ կար ծի քով՝ այս մի  ջո ցառ ման հիմն  ա կան խոր հուր դը հենց 

դա էր:
Մ.Զ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

ԵՊԲՀ ռեկտոր

ESTIMATION OF AN 
OUTSTANDING EVENT

Meeting the Nobel Prize winners is an intelec-
tual pleasure to every person who works in 

the sphere of science and education.
The participants of the Nobel Days were chosen 
in a way that their inventions have infl uence on 
medicine and healthcare and on our specializa-
tion. So I was greatly interested in their approach 
to the education.And once again I got assured in 
the idea -there is no education without scientifi c 
aim and there is no science without educational 
background. And I can state that commitment to 
the science is the decision of a person made at a 
young age, its the representation of the person's 
potential and if education is to be mass occurring, 
then science is the monopoly of the individual.
People who are committed to science are unique.
What was so pleasurable for me and what can we 
be proud of? Certainly, of their estimation given 
to our students. We talked about it to both our 
President and Garegin II. They mentioned that 
our students surprised them by 2 points: the deep-
ness of the questions given and by the fl uency of 
English Language. And I would also mention that 
it was highly essential that they were received by 
the President and the Catholicos.The guests men-
tioned that Armenia has great future because it 
has bright youth.
And what were we expecting from the meetings? 
I would like to mention that the impressions and 
result gained from the meetings covered all our ex-
pectations. I personally expect that a� er this our 
collaboration will continue. We agreed that we will 
keep in touch and will benefi t from their advice 
and instructions. They also expressed their wish 
to visit Armenia again. "Nobel Days Yerevan" 
proved once again that the reputation of education 
and science among the youth is quite high. And we 
are to fi nd the people who want to leave their trace 
in science and as to me the main mission of this 
meeting was the above mentioned.

M.Z. NARIMANYAN
YSMU Rector

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԸ



Այժմ, ա վե լի սա ռը ու ղե ղով դա տե լով, կա րող եմ ա սել, որ  Նո բել յան
օ րե րից ստաց ված տպա վո րութ յու ննե րն ան հա վա նա կան են:

Ա ռա ջին հեր թին՝ մի  ջո ցա ռու մը մի ան շա նակ կա յա ցավ: Չ նա յած մե ր
երկ րի հա մար դժվարին քա ղա քա կան ժա մա նա կաըն թաց քին՝ հրա վիր-
ված նո բել յան բո լոր մրցա նա կա կիր նե րը ե կան: Ա մե ն ինչ տե ղի ու նե-
ցավ՝ ըստ ծրագ ր վածի:  Նույ նիսկ հասց րինք ի րա կա նաց նել 3 հա վել յալ 
կլոր-սե ղան քննար կումն  եր նրանց հետ, ո րն ի սկզբա նե նա խա տես-
ված չէր: Իմ կար ծի քով՝ այդ 1 շա բա թը ո րո շա կի հա մազ գա յին գի տա կան
զար թոն քի շրջան էր: Նախատեսված մի ջոցառումն երից բա ցի՝ հյուրերի
վրա մե ծ տպա վո րութ յուն թո ղեցին ՀՀ նա խա գա հի և  Վե հա փառ կա-
թո ղի կո սի հետ հան դի պու մն երը: Ա մե  նատ պա վո րի չը նրանց համար,
թերևս, մե ր ու սա նող նե րի և  ա շա կերտ նե րի գերակտիվ մաս նակ ցու-
թյունն էր մի ջոցառումն երին:
Այն կար գա խո սը, որն ու ներ մի  ջո ցա ռու մը՝ Ո գեշնչ վիր և ս տեղ ծիր,

լիո վին ի րա կա նա ցավ, քա նի որ այս մի  ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նա կում մե նք
ո գեշն չե ցինք մե ր ա շա կերտ նե րին և  ու սա նող նե րին՝ զբաղ վե լու գի-
տությամբ:
  Շատ կցան կա նա յի, որ նմա ն հան դի պումն  երն ու մի  ջո ցա ռումն  ե րը

ստա նան պար բե րա կան բնույթ: Այդ ցան կութ յու նը կար նաև մե ր հյու րե-
րի մոտ, հատ կա պես Ահա րոն  Չեխա նո վե րը նշեց, որ ան կախ ա մե ն ին-
չից՝ նա ևս  մե կ ան գամ այ ցե լե լու է  Հա յաս տան՝  Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու-
շա հա մա լի րի այգում ծառ տնկե լու նպա տա կով:  Այս մի տքը ինձ հուշեց՝
մի  գու ցե ձեռ նար կենք նաև հու շա հա մա լի րում նո բել յան մրցա նա կա-
կիր նե րի ծա ռու ղի բա ցե լուն ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  եր: Թեև նպատակ
ունենք հետագայում ընդ լայ նել նո բել յան դափ նե կիր նե րի կազ մը՝ հրա-
վի րե լով այլ ան ձանց ևս, սակայն այս հան դի պումն  ե րը շա րու նա կա կան
դարձ նե լն ա ռա ջին հեր թին կախ ված է նրանց հա մա ձայ նութ յու նից: 
Գլ խա վորն այն էր, որ այդ 1 շա բաթ վա ըն թաց քում մե զ մոտ տի րում էր

յու րա հա տուկ բա րի մթնո լորտ, որն իր մե ջ ամ փո փում էր գիտ նա կան-
նե րի կա տա րած գոր ծե րը, ան ցած ճա նա պար հը, նրանց ով լի նե լը՝ ոչ
մի այն որ պես ան հատ, այլև որ պես տվյալ երկ րի և  աշ խար հի մարդ:
Մար դիկ մի շտ ու նեն դրա կան հույ զե րի կա րիք, և  կա րող եմ հաս տա-

տել, որ այդ մե կ շա բա թը մաս նա կից նե րին տվեց հույ զե րի և  եր ջան կու-
թյան մե ծ չա փա բա ժին: Ն րանք վստա հե ցին մե զ և  ե կան, սա ար դեն
շատ բա նե րի մա սին է խո սում:    

Կ. Բ. ԵՆԿՈՅԱՆԿ. Բ. ԵՆԿՈՅԱՆ
ԵՊԲՀ գիտ� թյան գծով ԵՊԲՀ գիտ� թյան գծով 

պրոռեկտոր,պրոռեկտոր,
համակարգող հանձնաժողովի համակարգող հանձնաժողովի 

նախագահնախագահ

Գի տա կան, կրթա կան ի տա կան, կրթա կան 
մի  ջա վայր էր  պետք մի  ջա վայր էր  պետք 

ստեղ ծել, որը ստացվեց, և ես ստեղ ծել, որը ստացվեց, և ես 
համար� մ եմ, որ գիտ� թյամբ համար� մ եմ, որ գիտ� թյամբ 

զբաղվող ապագա սերնդի զբաղվող ապագա սերնդի 
համար լ� րջ գործ  ար վեց: համար լ� րջ գործ  ար վեց: 

We had to create scientifi c e had to create scientifi c 
educational environment, educational environment, 

which we managed and I consider which we managed and I consider 
that massive work was done the that massive work was done the 

the future generation in hold with the future generation in hold with 
science.science.
K.B. YENKOYANK.B. YENKOYAN 

Vice Rector on Scientifi c Aff airsVice Rector on Scientifi c Aff airs

Mr. Yenkoyan mentioned that the impressions recieved from "Nobel 
Days  Yerevan"were incredible. He stated that fi rst of all, the 

event was a success. Despite the tough situation in our country all the invit-
ed Nobel Prize winners arrived. Everything was organized and realized ac-
cording to the agenda.The guests were very much impressed by the meeting 

with RA President and Catholicos, but the guests were mostly impressed 
by the hyperactive participation of our students. The motto "Be Inspired 
and Create" was fully realized as we inspired our students to get involved 
in science.  Mr.Yenkoyan mentioned that he would like such events to be  

regular and  in the future we also hope to meet again. Mr. Yenkoyan stated 
that our guests surely received positive emotions and feedback.They trusted 

us, arrived here and it means a lot to us.

ԻՐԱԳՈՐԾԵՑԻՆՔ 

ՄԵԾ ԾՐԱԳԻՐ



 Գի տ� թ յ�  նն ազգ �  եր կիր չի ճա նա չ� մ: 
Ան գամ փոքր հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րով 

երկր նե րը կա րող են մե ծ նվա ճ� մն  եր ար ձա նա-
գրել:  Յ�  րա քանչ յ� ր մարդ այս աշ խար հ� մ կա րող 
է մե ծ ա վանդ �  նե նալ գի տ� թ յան մե ջ, և  հա յե րը 
բա ցա ռ� թ յ� ն չեն:
Ե կել է  Հա յաս տա նի տեղն աշ խար հ� մ ա ռանձ-

նաց նե լ�  ժա մա նա կը:  Մար դիկ պետք է սկսեն 
մտա ծել այդ � ղ ղ� թ յամբ, և  այդ դեպ ք� մ  ձեր 
եր կի րը մե ծ հա ջո ղ� թ յ� ն կ�  նե նա։

ԷՅ    ‒ԻՉԻ ՆԵԳԻՇԻ

Science doesn't recognize nation and country. 
Even small countries can be successful. Each 

person can have great  achievement in the science 
and armenians are not an exception. It's time for 
Armenia to state its place in the world. People 
shoud start thinking about it and in that case your 
country will have great success.

EI-ICHI NEGISHI

 Հիա ցած եմ հատ կա պես ե րի տա-
սար դ� թ յան պատ րաստ վա ծ� թ յամբ։ 

Մեծ ոգ ևո ր�  թյ� ն տե սա ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա ն� մ և  հ� յս �  նեմ, որ այն արդ յ�  նա-
վետ կլի նի՝ նպաս տե լով երկ ր� մ տեխ նո լո-
գիա կան զար գաց մա նը, ո րը, իմ հա մոզ մամբ, 
խա ղա ղ� թ յան բա նա լին է: Մար դիկ այս-
տեղ �  նեն աշ խա տանք, ըն տա նիք, նրանք 
�  նեն մե ծ ա պա գա յի հնա րա վո ր� թ յ� ն: Այն-
պես որ՝ ա ռաջ նա յեք՝ ա վե լի լավ աշ խարհ 
�  նե նա լ�  հա մար։ Իսկ հայ կա կան սն� ն դը՝ 
հատ կա պես մի րգն �  բան ջա րե ղե նը, � ղ ղա-
կի հրա շա լի են։ 

Ա ԴԱ  ՅՈ ՆԱԹ

I am especially amazed by the potential of the youth. 
I noticed great inspiration among the youth and I 

hope it will be effi  cient in the technological sphere of the 
country which, as to me, is the key to peace.

ADA  E. YONATH

 Հա յաս տան ա սե լիս մի այն ցե ղաս պա ն� թ յ� ն եմ 
հաս կա ցել: Այս մի  քա նի օր վա ըն թաց ք� մ հասցրի 

բավականաչափ բա ցա հայ տ� մն  եր ա նել:  Ինձ գրա վեց 
հա յե րի ջերմ ըն դ�  նե լ� թ յ� նն �  ըն կե րա սի ր� թ յ�  նը։ 
Ու զ� մ եմ ա ռանձ նաց նել այն փաս տը, որ ես այս տեղ չտե սա 
ճար պա կալ ման խնդիր, ինչն այ սօր վա աշ խար հի գլխա վոր 
խնդիր նե րից մե կն է: Այդ պես էլ շա ր�  նա կեք: 
 Գիտ նա կա նի խնդիրն այն է, որ տես նի այն, ինչ �  րիշ նե-

րը տես նել չեն կա րող, սա է գի տա կան բա ցա հայ տ� մն  ե րի 
հիմ քը:

ՋՈՆ ՌՈԲԻՆ ՈւՈՐԵՆ

Uttering Armenia I have only thougt about the genocide. I man-
aged to discover a lot of things during those days. I was amazed 

by the hospitality and friendship of armenians, I would like to stress 
the fact that I didn't notice the problem of obesity here which is one 
of the greatest issues of the world. Go on like that. The mission of 
the scientist is to see what others can't see and it is the base of the 
scientifi c discoveries.

JOHN ROBIN  WARREN

ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՀՅՈՒՐԵՐԻ ԽՈՍՔԵՐԻՑ
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Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ մի աժամանակ
հյու րըն կա լեց բժշկա գի տութ յան ո լոր տի նո-

բել յան մրցա նա կի հինգ դափ նե կիր նե րի: Այս
ի րա դար ձութ յու նը  Հա յաս տա նում երբ ևէ կազ մա-
կերպ ված գի տա կան ա մե  նան շա նա վոր մի  ջո ցա-
ռումն  ե րից մե կն էր, որը հնա րա վո րութ յուն տվեց
փոր ձա ռու և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րին, ինչ-
պես նաև տա րա ծաշր ջա նի ու սա նող նե րին ճա նա-
չել և  հա մա գոր ծակ ցել այն նշա նա վոր ան ձանց
հետ, ով քեր ար ժա նա ցել են բարձ րա գույն պարգե-
վի՝ իրենց գի տա կան նվա ճումն  ե րի հա մար: 
«Նոբելյան օրեր Երևանում մի ջոցառումն երի

շարքի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յունը
մե կնարկեց Կա րեն  Դե մի րճ յա նի ան վան մար զա-
հա մե ր գա յին հա մա լի րում:

Armenia received the 5 Nobel Prize winners in 
the medical sphere at the same time. This was 

one of the greatest events in our Republic which 
gave opportunities to our students and young sci-
entists to get to  know and to collaborate with the 
greatest people who have been given the highest 
award for their scientifi c achievements.

 DAY ONE



Առաջին օրը հան րա յին դա սա խո սութ յուն նե րով հան-
դես ե կան իս րա յել ցի Ահա րոն  Չեխա նո վե րը ( նո բել յան 

մրցա նա կ քիմի այի ոլորտում՝ ու բիքվի տի նով մի ջ նոր դա վոր-
ված սպի տա կու ցա յին դեգ րա դա ցիա յի հայտ նա գոր ծութ յան 
հա մար), ճա պո նա ցի Էյ-Ի չի  Նե գի շին (նո բել յան մրցա նա կ 
քի մի ա յի ոլորտում՝ պալադիումով կատալիզվող խաչաձև 
օրգանական սինթեզի ռեակցիաները բացահայտելու
համար), իս րա յել ցի  Դեն  Շեխտ մա նը (նո բել յան մրցա նա կ 
քի մի ա յի ո լոր տում՝ քվազիբյուրեղները հայտնաբերելու 
համար), իս րա յել ցի Ա դա  Յո նա թը (նո բել յան մրցա նա կ քի-
մի ա յի ոլորտում՝ ռիբոսոմն երի կառուցվածքը և ֆունկցիան 
ուսումն ասիրելու համար) և ավստրալացի Ջոն Ռոբին 
Ուորենը նո բել յան մրցա նա կ ֆիզիոլոգիայի ոլորտում՝ 
հելիկոբակտեր պիլորիի դերը ստամոքսի խոցային
հիվանդության առաջացման մե ջ բացահայտելու համար):

Aaron Ciechanover (Nobel Prize in Chemistry,Ubiqui-
tin-mediated protein degradation), Ei-Ichi Negishi (No-

bel prize in Chemistry,for palladium-catalyzed cross couplings in organic sythesis), Dan 
Shechtman (Nobel prize in Chemistry, for the discovery of quasicrystals), Ada E. Yonath 
(Nobel prize in Chemistry, for studies of the structure and fucntion of the ribosome) and 
John Robin Warren (Nobel prize in Physiology, for discovery of the bacterium Helico-
bacter pylory and its role in gastritis and peptic ulcer disease). All the 5 Nobel Prize 
winners gave public lectures  on the fi rst day.



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում շա րու նակ վում է 

« Նո բել յան օ րեր Եր ևա նու մ մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քը:
Բա ցա ռիկ մաս նա գի տա կան ե լույթ նե րով հան դես 

ե կան  նո բել յան 3 մրցա նա կա կիր ներ՝  Ջոն  Ռո բին 
Ո ւո րե նը (Հելիկոբակտերի բացահայտումը),  Դեն 
 Շեխտ մա նը (Քվազի-պարբերական բյուրեղներ.
պարադիգմային տեղաշարժ բյուրեղագիտության 
մե ջ) և Էյ-Ի չի  Նե գի շին (Անցողական մե տաղի 
կատալիզը՝ հանուն կայուն և բարգավաճ աշխարհի)։ 
Բժշ կա գի տա կան հա սա րա կութ յա նը և  ու սա նող նե րին 

 նո բել յա ն դափ նեկիրները ներ կա յաց րին բժշկու թյան և 
 հա րա կից ո լորտ նե րի վերաբերյալ մաս նա գի տա կան 
դա սա խո սութ յուն ներ։
 Մաս նա գի տա կան այս զրույց նե րը հատ կա պես կարե-

վոր են մե ր ու սա նո ղութ յան հա մար։ Ն րանք իս կա պես 
ստացան բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն՝ գի տութ յան 
նո րա գույն բա ցա հայ տումն  ե րին հա ղոր դա կից լի նե-
լու, ո գեշնչ վե լու և ս տեղ ծե լու ի րենց նո րա րա րութ յուն-
նե րը, ո րոնք գու ցե մի  օր ևս ար ժա նա նան  նո բել յան 
մրցանակի:
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DAY TWO



Համալսարանի մե ծ հանդիսասրահը 
հնարավորություն չուներ տեղավորել
բոլոր ցանկացողներին: Ստիպված

ճեմասրահում տեղադրված 
հեռուստաէկրանների առջև նստած 

ուսանողները մասնակից էին լինում այն  
ամե նին, ինչ կատարվում էր դահլիճում:

The big hall of the University didn't have 
enough room for the people who wanted to 
take part. So the students had to take part 
in the event sitting in front of the Tvs in 

the foyer.

The second day of the event was remark-
able by the exceptional lectures given by 

the 3 Nobel prize winners John Robin Warren, 
Dan Shechtman and Ei-Ichi Negishi. 
The Nobel Prize winners gave professional 
lectures on medcine and on related fi elds to 
the medical society and students. Such pro-
fessional lectures are especially important for 
our students.They surely got an exceptional 
chance to  get to know the utmost inventions in 
the scientifi c fi eld, to get inspired and create 
their innovations which may one day receive a 
Nobel  Prize.



Մի ջո ցա ռումն  ե րի շար քի երրորդ օ րն ի րենց գի-ՄՄտա կան նո րա մու ծութ յուն նե րով ե րի տա սար-ՄՄ
դութ յան և  գի տա կան հա սա րա կութ յան հետ կիս վե ցին 
Ահա րոն   Չեխա նո վե րը Ուբիքվիտինի համակարգը 
ներբջջային պրոտեոլիզի համար. սկսած հիմն ական 
մե խանիզմն երից մի նչև մարդու հիվանդություններ և 
դեղերի կուտակում նպատակային գոտիներում) և Ա դա
  Յո նա թը Հակաբիոտիկների հատուկ տեսակները և
մանրէային պահպանումը):
Մի ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նակ ում տե ղի ու նե ցավ նաև

«Դպ րոց-կենտ րոն նե րի մի ութ յա ն ան դամն  ե րի՝ հա-
յաս տան յան ա վագ դպրոց նե րի տնօ րեն ների հան դի-
պու մը ԲՈւՀ-ում հյու րըն կալ ված  նո բել յան մրցա նա կա-
կիր նե րից մե  կի՝ ֆի զի կոս  Դեն  Շեխտ մա նի և ն րա կնոջ՝
 Զի պո րա  Շեխտ մա նի հետ: Հան դիպ ման նպա տա կը
Իս րա յե լում կրթութ յան զար գաց ման նա խադր յալ նե րին
ծա նո թա նալն էր և  այդ ո լոր տում փոր ձի փո խա նա կու մը:
Աշ խա տան քա յին օրն ամ փոփ վեց հան րա պե տութ յան

տար բեր ա վագ դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի և   նո բել յան
մրցա նա կա կիր նե րի հան դիպ մամբ, ո րը կա յա ցավ
  Դի լի ջա նի մի  ջազ գա յին դպրո ցում։
«Ո գեշնչ վիր և ս տեղ ծի ր կար գա խոսն իր

առանձնահատուկ ազ դե ցութ յունն ու նե ցավ նաև ա վագ
դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի վրա։

úð ºððàð¸
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Aaron Ciechanover  and Ada E. Yo-
nath shared their scientifi c innova-

tions with the young generation and sci-
entists in the scopes of the third day of 
the "Nobel Days Yerevan" event.
Dan Shechtman and his wife also had a 
meeting with principals of high schools 
the aim of which was to get acquainted 
with the backgrounds of the development 
of education in Israel and experience 
share in that fi eld.
The day was summed up with the meet-
ing of high school students and Nobel 
Prize winners which took place at Dilijan 
International School.
"Be Inspired and Create" had its unique 
infl uence on high school students as well.



Մի ջո ցառ մա ն հյուրերը ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս,  Գե րա գույն հոգ ևոր խորհր դիՄՄան դամ  Վի լեն  Հա կոբ յա նի և բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրոֆեսորՄՄ
Մի քա յել  Նա րի ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լե ցին Մայր Ա թոռ  Սուրբ Էջ մի ա ծին և
հ յու րըն կալ վե ցին Ա մե  նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կո ս, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  Գա րե գին Երկրորդին։
Ող ջու նե լով  նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րին և  մաղ թե լով նո րա նոր ձեռք բե րումն  եր
ի րենց գի տա կան գոր ծու նեութ յան մե ջ` Ա մե  նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կո սը նշեց, որ հա-
ճե լի է հա մայն հա յութ յան հոգ ևոր կենտ րո նում հյու րըն կա լել ան վա նի գիտ նա կան-
նե րի, ով քեր գի տութ յան ո լոր տում մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րով մե ծ նպաստ են 
բե րել մարդ կութ յան բա րեկեցիկ կյան քի կերտ ման գոր ծին: Ընդգ ծե լով գի տա կան
մի  ջո ցառ ման կար ևո րութ յու նը`  Նո րին Սր բութ յու նը նշեց, որ այն ա ռանձ նա հա տուկ
հնա րա վո րութ յուն է տալիս ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րին շփվե լ գի տութ յան աշ-
խար հահռ չակ նվիրյալների հետ և  ներշնչ վե լ նրանց օ րի նա կով:
Հան դիպ մա ն ընթացքում  Գա րե գին Բ  Կա թո ղի կո սը խո սեց Ադր բե ջա նի կող մի ց

վեր ջին օ րե րին սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և դ րանց ա ղե տա լի
հետևանք նե րի մա սին:
Այս կա պակ ցութ յամբ  նա կոչ ա րեց  նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րին, որ պես զի 

նրանք, իբրև մե  ծա գույն մար դա սեր ներ և  ան վա նի գիտ նա կան ներ, ի րենց ձայ նը
բարձ րաց նեն և ն պաս տեն  Մեր ձա վոր Ար ևել քում և Այսր կով կաս յան տա րա ծաշր ջա-
նում խա ղա ղութ յան վե րա հաս տատ մա նը: Ն մա նօ րի նակ եր ևույթ նե րի կան խար գել-
ման գոր ծում  Վե հա փառ  Հայ րա պե տը կար ևո րեց մի  ջազ գա յին հան րութ յան դա տա-
պար տող կեց ված քը:
Հան դիպ ման ա վար տին հյու րերն այ ցե լե ցին  Մայր տա ճա րի թան գա րա ն:

úð âàððàð¸

«Նոբելյան օրեր Երևանում միջոցառման առաջին օրը ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունեց
նոբելյան մրցանակակիրներին: Հանդիպման ընթացքում  քննարկվեցին  Հայաստանում գիտության,

մասնավորապես՝ բժշկության և հարակից ոլորտների զարգացմանը վերաբերող հարցեր:
RA President Serj Sargsyan received Nobel Prize 

winners on the fi rst day of "Nobel Days Yerevan" event.

The guests of "Nobel Days Yerevan" 
event visited Mother see of Holy 

EJmiatsin accompanied by Vilen Ha-
kobyan, academician of the Academy 
of Sciences, member of the Supreme 
Spiritual Council and YSMU Rector 
Michael Narimanyan. The guests were 
received by Catholicos of All Arme-
nians Garegin II.
Greeting the guests Garegin II men-
tioned that it was a pleasure to host the 
respectable scientists in the spiritual 
center of all armenians. He stated that 
it gave exceptional opportunity for our 
young scientists to communicate with 
world famous people and get inspired 
by their example. Garegin II also men-
tioned the military actions undergoing 
on the boarder line and hoped that the 
scientists would raise their voice to 
keep peace in the Caucasus.

DAY FOUR

ԱԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Մայիս 2016 N 23-24 (1334-1335)116



Հյու րերն այ ցե լե ցին  Ծի ծեռ նա կա բերդ։  Հու շա հա մա լի րում զո հե րի հի շա տա կին հար գան քի տուրք 
մա տու ցե լուց հե տո  նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րը ե ղան նաև  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րա նում, 

ծա նո թա ցան ցե ղաս պա նութ յան վա վե րա կան պատ մութ յա նը:  Գիտ նա կան նե րը նաև 
գրա ռումն  եր թո ղե ցին ՀՑԹԻ պատ վա վոր հյու րե րի  հու շա մատ յա նում:

The guests visited Tsitsernakaberd.The Nobel Prize winners also visited the Genocide Museum and got to know the
history of the Genocide,a� er expressing their respect to the victims of the Genocide.The scientists also le�  their notes 

in the memorial book of the respectful guests of the museum.

Այն, որ իմ պե տութ յունն այ սօր պաշ տո նա-
պես չի ճա նա չում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը,
ա նըն դու նե լի է ինձ հա մա ր:

ԱՀԱ ՐՈՆ  ՉԵԽԱ ՆՈ ՎԵ Ր
The fact that my country doesnt recognize the Armenian 

Genocide is unacceptable for me.
AARON CIECHANOVER



Ես քիչ թե շատ պատ կե րա ցում ու նեմ ձեր երկ րի գի տա կան նե րու ժի 
մա սին: Հա մոզ ված եմ՝   Հա յաս տանն ու նի բավականաչափ նե րուժ 

գի տութ յունն ու տեխ նո լո գիա նե րը զար գաց նե լու հա մար:   Դուք մե զա նից 
պա կաս խե լա ցի չեք: Ի՞նչն է խնդի րը: Իս րա յե լից շատ բան կա րե լի է սո վո-
րել:   Մենք նույնպես շրջա պատ ված ենք «լա վ» հար ևան նե րով, ո վքեր ա մե ն 
նա խա ճա շի ցան կա նում են մե զ ողջ-ողջ ու տել, և, ի հե ճուկս այդ ա մե  նի, 
մե նք շատ լավ ենք:   Մի գու ցե դա հենց թշնա մի  նե րի պատ ճա ռով է, քա նի որ 
նրանք ստի պում են ա նընդ հատ զգոն մն ալ,  մե նք զար գաց նում ենք տեխ նո-
լո գիա նե րը, քա նի որ պետք է մի շտ թշնա մի  նե րից ա ռաջ անց նել: 

Քա ղա քա կա նութ յու նը, ցա վոք, շատ բարդ է և  հա ճախ ա տե լութ յան և  
ար յու նա հե ղութ յան է հան գեց նում: Գի տութ յունն ու տեխ նո լո գիա նե րը՝ 

ա ռող ջա պա հութ յան, տրանս պոր տի կամ այլ ո լորտ նե րում, ի տար բե րութ-
յուն քա ղա քա կա նութ յան, խո սում են խաղաղության լեզ վով և քա ղա քա կան 
սահ ման ներ չեն ճա նա չում: Դ րանք ծա ռա յում են խա ղա ղութ յան պահ պան-
մա նը և կ յան քի բա րե լավ մա նը:

Մենք պետք է գի տութ յունն ու տեխ նո լո գիա ներն օգ տա գոր ծենք սահ-ՄՄման նե րը ջնջե լու, ա տե լութ յան դեմ պայ քա րե լու հա մար, պետք է հա-ՄՄ
մա գոր ծակ ցենք կյան քի, մար դու ա ռող ջութ յան, շփման մի  ջոց նե րի բա րե լավ-
ման հա մար:

Միայն մտքի թռիչ քը քիչ է, գի տութ յու նը ֆի նանս ներ է պա հան ջում:   ՀայՄՄգիտ նա կան նե րը մե ծ ճի գեր են գոր ծադ րում, բայց ա վե լի շատ բան ա նե-
լու կա րիք կա:   Գի տութ յան ու տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա վա ռում ներդ րումն  ե րը, 
ին ժե նե րա կան լու ծումն  ե րի կի րա ռու մը կա րող են ար վել ա ռանց քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի: Ին չու՞ չա նել դա:   Պե տա կան սուղ բյու ջե ու նե ցող երկր նե րը պետք 
է կա րո ղա նան հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր գտնել Եվ րա մի ութ յան հետ՝ այն 
գի տութ յան հա մար շատ փող է հատ կաց նում:

Ձեր եր կի րը նոր է դուրս ե կել կո մու նիս տա կան մե ծ ճնշման տա կից, այն պես 
որ՝ դուք նոր եք սկսում:   Դուք գի տութ յու նը զար գաց նե լու հա մար ի դեա լա-

կան տե ղում եք գտնվում:   Մենք Իս րա յե լում հի մա գազ ու նենք, սա կայն մի նչև 
վեր ջերս ո չինչ չու նեինք՝ բացի ու ղեղից:

Չ գի տեմ՝ կկա րո ղա նա՞նք փո խել աշ խար հը, թե՞ ոչ, բայց մե ր երկ րում մե ծ 
ջան քեր են գոր ծադր վում գի տութ յու նը զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ:

 Հիմն  ա կան նպա տա կը մարդ կանց զար գա ցումն  է:  Գի տութ յու նը մե զ հա մար 
տնտե սութ յան շար ժիչն է, այ սինքն գործը չի արվում զուտ մրցա նակ ներ ստա-
նա լու հա մար:  Գի տութ յու նը շո գե քար շի պես եր կիրն իր հետ ևից է տա նում:

Հա յաս տա նի հա մար, ո րը բնա կան պա շար ներ չու նի և փոքր եր կիր է, հարս-
տա նա լու մի ակ մի  ջո ցը գի տութ յան և  տե նո լո գիա նե րի զար գա ցումն  է,

ո րը թույլ կտա մե կ շնչին ընկ նող ՀՆԱ-ի (հա մա խառն ներ քին արդ յունք) ցու-
ցա նի շով հաս նել եվ րո պա կան մա կար դա կին, այ սինքն՝ ՀՆԱ-ի առն վազն ե ռա-
պատկ ման:

Խոս քը ոչ մի այն դե ղա մի  ջոց նե րի մա սին է, այլ ա մե ն ին չի` բարձր տեխ նո-
լո գիա ներ, է լեկտ րո նի կա, այն, ինչ ան վա նում են բարձր վար ձատր վող

ո լորտ ներ: Ի հար կե, ձեր կոն յա կը հիա նա լի է, սա կայն կոն յա կով չես կա րող 
ապ րել:   Մենք ապ րում ենք է լեկտ րո նիկ չի պե րով, բարդ տեխ նո լո գիա նե րով, 
խո շոր օ գուտ կա րե լի է ստա նալ մի  բա նից, ո րը մի  լիար դա վոր դո լար ներ կա-
րող է բե րել:

ՄԵՋԲԵՐՈւՄՆԵՐ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ԱՀԱՐՈՆ 
ՉԵԽԱՆՈՎԵՐ

Ե                          Ե                          ս երկ րորդ ան գամ եմ ս երկ րորդ ան գամ եմ 
այ ցե լ� մ ձեր գե ղե ցիկ, այ ցե լ� մ ձեր գե ղե ցիկ, 

հրա շա լի եր կի րը:   Հիա նա լի հրա շա լի եր կի րը:   Հիա նա լի 
եր կիր է, ես իս կա պես եր կիր է, ես իս կա պես 
տպա վոր ված եմ  ձերտպա վոր ված եմ  ձեր

 �  սա նող նե րի  �  սա նող նե րի 
ոգ ևո ր� թ յամբ, նրանց ոգ ևո ր� թ յամբ, նրանց 

տե ղին, մաս նա գի տա կան տե ղին, մաս նա գի տա կան 
հար ցե րով, ինչ պես նաև հար ցե րով, ինչ պես նաև 

նրանց՝ անգ լե րե նի նրանց՝ անգ լե րե նի 
հիա նա լի ի մա ց� թ յամ բ։հիա նա լի ի մա ց� թ յամ բ։

I have visited your beatiful have visited your beatiful 
country for the second country for the second 

time. It's a wonderful time. It's a wonderful 
country and  I am impressed country and  I am impressed 

by the inspiration of your by the inspiration of your 
students, by their students, by their 

professional questions and professional questions and 
by their knowledge of by their knowledge of 

English as well.English as well.
Aaron CiechanoverAaron Ciechanover

In the scopes of "Nobel Days Yerevan"  event our guests expressed their 
ideas, thoughts, impressions and suggestions upon our country, people, 

students and life in general which is represented above in the armenian lan-
guage. These ideas not only touch our self-esteem but also give us base for 
going forward , getting involved in science and creating our bright future .
We would like to mention some of their thoughts.
I am not sure whether we will be able to change the world or not, but our 
country makes much eff ort for developing science.The main goal is the de-
velopment of people. Science is the basis of the economy, that is the work 
is not performed simply for the sake of receiving awards. Science is the 
locomotive  of the country.
Eff orts must be made for high-achiever students.Armenia has all the poten-
tial for development as you realize the value of education.
I am certain that scientifi c education is extremely important both for Arme-
nia and the whole world. When I was 7, my grandfather bought me a mag-
nifying glass. It was an amazing tool for me , as there was no electronics 
during that time. I was studying every insect,every fl ower. I fell in love with 
world of small phenomena. When I was 10, my teacher told me that there 
was a microscope at our college. I was the fi rst who was let to use it. I just 
couldn't let it go.



Ես երկրորդ անգամ եմ այստեղ: ԵԵ Այ ցե րիս մի ջև ըն կած ժա մա նա-Ա
կա հատ վա ծ� մ   Հա յաս տա ն� մ լ� րջ զար գա ց� մն  եր եմ նկա տ� մ ԵԵ

բա զ� մ ո լորտ նե ր� մ: Ինձ գրա վեց մարդ կանց՝ դե պի ա պա գան նա յե լ�  
փոր ձը։   Տե սա անձանց, ով քեր բարձր են գնա հա տ� մ կրթ�  թյ�  նը:   Դա 
հրա շա լի է, քա նի որ   Հա յաս տա նը մի այնակ չէ։ Աշ խար հը շատ ա րագ է 
զար գա ն� մ։   Հա յաս տա նը ևս  պետք է շատ ա րագ զար գա նա։

Գի տե լի քի նկատ մամբ սե րը պետք է վաղ հա սա կից խրա խ�  սել, և ԳԳԻս րա յե լ� մ ի րա կա նաց վող մո դե լը կի րա ռել նաև  Հա յաս տա ն� մ, ԳԳ
քա նի որ մե ր երկր նե րը շատ նմա ն� թ յ� ն ներ �  նեն: Տեխ նո լո գիա կան 
կրթ� թ յ�  նը երկ րի զար գաց ման նա խադր յալ նե րից է:  Երբ մի  անգամ 
ես ռադիոյով ասացի, որ գի տ� թ յ�  նը պետք է դա սա վան դե լ ման կա-
պար տե զից սկսած, քա ղա քա պե տն ինձ կան չեց իր մոտ և ֆի նան սա վո-
րեց իմ ծրա գի րը:  Հայ ֆայ� մ մե նք ման կա պար տեզ նե ր� մ գի տ� թ յ� ն 
ենք դա սա վան դ� մ: Ես դասավանդ� մ եմ մա նկա պա րտե զ� մ:  Նաև 
ազ գա յին հե ռ� ս տաըն կե ր� թ յամբ հա ղոր դ� մ եմ վա ր� մ ե րե խա նե րի հետ: 
Եր կ� -ե րեք փոք րիկ գա լիս են մոտս, և սկս� մ ենք խոսել գի տ� թ յ�  նից: Ա մե ն 
ինչ սկսվ� մ է կրթ� թ յ�  նից:  Մենք հա վա տ� մ ենք, որ այս ե րե խա նե րից շա-
տե րը հե տա գա յ� մ գիտ նա կան ներ կդառ նան:

Ես կար ծ� մ եմ, որ գի տա կան կրթ� թ յ�  նը խիստ կար ևոր է  Հա յաս տա նի ԵԵև  ողջ աշ խար հի հա մար: Երբ ես 7 տա րե կան էի, իմ պա պը ինձ համար ԵԵ
գնեց խո շո րա ց� յց: Այն ժա մա նակ է լեկտ րո նի կա չկար:  Խո շո րա ց� յ ցը սքան-
չե լի գոր ծիք էր ինձ հա մար, և ես � ս� մն ասիր� մ էի ցանկացած մի  ջատ, ծա-
ղիկ: Ես սի րա հար վե ցի փոքր երև� յթների աշ խար հին: Երբ 10 տա րե կան էի,
բնա գի տ� թ յան �  ս�  ցիչն ա սաց, որ դպրո ց� մ ման րա դի տակ կա: Ես ա ռա-
ջինն էի, � մ թ� յլ տվե ցին նա յել ման րա դի տա կով. ձեռ քիցս չէի կա րո ղա ն� մ 
բաց թող նել:
Իսկ երբ սո վո ր� մ էի մա գիստ րա տ�  րա յ� մ, հայտն վեց է լեկտ րո նա-

յին ման րա դի տա կը, որն «օգ նե ց» ինձ  նո բել յան մրցա նակ շա հել: Ե թե 
�  զ� մ եք ձեր ե րե խա յի հա մար գի տա կան ինչ-որ բան գնել, ման րա դի տակ 
գնեք: Արդ յ� նք նե րը տա րի ներ անց կտես նեք:

Միայն լա վա գ� յն նե րը պետք է �  ս�  ցիչ լի նեն:  Գի տեմ, որ դա �  տո պիա ՄՄէ` մա նա վանդ իմ երկ ր� մ:  Բայց մե նք պետք է ձգտենք հաս նել դրան: ՄՄ
Իս րա յե լ� մ հնա րա վոր չէ հա մալ սա րա նա կան պաշ տոն ստա նալ դոկ տո րա-
կա նը պաշտ պա նե լ� ց հե տո, պետք է ար տա սահ ման գնալ, հետ դոկ տո րա-
կան կրթ� թ յ� ն ստա նալ: Դ րա նից հե տո կա րող ես դի մե լ հա մալ սա րա ն� մ 
դա սա խոս դառ նա լ�  համար:  Մեզ մոտ շեշ տը դրվ� մ է �  ս� ց չի մաս նա գի-
տա կան և մարդ կա յին ո րակ նե րի վրա՝ �  ս�  ցի չը պետք է լի նի ոչ մի այն գի-
տե լիք փո խան ցող, այլև ա շա կերտ նե րի հա մար օ րի նակ հան դի սա ցող անձ:

Ներդ ր� մն  եր պետք է ար վեն լավ ա շա կերտ նե րի, լավ �  սա նող նե րի ՆՆհամար:  Հա յաս տանն �  նի զար գաց ման բո լոր նա խադր յալ նե րը, քա նի ՆՆ
որ այս տեղ բարձր են գնա հա տ� մ կրթ� թ յ�  նը:

Լավ գիտնականը ճա նաչ ված ա ռաջ նորդ պետք է լի նի: Դա ն շա նա կ� մ 
է, որ �  րիշ գիտ նա կան ներ պետք է հետ ևեն նրան, մե ջ բե ր� մն  եր ա նեն 

նրա հոդ ված նե րից:  Լավ գիտ նա կա նը պետք է հա ղոր դակց վի, իր աշ խա-
տան քը տեղ հասց նի, նա չի կա րող թաքն վել լա բո րա տո րիա յ� մ, քա նի որ 
հա սա րա կ� թ յ�  նը պետք է տեղ յակ լի նի գի տա կան գոր ծըն թաց նե րին: Ես 
նաև խոր հ� րդ եմ տա լիս հայ գիտ նա կան նե րին հմտա նալ անգ լե րե ն� մ. այն 
գի տական հա ղոր դակց ման լե զ� ն է: Ե թե հա յե րեն կամ ռ�  սե րեն հրա պա րա-
կեք ձեր հոդ ված նե րը, աշ խար հը դրա նից ան մասն կմն ա: 

Տես ն� մ եմ, որ դ� ք հե տաքրքր ված եք խա ղաղ աշ խար-ՏՏհով, ես խո ս� մ եմ տեխ նո լո գիա կան նա խա ձեռ ն� թ յ� ն-ՏՏ
նե րի տե սանկ յ�  նից՝ նկա տի �  նե նա լով, որ ին դ� ստ րիալ նա-
խա ձեռ ն� թ յ� ն ներն այս հար ց� մ ևս  շատ կար ևոր են:  Բա ցի 
այդ, ե թե մար դիկ կողմ են խա ղաղ աշ խար հ� մ տեխ նո լո գիա-
կան նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե րի զար գաց մա նը, ա պա մե զ մն � մ 
է քայ լել դե պի խա ղաղ ա պա գա:  Բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ� ն՝ 
նշա նա կ� մ է լա վա գ� յն հա մալ սա րան, լա վա գ� յն հա մալ-
սա րա նը՝ բարձր քա ղա քակր թ� թ յ� ն և  քա ղա քա կա ն� թ յ� ն: 
Ա հա սա է, որ տա ն� մ է ա ռողջ ներ քա ղա քա կան և  ար տա քին 
քա ղա քա կան կեց ված քի որ դեգր մա նը: Ես կա րող եմ խո սել
պա տե րազ մի  մա սին՝ որդեգրելով գիտ նա կա նի դիր քո րո շ� մ: 
Իս րա յե լ� մ կա 8 մլն բ նա կչ� թյ� ն, բայց մե ր ա զատ շ�  կա-
յ� մ մե նք �  նենք 5.000 start-up նա խագ ծեր, այն դեպ ք� մ, երբ 
 Ճա պո նիան �  նի 120 մլն բ նակ չ� թ յ� ն և  ն� յն քան  նա խագ-
ծեր: Հետ և� թ յ� ն նե րը թող ն� մ եմ ձեզ:

ԴԵՆ ՇԵԽՏՄԱՆ

ՀՅՈւՐԵՐԻ ԽՈՍՔԵՐԻՑ

 Հ Հա ջո ղակ գիտնականը ա ջո ղակ գիտնականը 
կոնկ րետ աս պա րե զ� մ կոնկ րետ աս պա րե զ� մ 

պետք է մաս նա գետ լի նի, պետք է մաս նա գետ լի նի, 
պետք է մի  ջազ գա յին պետք է մի  ջազ գա յին 

գի տա կան խմբի ան դամ գի տա կան խմբի ան դամ 
լի նի:  Գո յ� թ յ� ն չ�  նի լի նի:  Գո յ� թ յ� ն չ�  նի 

հայ կա կան, իս րա յել յան հայ կա կան, իս րա յել յան 
գի տ�  թյ� ն. գի տ� թ յ�  նը գի տ�  թյ� ն. գի տ� թ յ�  նը 
հա մաշ խար հա յին եր և� յթ հա մաշ խար հա յին եր և� յթ 

է:  Լավ գիտ նա կա նը է:  Լավ գիտ նա կա նը 
մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան 

մասն է:մասն է:

A A successful scientist successful scientist 
should be a professional should be a professional 

in a specifi c fi eld, should in a specifi c fi eld, should 
be a member of internation be a member of internation 
scientifi c team. There is no scientifi c team. There is no 
armenian or israel science, armenian or israel science, 
science is an international science is an international 

phenomenon. A good phenomenon. A good 
scientist is a part of scientist is a part of 
international society.international society.

Dan ShecktmanDan Shecktman



Ու րա խութ յամբ ցան կա նում ենք
նշել այն հան գա ման քը, որ բու հա-
կան կյան քի կար ևո րա գույն ի րա-
դար ձու թյուն նե րի մե ծ մա սը տե ղի է
ու նե նում բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում:
Վս տահ ենք՝ սա ոչ մի այն այն

պատ ճա ռով, որ հա մալ սա րա նի ղե-
կա վա րութ յու նը սի րով տրա մադ րում
է իր հնա րա վո րութ յուն նե րը հան րա-
պե տա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի մաս-
նա կից նե րին, այլև կար ևոր է այն
փաս տը, որ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հե ղի նա կութ յու նը թույլ է տա-
լիս երկ րի ղե կա վա րութ յա նն այս տեղ
ի րա կա նաց նել մե  ծա մասշ տաբ մի  ջո-
ցա ռումն  եր:
Տվ յալ դեպ քում խոս քը վե րա բե-

րում է  ՀՀ վար չա պե տի  կող մի ց 
հա յաս տան յան ԲՈւՀ-ե րի շուրջ
800 ու սա նող նե րի ուս ման վար ձի
փոխ հա տուց ման հա վաս տագ րե րի
հանձն ման ա րա րո ղութ յա նը, ո րին,
բա ցի ՀՀ վար չա պե տից, կրթութ յան
և  ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար-
նե րից,   Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա-
կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե-
րի խորհրդի համակարգող   Կա րեն
Ա վագ յա նից, մաս նակ ցում էին հա-
յաս տան յան ԲՈւՀ-ե րի և դ րանց
ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րի ղե-
կա վար ներ, ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ու-
սա նող ներ:
Ի դեպ՝ ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան

նո րան շա նակ նա խա րար Լ ևոն 
Մկրտչ յա նն ի պաշ տո նե ա ռա ջին
ան գամ էր հյու րըն կալ վել ԵՊԲՀ-ում:
Ուս ման վար ձի փոխ հա տուց-

ման ծրա գի րն ի րա կա նաց րել է
Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան
հիմն  ադ րա մը՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան
ա ջակ ցութ յամբ:

The article above describes the 
background and the ceremony of 
handing out certifi cates of scholar-
ships given to 800 students of Ar-
menian higher educational institu-
tions by the RA Prime Minister.
Besides the Prime Minister, Minis-
ters of Health and Education and 
Science,coordinator of the Board of 
Trustees of the Youth Foundation 
of Armenia,representatives  of Ar-
menian higher institutions and stu-
dents were also present.

գերակշիռ մասը պե տա կան և  ոչ պե-
տա կան ԲՈւՀ-ե րի առ կա ու սուց ման 
բա կա լավ րիա տի ա ռա ջին կուր սի` 
անվ ճար հա մա կար գում չընդգրկ ված 
ու սա նող ներ են, ո րոնց փոխ հա տու-
ցում տրվեց մրցու թա յին կար գով։ 
  Վեր ջին ներս բարձր ա ռա ջա դի մու-
թյուն ու նե ցող, ինչ պես նաև սո ցիա-
լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի, 
մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ, հա սա րա-
կա կան ակ տի վութ յուն ցու ցա բե րած ու-
սա նող ներ են։
Ու սա նող նե րին հա վաս տագ րեր 

հանձ նելու ավարտին ՀՀ վար չա պետ 
  Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ն շեց, որ այս 
ծրա գի րը ևս  մե կ փաստ է, ո րը խո սում
է ՀՀ կա ռա վա րութ յան և   Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  արդ-
յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մա-
սին։
      Կա րեն Ա վագ յա նը, հա վաս տագ րեր 

հանձ նե լով սահ մա նա մե րձ գո տի նե-
րում զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն ան-
ցած ու սա նող նե րին, նշեց. «Այս ծրագ-
րով ոչ մի այն սո ցիա լա կան խնդիր է 
լուծ վում, այլև ու սա նո ղը տես նում է, 
որ իր կրթութ յամբ, գի տե լի քով, աշ-
խա տա սի րութ յամբ կա րող է լուծել 
իր ուսման վարձի հար ցը: Այսօր ար-

դեն կան բազ մա թիվ այլ ծրագ րեր,
ո րոնք կա րող են օգ նել սո վո րող նե-
րին՝ լուծել ի րենց կրթութ յան խնդի րը։
  Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րամն  իր
մի  ջոց նե րով ամ բող ջութ յամբ փոխ-
հա տու ցում է նաև 2 և  ա վե լի ե րե խա
ու նե ցող ու սա նող-ծնող նե րի ուս ման
վարձն ամ բողջ ու սումն  ա ռութ յան ըն-
թաց քում։
Ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման

ար ժա նա ցան նաև ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ մամբ սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցու թյուն ստա ցող ՀՀ սահ մա նա մե րձ
հա մայնք նե րի պե տա կան, ոչ  պե տա-
կան, մի ջ պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի առ կա
ու սուց ման հա մա կար գի բա կա լավ-
րիա տի 1-ին կուր սե րի ու սա նող ներ։
Այս խմբի ու սա նող ներն ուս ման վար ձի
փոխ հա տու ցում ստա նում են ա ռանց
մրցույ թի մասնակցելու։
Բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող-

նե րից ուս ման վար ձի փոխ հա տուց-
ման հա վաս տա գրեր ստա ցան հի սուն
հո գի, ո րոնք ու սա նող նե րին հանձ նեց
հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի նա խա գահ Ա նի   Ռափ յա նը:
  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմ-

նադ րա մը ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա ջակ-
ցութ յամբ ուս ման վար ձե րի փոխ հա-
տուց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նում է
2011-ից, և մի նչ այսօր  տար բեր ծրագ-
րե րով փոխ հա տու ցել է շուրջ 5.000
ու սա նո ղի ուս ման վարձը։

ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԸ 

ՄԵՆԱԿ ՉԷ ԻՐ ՀՈԳՍԵՐԻ ՀԵՏՄԵՆԱԿ ՉԷ ԻՐ ՀՈԳՍԵՐԻ ՀԵՏ
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Այ սօր շատ հաճախ կանանց մի ջազգային օրը
մտաբերելիս այն ընկալում և տոնում ենք որպես
կանանց՝ կյանքի տարբեր բնագավառներում ունեցած 
ներդրումն երի, ձեռքբերումն երի և նվաճումն երի օր: 
Նմանատիպ մի ջոցառման շրջանակներում, որը տեղի 
ունեցավ բժշկա կան հա մալ սա րա նում, Եր ևանի բժշկա-
կան կենտ րոն նե րի, բժշ կա կան հա մալ սա րա նի և  ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մա կար գի մի  շարք կին բու ժաշ-
խա տող նե ր ստացան շնոր հա վո րանքներ և ն վեր ներ՝ 
ա ռող ջա պա հութ յան պահ պան ման գոր ծում ու նե ցած 
ա ռանձ նա կի դե րա կա տար ման, եր կա րամ յա անձն վեր 
աշ խա տան քի և  ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց ման գոր-
ծում ներդ րած ա վան դի հա մար:
Միջոցառումը կազմակերպվել էր  «Ա ռող ջա պա հութ յան 

կազ մա կեր պիչ նե րի մի ա վո րու մ հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յա ն և  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմն  ադ րա մի  հա մա տեղ ուժերով, որին ներ կա էին ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար, «Ա ռող ջա պա հութ յան 
կազ մա կեր պիչ նե րի մի ա վո րու մ ՀԿ-ի պատ վա վոր նա-
խա գահ Ար մե ն  Մու րադ յա նը, «Ա ռող ջա պա հութ յան կազ-
մա կեր պիչ նե րի մի ա վո րու մ ՀԿ-ի հա մա նա խա գահ ներ 

Ա րա  Բաբ լո յա նը և Ա րա  Մի նաս յա նը,  Հա յաս տա նի ե րի-
տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի խորհր-
դի հա մա կար գող  Կա րեն Ա վագ յա նը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
 Մի քա յել  Նա րի ման յա նը, ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րութ յու նը:
ՀՀ ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ րութ յան, ման կութ յան 

մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա  Բաբ լո յա նն
ա սաց. Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում աշ խա տում 
են մե ծ թվով կա նայք, և այդ կա պակ ցութ յամբ կա րող 
ենք վստա հա բար ա սել, որ մե ր ա ռող ջա պա հութ յու նը 
դրված է նրանց նուրբ ու սե րին:
 Ա.  Մու րադ յա նը շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նեց կին բու-

ժաշ խա տող նե րին՝ իրենց անձ նու րաց ու նվի րու մով կա-
տա րած ա մե  նօր յա աշ խա տան քի հա մար. « Գաղտ նիք չէ, 
որ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը հիմն ականում բաղ կա-

ցած է կա նան ցից, ով քեր ցու ցա բե րում են ի րենց հո գա-
տա րությու նը հի վանդ նե րի նկատ մամբ՝ մա նուկ հա սա-
կից մի նչև խոր ծե րութ յուն:  Կոչ եմ ա նում բո լոր կա նանց՝ 
ճա նա չել ա ռող ջութ յու նը որպես բա ցար ձակ ար ժեք ձեր 
ըն տա նիք նե րի և  մե ր ժո ղովր դի հա մա ր:
 Կ. Ա վագ յա նն իր խոսքում նշեց. « Մենք հա ճախ չենք 

հի շում այն մարդ կանց, ով քեր գի շեր-ցե րեկ հի վան-
դի կող քին են, ով քեր շուր ջօր յա ռեժիմով, ըն տա նի քից 
հե ռու զբաղ վում են ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յամբ:  Պետք է ա ռա ջարկ վեն այն պի սի ծրագ րեր, 
ո րպեսզի ա ռանձ նաց վեն և  կար ևոր վեն մե ր բժիշկ նե րը, 
և մե ր հա սա րա կութ յու նը նո րից սի րով ու հար գան քով 
վե րա բեր վի նրանց:
« Սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վո րի չ բժշկա կան կենտ րո նի 

տնօ րեն Ա րա  Մի նաս յա նը ն վեր ներ հանձ նեց կին բու ժաշ-
խա տող նե րին և նշեց, որ նմանատիպ մի ջոցառումն եր 
կկազմակերպվեն նաև Եր ևա նի և  հան րա պե տութ յան 
մար զե րի բժշկա կան կենտ րոն նե րում:
 Գնա հա տան քի հա մար ներ կա կա նանց ա նու նից շնոր-

հա կա լութ յուն հայտ նեց քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա-
տա կազ մի  ա ռող ջա պա հութ յան վար չութ յան պե տի տե-
ղա կալ  Գա յա նե Ան տոն յա նը:

ԿԻՆ ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐՆ ԿԻՆ ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐՆ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ծ է կ ն ն ի վ ե ե մ են ի են հ

The above article touches upon the ceremony 
organized at Yerevan State Medical University 
where several women  healthcare workers were 
awarded prizes and received congratulations on 
realizing their specifi c role in the sphere of med-
icine, for profound and determined work in the 
develompent of healthcare and for dedicated ac-
tivities.
The meeting was organized by "Health Organiz-
ers' Association" and the Youth Foundation of 
Armenia. 
RA Minister of Health thanked the female health-
care workers for their dedicated and hard work.
The women were also presented with awards and 
it was announced that such events would be or-
ganized in Yerevan and in other regions of the 
Republic.

FEMALE HEALTH CARE 
PROVIDERS ARE IN THE 
CENTER OF ATTENTION



Ին տերն նե րի ա մե  նամ յա գի տա-
գործ նա կան կոն ֆե րան սին բաց-

ման խոս քով հան դես ե կավ հետ բու-
հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
ֆա կուլ տե տի դե կան, դո ցենտ Ս.Է.
Բաղ դա սար յա նը: 
Կոն ֆե րան սին մաս նակ ցում էին ամ-

բիոն նե րի վա րիչ ներ, դա սա խոս ներ,
ին տերն ներ, նրանց ան մի  ջա կան ղե-
կա վար նե րը, կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր ներ և հ յու րեր:
Ներ կա նե րը հե տաքրք րութ յամբ ըն-

դու նե ցին « Հե րա ցի թիվ 1 հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի ին տերն Ան նա 
Շուքր յա նի «Ք րո նի կա կան պանկ րեա-
տի տ  զե կու ցու մը:
Ար դիա կան մո տե ցումն  ե րով էին հա-

գե ցած հա մալ սա րա նա կան թիվ 1
ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա-
յի ին տերն ներ Ան նա Ս տե փան յա նի՝ 
«Ա տամն  ե րի ախ տա բա նա կան մաշ վա-

ծութ յու ն,  Հաս մի կ  Սեփ յա նի՝ «Ժ պի տի
ա նա տո մի ա ն,  Դա վիթ  Ե ղիա զար յա-
նի՝ « Բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թի 
սնկա յին ախ տա հա րումն  եր, կան դի-
դո զ թեմաներով  զե կու ցումն  ե րը:
Հա մալ սա րա նա կան թիվ 2 ստո մա-

տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա յի ին տերն
 Մա րիամ  Վար դան յա նը ներ կա յաց րեց
ար մա տա խո ղո վակ նե րի դե ղո րայ քա-
յին մշակ ման ե ղա նակ ներն ու մի  ջոց-
նե րը:
Հե տաքրք րութ յամբ ըն դուն վեց 

թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի և
պարօդոնտոլոգիայի ամբիոնի ինտերն
Անի Պետրոսյանի հանգամանալից
զեկուցումը՝ ատամն երի սպիտա-
կեցման մասին:
Կոնֆերանսի ընթացքում դասախոս-

ներից կազմված հանձնաժողովը
գնահատում էր զեկուցումն երն՝ ըստ
սահմանված չափորոշիչների:

Արդյունքում բոլոր զեկուցումն երն 
արժանացան բարձր գնահատական-
ների, իսկ առաջատարը ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշկական ֆակուլտետի ինտերն
Սերգեյ Հակոբյանն էր: Զեկուցման
ընթացքում նա դրսևորեց խորը
գիտելիքներ, վերլուծելու կարողություն,
բժշկին հատուկ մտածելակերպ: Իր
ներկայացրած կլինիկական դեպքը
նա վերնագրել էր «Ադրենալինային
գիշեր:
Կոնֆերանսի աշխատանքներն ամփո-

փելիս կարևորվեց նաև ինտերնների
ղեկավարների դերը, ովքեր օգնեցին և
աջակցեցին մի ջոցառման կայացմանը:

ՀԱՍՄԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵՊԲՀ հետբուհական և

շարունակական կրթության
 ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ

Բժշկա կան հա մալ սա րա նում հյու րըն կա լված ՌԴ 
Ս տավ րո պո լի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 

ռեկ տոր Վ լա դի մի ր  Կո շե լի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա ն 
հետ հան դիպ ման նպա տա կը երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րումն  էր:
ԵՊԲՀ ռեկ տորը հյուրերին ներ կա յաց րեց ԲՈւՀ-ի վար չա-

կազ մի ն, խո սեց ֆա կուլ տետ նե րի ստեղծ ման պատ մութ յան 
և  գոր ծու նեութ յան մա սին՝ նշելով, որ հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նն այս երկու հա մալ սա րան նե րի մի ջև կա րող է արդ-
յու նա վետ լի նել եր կու կող մի  հա մար և  ընդգ ծելով, որ զար-
գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ին տեգր վել հա մադր վող
ԲՈւՀ-ե րի հետ:
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ջերմ ըն դու նե լութ յան հա-

մար՝ Ս տավ րո պո լի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տորն ա սաց, որ ի րենց հա մար մե ծ պա տիվ է հյու րըն-
կալ վել  Հա յաս տա նում և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում մաս նա վո րա պես, քա նի որ հայ և  ռուս 
ժո ղո վուրդ նե րին կա պում է դա րա վոր բա րե կա մութ յու նը:
 Ներ կա յաց նե լով պատ վի րա կութ յան կազ մը՝ նա նշեց, որ 
ստո րագր վե լիք պայ մա նա գի րը հնա րա վո րութ յուն կտա 
լու ծել եր կու ԲՈւՀ-ե րի առջև ծա ռա ցած բազ մա թիվ խնդիր-
ներ, հատ կա պես՝ ու սա նող նե րի շար ժու նութ յան հար ցը: 
Այ նու հետև կող մե  րը ստո րագ րե ցին հու շա գիր՝ մշա կու թա-

յին և  գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ:

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ՝ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ՝

ԵՐ ԵՎԱ ՆԻ ԵՎ Ս ՏԱՎ ՐՈ ՊՈ ԼԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԵՐ ԵՎԱ ՆԻ ԵՎ Ս ՏԱՎ ՐՈ ՊՈ ԼԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻՋԵՎԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻՋԵՎ

The aim of the meeting with the Rector of Stavrapol State 
Medical University  Vladimir Koshel and his delegation 
was the mutual agreement.YSMU Rector M. Narimanyan 
represented our University and stated that the agreement 
can be benefi cial to both sides and V. Koshel , in its turn 
mentioned that the agreement will solve many issues be-
tween the Universities especially concerning the exchange 
programs.

Recenty the Annual Intern Cofer-
ence took place, the opening speech 
of which was made by the Dean of 
Continual Education Faculty, Asso-
ciate professor S. E. Baghdassaryan. 
The Conference was attended by the 
Head of Chairs, lecturers,medical 
residents, their supervisors, Clinical 
interns and guests.
During the conference the jury, con-
sisited of the lecturers, was assessing 
the reports according  to the criteria.     



րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան կող մի ց ըն դուն ված 2016 թվա կա նի փետր վա-

րի 25-ի թիվ 238Ն ո րո շու մը,  ո րի հա մա ձայն սահ ման-
վել է. « Ղե կա վար վե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սի ն
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 72-րդ  հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տի «բ են թա կե տով՝ « Բարձ րա գույն 
և  հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան մա սի ն
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 18-րդ  հոդ վա ծի 
1-ին մա սով և 21-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ  կե տով` 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը ո րո-
շում է. 
1.  Հաս տա տել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում աս պի-

րան տու րա յի ըն դու նե լութ յան և  ու սուց ման, դոկ տո րան տու-

րա յի և  հայ ցոր դութ յան ձևա կերպ ման կար գը` հա մա ձայն 
հա վել վա ծի:
2. Ու ժը կորց րած ճա նա չել  Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յան կա ռա վա րութ յան 2001 թվա կա նի հու լի սի 20-ի 
« Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում աս պի րան տու րա յում 
և  դոկ տո րան տու րա յում ու սուց ման կար գը հաս տա տե լու 
մա սի ն N662 ո րո շու մը` բա ցա ռութ յամբ ո րոշ մամբ հաս-
տատ ված կար գի 6-րդ և 7-րդ  կե տե րի:
 3.  Սույն ո րո շումն  ու ժի մե ջ է մտնում պաշ տո նա կան հրա-

պա րակ ման օր վան հա ջոր դող տաս նե րորդ օ րը, և դ րա 
գոր ծո ղութ յու նը տա րած վում է դրա նից հե տո ըն դուն ված-
նե րի և ձ ևա կերպ ված նե րի վրա:

ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ՝ Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ա յաս տա նի ե րի տա սար-
դա կկան հիմնի   ադդ րրա մում 

արդեն գեղեցիկ ավանդույթ և 
պապ րտր ավվորրությթյուն է դադ րձր ելլ 
բազմաթիվ ծրագրերի ներդրումը՝ ի 
նպաստ ուսանողների:նպաստ ուսանողների:
Հերթական մի ջոցառման առիթը

եր կու և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող ու սա-
նող-ծնող նե րն էին, ում հանձնեցին
ուս ման վար ձե րի փոխ հա տուց ման 
հա վաս տագ րե ր։
  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան

հիմն  ադ րամն  ու սումն  ա ռութ յան ամ-
բողջ ըն թաց քում փոխ հա տու ցում է
պե տա կան և 2014-ից հե տո հա վա-
տար մագր ված ոչ պե տա կան ԲՈւՀ-
երի առ կա ու սուց ման հա մա կար գի 

կ վ ի մ վ և ե կբա կա ալալավ վրիրիա ատում սո վո րող և  եր կու 
ուու աա վե լի եե րե խախաաաա ոոոոուււ նենենենենե ց ց ցցողողողղղղղնն ն նեեե ե իրիրիրիրիրիրիրիի ոոուսւսւսս-
ման վարձն ամմմ բ բողողղղ ջջջուուււթթ թ թ յայայյ մմբմմբ::
ԱյԱյսս կիկիս սամամամյ յ յյաաակկոկումւմ աաաջջջակակ ց ցցուուութթ յոյունւնն 

ստստտաաացաաաննն երերկ կկուոու ևև  ա ավեվեվ  լ լի ի ե երերեխխա ա 
ուուն նեե ցոցողղ 1717 ոոււսսա նննողող-ծ-ծնոն ղ նենեներ։ր։ր։ ՆՆՆ րրաննան-
ցիցից 3-ը ոչ պե տատաաակկանն,, 14-ը՝ պեպեեե տտա-ա-
կակկկ նն   ԲՈԲՈւՀւՀ ե-երիրիցց էիէիէին: ՓՓոխոխ հա տու-
ցոոցոցումւմւմւմ սսստաացցողող ն նեերիրիրիրիրր ց ցցց ուսանոնողնղներից 

մե  կը   Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ-
րար  րրա յիյին հա մալլ սա րար  նի ի ԱրԱրց ցաախիխի 
մաս նաճ յու ղից է։
  Հա յյաս տա նիի ե րրի իտատաս սարարդդաա կականն 

հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի
խորհր դի հա մա կար գող   Կա րենխորհրդի համակարգող Կարեն
Ա վագ յա նը նշեց, որ երբ նոր էին
սկսում այս ծրա գի րը, ԲՈւՀ-երում
հար ցում անց կաց րին՝ հաս կա նա լու,
թե քա նի ու սա նող ու նի եր կու և  ա վե-
լի ե րե խա։ Այդ ժա մա նակ տվյալ նե-
րը բա վա կա նին քիչ էին՝ ըն դա մե  նը
7 ու սա նող։ Այ սօր ար դեն այդ թի վը
հասել է 17-ի։
«Այս թվի մե  ծա ցու մը ես ամ բող-

ջութ յամբ չեմ կա պում մե ր ծրագ րի
հետ, բայց ա սել, որ մե ր ծրա գի րը

ե ի նե ե ն ն ե եմ կդեր չի ու նե ցել, նույն պես չեմ կա-
րորորորոորորր ղ։ղ։ղ։ղ։ղղ   Փ ՓՓասասաստտո որեն մե նքք կկա ա րորո ղ ղա-ա
ննո մւմմ եենք մե ր փփոքր լու ման ու նե նալ 
ծնծնե ե լիլ ութ յան խթան ման գգորրծում։
ՈւՈւ ս սա ննող ղնեներ րիի շրշրջաջան ննուո մ մ կական ն ոո րորո շ շա-ա
կիկիկի սսսոոո ցիցիցիա աա լալալակ կկանաննան խխխնդննդիրիիրրնն ներեերր, , որոր նոնոնք ք
ա ա վեվե լ լի ի խոխխո նրնրն եեն ն ընընտտաա նինիք քք կակ զ մամած,ծ, 
ե րե խա ու ննե եցող ու սա նող նե րի մոտ։ 
Ուսսսսսսսստիտիտիտիիտիիտիտիիիտտտտտտտիիիիտտտտտտտտտտտտիիիիիիիիիիիիիիիիիի եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեե րրրր րրրրրրրրր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրի իիիիիիիիիիիիիիիիի իիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիտատատատատատատատտտտտտտտտտտտտտաա սսսսսսսսսարաաա  դա կան հիմ-

նադ րա մը փոր ձում է մեղ մել նրանց 
խնխնդիդիրր նեներ րըը,-, հհավավելելեցեց  բ բանանախախոսոսը՝ը  
շեշ տե լով, որ հիմն  ադ րամն  ի րա կա-
նանացցնոնումւմ էէ բբազազմ մաա թիթիվվ սոսոց ցիաիալ լաա կականն 
ծրագ րեր, ո րոնք երկ րի ղե կա վա-
րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում րության ուշադրության կենտրոնում
են։
  Ուսանողներից Ժաս մե  նա Ա ռուս-

տամ յա նը, ով սովորում է   Գո րի սի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի 3-րդ 
 կուր սում, ու նի ե րեք ե րե խա: Նա 
նշեց, որ այս ծրագրից մի շտ օգտ-
վում է, քանի որ ուս ման վար ձը վճա-
րե լիս շատ մե ծ դժվա րութ յուն նե րի 
ա ռաջ է կանգ նում:
Ե րե խա ներ ու նե ցող ու սա նող նե րին 

ա ջակ ցե լու ծրա գի րը ե րի տա սար-
կ ն հիմն մ կ ե է 2014դա կան հիմն  ադ րա մը սկսել է 2014 

-ից։ Նա խախա ձեռ ն նուութ թյոյ ւ նը նպա տակակակկկկ 
ու նիի սո ցիա լա կան ա ջաջակկ ցոցութւթթ յ յյոււնննն ն
ցու ցա բե րել ե րի տա սարդ ըն տա ննիիքիքք---
նեներ րինին, , նպնպպպասաստ տելել եե ր րի ի տատա սսարարդդ դնեեե ր րրի ի ի ի 
կրկրկրթոթ ւթթ յաննն շա րու նաա կե լիուոււթ թ թյայաա ն ննըը, 
երերրկ կ կ րորորորդրդրդ մմմասաաս ն նա ագիգգ  տտուո թ թ յոյունւն սսստտտատա-
նանա լ լուոււուն։ն։նն

Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԸ 

ԽՐԱ ԽՈՒ ՍՈՒՄ Է ԵՐ ԿՈՒ ԵՎ Ա ՎԵ ԼԻ Ե ՐԵ ԽԱ 

ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻՆ

Ուշադր� թյ� ն
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ԵՊԲՀ ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ ԵՊԲՀ ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ 

ԱՅ ՑԸ ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱՆԱՅ ՑԸ ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱՆ

Ս.Թ. - Ասացեք խնդրեմ՝ ե՞րբ կա յա ցավ ձեր այ ցե լու-ԹԹ
թյու նը Հնդ կաս տան, ին չի՞ սկիզբ կամ շա րու նա կութ յուն
էր այդ այ ցը, ներ կա յաց րեք նոր հա մա ձայ նութ յուն ներն 
այդ բնա գա վա ռում:
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Ես այժմ կա սեմ նույն մի տ քը, ո րը

հնչեց րել եմ Հնդ կաս տա նի բժշկա կան խորհր դում: Երե-
վա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն ու նի հնդիկ 
ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման ա վե լի քան 
25 տար վա նա խա պատ մութ յուն, ա վե լի քան 2.500
հնդիկ շրջա նա վարտ, ով քեր այ սօր բժիշկ են ի րա վամբ:
Ես ա սա ցի, որ մե ր շրջա նա վարտ նե րից շա տերն ի րենց 
մաս նա գի տութ յան մե ջ հաս նում են բա վա կա նին լավ 
արդ յունք նե րի: Փաս տը, որն ա վե լի շատ հե տաքրք րեց 
մե ր զրու ցա կից նե րին, այն էր, որ մե ր հա մալ սա րա նում 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար դա սա վան դումն  
ըն թա նում է անգ լե րե նով: Բ նա կան է՝ 25 տա րի նե րի ըն-
թաց քում այդ պես չի ե ղել, այլ մի այն վեր ջին տա րի նե րին
է ու սու ցու մը դար ձել անգ լե րե նով: Մինչ այդ մե նք դա-
սա վան դում էինք ռու սե րե նով: Եվ ստաց վում էր բա վա-
կա նին անբ նա կան պատ կեր՝ հնդիկ ու սա նո ղը 1 տա րի 
ռու սե րեն էր սո վո րում, այ նու հետև հայ կա կան մի  ջա վայ-
րում ստա նում էր ռու սա լե զու կրթութ յուն և հե տո գնում 
էր Հնդ կաս տան: Ն րանց դա չէր բա վա րա րում, և մե զ
խնդրե ցին ու սու ցու մը դարձ նել անգ լե րեն: Այդ խնդրան-
քին ար ձա գան քեց մե ր նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի  կոս 
Վի լեն Հա կոբ յա նը, նա մե զ պար տադ րեց դա ա նել, և 
մե նք կա տա րե ցինք: Այ սօր մե նք լիար ժեք ե ռա լե զու 
կրթութ յուն ենք ա պա հո վում:
Ե. ՍԱ ՀԱԿ ՅԱՆ. - Ռու սե րե նով ու սու ցու մը չէր բա վա-

րա րում այն ա ռու մով, որ երբ ու սա նող նե րը գնում էին 
ի րենց եր կիր քննութ յուն տա լու, բո լոր բժշկա կան տեր-
մի ն նե րը, օգ տա գործ ված դա սագր քե րը, ո րոնք պետք 
էին քննութ յան հա մար՝ անգ լե րեն լեզ վով էին: Ն րանք 
նո րից սկսում էին պա րա պել նույն թե մա նե րը՝ ար դեն 
անգ լե րե նով, որ պես զի կա րո ղա նա յին հանձ նել քննու-
թյուն նե րը, որն էլ իր հեր թին ա ռա ջաց նում էր ո րո շա կի
բար դութ յուն ներ շրջա նա վարտ նե րի 
հա մար: 
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Կար ևս մե կ 

հա կա սութ յուն՝ դա սա խո սը թե ման 
կար դում էր ըստ ռու սա կան դա-
սագր քե րի, իսկ ու սա նո ղը՝ անգ լե-
րեն դա սագր քեր: Իսկ բժշկա կան 
կրթութ յունն ու նի այն ա ռանձ նա-
հատ կութ յու նը, որ հի վան դութ յան 
բնո րո շու մը, դա սա կար գու մը, ալ-
գո րիթ մը, ախ տո րո շու մը և, ա մե  նա-
կար ևո րը, դե ղո րայ քի ան վա նու մը 
մի ան գա մայն տար բեր են անգ լե-
րեն և ռու սե րեն լե զու նե րով: Եվ այդ
ա մե  նը բե րել մե կ դաշտ՝ ա նի մաստ 
աշ խա տանք է:
Ս.Թ. - Չան տե սենք նաև մե կ այլԹԹ

հան գա մանք, երբ 
հնդիկ ու սա նող ներն 
այս տեղ ռու սե րեն 
էին սո վո րում, նրանք 
այ նու հետև գե րա դա-
սում էին տե ղա փոխ-
վել այլ եր կիր, որ տեղ 
ու սու ցումն  անգ լա լե զու էր:
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Այդ պատ ճա ռով անգ լա լե զու

կրթութ յան ար մա տա վո րու մը մե ր ԲՈւՀ-ում կա րե լի
է հա մա րել մե ծ քայլ: Ինչ պես հի շում ենք՝ հնդկա կան
կող մը դի մե ց մե զ, որ մե ր ու սումն  ա կան ծրագ րե րի մե ջ 
պետք է ներդր վի հնդկա կան ա վան դա կան բժշկու թյու-
նը և  ա ռող ջա պա հա կան պրակ տի կան: Եվ ըն տա նե կան
բժշկութ յան ամ բիո նը սկսեց զբաղ վել նաև ա վան դա կան
բժշկութ յան դա սա վանդ մամբ: Բայց մե նք զգա ցինք, որ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մշտապես սերտ ու բազմաբնույթ կապերի 
մե ջ է  Հնդկաստանի հետ: Վերջերս աշխատանքային այցով ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր  Մ.  Նա րի ման յա նը և  մի  ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա-
պե րի գծով պրո ռեկ տոր Ե.  Սա հակ յա նն այ ցելեցին Հնդկաստան:
Այս առիթով է մե ր հարցազրույցը վերջիններիս հետ:



ինք նու րույն դա չենք կա րող ներ կա յաց նել ճիշտ ձևով, 
քա նի որ յո գան, ա յուր վե դան, յու մա նին, հո մե ո պա-
թիան դա րե րի պատ մութ յուն ու նե ցող կրթա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան և բու ժա կան պրակ տի կա ներ 
են, և պետք են հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ՝ 
այդ ա մե  նը ու սու ցա նե լու հա մար, որը պա հան ջում 
է շատ լուրջ և խո րը մաս նա գի տա կան պատ րաստ-
վա ծութ յուն: Այդ ա ռու մով շատ կար ևոր էր, որ այս 
հան դիպ ման ժա մա նակ մե նք ստո րագ րե ցինք հա մա-
ձայ նութ յան պայ մա նա գիր՝ մի  կող մի ց բժշկա կան հա-
մալ սա րա նը, մյուս կող մի ց՝ Հնդ կաս տա նում 2 տա րի
ա ռաջ ստեղծ ված նա խա րա րութ յու նը, ո րը կոչ վում է 
ԱՅՈւՇ՝ ա յուր վե դա, յո գա, յու նա նի, սիթ հա և հո մե ո-
պա թիա: Սա այն մե  թոդ նե րի հա պա վումն  է, ո րոնք 
նրանք պատ րաստ վում են գալ և դա սա վան դել մե զ
մոտ: Դ րա ա մե  նա կար ևոր բա ղադ րի չը հո մե ո պա-
թիան է, չնա յած այն ստեղծ վել է Գեր մա նիա յում և 
զար գա ցած է նաև այն տեղ, սա կայն Հնդ կաս տա նը 
նույն պես մե ծ հա ջո ղութ յուն ներ ու նի այդ բնա գա վա-
ռում: Մենք մե ծ սպա սե լիք ներ ու նենք այդ տե սանկ-
յու նից, քա նի որ բժիշկ նե րը, ով քեր օգ տա գոր ծում են 
դե ղա մի  ջոց ներ քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
ըն թաց քում, եր բեմն  կանգ նում են փա կու ղու առջև, և
ն ման դեպ քե րում պա հանջ վում է որ ևէ նոր մո տե ցում՝ 
հի վան դութ յու նը բու ժե լու հա մար: Նախ կի նում այդ 
մո տե ցումն  ե րը տա րան ջատ վում էին ա վան դա կա նի
և  ոչ ա վան դա կա նի մի ջև: Այ սինքն՝ այն ին չի մա սին 
ես հի մա խո սում եմ, կոչ վում էր ա վան դա կան, իսկ ոչ 
ա վան դա կանն այն էր, ինչ մե նք օգ տա գոր ծում էինք: 
Սա կայն այս տեղ տեր մի  նա բա նա կան հա կա սութ յուն
կար, քա նի որ մե զ հա մար ա վան դա կա նը հենց սա է:
Այդ տեր մի  նը քննարկ վեց, և  ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կող մի ց ա ռա ջարկ-
վեց ալ տեր նա տիվ՝ այ լընտ րան քա յին բժշկութ յուն
տար բե րա կը: Սա էլ իր հեր թին իր մե ջ պա րու նա կում էր
մե կ այլ ի մաստ: Ար դեն ներդր վել է նոր տեր մի ն՝ կոմպ-
լե մե ն տար բժշկութ յուն: Ալ տեր նա տիվ նշա նա կում է 
մե  կը մյու սին բա ցա ռող, հա կադ րող, իսկ կոմպ լե մե ն-
տա րը՝ մե  կը մյու սին լրաց նող: Իսկ հա մա ձայ նութ յու նից 
շա հում է պա ցիեն տը, քա նի որ նրա քրո նիկ հի վան դու-
թյան շա րու նա կա կան բու ժումն  իր մե ջ նե րա ռում է և՛ մե -
կը, և՛ մյու սը, և չ կա ո րո շա կի հա կադ րութ յուն մի մ յանց 
նկատ մամբ: 
Ե. ՍԱ ՀԱԿ ՅԱՆ. - ԱՅՈւՇ նա խա րա րութ յունն իր աշ խա-

տանք նե րը տես նում է ոչ մի այն բու ժա կան գոր ծում, այլև
ա ռող ջութ յան պահ պան ման՝ կան խար գե լիչ բժշկութ յան 
մե ջ: ԱՅՈւՇ-ը դար ձավ ա ռան ձին նա խա րա րութ յուն 
2014-ի նո յեմ բե րին, մի նչ այդ այն ա ռող ջա պա հութ յան
նա խա րա րութ յան ստո րա բա ժա նում էր, ո րը գլխա վո-
րում էր փոխ նա խա րար նե րից մե  կը: Մեզ հետ պայ մա-
նա գիր կնքե լու գա ղա փարն ա ռա ջար կել էր հնդկա կան 
կող մը՝ Հնդ կաս տա նի դես պան Սու րեշ Բա բո ւի մաս-
նակ ցութ յամբ: Դ րա հա մար հաշ վի էին առն վել մե ր եր-
կա րատև կա պե րը Հնդ կաս տա նի հետ, այն տե ղից մե ծ 
քա նա կի ու սա նող նե րի ներգ րա վու մը մե ր ու սումն  ա կան
գոր ծըն թա ցում: Պայ մա նա գի րը կնքվեց ԱՅՈւՇ նա խա-
րա րութ յան հե տա զո տա կան կենտ րո նի տնօ րեն Ռաջ 
Կու մար Ման չեն դա յի և մե ր հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Մ. 
Նա րի ման յա նի մի ջև:     
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Այս պի սով մե նք նոր ու ղի ներ 

գտանք՝ պրե վեն տիվ՝ կան խար գե լիչ և կոմպ լե մե ն տար՝
փոխլ րաց նող բժշկութ յան մե ջ, ինչն, ի հար կե, կհարս-
տաց նի մե ր ա ռող ջա պա հութ յու նը և կ դարձ նի ա վե լի 

արդ յու նա վետ: 
Հե տա զո տութ յուն ներն այդ ուղ ղութ յամբ մե զ հա մար

շատ հե տաքր քիր էին, քա նի որ հե տա զո տութ յունն 
ա պա ցու ցում է արդ յու նա վե տութ յու նը: Մենք այդ նա-
խա ձեռ նութ յու նը դարձ նում ենք գի տա հեն՝ հիմն  վե լով 
փաս տե րի վրա և չ հա կա սե լով ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան հիմն  ա կան սկզբուն-
քին՝ բժշկութ յու նը պետք է հիմն  ված լի նի հե տա զո տա-
կան արդ յունք նե րի վրա:
Ե. ՍԱ ՀԱԿ ՅԱՆ. - Այս տեղ խոս քը գնում է ոչ մի այն 

կրթութ յան, այլև հա մա տեղ գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի մա սին: Ապ րի լի 9-10-ը հո մե ո պա թիա յի մի -
ջազ գա յին օր վան նվիր ված կոն ֆե րանս էր կազ մա-
կերպ վել, ո րին Հա յաս տա նից բա ցի՝ հրա վի րել էին 
Հնդ կաս տա նի և տա րա ծաշր ջա նի՝ Նե պա լի, Պա կիս-
տա նի, Շ րի Լան կա յի, Բանգ լա դե շի և  եվ րո պա կան մի  
քանի երկր նե րի պատ վի րա կութ յուն նե րին, ո րի ըն թաց-
քում էլ մե ր դես պա նի՝ Ար մե ն Մար տի րոս յա նի ներ կա-
յութ յամբ ստո րագր վեց հա մա ձայ նութ յան պայ մա նա գի-
րը: 
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Այդ կոն ֆե րան սին ներ կա էին հյու-

րեր գրե թե բո լոր երկր նե րի ճա նաչ ված ա սո ցիա ցիա նե-
րից: Հո մե ո պա թիան, յո գան և  ա յուր վե դան բա վա կա նին 
շատ հար ցեր են ա ռա ջաց նում մարդ կանց մոտ, և  այդ
հար ցե րը եր բեմն  տա նում են դե պի թե րագ նա հատ ման
ու ոչ այն քան լիար ժեք գնա հա տա կա նի: Մար դիկ, ով-
քեր մաս նա գի տաց ված չեն այս հար ցում, մի ան գա մի ց 
եզ րա կա ցութ յուն ներ են ա նում: Այս ա մե  նից մե նք կխու-
սա փենք, քա նի որ մե ր գոր ծու նեութ յու նը կհիմն  ա վոր-
վի հե տա զո տա կան մե  թո դա բա նութ յան վրա, և բո լո րի
կար ծի քը կլի նի ու սումն  ա սի րութ յան արդ յուն քում ստաց-
ված: Իսկ դա շատ կար ևոր է: 
Ե. ՍԱ ՀԱԿ ՅԱՆ. - Բա ցի այս կոն ֆե րան սին մաս նակ ցե-

լուց՝ ու նե ցանք նաև գործ նա կան հան դի պում Հնդ կաս-
տա նի բժշկա կան խորհր դի քար տու ղա րի հետ: Քա նի 
որ մե նք բազ մա թիվ ու սա նող ներ ու նենք, մե նք ներ-
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2005 թվական: Համալսարանում հյուրընկալվեց Հնդկաստանի 
փոխնախագահ Բհայրոն Սինգհ Շեխավատը, ով ԵՊԲՀ 

հիմն ադրման 75-ամյա տոնակատարության մասնակիցն էր և 
արժանացավ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կոչման:
«...Թույլ տվեք իմ համե ստ նվերը հանձնել բժշկական 

համալսարանի գրադարանին»,- ասաց նորին գերազանցություն 
Բհայրոն Սինգհ Շեխավատը:

կա յաց րինք ո րո շա կի տվյալ ներ մե ր հա-
մալ սա րա նի վե րա բեր յալ, որ տեղ բո լոր 

ու սա նող նե րը, ով քեր գա լիս են մե զ մոտ 
սո վո րե լու, պետք է Հնդ կաս տա նի բժշկա կան 
խորհր դից ստա նան թույլտ վութ յան սեր տի-
ֆի կատ՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում սո վո րե լու հա մար: Ի հար կե,
կան տար բեր չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց դեպ-
քում նրանց տա լիս են այդ թույլտ վութ յու նը, 
իսկ մե նք այդ չա փո րո շիչ նե րի սահ ման նե-
րում ենք ընտ րում դի մորդ նե րին: Դա կար-
ևոր հան դի պում էր, քա նի որ ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ պետք է տե ղե կութ յուն ներ տրվեն
այն ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան մա սին, 
որ տեղ Հնդ կաս տա նից ու սա նող ներ են գա-
լիս: Բա ցի դրա նից՝ մե նք հան դի պում ու նե-
ցանք ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի հետ, ում հետ 
քննար կե ցինք 2012-14թթ. ար տա սահ ման յան 
շրջա նա վարտ նե րի քննութ յան արդ յունք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը, որ տեղ նրանց 
շրջա նա վարտ նե րի մա սին տվյալ նե րը չէին 
հա մա պա տաս խա նում ի րա կան արդ յունք նե-
րին: Մենք ներ կա յաց րինք մե ր ու սումն  ա սի-
րութ յան արդ յունք նե րը, և ն րանք ըն դու նե ցին,
որ մե ր արդ յունք նե րը տո կո սա յին ա ռու մով 
շատ ա վե լի բարձր են, քան ցույց էին տրվել 
վի ճա կագ րութ յամբ:
Հան դիպ ման արդ յուն քում ո րոշ վեց, որ մե նք

կներ կա յաց նենք մե ր շրջա նա վարտ նե րի թի-
վը, իսկ նրանք մե զ կներ կա յաց նեն, թե քա-
նիսն են այն տեղ դրա կան գնա հա տա կան-
նե րով հանձ նել քննութ յուն նե րը, որ պես զի 
հե տա գա յում թյու րի մա ցութ յուն ներ չա ռա ջա-
նան ամ փո փիչ վի ճա կագ րութ յան մե ջ:
Մենք աշ խա տում ենք ընդ լայ նել նաև երկր-

նե րի թի վը, որ տե ղից մե զ մոտ ու սա նող ներ 
կգան: Չ պետ ք է մո ռա նանք նաև սփյուռ քա-
հայ ե րի տա սարդ նե րի մա սին, որ նրանք կա-
րո ղա նան բժշկա կան կրթութ յուն ստա նալ 
Հա յաս տա նում, ո րը նրանց երկր նե րում բա-
վա կա նին դժվար է:
Ս. Թ. - Ու սումն  ա կան ծրագ րե րում, պլան նե-ԹԹ

րում որ ևէ փո փո խութ յուն տե ղի կու նե նա՞՝ ել-
նե լով այս հա մա ձայ նութ յան պայ մա նա գի րը 
կնքե լուց, թե՞ այն դեռ հե ռան կա րա յին է: Եվ 
երկ րորդ հար ցը՝ իսկ մե նք ու նե՞նք հա մա պա-
տաս խան մաս նա գետ ներ:
Մ. ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ. - Ու սումն  ա կան ծրագ րե-

րը կլրաց վեն՝ պայ մա նագ րից ել նե լով: Մաս-
նա գետ նե րին նրանք են ու ղար կե լու: Հնդ-
կաս տա նի դես պա նը մե զ տե ղե կաց րեց, որ 
ամ բողջ Հնդ կաս տա նում հայ տա րար ված է
մրցույթ՝ դա սա խո սա կան տե ղի հա մար, ով 
պետք է գա և դա սա վան դի մե զ մոտ: Բա ցի 
դրա նից՝ մե նք ու նենք հո մե ո պաթ նե րի ա սո-
ցիա ցիա, ո րը եր կար տա րի ներ հա մա գոր-
ծակ ցում է դոկ տոր Պա րե կի ըն տա նի քի հետ, 
ով քեր ա վան դա կան հո մե ո պաթ ներ են: Մենք 
ցան կա նում ենք նրանց պրակ տիկ գոր ծու-
նեութ յու նը տե ղա փո խել նաև մե ր ա կա դե-
մի ա կան դաշտ:

Հարցազրույցը՝
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ

Լ� սանկարներ Լ� սանկարներ Ապագա բժշկիԱպագա բժշկի արխիվից արխիվից

From April 6-9  YSMU delegation was in new Delhi where together 
with the Armenian Ambassador in India Armen Martirosyan our 
delegation met with the leadership of the Medical Council of India 
and the Indian Ministry of Health and Family Welfare.
The Indian side was presented the main directions of activities of 

YSMU, as well as some issues related to university teaching and the 
organization of the life of Indian students. For futher eff ective co-
operation, they agreed to organize regular information exchange on 
Indian students between the above mentioned institutions of India 
and YSMU.
Central Council for Homoepatia Research in India  and YSMU 

signed a memorandum, which will further result in the establish-
ment of Chair of homeopathy in our University. It will enable stu-
dents to explore non-traditional medicine of India and its rich ex-
perience.

YSMU DELEGATION VISITS INDIA
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ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ
և լիազոր դեսպան Սուրեշ Բաբուն
իր լիազորությունների շրջանակում
մի շտ էլ ուշադրության կենտրոնում
է պահում հատկապես «Մու րա ցա ն
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում
քաղցկեղից բուժվող երեխաներին:
Արդյունավետ կազմակերպչական 
և շարունակական համագործակ-
ցության արդյունքում դեսպանը
հիվանդանոցին նվիրաբերել և 
նվիրաբերում է դեղամի ջոցներ: 
Այս անգամ ևս նմանատիպ

առիթով հանդիպում կայացավ
Մուրացանում, որտեղ  Ս.  Բա բուն
հիվանդանոցին նվի րեց թա լա սե-
մի ա հի վան դութ յու նը բու ժող դե ղա-
մի  ջոց ներ:
 Հ յու րե րին ող ջու նեց և շ նոր հա-

կա լութ յուն հայտ նեց « Մու րա ցա ն
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլ-
խա վոր բժիշկ  Բագ րատ  Բա վե յա նը.
«Դես պանն ա ռա ջին ան գա մը չէ, որ
ա ջակ ցում է մե ր հի վան դա նո ցում
բուժ վող ե րե խա նե րին: Չնայած այն
հանգամանքին, որ շու տով ա վարտ-
վելու է  ձեր դի վա նա գի տա կան
գոր ծու նեութ յու նը  Հա յաս տա նում՝
կար ծում եմ, որ մե ր հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան:
 Ս.  Բա բուն իր ե լույ թում ա սաց.

Նվի րատ վութ յան կար ևո րութ յու նը 
նրա ար ժե քը չէ, և դա հա մե ստ ներդ-
րում է հի վանդ ե րե խա նե րի բուժ-
ման գոր ծում: Հա յաս տա նի հա մար 
դե ղերն ան վճար տրա մադ րել է Ci-
pla դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յու նը, 
ո րը դե ղա գոր ծա կան լա վա գույն ըն-
կե րութ յուն նե րից է Հնդ կաս տա նում:
Վս տահ եմ, որ դե ղո րայ քը կփրկի
այս հի վան դութ յու նից տա ռա պող 

ե րե խա նե րի կյան քը:  Հա մոզ ված
եմ՝ մե ր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և
ըն կե րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը
Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի
հետ կլի նեն շա րու նա կա կա ն:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան փոխ-

նա խա րարը նշեց, որ դես պա նը
 Հա յաս տա նում ծա վա լած գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում քա նիցս ի րա-
կա նաց րել է նմա նա տիպ մի  ջո ցա-
ռումն  եր ոչ մի այն Եր ևա նում, այլև
մար զե րում. « Ցան կա նում եմ շեշ տել,
որ հայ-հնդկա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րը մե ծ զար գա ցում ստա ցան հենց
 Սու րեշ  Բա բո ւի պաշ տո նա վար ման
ըն թաց քում:

Մ. Նա րի ման յա նն իր հերթին 
ա սաց, որ մե ր հա մալ սա րանն 
ար դեն 27 տա րի հա մա գոր ծակ-
ցում է Հնդ կաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան հետ: Մեր ԲՈւՀ-ում 
ու սա նում են մե ծ թվով հնդիկ 
ու սա նող ներ: Վեր ջին ե րեք տա րի-
նե րի ըն թաց քում հա մա գոր ծակ ցու-
թյունն ընդ լայն վել է, ներ թա փան ցել 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա ներ:
« Մու րա ցա նում բու ժում են ստա-

նում թա լա սե մի ա յով հի վանդ 26 
ե րե խաներ, և  այս քա նա կութ յամբ 
դե ղա մի  ջոց նե րը կօգ նեն նրանց 
ա վե լի քան եր կու տա րի:

ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԵՍ ՊԱ ՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆՎԵՐԸ ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԵՍ ՊԱ ՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆՎԵՐԸ 

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՆ

The Ambassador of India in Armenia Suresh Babu 
always keeps  under his attention especiallly the chil-
dren with cancer at "Muratsan" Clinic. As a result of 
effi  cient and ongoing collaboration the ambassador 
donates medicine to the clinic from time to time.This 
time also there was a meeting where Suresh Babu 
donated medicine for thalassemia.
The Ambassador stated that the importance of the 
donation is not its value and it's a modest investment 
in the treatment of sick children.He hoped that their 
collaboration with YSMU will be continual.

The Vice Minister of Health mentioned that arme-
nian-indian relations became more effi  cient during 
Suresh Babu's management. M. Narimanyan stated 
in his turn that our University has been collaborat-
ing with Indian Government for already 27 years. A 
great number of Indian students are studying at our 
University. In the recent three years the collaboration 
has increased and transferred into University Clin-
ics. 26 children infected with thalassemia are be-
ing cured at "Muratsan" and the medicine will help 
them for about two years.

THE SUBSEQUENT PRESENT OF THE AMBASSADORTHE SUBSEQUENT PRESENT OF THE AMBASSADOR
 OF INDIA TO THE HOSPITAL OF INDIA TO THE HOSPITAL
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Դեռևս հնուց հայերն ու նե ցել են 
ան վա նի գիտ նա կան ներ, բժիշկ ներ,
ով քեր մե ծ հար գանք են վա յե լել ոչ 
մի այն մե ր ժո ղովր դի, այլև այ լազ գի-
նե րի կող մի ց:
Դա րե րի ըն թաց քում, նույ նիսկ մե ր 

պատ մութ յան ա մե  նադժ վա րին պա-
հե րին, հայ ժո ղո վուր դը պահ պա նել
է իր գի տութ յու նը, դպրութ յունն ու 
բժշկութ յու նը, որ պես ազ գի հա րատև-
ման,  երկ րի հա մար ռազ մա վա րա-
կան ու քա ղա քա կան նշա նա կութ յան 
կար ևոր գոր ծոն ներ:
Այ սօր, շատ հայ գիտ նա կան ներ,

բժիշկ ներ սփռված են աշ խար-
հով մե կ և  ի րենց տա ղան դի ու ժով 
արժանանում են օ տա րազ գի նե րի 
հիացմունքին, գրա վում ի րենց կա-
տա րած աշ խա տան քին հա մա պա-
տաս խան դիրք ու պաշ տոն: Սա կայն,
պետք չէ մատնանշել մի այն օ տա րազ-
գի նե րին, քա նի որ մե ր երկ րում նմա-
նա տիպ մար դիկ, ով քեր ի րենց կյան-
քի մե ծ մա սը նվի րել են հատկապես 
բժշկութ յան զար գաց մա նը, նույն պես

Վաստակավոր գիտնականի մե ծարման մի ջոցառ� մ

հ ե ն նե ե են

վա յե լում են մե ծ հար գանք՝ ար ժա նա-
նա լով անհ րա ժեշտ ու շադ րութ յան:
Խոսքս այս անգամ Եվ րա սիա կան
նյար դա վի րա բու ժա կան ա կա դե մի ա-
յի ա կա դե մի  կոս, գի տութ յան վաս-
տա կա վոր գոր ծիչ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր
 Սու րեն  Զոհ րաբ յա նի մասին է: Նրա
95-ամ յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռու մն  
անցկացվեց ԵՊԲՀ-ում, որին ներ կա
էին Եր ևա նի բժշկա կան կենտ րոն-
նե րի ղե կա վար ներ, ա ռող ջա պա հու-
թյան, բարձրագույն կրթության ո լոր-
տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:
Շնոր հա վո րելով բազ մա վաս տակ

բժշկին հո բել յա նի կա պակ ցութ յամբ՝
ԵՊԲՀ ռեկ տորը նշեց. «Դուք փա ռա-
վոր ու ղի եք ան ցել, հա սել եք այն ա մե -
նին, ին չին ձգտում է բժշկի մաս նա գի-ն
տութ յունն ընտ րած ցան կա ցած մարդ:
 Դուք փրկել եք բազ մա թիվ կյան քեր,
կրթել եք ա շա կերտ ներ, ով քեր այ սօր
հա ջո ղութ յամբ շա րու նա կում են ձեր
գոր ծը: Ս տեղ ծել մաս նա գի տա կան
դպրոց՝ դժվար, բայց կար ևոր գործ է,
ին չը դուք ի րա կա նաց րել եք՝ հիմն  վե-
լով նյար դա վի րա բու ժութ յան լա վա-
գույն ա վան դույթ նե րի վրա:
Ա ռող ջա պա հութ յան փոխ-

նա խա րարը հո բել յա րին փո-
խան ցեց ՀՀ նա խա գահ  Սերժ
 Սարգս յա նի շնոր հա վո րա կան
ու ղեր ձը: 
 Ներ կա յաց նե լով վաս տա կա շատ

բժշկի ներդ րու մը ԵՊԲՀ հետ դիպ լո-
մա յին ֆա կուլ տե տի նյար դա բա նութ-
յան ամ բիո նի ստեղծ ման կար ևոր
գոր ծում՝ այդ ամ բիո նի ներ կա յիս
վա րիչ, ՀՀ գլխա վոր նյար դա բան
 Գուր գեն  Հով հան նիս յա նը փո խան ցեց
նաև « Սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վո րի չ
ԲԿ-ի ղե կա վա րութ յան և  անձ նա կազ-
մի , ինչ պես նաև իր ղե կա վա րած ամ-
բիո նի աշ խա տա կից նե րի շնոր հա վո-
րանք ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը:

Տ.  Նա թան ար քե պիս կո պոս
 Հով հան նիս յա նը հո բել յա րին փո-
խան ցեց Ա մե  նայն  Հա յոց կա թո ղի կոս,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  Գա րե գին Բ-ի շնոր հա վո-
րա կան գի րը:
Այ նու հետև  հան րա յին ա ռող ջու-

թյան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
տնօ րեն, հա մա ճա րա կա բան Վ լա-
դի մի ր  Դա վիդ յան ցը ներ կա յաց րեց
 Ս.  Զոհ րաբ յա նի ան ցած պան ծա լի
ու ղին և  գոր ծու նեութ յու նը:
Հո բել յա րին շնոր հա վո րե ցին նաև

 Խ. Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե-
տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ-
սա րա նի և  գե ղար վես տի պե տա կան 
ա կա դե մի ա յի ռեկ տորները, ԵՊԲՀ
նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի
վա րիչ, ն յար դա վի րա բու ժութ յան և գլ-
խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս-
նա գի տաց ված կենտ րո նի ղե կա վարը,
ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի
վա րիչը:
ՀԱՊԿ ինս տի տու տի հա յաս տան յան

ներ կա յա ցուց չութ յան տնօ րեն Ն վեր
 Թո րոս յա նը նշեց, որ Ս. Զոհրաբյանն
ընտր վել է ՀԱՊԿ հա յաս տան յան ներ-
կա յա ցուց չութ յան ռազ մա կան խորհր-
դի ան դամ և ն րան շնոր հեց ոս կե 
մե  դալ: Հն չե ցին նաև ՌԴ ԲԳԱ Ն.Ն.
 Բուր դեն կո յի ան վան նյար դա վի րա-
բու ժութ յան գի տա հե տա զո տա կան
ինս տի տու տի գի տա կան ղե կա վար,
ՌԴ ԳԱ Ա լեք սանդր  Կո նո վա լո վի,
Ուկ րաի նա յի ԲԳԱԱ ա կա դե մի  կոս 
Ա.Պ.  Ռո մո դա նո վի ան վան նյար-
դա վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի
տնօ րեն, Ուկ րաի նա յի ԲԳԱԱ ա կա-
դե մի  կոս Եվ գե նի  Պե դա չեն կո յի, Ատ-
լան տա յի (ԱՄՆ) նյար դա վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տի պրո ֆե սոր
Ար թուր Գ րի գոր յա նի շնոր հա վո րա-
կան հե ռագ րե րը:
 Մի ջո ցառ ման ա վար տին գի-

տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ  Ս.
 Զոհ րաբ յա նը շնոր հա կա լու- Զ
թյուն հայտ նեց բազ մա թիվթ
շնոր հա վո րանք նե րի և  ջերմշ
բա րե մաղ թանք նե րի հա մար:բ
Մեծարման մի  ջո ցա ռու մը

կազ մա կեր պվել էր ՀՀ ա ռող-կ
ջա պա հութ յան նա խա րա րու-ջ
թյան, «Ա ռող ջա պա հութ յանթ
կազ մա կեր պիչ նե րի մի ա վո-կ
րու մր  ՀԿ-ի և Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նիկ
համատեղ ուժերով:հ



վի րա բու ժա-ԵՊԲՀ
ստո մա տո լո գիա յի և կան ստ

ծ նո տա յին վի րա բու-դի մած ն
ն ամ բիո նի և  ու սա նո ղա կանյան ա

ա կան ըն կե րութ յան կող մի ց ա կ
մա կերպ ված ու սա նո ղա կան մ

ա ջին մրցույթ-կոն ֆերան սը 
վարե ցին վի րա բու ժա կան ստո մա-վ

տո լո գիայի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ա շոտ կ
 դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան կլի նի-ԽԽ Խ ԽԽԽԽԽա նո յա նը և  դ

դի նա տոր  Լու սի նե Ա լեք սան յա նը:կակակակա կան օր դի ն
ող նե րը ներ կա յաց րին ի նը յու րո վի հե տաքր քիրՈՈՈւՈՈ  սա նող ն

զե կույց ներ՝ յու րա քանչ յուրն ամ բիո նի պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մի  ներ կա յա ցուց չի ղե կա վա րութ յամբ:
 Սա կայն վեր ջին նե րիս ա նուն նե րը մն ա ցին գաղտ նի՝ 
մի նչև մրցույ թի ա վար տը:  Ու սա նող նե րը գնա հատ վե-
ցին ժյու րիի կող մի ց՝ ըստ մի  քա նի չա փա նի շե րի: 
Ժ յու րիի ան դամն  երն էին վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո-

գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ  Գա գիկ  Քո չար յա նը, օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նե  Պետ րոս յա նը, թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նը, ստո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան Ան նա Ա վե տիս-
յա նը,  Հա յաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ Ա շոտ Գ ևորգ յա նը:

 Հաղ թող ճա նաչ վե ցին չորս մաս նա կից ներ՝ ըստ նա-
խա պես ընտր ված չորս չա փա նի շե րի: Եվ, ի հար կե, ներ-
կա յաց վե ցին ա վան դա կան ա ռա ջին, երկ րորդ և  եր րորդ 
տե ղեր, ո րոնք զբա ղեց րին ա ռա վե լա գույն ընդ հա նուր 
գնա հա տա կան ներ հա վա քած ու սա նող նե րը: 
 Բո լոր մաս նա կից նե րը և  ղե կա վար նե րը ստա ցան հահա-

վաս տագ րեր: Իսկ հաղ թող նե րը ար ժա նա ցան նաև հև հա-
ճե լի ա նակն կալ նե րի:
 Մաս նա կից ներն էին՝  Մեր գել յան Ան նա ( ՀաՀայ մոր յան 

ծո ցի պեր ֆո րա ցիա` ա մե  նա կի րա ռե լի նյոնյութ), Գ րի-
գոր յան Ա նուշ (Ս տո րին շրթուն քի չա րորո րակ ու ռուցք: 
 Հետ վի րա հա տա կան վե րա կանգ նումմ), Գ յուր ջին յան նն նն 
Ս ևան (Թ քա գեղ ձե րի ու ռուցք ներ ևր և դ րանց բուժ մաննն ն
ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րը` ԼաԼա վա գույն սլայդ-շոու`̀̀̀
2-րդ տեղ),  Հա րութ յուն յան  Շու շու շան (Պ սիխո սո մա աաա աաա աա ա ա աատիտտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիկ կկկկկկկ
եր ևույթ նե րը ԴԾՇ ու ռուցք նցք նե րի ժա մա նակ` լալալլաալաաաաալ  վվվ վվա-ա-ա-ա--
գույն ե լույթ, 1-ին տեղ),  ՍաՍա հակ յան  Մե րի, Ա ռա քքքքքքքեեեեեելելլլեեեել յ յյ յյյանանաանն 
 Դե րե նիկ ( Սի նուս-լիֆ տֆ տինգ և ն րա բար դութ յուն նննննննննննննեեեեեեեե եեեեերըրըըրըըրրըրըրըըըըրըրըըըրը`̀̀
ա մե  նաար դի նյութ, 3-3-րդ տեղ),  Դաշ տո յան ՔՔՔՔՔր ր ր ր րիսիսիսիսիսիսիսիիսսսիստտտ տտտտտտտտտտտ տի իի իիիիիի ի իիիիիինանանանանանանանանանաանաննանաաանննաաննննանանաանննանաաա 
(Krokodil),  Մու րարադ յան  Լի լիթ (A տի պի բբբբոբոբոբո տ տտտտտտտտտտտոոոոոոուուոոո լ լ լլլիիիիիիիիիիիիիիիիիինանննանաաաանանաաննաաաաա-
յին տոք սի նի կի րկի րա ռու մը ծա մի չ  ան նե րիիիիիի հհհհհի պպեպպպպպպպեպեպպպպ րրրրրրրրրրտոտոտտտտտտտտտոոոտտտոտոոտտտտոտոտտտտ ----
նու սի ժա մա նանակ),  Սարգս յան Ք րիս տի նե (ԲԲ ԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲլելելելելելելելելելլելելեել  ֆ ֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆ ֆֆֆ ֆֆֆֆֆաաաա ա աաաաաաա աաաաա ա րորրորրրոոոոոոորրորրրոորրոոորոորոորրոորրր պպպպ-պ-պ-պ
լաս տի կա)), Ա վե տիս յան  Լի լիթ,  Պետ րորորորորրորրորորոորորոորոորորոոոր սսսսսսսսսսսսյայայայաայաաայայաայաայայայայ նննննննննննննն նն ԵրԵԵԵրԵրԵրԵԵրԵրԵրԵրԵրԵրրԵրԵրԵԵրԵրԵրԵրրրԵԵԵԵԵրրրրրԵԵԵԵԵրրրրրրրրԵԵԵԵրրրրԵրրրրրԵԵԵԵրրրԵրրրրրրրրրրրրրրրվվվվվվվվվ վվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվանանանանաաաաաանաանաանննննանանանաաանննանաանաաաաաաանաանդ դ դ դդ դ դդդդդդդդ դդդդդդդդդդդդդ
( Դիս մորոր ֆո մա նիա):

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 
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2016 թվա կա նի ապ րի լի 4-ին կա-
յա ցավ Золотой МедСкилл 2016
հա մա ռու սաս տան յան մրցույ թը: 
Օ լիմ պիա դա յին մաս նակ ցում էր 48
թիմ՝ ինչ պես ՌԴ տար բեր քա ղաք-
նե րից, այն պես էլ   Հա յաս տա նից,
Մի ջին Ա սիա յից, Չի նաս տա նից և
այլ երկր նե րից:   Հա յաս տա նից մե կ-
նած թի մը՝ Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նն ա մե -
նամ յա այս մրցույթին ներ կա յա նում
էր ա ռա ջին ան գամ, ո րը կազ մա-
կերպ վում է ար դեն 4-րդ  տա րին:
Մեր թի մի  ա նունն էր
  Մե դի կուս, ո րը կազմ ված էր 5
մաս նակիցներից՝ 7-րդ կուրսից՝
Աս լան յան   Մու շեղ (կա պի տան),
Ա նան յան   Գա յա նե,   Չի լին գար յան
Ար տակ,   Սու քիաս յան Ք նա-
րիկ և 5-րդ կուրսից   Մով սես յան
Վարդ գես:  Թի մը թրեյ նինգ էր
ան ցել ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն ու-
սումն  ա կան կենտ րո նում՝  Սու րեն
Հով հան նիս յա նի գլխա վո րութ-
յամբ:
Թի մի  հետ մի ա սին   Մոսկ վա

մե կ նեց նաև նրանց ղե կա վա րը՝
ա նես տե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ,
սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի դա սա-
խոս   Սի րա նուշ Ա վագ յա նը: Չ նա-
յած մաս նա կից նե րի մե ծ մասն
ար դեն իսկ ճա նա չում էին մի մ-
յանց՝ նրանք հասց րե ցին ա վե-
լի մտեր մա նալ բազ մա թիվ դա-
սըն թաց նե րի մաս նակ ցե լուց հե տո:
Մր ցույ թը նե րա ռում էր սիրտ-թո քա-
յին վե րա կեն դա նաց ման մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի ի մա ցութ յուն (Resuscitation
Skills), ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե-
րում ա րագ կողմն  ո րոշ վե լու ու նա-
կութ յուն (Real Time Skills), ան հե-
տաձ գե լի բու ժօգ նութ յուն (Urgent 
Skills), քույ րա կան հմտութ յուն նե րի
ի մա ցութ յուն (Nurse Skills), ԷՍԳ և
ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման հե-
տա զո տութ յուն նե րի վեր ծան ման 
ի մա ցութ յուն (ECG/X-ray Skills):
Ն կա րա հան վել էր նաև թի մի  հո-
լո վա կը և  տե ղադր վել YouTube
կայ քում, ո րը նույն պես մաս նակ-
ցեց մրցա նա կա բաշ խութ յա նը: 

Ան շուշտ մե ծ էր ԵՊԲՀ դա սա խո սա-
կան անձ նա կազ մի  և  թի մի  ղե կա-
վա րի ա ջակ ցութ յու նը՝ մաս նա կից-
նե րը նո րից կրկնե ցին բազ մա թիվ 
թեմաներ, վեր հի շե ցին մի  շարք 
գործ նա կան հմտութ յուն ներ:
  Ս պար տակ   Հով հան նիս յա նին, ով 

մաս նա գի տաց ված լի նե լով ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան աս պա րե զում, 2 հա-
գե ցած մար զում անց կաց րեց թի մի  
հետ, արժանի է առանձնահատուկ 
շնորհակալության:
Օ լիմ պիա դան մե կ նար կեց բաց ման 

խոս քով, այ նու հետ հետ ևեց դա սա-
խո սութ յուն՝ նվիր ված ճա ռա գայ թա-
յին ախ տո րոշ ման ժա մա նա կա կից 
մե  թոդ նե րին և սկս վեց բուն մրցույ-
թը, ո րին զու գա հեռ անց էին կաց վում 
վար պե տութ յան դա սեր:   Մեր թի մը 
36-րդն  էր:   Նախ մաս նա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րը քա շեց մե կ տոմս, 
ո րի արդ յուն քում 3 հո գի մաս նակ ցե-
ցին ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան,  
1-ը՝ քույ րա կան հմտութ յուն նե րի 
ի մա ցութ յան և սիրտ-թո քա յին վե-
րա կեն դա նաց ման մի  ջո ցա ռումն  ե-
րի ի մա ցութ յան մրցույթ նե րին: Ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ա րագ 
կողմն  ո րոշ վե լու ու նա կութ յան ու 
ԷՍԳ և  ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ-

ման հե տա զո տութ յուն նե րի վեր-
ծան ման ի մա ցութ յան մրցույթ ներին 
մաս նակ ցեց ողջ թի մը:
Ան հե տաձ գե լի բ�  ժօգ ն� թ յ� ն.

մտնե լով սեն յակ՝ տե սանք, որ հի-
վան դը (մուլ յաժ) պառ կած է ան կող-
նուն, նրա սրտի աշ խա տան քը եր-
ևում էր մո նի տո րի վրա:   Հան կարծ 
սկսվեց ա սիս տո լիա, ան մի  ջա պես 
սկսե ցինք սիրտ-թո քա յին վե րա-
կեն դա նաց ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը, 
գրանց վեց փո րոք նե րի ֆիբ րիլ յա-
ցիա, նե րար կե ցինք ադ րե նա լին 
և  ա մի ո դա րոն ն /ե, կա տա րե ցինք 
դե ֆիբ րիլ յա ցիա: 5 րո պե հե տո
ստիպ ված էինք լքել սեն յա կը: Գ նա-
հատ վեց դե ղո րայ քի ճիշտ ընտ րութ-
յու նը, ՍԹՎ կա տար ման տեխ նի կա-
յի ճշտութ յու նը:
Ք� յ րա կան հմտ� թ յ� ն նե րի ի մա-

ց� թ յ� ն. մաս նա կի ցը պետք է տի-
րա պե տեր ոչ մի այն քույ րա կան 
հմտութ յուն նե րին, այլև կա րո ղա նար 

ճիշտ շփվել պա ցիեն տի հետ: Ամ-
բողջ գոր ծըն թա ցը տե սա ձայ նագր-
վում էր ոչ մի այն սեն յա կում առ կա 
տե սախ ցիկ նե րով, այլև մաս նակ ցի 
գլխին ամրացված տե սախ ցի կով:
Սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա նաց-

ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի մա ց�  թյ� ն.
անհ րա ժեշտ էր ի րա կա նաց նել 
ՍԹՎ ըստ ու ղե ցույ ցի, այս դեպ քում 
ևս  կար հա տուկ տրա մադր ված մուլ-
յաժ:
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ 

ա րագ կողմն  ո րոշ վե լ�  �  նա կ� -
թյ� ն. մտնե լով սեն յակ՝ հայտ նա բե-
րե ցինք տու ժա ծին գետ նին ըն կած, 
ով են թադ րա բար է լեկտ րա հար վել 
էր և  վայր ըն կել աս տի ճան նե րից,
գլխին կար բաց վն աս վածք, ևս 

ՄԵ ԴԻ ԿՈՒՍՄԵ ԴԻ ԿՈՒՍ ԹԻ ՄԸ ՀԱՂԹՈՂՆԵ ՐԻ ԹՎՈՒՄ ԹԻ ՄԸ ՀԱՂԹՈՂՆԵ ՐԻ ԹՎՈՒՄ

Մոսկ վա յի Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում կա յա ցած «Ոս կե  Մեդս քի լ օ լիմ պիա դա յի գլխա վոր նպա-
տա կը ա պա գա բժիշկ նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րի մա կար դա կի 
մո նի տո րինգն է, կշռա դատ ված ո րո շումն  եր կա յաց նե լու և ԲՈւՀ-ում ստա-
ցած գի տե լիք ներն ու գործ նա կա նում հմտութ յուն նե րը կի րա ռե լու նրանց 
կա րո ղութ յուն նե րի ստուգումը: Այս տա րի «Ոս կե  Մեդս քիլ ն ա ռա ջին ան-
գամ անց կաց վեց բժիշկ-մաս նա գետ նե րի հա վա տար մագր ման կա նոն նե-
րին հա մա պա տաս խան:
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 մե  կը աջ ստո րին վեր ջույ թին՝ սրուն-
քի ա ռա ջա յին մա կե րե սին: Ոչ ստե րիլ 
ձեռ նոց նե րը հագ նե լուց հե տո մաս նա-
կից նե րից մե  կը ֆիք սեց պա րա նո ցը,
մյուսը վի րա կա պեց գլու խը, երրորդն
էլ վի րա կա պեց ոտ քը, չորրորդը կա-
տա րեց ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին 
զննում, իսկ 5-րդը զան գա հա րեց շտա-
պօգ նութ յուն: Այ նու հետև ի րա կա նաց-
վեց տրանս պոր տա յին ան շար ժա ցում 
ու տու ժա ծի տե ղա փո խում:
ԷՍԳ և  ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ-

ման հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի վեր-
ծան ման ի մա ց� թ յ� ն. կրկին բո-
լորս մտանք սեն յակ, մո նի տո րին 
ներ կա յաց վում էին կարճ սի տո ւա-
ցիոն  խնդիր ներ, նկար ներ (ռենտ-
գեն, ԿՏ, ՄՌՏ), ԷՍԳ ժա պա վեն ներ: 
Անհ րա ժեշտ էր ա րագ ար ձա գան քել:
5 րո պեի ըն թաց քում մե նք պա տաս-
խա նե ցինք մո տա վո րա պես 20 հար ցի:
Երբ բո լոր թի մե րն ա վար տե ցին, կար-
ճատև ընդ մի  ջու մի ց հե տո սկսվեց 
մրցա նա կա բաշ խութ յու նը: Ա ռա ջին
մրցա նա կը՝ Լա վա գույն թի մա յին դեբ-
յուտ, տրվեց մե ր թի մի ն:
Մասնակիցները շնոր հա կալություն

են հայտնում ԵՊԲՀ-ին՝ նման հնա-
րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու, ՈւԽ-ին՝ ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցութ յան հա մար, 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նին, թի մի  ղե-
կա վա րին, բո լոր դա սա խոս նե րին և  
ու սու ցիչ ներն, ով քեր սո վո րեց րին նո րը 
և չզ լա ցան կրկնել հի նը, ինչ պես նաև 
բո լոր այն ըն կեր նե րին, ով քեր ինչ-որ
կերպ սա տար կանգ նե ցին իրենց:

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ� Մ ԵՆՔ...ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ� Մ ԵՆՔ...
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արր տի ի 1-ինի միմի  ջաջ զ զգագ  յյինի  հան րրու-
թյթյուուն նըը նշնշուումմ էէ քաքաղ ղաա քաքաց ցիաիակ կանան

պապ շտշ  պպա ննութթ յյ նան հհա մմաշ շխխախ ր րհհա յյինինի  օ րրը:ը
ՔաՔաղ ղաա քաքաց ցիաիակկանան բբնանակկչոչութւթյ յանան պպաշաշտ-տ-
պա նութ յան խնդի րը հատ կա պես սրվում է
պա տե րազ մի  ժա մա նակ: Այն երկր նե րում,
հիմն  արկ-ձեռ նար կութ յուն նե րում կամ
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րում,
որ տեղ պատ շաճ ձևով է ու սու ցան վում և
 կազ մա կերպ վում ՔՊ աշ խա տանք նե րը,
այն տեղ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ժա մա նակ ա վե լի քիչ զո հեր են
լի նում: 
Ա ռա ջի նը դա գի տակ ցեց ֆրան սիա-

ցի վի րա բույժ, գե նե րալ Սանտ Պո լը:
Նա 1931-ին Փա րի զում հիմն  եց Ժնև յան
գո տի ներ ա սո ցիա ցիան, ո րը 1958-ին
վե րած վեց քա ղա քա ցիա կան պաշտ-
պա նութ յան մի  ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յանՔՊՄԿ): 1994-ի ապ րի լից Հա-
յաս տա նը ՔՊՄԿ ան դամ է, և մե ր երկ րում
նույն պես պար բե րա բար անց կաց վում
են քաղ պաշտ պա նութ յան խնդիր նե րին
առնչ վող մի  ջո ցա ռումն  եր: 
Ղե կա վար վե լով Եր ևա նի քա ղա քա-

պե տի 2015-ի դեկ տեմ բե րի 15-ի Եր ևան
քա ղա քի բնակ չութ յան պաշտ պա նու-
թյան հա մա կար գի նա խա պատ րաստ-
ման 2016-ի հիմն  ա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի
պլա նը հաս տա տե լու մա սին ո րոշ մամբ՝
ս/թ մար տի 1-ին Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում անց կաց վեց  Հա կա ռա կոր դի օ դու-
ժի հար ձակ ման դեպ քում ու սա նող նե րի
և  աշ խա տա կից նե րի պաշտ պա նութ յան
կազ մա կեր պու մը և  ի րա կա նա ցու մը թե-
մա յով հա տուկ տակ տի կա կան ու սումն  ա-
վար ժանք, ո րը հնա րա վո րինս մո տեց ված
էր ի րա կանությանը:
Հա մա ձայն ԵՊԲՀ ռեկ տո րի հրա-

մա նի՝ ժա մը 11.00-ի սահ ման նե րում
ԵՊԲՀ անատոմի կում մասնաշենքի
4 ամբիոնների աշխատակիցների և
ուսանողների համար գոր ծո ղութ յան
մե ջ դրվեց հա տուկ տակ տի կա կան
ու սումն  ա վար ժութ յան անց կաց ման պլա-
նը, ազ դա րար վեց օ դա յին տագ նապ
և  ան հա պաղ ի րա կա նաց վե ցին հետև յալ
մի  ջո ցա ռումն  ե րը.
ա) աշ խա տա կից նե րի և  ու սա նող նե-

րի պատս պա րում պաշտ պա նա կան կա-
ռույց նե րում, 
բ) քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան

ղե կա վար կազ մի  պա հես տա յին կա ռա-
վավ ր րման կեկ տ տե ղղա փոփ  խխում հա մալլ սա-
րարան նիի աա պապասս տատար րանան):):
ՕՕդադայ յինին տտագագն նաա պիպի աավ վարարտտ աազզ դադանն-

շաշան նիցից հհեե տոտո իիր րաա կական նացացվ վեե ցիցինն հեհետևտևյ յալալ
միմի ջ ջոո ցացառ ռուումնմն եերրըը.
ա)ա) ճճշտշտվեվեցց կակապ պիի առառկ կաա յոյութւթյ յուուն նըը հահա-

ՀԱ ՏՈՒԿ ՏԱԿ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆՀԱ ՏՈՒԿ ՏԱԿ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ



մայնյ  քքի ի քաք  ղղա քիքի)) կակ  ռա վավ ր րման կեկ  տի ի
հեհետտ,

)բ)բ) հհա մմալ լսա րրա նինիի քքաղղ պպաշշտ պապ ն նու-
թյթյանան շշտատաբ բիի հեհետ տաա խոխոււ զազակ կանան խխմբմբիի 
հրա մա նա տար, ֆիզ դաս տիա րա կութ յան
և  ա ռող ջութ յան ամ բիո նի վա րի չի տե-
ղա կալ Ա. Հա կոբ յա նի զե կույ ցից հե տո 
քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան 
շտա բի պետ Ս. Գ րի գոր յա նի կող մի ց քա-
ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան ծա ռա-
յութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին տրվե ցին 
հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րու թյուն-
ներ, մաս նա վո րա պես՝
ա) սա նի տա րա կան ջո կատ նե րի օ ղակ-

նե րի հրա մա նա տար Ա. Ասր յա նին՝ կազ-
մա կեր պել բուժ կե տի ծա վա լում,
բ) փր կա րա րա կան օ ղա կի հրա մա նա-

տար Մ. Մար տի րոս յա նին՝ փրկա րա-
րա կան օ ղա կի ու ժե րով կազ մա կեր պել 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ, վի-
րա վոր նե րին տե ղա փո խել բուժ կետ՝ 
բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար,
գ) հր շեջ օ ղա կի հրա մա նա տար Հ. 

Ա վետ յա նին՝ հրդե հա յին օ ջախ նե րը մա-
րե լու հա մար կա տա րել մար տա կան բա-
ցա զա տում,
դ) փր կա րա րա կան և  ան հե տաձ գե լի 

վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
ծա ռա յութ յան պետ Վ. Մա մի  կոն յա նին՝ 
ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա-
ռումն  եր՝ վթա րա վե րա կանգ նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րը ա րագ կազ մա կեր պե լու
հա մար:
Հա տուկ տակ տի կա կան ուս ւոմն  ա վար-

ժութ յա նը ներգ րավ ված էին Մ. Հե-
րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ղե կա վար կազ մը՝ ֆի-
նան սատն տե սա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տոր Կա րեն Հա րութ-
յուն յա նը, աշ խա տա կազ մի  ղե կա վար 
Կա րեն Ա կոպ յա նը, տնտե սա կան 
վար չութ յան պետ Սամ վել Բա րո յա նը, 
ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա-
խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, փ/ծ 
գնդա պետ Սամ վել Հա րութ յուն յա նը,
ու սա նող նե ր, աշ խա տա կից նե ր:
Հա տուկ տակ տի կա կան ու սումն  ա-

վար ժութ յան արդ յունք ներն ամ փո-
փե ցին հա մալ սա րա նի մի  ջազ գա յին
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե-
րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ Սա-
հակ յա նը, ի րա վա բա նա կան բաժ նի 
պետ Մե լիք Սո ղո մոն յա նը և Եր ևա-
նի փրկա րա րա կան վար չութ յան
 Կենտ րոր ն հա մայնյ  քքի ի բաբ ժ նիի պպետ, 
փ/փ/ծծ փոփոխգխգնն դադապպետետ ԿԿաա մոմո ՈՈսս կականն յայա-
նընը:
ՀաՀատ տուուկկ տատակկ տիտիկ կաա կականն ուուսս ուումնմն աա-

վավարր ժոժութւթյ յուուն նըը նրնրանանցց կոկողղ միմի ցց գնգնաա-
հահատտվեվեցց բաբավ վաա րարարր:: 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹ ՅՈՒՆՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹ ՅՈՒՆ



ի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր Լու սի նե Ա լեք սան յա նի գե ղար վես տա-

կան երկ րորդ գրքի շնոր հան դե սին ներ կա էին նրա բա-
րե կամն  ե րը, ըն կեր նե րը, նրա ընթերցողները, գրքի լույս 
ընծայմանը աջակցողները:
Շ նոր հան դե սի բա ցու մը ստանձ նել էր հենց Լու սի նեն՝ 

ներ կա յաց նե լով գրքի ստեղծ ման պատ մութ յու նը, ապ-
րումն  ե րը և հույ զե րը ստեղ ծա գոր ծե լու ըն թաց քում: 
Ա ռա ջին գիր քը գրե լուց հե տո չէի մտա ծում, որ նոր 

աշ խա տան քի հե ղի նակ կդառ նամ: Կար ծում էի՝ ա ռա ջին 
գիրքս պատահմամբ ստաց վեց: Սա կայն, ինչ պես տես-
նում եք, սխալ վում էի,- ան կեղ ծա նում է ե րի տա սարդ 
ար ձա կա գի րը:
Ի րենց խոս քը գրքի վե րա բեր յալ ա սա ցին նաև գրքի 

գե ղար վես տա կան ձևա վո րող Ռազ մի կ Օ հան յա նը և 
 Հա յաս տան հրա տա րակ չութ յան տնօ րեն Վա հագն 

Սարգս յա նը:
Գիր քը բաղ կա ցած է եր կու վի պակ նե րից՝ “Шагая

навстречу счастью” և “Девушка, которая поет”, ո րոնք
եր կու ա ռան ձին պատ մութ յուն ներ են, սա կայն ու նեն
խաչ վող ու ղի ներ:
Ինչ պես նա խորդ գրքում, այս գրքում նույն պես հե-

րոս նե րը ԵՊԲՀ ու սա նող ներ են: Վի պակ նե րը ներ-
կա յաց նում են եր կու աղ ջիկ նե րի կյան քի մե կ տար վա
պատ մութ յունը: Ն րան ցից յու րա քանչ յուրն ա ռա ջին

հա յաց քից ու նի ա մե ն ինչ՝ եր ջա նիկ լի նե լու հա մար: Սա-
կայն աղ ջիկ նե րը ոչ մի  կերպ չեն ըն դու նում ներ կան և
չեն վա յե լում կյան քը: Ն րանք ա նընդ հատ փնտրտուքի
մե ջ են և  ո րո նում են մի  բան, ինչն, ըստ ի րենց, նրանց
կյան քը կլցնի ի մաս տով և բա վա կա նութ յամբ:
Կգտ նե՞ն, արդ յոք, հե րո սու հի նե րն այն, ինչն այդ քան

ցան կա նում են: Իսկ գտնե լուց հե տո կդառ նա՞ն, արդ յոք,
ա վե լի եր ջա նիկ:
Ամ ռա նը մե նք բո ղո քում ենք շո գից, ձմռա նը՝ ցրտից:

Մենք չենք վա յե լում մե ր ներ կան՝ ցան կա նա լով այլ բան:
Արդ յուն քում կյանքն անց նում է…:
Այս վի պակ նե րը կօգ նեն մե զ գտնել բո լո րիս այդ քան

տան ջող հար ցի պա տաս խա նը. Իսկ ի՞նչ է եր ջան կու-
թյու նը:

Գր քի շնոր հան դե սԳր քի շնոր հան դե ս

ժշկա կան հա մալ սա րա-
նում կա յա ցավ ԲՈւՀ-ի 

թե րապև տիկ ստո մա տո լո-
գիա յի և  պա րօ դոն տո լո գիա յի ամ-
բիո նի վա րիչ  Վար դան  Բա կալ յա նի
և  նույն ամ բիո նի ա սիս տենտ 
Լու սի նե  Հա րութ յուն յա նի «Կ լի նի կա-
կան պա րօ դոն տո լո գիա դա սագր-
քի շնոր հան դե սը:
ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա-

կուլ տե տի դե կան, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր 
ստո մա տո լոգ  Լա զար Ե սա յա նը, 
ով հանդես եկավ բաց ման խոս-
քով, նշեց. «Այս դասագիրքը կար-
ևոր ի րո ղութ յուն է հայ կա կան ստո-
մա տո լո գիա յում, քա նի որ այն մե զ 
հնա րա վո րութ յուն է տա լու քայ լել
ժա մա նա կա կից ստո մա տո լո գիա յի 
պապապ  հ հանանջ ջ ջնենե ր րրինինի հհա ա մամա հ հուունչնչ::

 Թե րապև տիկ և  ըն տա նե կան ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Վա լե րի  Տա տինց յա նը ևս, շնոր հա-
վո րե լով դա սագր քի հե ղի նակ նե-
րին, ընդգ ծեց դրա կար ևո րութ յու նը 
ոչ մի այն գործ նա կան ստո մա տո լո-
գիա յում, այլև ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցում, քա նի որ պա րօ դոն տո լո գիան 
ստո մա տո լո գիա յի կար ևո րա գույն 
ճյու ղե րից մե կն է:
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե-

լով ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րութ յա նը և 
 բո լոր նրանց, ով քեր ա ջակ ցել են 
ի րենց նա խա ձեռ նութ յա նը՝ հե ղի-
նակը ներ կա յաց րեց դա սագր քի 
ստեղծ ման բարդ և  եր կա րատև 
ու ղին՝ նշելով, որ այն գրվել է ութ 
տար վա ըն թաց քում, իսկ  վեր ջին 
3-4 տա րի նե րը ե ղել են ա մե  նա բար-
դը, սա կայն ա ջա կից նե րի շնոր հիվ 
նրանք հաղ թա հա րել են այդ դժվա-
րութ յուն նե րը, և  այ սօր ա պա գա ու 
ներ կա մաս նա գետ նե րի դա տին են 
հանձ նում այն:
Դա սա գիր քը նա խա տես ված է 

ստստո ոմամատտո ո լոլոգ գ նենե ր րի,ի, կկլիլի ն նի ի կակա կկանան 
օրօրօր դ դ դի ի ի նանանատտտորորոր ն ն նե ե ե րիրիրի, , , բժբժբժիշիշիշկ-կ-կ-ինինին տ տ տերերերրն ն ն նենենե--

րի, ինչ պես նաև ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի, 
ինչպես նաև դի մած նո տա յին վի-
րա բույժ նե րի, նա խա դիպ լո մա յին և 
հետ դիպ լո մա յին կրթա կան հա մա-
կար գի դա սա խոս նե րի հա մար:
Այ նու հետև  Վարդան  Բա կալ յա նը 

գրքի մե  կա կան օ րի նակ նվի րեց աշ-
խա տան քի գրա խոս նե րին և ս տեղծ-
ման ա ջա կից նե րին:

«Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ  ՊԱ ՐՕ ԴՈՆ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ«Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ  ՊԱ ՐՕ ԴՈՆ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ

ի ին ե ն և մ ի

Դա սագր քի շնոր հան դե սԴա սագր քի շնոր հան դե ս

ԳՐՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ ՄԵՐ ԳՐՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ ՄԵՐ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԵՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԵՆ
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-  Սա ձեր հե ղի նա կած ա ռա ջի՞ն 
գիրքն է:
- Ա յո: Չ նա յած գրել եմ ման կուց՝

հհիմն  ա կա նում փոք րիկ պատմ վածք-
նեն ր կամ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ,
ոո րոնք այդ պես էլ չեմ հրա պա րա կել:
-  Ներ կա յաց րեք, խնդր� մ եմ՝ � ՞մ 

կամ ին չի՞ն է նվիր ված ձեր գիր քը:
 - Գիր քը կյան քի պատ մութ յուն է, և

այա դ պատ մութ յան մի  ջո ցով ներ կա-
յայ  նում է մե զ քիչ հայտ նի հե ռա վոր
մի մի եր կիր՝ իր հիա նա լի մարդ կան-
ցցով և մ շա կույ թով, ա ռօր յա յով և
բբ նա պատ կեր նե րով: Այն նաև ան-
կկեղծ խո սակ ցութ յուն է՝ ա ռանց չա-
փափ  զան ցութ յուն նե րի, ո րոշ խեն-
թոթ ւթ յուն նե րով և  թեթև հու մո րա յին
հհատ ված նե րով:  Հու սով եմ՝ գիր քը
ընը  թեր ցո ղի մոտ դրա կան զգա ցո-
ղղութ յուն ներ կա ռա ջաց նի:
-  Կա՞ն թե մա ներ, ո րոնց անդ րա-

դառ նա լը ձեզ հա մար կար ևոր է:
- Ես ինձ գրող չեմ հա մա րում, հիմ-

ննա կա նում գրում եմ այն, ինչ այդ
պպա հին հուզում է ինձ:  Թայ վա նի
դդեպ քում դա պայ մա նա վոր ված
էրէ  նաև այդ հիաս քանչ աշ խարհը
ններկայացնելու ցան կութ յամբ, ին չու
չէչ , նաև այ լոց վա րա կե լու այն գա-
ղղա փա րով, որ կյան քում ա մե ն ինչ էլ
հնհ ա րա վոր է, մի այն թե պետք է չվա-
խեխ  նալ դու ռը բա ցել:
 - Դ� ք լա վա տե՞ս մարդ եք:
- Ընդ հա նուր առ մամբ՝ ա յո: Չ նա-

յայ ծ բո լո րիս մոտ էլ լի նում են հու-

սա հա տութ յան և  հո ռե տե սութ յան 
պա հեր, բայց ինձ մոտ դրանք հիմ-
նա կա նում հազ վա դեպ ու կար ճատև 
են:  Ման կուց մե ջս տպա վոր ված ար-
տա հայ տութ յուն նե րից մե  կը  Մար կոս 
Ավ րե լիո սի՝  Մեր կյանքն այն է, ինչ 
մե նք մտա ծում ենք նրա մա սին
ար տա հայ տութ յունն է: Եվ չէ՞ որ 
նույ նիսկ Աստ վա ծա շունչն է ա սում՝ 
 Հա վա տա և  քեզ կտրվի: Մ նում է 
մի այն հա վա տալ, որ ա մե ն ինչ լավ 
է լի նե լու:
 - Ձեր կար ծի քով ո՞վ է գրո ղը, և  ո՞րն 

է գրա կա ն� թ յան �  գրո ղի դե րը 
մարդ կ� թ յան կյան ք� մ:
- Գ րո ղը… եր ևի այն մարդն է, ով 

գրա վոր խոս քի մի  ջո ցով մարդ-
կանց գի տակ ցութ յան մե ջ ո րո շա կի 
փո փո խութ յուն ներ է ա ռա ջաց նում: 
Գ րող են Էքզ յու պե րին, Օ րո ւե լը, 
 Դով լա թո վը,  Բու կովս կին:  Բա ցի 
այդ, կար ծում եմ, կյան քի տար բեր 
փու լե րում, ինչ պես փոխ վում են ու-
տե լի քի հան դեպ նա խա սի րութ յուն-
նե րը, այն պես էլ՝ գրա կան ժան րե րի: 
Ե թե մա նուկ հա սա կում գրող ա սե լիս 
աչ քիդ ա ռաջ գա լիս են  Թու ման յա նի 
ժպի տը և Ա ղա յա նի եր կար մո րու-
քը, պա տա նե կութ յան տարիներին 
նա խընտ րում ես պատ մա վե պերն ու 
 Սե լին ջե րին, իսկ ե րի տա սարդ տա-
րի քում անց նում ես  Մար կե սին ու 
 Վիշնևս կուն և, հա վա նա բար, մի այն 
 Փոք րիկ Իշ խանն է, որ ճամ փոր-
դում է մար դու կյան քի բո լոր փու լե-

րով: Իմ կար  ծի քով՝ գրա կա նութ յունն 
ու գրողն ու նեն մե կ ա ռա քե լութ յուն՝ 
ա ռա վել գե ղեց կաց նել այս աշ խար-
հը, վեր հա նել հա սա րա կութ յան 
ա րատ ներն ու ցու ցադ րել սխրանք-
նե րը և դ րա նով նպաս տել մարդ-
կութ յան զար գաց մա նը:
- Ինչ պե՞ս ծնվեց գրքի վա ճառ-

քի հա ս� յ թը զոհ ված հե րոս նե րից 
մե  կի ըն տա նի քին փո խան ցե լ�  
մի տքը:

-  Ի հար կե, դա չնչին օգ նութ յուն է, 
և  այն եր բեք չի կա րող հա մե  մատ-
վել նրանց կա տա րած սխրան քի 
հետ, բայց, ինչ պես տես նում ենք 
լու րե րով, այդ ըն տա նիք նե րի մե  ծա-
մաս նութ յու նը գտնվում է ծայ րա հեղ 
ծանր սո ցիա լա կան պայ ման նե րում: 
 Կար ծում եմ՝ յու րա քանչ յուրս կա րող 
ենք ինչ-որ բա նով օգ նել:  Դա բա րե-
գոր ծութ յուն չէ, այլ ուղ ղա կի մե ր բո-
լո րի պարտքն է:
- Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն հար ցազ ր� յ-

ցի հա մար:  Հ�  սով եմ՝ այս ի րա վի-
ճա կը շ�  տա փ� յթ լ�  ծ� մ կ�  նե նա, 
և  այլևս ան մե ղ զո հեր չենք �  նե նա: 
Իսկ ձեզ մաղ թ� մ եմ հա ջո ղ� թ յ� ն-
ներ ձեր մաս նա գի տ� թ յան մե ջ և, 
ին չ�  ոչ՝ հե տաքր քիր �  բո վան դա-
կա լից ստեղ ծա գոր ծա կան մտքեր: 

Հարցազր� յցը՝՝
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Դ ՐԱԽՏ ՕՎ ԿԻԱ ՆՈ ՍԻ ՄԵՋ ՏԵ ՂՈՒՄ Դ ՐԱԽՏ ՕՎ ԿԻԱ ՆՈ ՍԻ ՄԵՋ ՏԵ ՂՈՒՄ 

ԿԱՄ ԱՐ ՏԱԴՐ ՎԱԾ Է  ԹԱՅ ՎԱ ՆՈՒ ՄԿԱՄ ԱՐ ՏԱԴՐ ՎԱԾ Է  ԹԱՅ ՎԱ ՆՈՒ Մ

Գրքի շնորհանդես

Այ սօր ողջ հա յութ յու-
նը հա մախմբ ված, մե կ
մար դու նման ու ղի ներ
է փնտրում օգ նութ յան 
ձեռք մե կ նե լու Ար ցա-

խին:  Բո լորս էլ քաջ գի տակ ցում ենք, որ Ար ցա խը կորց-
նե լով՝ մե նք կհայտն վենք բա վա կա նին անմխ  ի թար 
վի ճա կում՝ և՛ քա ղա քա կան, և՛ տնտե սա կան, և՛ աշ խար-
հագ րա կան ա ռումն  ե րով:
Հետ ևե լով այս օ րե րին հա մա ցան ցը ո ղո ղած նյու թե րին՝ 

ես մե ծ հպար տութ յուն եմ զգում և ևս մե կ ան գամ հա-
մոզ վում եմ, որ ներ կա յիս ե րի տա սար դութ յու նը ոչն չով չի 
զի ջում իրենից ա վագ սե րնդ ին, որ մե նք բո լորս էլ պատ-
րաստ ենք մի նչև վեր ջին շուն չը պայ քա րել ո սո խի դեմ և 
մե ր հայ րե նի հո ղե րը պա հել ու պահ պա նել մե ր զա վակ-
ների հա մար:
Հայ րե նա սի րութ յան յու րօ րի նակ դրսևո րում է 

ցուցաբերել նաև ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ Գ ևորգ 
Թա մամ յա նը:  Հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե տո նա ու-
սու մը շա րու նա կել և  աշ խա տել է մի  շարք երկր նե րում` 

 Թայ վա նում, ԱՄՆ-ում,  Բել գիա յում, Ավստ րիա յում:
 Ներ կա յումս նա աշ խա տում է Եր ևա նի « Մու րա ցա ն հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, դա սա վան դում է Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան և  Գեր մա նիա յի Ուլ մի  հա-
մալ սա րան նե րում: 
Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նից զատ՝ Գ.  Թա մամ յանը եր-

բեմն  իր ու ժերն է փոր ձում նաև գրա կա նութ յան աս պա-
րե զում:  Նա խօ րոք ո րոշ ված էր, որ ապ րի լի 7-ին  տե ղի
էր ու նե նա լու նրա՝ «Դ րախտ օվ կիա նո սի մե ջ տե ղում 
կամ ար տադր ված է  Թայ վա նու մ գրքի շնոր հան դե սը:
 Սա կայն ղա րա բա ղաադր բե ջա նա կան սահ մա նին չդա-
դա րող ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով
այդ քան զո հեր ու նե նա լուց հե տո ե րի տա սարդ հե ղի նա-
կը մտա ծել է, որ պետք է հե տաձ գի գրքի շնոր հան դե սը: 
Սա կայն հե տո այլ մի տք է ծա գել` ի րա կա նաց նել շնոր-
հան դե սը և գր քի վա ճառ քի ողջ հա սույ թը փո խան ցել
մե ր զոհ ված հե րոս նե րից մե  կի ըն տա նի քին:
Այս ա ռի թով է իմ հար ցազ րույ ցը ման կա կան ու ռուց քա-

բան, ար յու նա բան Գ.  Թա մամ յա նի հետ:

ԱԱԱԱԱՊԱՊԱՊԱ ԱԳԱԳԱԳԱԳԱ Ա Ա Ա ԲԺԲԺԲԺԻՇԻՇԻՇԻՇԿ Կ Կ ՄՄՄՄայայայյիսիսիսիս 2220101016N6N6NN 2223-3-3-2424244 ((((1313133343434-1-1-13333333 5)5)5)) 333335353535



ՔաՔաՔառ ռ ռօրօրօրյյ յաաա պապապատ տ տեեե րարաաարարարաարարաարարաաարարրազզզզզզզզ զզզզզմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմի ընննն նթաց-
քում մե ր ռազ մա կան բժիշկ նե րը գե-
րա զանց աշ խա տանք են կա տա րել՝ 
ա ռաջ նագ ծից 10 կի լո մե տր հե ռա վո-
րութ յան վրա ի րա կա նաց նե լով բա-
ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն ներ: 
ՀՀ զին ված ու ժե րի ռազ մաբժշ կա-ՀՀ ինվ ծ ժե ի մ ժ կ

կան վար չութ յան պե տի խոս քով՝ մար-
տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռա ջին
իսկ օ րե րից բուժ ծա ռա յութ յու նը ռազ-
մաբժշ կա կան զո րա մա սե րում կազ-
մա կերպ ված է ե ղել, ին չի արդ յուն քում
բո լոր վի րա վոր նե րին ժա մա նա կին և
ճիշտ կազ մա կերպ ված բժշկա կան օգ-
նութ յուն է տրա մադր վել: Ըստ նրա՝
ռազ մա կան բժիշկ նե րը քա ռօր յա պա-
տե րազ մի  օ րե րին կա տա րել են նաև

պլպլպլպլպլպլպպ ասասասաաասասասստտտտտտտ տիկիկիկիկիկիկիկի վի րա հա տութ յուն, ո րի 
արդ յուն քում զին վո րի ստո րին վեր-
ջույթ նե րը պահ պան վել են, և  նա այ-
սօր քայ լում է: 
  Բա ցի այդ՝ բժիշկ նե րը կա տա րել են 

քնե րակի, սրտի և  այլ վի րա հա տու-
թյուն ներ: Այս պի սով, կա րող ենք ա սել, ննե Ա ի վ կ են ե
որ ռազ մաբժշ կա կան զո րա մա սե րում
կազ մա կերպ ված աշ խա տան քը ե ղել է 
լիար ժեք, ո րի արդ յուն քում գե րա զան-
ցել ենք բո լոր ցու ցա նի շե րը, ո րոնք առ 
այ սօր հայտ նի են ռազ մաբժշ կա կան
ծա ռա յութ յա նը: Ռազ մա կան բժիշկ-
նե րը կա րո ղա ցել են ա նել ա մե ն ինչ, 
որ պես զի հնա րա վո րինս նվա զեց նեն
վի րա վոր ված նե րի շրջա նում հաշ ման-
դա մութ յան տո կո սը. բ ժիշկ նե րը պահ-

պապապաննն նելելելելելել եեեեեննննն գոգոգոգոոգոգոգոգոգոգոգոգոգոոգգգգգգգգգգգգգգգգգգգ յյյյյյյյյյյյյյյյյ յյ յ յ յյյ յ յ յյյ յյյուոււուուուուուուուուււուուուոււուուոււուոււուոոոուուոոոոոոո թթթթթթթթթթթթթթթթթթթ թթթթթթթթթթթթթյոյոյ նննւնն ոոոուււ ւ ննենենենենեեեեեեեեեենեցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցող «ոսկ յա 
մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմե մեմեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմեմեկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկ ժժժժժժժժժժժաժժժաժաժաժաժժաժժաժժամմմմմմմմմ վվավավավաավավա»»» սկսկսկզբզբզբբուուուննն քքքըքըքըքըքըքըքըըըքքըքըքըքըքըքըքըքըքըքըքըքքքքքք , այ սինքն՝ 
ցացացցաննն ն կկակակացցցցածածածա վվվվիիի իիրարար վվ վվվո ո րիիիրիիիիիրիիիիիիիիիիիիիիիիի մե կ ժամ վա 

նընընը թ թթացցց ք քքուումմ տրտրտրաաա մամամաաաադրրրդրդրդրդրդրդրդրդդրդրդրդրդրդդ վ վվել է կազ մա-
կեկեկեկ րպրպրպվվվածածած բբբբբբբբբբբբբբբբուուուուուուուուուււոո ժժժժժժժժժ ժժժօօգօգօգօգօգօգօգգօօ ննննն ննննութ յուն, ին չի արդ-
յոոոոյոյոոո նւնւնւնւնւնւնււ քքքք քուուուուուուուո մմմմմմ մմմ հոս պի տա լա յին օ ղա կում 
նվա զել է նաև մա հե րի թի վը:
Ինչ պես բո լոր հայ զին վոր նե րը,

ռազ մա կան բժիշկ նե րը ևս գտն վում 
են գե րա զանց հո գե բա նա կան վի-
ճա կու մ:  Պա տե րազ մա կան օ րե րին 
Հա յաս տան են ժա մա նել հայ բժիշկ-
ներ այլ երկր նե րից, բայց դա ա մե ն-ներ այլ երկրներից բայց դա ամեն
ևին կապ ված չէ այն բա նի հետ, որ
այս տեղ բժիշկ նե րի պա կաս կար:
Ար տերկ րում ապ րող մե ր հայ րե նա-

կից նե րը ցան կա նում էին ինչ-որ կերպ
ձեռք մե կ նել բա նա կին:   Մեր ռազ մա-
կամ բժիշկ ներն այդ ի րա վի ճա կում 
բո լոր խնդիր նե րը լու ծում էին, բայց
ո րո շվե ց չ մե ր ժել ա ռա ջար կված օգ-
նութ յու նը:

ՀԵՐՈՍ ՎՐԵԺԸ

ԱՊՐԻԼՅԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20201616 թթթվավաավ կկկկաա ա նինինինիի աաապպպ պպրիրիրիրիրիլլլ լլիիիի ի 22-22 55-5 ըը ղաղար րաաաաա բաբաբաբաղղյայանննն փփշփշփմամանն գծ� մ տետ -

ղիղիղիի ���  նենենենե ց ց ծած ի րա դար ձ�թթ յյ� ն նե րրը ը պապատտ տմ�մ�թթթյ յյանանան մեմեմեջջ կկկմնմնմն անան որ-րրրրրրր
պեպեպպպպ սս քաքաքքքքքք ռ ռօրօրօրրրրրյյ յյյյաաա պապատտեե րարա մզմ: Թ Թե՛ե՛ ռռռռռռազազազազազազզմմմմմմմաաաաաա աա կկկկկկակականնննննննն գոգոր րծծծո ղ�� թթ յ�ննննե րի 
ծածածավվվաաա լոլովվ,վ, ևևև  թեեեեեթե՛՛՛՛՛՛ կիկիկիկիկիկիկիկիիկիրրրրրրրր ր րառառառառառռառառառառառվվվվվվվվածածածածածածածածծածաած զզեեեեենենենենեեե  քի �  զինտտեխխ նի իկակայ յիի հզհզոո ր�ր�թթյ յամամբ բ
� քա նակկովով տտեե ղիղի ��  նենեց ցաա ծըծը իիի ր րա ապեպեսս էլէլ պպաա տետեր րաազմմ էէր:

Հաղ թա կան մա յի սից ա ռաջ հայ
տղա նե րը ստիպ ված ե ղան ևս  մե կ 
ան գամ ի րենց բազ կի ու ժը ցույց
տալ նենգ հա կա ռա կոր դին: Ապ-
րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մը նոր
պանծալի է ջե րով, սխրանքի մասին
պատ մութ յուն ներով լցրեց ար ցախ-
յան տա րեգ րութ յու նը, ո րոնց հե ղի-
նակ նե րը մե  րօր յա հե րոս ներն են՝
մե զ նից հե ռա ցած ու մե ր կող քին
ապ րող քաջ տղա նե րը:
Բժշկա կան հա մալ սա րա նի երկ-

րորդ կուր սի ու սա նո ղ  Վ րեժ Ոս-
կան յանը բու հա կան կրթութ յունն 
ընդ հա տել է՝ նախ կա տա րե լու հայ-
րե նի քի հան դեպ սրբա զան պարտ-
քը և զին վո րագր վե լու հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան գոր ծին:
Նա այն զին վոր նե րից մե կն է, ով

ա ռա ջին գծում դի մա կա յեց Ար ցա-
խի դեմ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած 
ագ րե սիա յին: Կրտսեր սեր ժան տ 
Վ րե ժը թշնա մու 4 տանկ խո ցած մե ր
հե րոս զին վոր նե րից մե կն է` հա կա-
տան կա յին հաշ վար կի հրա մա նա-
տար: Նա դար ձավ նրանցից մե  կը, 
ո վ հա կա ռա կոր դին թեև ա ռայժմ
փխրուն, բայց խա ղա ղութ յուն պար-
տադ րեց, այն մե կը, ով հետ մղեց
թշնա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը:
«Սկզ բում մտա ծում էինք՝ ինչ

ա նել, ինչ պես ա նել, բայց խոր հե-
լու ժա մա նակ: Երբ ա ռա ջին տան կը 
խփե ցինք, ոգ ևոր վե ցինք:  Մարտն
ա վե լի թե ժա ցավ:  Մեզ հա ջող-

վեց խո ցել մյուս տան կե րը ևս:
 Խո ցե լուց հե տո չորս հո գի կա-
րո ղա ցան դուրս պրծնել տան-
կից՝ փոր ձելով փախ չել, բայց
մե նք ոչն չաց րինք նրանց ևս:
 Հա կա ռա կոր դի նռնա կա նե-
տե րի կրա կո ցից հայ կա կան
կող մի ց եր կու սը վի րա վո րում
ստա ցան, հի մա ա պա քին վում
են,- մե ր տղա նե րի խի զա-
խութ յան մա սին հա մե ս տութ-
յամբ նշում է հայ րե նի քի ե րի-
տա սարդ պաշտ պա նը:
Ա մե  նա մար դա սի րա կան մաս-

նա գի տութ յունն ընտ րած զին-
վո րը լավ գի տի կյան քի գի նը: 
Ադր բե ջա նա կան զին ված 

խմբին լավ դաս տա լուց հե տո 
Վ րե ժը վի րա վո րվեց և այժմ 
ա պա քին վում է   հոս պի տա լում:
Բժշ կա կան մաս նա գի տութ յու-

նը Ոս կան յան նե րի ըն տա նի քում 
ա վան դա կան է: Վ րեժ Ոս կան-
յա նի հայ րը նույն պես բժիշկ է։
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-

խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի 
հետ հանդիպման ժամանակ
որ դու սխրանք նե րի մա սին Վա-
հագն Ոս կան յա նը պատ մե լ է, որ 
Վ րե ժը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ըն թաց քում կռվել է դի վի զիա յի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կա լի գլխա-
վո րութ յամբ և հա կա ռա կոր դի չորս 
տան կը խո ցել են ի րենց անձ նա կազ-
մո վ: 

Վ րե ժը  Վա հագ նի զույգ որ դի նե-
րից մե կն է:  Զա վակ նե րից Է մի  լը, ով 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի ակ տո ւա րա կան մա թե մա տի կա-
յի ամ բիո նի ու սա նող է, այս պա հին 
զին ծա ռա յութ յան մե ջ է՝ մար տա կան 
դիր քե րում։
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Երևանի Գ. Է մի  նի ան վան N182 ա վագ դպրո ցի 
բնա գի տա կա ն ա ռար կա յա կան մաս նա խում բը 
թե՛ հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում 
և  թե՛ այդ շրջա նա կներից դուրս բազ մա թիվ ու
բազ մմա պիի իսի միմի  ջոցա ռո մնւմն  եեր էէ կկազմ մա կեկերպո մւմ՝
նպաս տե լով աշակերտների մաս նագի տա կան 
կողմն  ո րոշ մա նը: Վերջերս կայացած մի  ջո ցա ռու-
մը ևս  հե տա մուտ է այդ նպա տա կին, քա նի որ այ-
սօր բժիշ կը ոչ մի այն ո րա կա վոր ված մաս նա գետ 
է, այլև պայ քա րող ճա կա տա յին զին վոր` հա նուն 
ա ռող ջութ յան, եր կա րա կե ցութ յան, ստեղ ծա գոր ծ 
կյան քի, խա ղա ղութ յան: Ն րան, ի րա վամբ, կա-
րե լի է հա մա րել ժա մա նա կա կից կյան քի ա ռաջ-
նորդ նե րից:
ՕՕրերերսրս դդպրպրոո ցոցումւմ կկաայայաց ցածած ««ՄիՄի՛ վնվնաաս սիրիր...... միմի -

ջո ցառ ման ըն թաց քում դպրոցի աշակերտները 
հան գա մա նա լից ներ կա յաց րին տե ղե կատ վու-
թյուն « Վա խ, « Վի տա մի ն նե ր, «Գրի պ և
«Ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն թե մա նե-
րով:
Դպ րո ցի դահ լի ճում  հան դի սա տե սի աչ քի առջև 

կա տար վեց ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն: 
 Մի ջո ցառ ման հյու րերն էին « Հե րա ցի ԲԿ-ի պո-
լիկ լի նի կա յի ղե կա վար, ման կա բույժ Ա.  Բալ յա նը, 
ԵՊԲՀ դդե ղաղ  գգորր ծա կակ ն քիքի միմի ա յյի ի ամ բբիոի  նիի վավ -
րիչ, պրո ֆե սոր Լ.  Սա հակ յա նը, « Հե լիո ս կլի-
նի կա յի բժշկու հի, ռա դիո լոգ Ա.  Խա չատր յա նը, 
հո գե բան  Ա.  Հով հան նիս յա նը, այլ ա վագ դպրոց-
ների բնա գի տա կան մաս նախմ բի ղե կա վար ներ 
և ծ նող ներ:

Ա.  ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍ ՅԱՆ
Գ. Է մի  նի ան վան N182 ա վագ դպրո ցի 
բնագիտական մաս նախմ բի ղե կա վար

ՄԻՄԻ՛՛ ՎՆԱՍԻՐ ՎՆԱՍԻՐ...



ԱնԱնԱննԱ գգ գլիլիլիիա ա ցիցիցիցիցի գգգգգրորորորր ղ,ղ,ղ,ղ ճճճճա ա աաաանանանապպպպպարարարարա ---
հոհոհհ րդրդրդդրդրդ ՖՖՖՖՖի ի իի իիլիլիլիլիպ պ պ պ ՄաՄաՄաՄՄՄաՄ րսրսրրր դդդդե եեենընընըն ծծծծնվնվնվնվվելելելել էէէ 
1919199616616161-ի-ի-ի-ին:ն:ն:նն ԻԻԻԻԻԻր րրրր գրգրգրրքեեքեքե ր րրիցիցի մեմեմեմեմե  կ�կ��կ�կ�մմմմմ նա աա
պապապապատ տտ տ տմ�մ�մ�մ���մմմմ էէէէէ, , որորրրր եեեերբբբրբ 222200000-0-0--ա աաակակակաան-ն-ն
նենենենեն  ր րրրրինինինինի շշշրջրջրջրջջ� �� � �մ մմ մմ էրէրէր ԱԱր րևեեեել լյայաաաան ն
Թ�Թ�Թ�Թ��րրրր քքքքիաիաաաի  յ յ յի իիի լելեեելելեռ ռռռռ նենեեննն  րրր� �մ,մ միմիմիմի  անանա -
գագագագաամ մմմմմ մի մի մի միմի ոոոոս սկոկոկ ր ր է էէէ ց�ց�յյց ցցց տատատաատատ  լլլլիսիսիսիսս միմիմիմիմի  
հոհոհոհով վվ վ վիվիվիվիվի �� մամմատ տ նանաաա ց ց� �յցյց աաանննն� �մ մմմ
այայայայդ դ տաատատա րրածածածածածած քքքի ի ա աաավեվվվեվ րրրակաակակկնննննե-եեե
րըրըրըրր : : ՀոՀոՀոոովվվվի ի իիի վըվըվըվըվըվ պպպա աա աատատատաաաս սս սխախախախախախանննն� �� � մ մ մմ է.է.է.էէ.է  
«Է«Է«Է«Էր ր ր րմե մե մե մեննննննիիիիիի: : ԱյԱյԱԱյյնննն� � ���� հհհհհհետետետետետ վվվվերերերերր ջջջ ջջինինինինի ս սսս
ոսոսոսսսկկկկո ո որըրըրըրը գգգգց�ց�ց���ց�ց�մմմմմմ էէէէ իիիիր ր ր ր շաշշաշաանննննը:ը:ը: ՄՄՄՄարարարարա դ-դ-դ-դ-
սեսեսեենննննննննն աաաաայսյսյսյսյ դդդդդդդրվրվրվրվրվրրր ագագագագն ն ն ն օգօգօգտտտտա աա ա ագոգոգոգոգոր-ր-ր-ր-ր-
ծ�ծ�ծ�ծ�մմմմմ էէէէէ` որոորորորրրպպպպպեսեսեսեսս թթթթթթ� �� �� �ր րր րրրր քաքաքաքքաքաք կկկկկկանանանանաա հհհի-ի-ի-ի-ի
շոշոշոշոշողղղղղղ� �� �թ թ թ թ թթյայայայաաաայանն ն նննն մշմշմշմմշմշա ա աա ակ�կ�կ�կ������յյյյյյյթթթթթթթթթի ի իիիի օ օ օ օ օրիրիրիրիրիրիրրրինննննակակակկակաակ::::
ՆաՆաՆաՆա «««««ՀաՀաՀաՀաաան նննննդիդիիդիդիդիդիպ պ պ պպ մամամամամաան ննն նն վավավավավաավավաայ յ յյ յյյյրըրըրըըրըըրըրըրըրր .. ՈՈՈՈՈՈՈւղւղւղւղւղւղւղւղ--

ևոևևոևոևոևոևոևև  ր րրրրրր� � � ��թ թթթյ�յ�յ�յ�յ��նննն հհհհհհհհա աաա աաաայ�յյ�յ�յ�յ�յյ�թթթթթթ յ յ յ յյանանանանա մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեջջջջջջ
գրրգրգրքիքիքիքիքիքք հհհհհհհե ե եեեղիղիիղիղիղինննննննննակակակակակակկակն ն նն նն է,էէ,է,էէ,է,է,է,է ոոոոոո ր ր ր ր րը ը ը ը ը ը 19111919199911 919191919199119 -ի-ի-ի-ի-իիիին նննննն
նրնրնրնրնրա աաաաա կոկոկոկոկկոկոկոող ղ ղ ղղ մի մի մի մի մից ց ց ցց ձեձեձեձեձեռ ռռ ռ ռռռռնանանանանանն ր ր ր ր ր կակկակակակակկակկակածծծ ծծծ ծծ � �� �� ����ղ-ղ-ղ-ղ-ղ-ղ
ևոևոևոևոևոոո ր ր րրր� � ��թ թ թթթթթյայայայայ նն ն ննն արարարարարրդ դ դ դդ յ�յյ���յ�ննննննք ք ք ք քքք էրէրէրէրէ : : : ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱյդ դ դ դ դ 
� � � �� ղևղևղևղևղևղևևորորորորորո � � ����թյթյթյթյթյանանանանանն հհհհհիմնիմնիմնիմնիմնաաաաակակաաաակաակական ն նն ն շաշաշաաաշաշաշ րժրժրժրժրժրժրժրժրժրժառառառառռռաաառիթիթիթիթիթի նենենենեենեն րիրիրիրիիր ց ց ց ցց ց մե մե մե մեմեմե մեկըկըկըկըըըըըըըըկը հհհհհանանանանանանդիդիդիդիդիդիիսսսասասասասաաացեցեցեցեցեցեցեցել լլ լլ լ լ էրէրէրէրէրր 
ՕսՕսՕսՕսՕսՕ իպիպիպիիիպպ ՄՄՄՄՄՄՄանանանանանանդեդեդեեդեդեդեելշլշլշլշլշլշլշլշշտատտատատատտատտամի մի մի մի մի մի «««««««««ՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃՃՃաՃՃՃՃանանանանաննանաապապապապապապապպարհրհրհրհրհրհր որորորորորորդ�դ�դ�դ�դ�դ�դդդ թթթթթթյ�յ�յ����յյ��յ նննն դդդդդդդդեեեեպեպեպեպեեպեեպեպպի ի ի ի ՀաՀաՀաՀայայայայայայաայաաաաաայ ստստստստստտստսստսստտանանանանանաանաանան
գիգիգիգիիգիրքրքրքրքրքրքրքը:ը:ը:ը:ը:
ԳիԳիԳիԳիիԳիր ր րր ր րքըքըքըքըքքը 1111199999999994 4 4 4 4 թվթվթվթվթթվվակակակակակակկակկանանանանանանանանաանա ինինինինինիինին աաաաաաար ր ր ր րրր րրժաժաժաժաժժաժաժաժաժաժ նննննննա ա աա աա աաացեցեցեցեցեցեցեցեցց լ լ լլ է էէ է է ՍոՍոՍոՍոՍոՍոոոմեմեմեմեմեմերրրրրսսսսսսեթեթեթեթեթեթեթեթթեթեթեեթթթ ՄՄՄՄՄՄՄոհոհոհոհոհե ե եեե եմիմի մի միմիմիմի աաաան ն ն նն վավավավավաան ն ն ն

մրմրմրմրմրրրրցացացացացցացաննննա ա աակիկիկիկիկի:: :: : ԱյԱյԱյԱյԱյյԱ ն ննննն արարարարաաարարարաաաա ևմևմմմևմևմևմմտտտտտտա աա աաահահահահահա յ յ յ յ յյե եե եեե րերերերերերերր ննննննովովովովովով լլլլլլլ�� � �� � � �� յսյսյսյսյսյսյսյս էէէէէէ տտտտտտտտտտտտտե ե եեեե ե եե եսեսեսեսեսեելլ լ լ լլ ԱնԱնԱնԱնԱնԱ  թ թթ թթթթթի ի իիիիիիլիլիլիիիլիիիաա աս�ս�ս�ս�մմմմմմ՝՝
1911919191999999999-ի-ի-ի-ին:ն:ն:ն: ՀՀՀՀՀՀՀա ա ա աայ�յ�յ����թթթթթթթթյ յ յյյյյանանանանանաաա վվվվվվեե ե ե եեե րարարարարարարա բ բբ բբբերերերեերերերր յ յ յյ յալալալալաալլ բբբբբա աաա ացացացացացացացառռռռռիկիկիիկիկկիիկ մմմմմմմմմմանանանաաաաանաանանանաա  ր րրրրր րա ա աաա ամամամմաամամամաս ս սսսն�ն�ն�ն���թթթթթթ յ յ յյ� �� ��ն նն նննենեն -

որորորրով վ վ վ հահահահահա ր ր� � �� ստստստստստ աաաաաայսյսյսյսս գգգգգիրիրիրիրիր ք ք ք քքըը ը ը ը հեհհեհեհեհհ տտտտտաքաքաքաքաքր ր ր քիքիիքիիքիր րրր էէէէէ նննննն�� �� � յյ յ յյնինիիիիինիիիիսսսկսկկսկսսկսսս աաաաաաայնյնյնյնյն հհհհհա ա աաայեյեյեյերրրրրրի ի իի իի հաաաաահաա-
մամամամամար,ր,ր,ր, ոոոով վ վ վ քեքեքեքեր ր ր ր ր ր րրր քաքաքքաքաքք ջջջջա ա ա ա տետետետեղղղղղյայայայայակ կ կ կ կ ենենեենեն աաաայդյդյդյդյդ աաաաաամ մմ մմմբոբոբոբոբողջղջջղջղջղջ պպպպպպատատատատատտտտտտտտտտմմմմմմմմմմմմ� � �� ��թ թթթթ թյայայայայ ննննննը:ը:ը:ըը

ՌաՌաՌաՌաՌա բ բ բբբինինինինինիի դդ դ դ դ դրարարարարարրարաարր  նննն նաթաթաթաթաթ ԹԹԹԹԹԹա աաաաաաա գոգոգոգոգոգգգոոգգ  ր րրրրը ը ը ըը հնհննհհհնդիդիդիդդիկ կ կկ կ հռհռհռհհհհռհհհհ չաչաաաա կ կկ կկկկաա աա ավովովով ր ր րրր բբաբաբբաաաբաբաբանն ն ն նասասասասաաա --
տետետետտ ղծղծղծղծղծղծ,,, ,,, , կոկոկոկոկոոկոկոմ մմմմմմմ մ պոպոպոպոպպպոպոպոպ  զ զ զզ զզզզզի ի ի իիիտոտոտոտոոոր,րր,ր,րր,ր,ր, նննննկակակկակկակակաակա ր ր ր րրրրիչիչիչիչիչիի , , հահահահաս ս ս սսա ա աաաաաարարրարրարարրրրար  կ կ կ կկա ա աա աակակակկաաան ն ննն գոգոգոգգ րրրրծիծիիիծիիծիչ չ չ չչչ և և ևևև
հ հհհհրարարարաաարաաա պ պ պ պպ պ պաաաաարարարաաարաար կկկկկկկկաաաա աաաաախխոխոխոխոխոխոխխխ սս սս է։է։է։է։է։ ԾԾԾԾԾն ն ն ննննվեվեվեվեվվել լ լ լ լ է է էէ ԿԿԿԿալաալալլ կկկկա աաաաա աաաաաթաթաաթա յ յյուուուո մ,մ,մմմ,մ աաաաազնզնզնզնզ  վ վ վվվվա աա աաաակակկակակկա---
նինինինինի ըըըըըն ն նննննտատատատաատաատաա ն ննն ննի իի ի ի իիքոքոքոոքոքոոոք ւմւմմւմւմւմււ ։։։։ Ե ԵԵ Ե ղեղեղեղեղ լլ լլ է է էէ ընընննընընն տտտտտտտա աաա նինինինիինն  քք քքքի ի իի իի 141141414114-ր-րր-րրդ դ դդդ եեեե ր ր րե եե եեխախախախախխ ն:ն:ն:նն: ՍՍՍՍՍկկ կկ կսեսեսեսեսսս լ լ լ լ
է է է է էէ ստստստստստեղեղեղեղղղ ծ ծծ ծ ծծծծա ա աա աաագոգոգոոգոգ ր ր րր րծծեծեծեծեծծծ լ լ լ լ 88888 տատատատատատա րրրեեեեեկակակակկակական ննն հահահահահհ  ս սս սա ա ա ա աակիկիկիկիկիից,ց,ցցց գգգգգգգրերեերերել լ լ լ է է է էէէ բեբբեբեբեն նն նգագագագագ  լլ լլե-ե-ե-եե
րերերերերեր  ն ն նն։։։։ ԻրԻրԻրԻր աաաաաառռ ռռռռռռա աաաաաա ջիջիջիջջջջ ն նն պապապպապաաատմտմտտմտմտմմտ  վվածածածծծ քք քքքքը ը ըը ը ըը տպտպտպտպտպագագագաա  րրրրրեե ե եելոոոլոլոոոլ ւււցւցւցւց հհհհհե եեե ետոտոտոոտտ ննննրարարարաան ն ննն
սկսկսկսկսկսեսեսեսեե ց ց ցցինինինինի կկկկկոոոոչեչեչչեեչեեչեչել լ լլլլ  ԲԲԲԲԲԲենենենննենե  գ գ գգգգգա աաաալիիիլիլիլի տտտա ա ա աաաղաղաղաղաան ն ն ննդադադադադավվվվվվորորորորորր գգգգգգրորորրորորողղղղղղ։։։ ՈւՈւՈՈււՈ  շ շշ շշշիիիիմոմմոմոմութւթւթւթւ -
յայայյայաայայաաայաայ ննննն ն ևևևևևևևև ըըըընն ննննդոդոոդդոդ ւ ււււնանանանանն  կ կ կուոււուո թ թթթթթթթյոյոյունւնւնւն ն ն ննե ե ե եերիրիրիրիրիր հհհհա աա աամամամամաարրրրր ԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաա գգգգ գ գ գգո ո ոոորիրիրիրիրիիիինննննն անանանանանանն վվ վ վվ վա աաաաաանենենենեն լլ լ
ենենենենեե  ՄՄՄՄա աաաահահահահահ րրրրշիշիշիիի,,, այաայա  սսս սսինինինինինքնքնքնքնքն՝՝՝՝ իիիիիմամամամամաս ս սս ստոտոտոտոտունւնւննւնն::: 191919199191 1313131313-ի-իիին նննն աաարարարար ժ ժ ժ ժժաաա աաանանանանանան  ց ց ցցցելելելելել 
է է է է գրգրրրգգգ ա աա աաակակաակաակ ն ն ննուուոուութ թ թ թթյայայայան ն ն ն գծգծգծգծգծովովովվովվ ննննո ոո ոոբեբեբեելլլլլյայայայաայաննննն մրմրմրմմրրցացացաացա ննն ն նա ա ա ա կիկիկիիիկիկ ::::: ԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹա գ գ գ գգ գգոոոոոոորիրիրիրիրր գգգգգորորորորորր--
ծեծեծծեեեծեծծեեեեերր րրրրրր րըըըըըըըըը թաթաթաաթթ րգրգրգրգմմ մմանանանանանվվվվվելելելելե եեեեն ն ննն նանանանանաև և ևևև հահահահահա յ յյեե եե ե րերերերերեն:ն:ն:ն  
ՁեՁեՁեՁեեզ զ զ ենենենենեեենք ք ք քք նենենեններ ր րրկակակակակ  յ յ յյյաացացացա  նն ն նուուում մ մ հահահահաատ տ տտտվավավավավածծծնենենենենն ր րր րրր նրնրնրննրնրն ա աաա ա ստստստտտեղեղեղեղ ծ ծ ծ ծծա աաա ա ագոգոգոգոգոոոր-ր-ր-ր-րրր

ծոծոծոոււթւթթթթ յյյյյյյուուուոոո ն ն նն նենենենե ր ր րրիցիցիցից:::
************

ՄիՄիՄիիՄիիՄիՄիի մմմմմմմմարարարարդ,դդ,դդ, ոոոոով վ վ վ ճգճգճգճ նանանանանավվվվվորորորորոր էէէէէր ր ր ր � � �� զզզ� � � ��մ մ մմ դադադաաադառ ռ ռռռ նանանանանաննալ,լլլ,լ,լ, կկկկկեսեսեսեսեսգիգիգիգի շշ շ շե եե երիրիրիրիին ն ն 
ա ա աա սասասասասաս ց.ցցցցց ՀՀՀՀա ա ա սեսեսեսել լ լ է է է էէ ժաժաժաժաժամմմմմմը,ը,ը, ոոոոր ր ր եսեսեսեսս թթթթողողողողո նննննեմեմեմեմեմ տտտտտտտ� ��� �� � նսնսննննսնս �����  գնգնգնգնգնամամամմմ ոոոորրրրո-ո-ո-ո-
նենենենենենենեեմ մ մ մ մ մմ մ ԱսԱԱսԱսսԱԱ տ տ տտտծ�ծծ�ծ�ծ նննն։ ։ ։։ Ա՜Ա՜Ա՜Ա խ,խ,խ,խ ոոոո՞վ՞վ՞վվ էէէր ր ր այայայայս ս ս քաքաքաաանն ն ժաժաժժաժամմմմմմմա աա աաաանանանանանանակ կ կ կ ինինինձ ձ ձձձ պապապապահհհհհ� � � ��մմ մ մ մ
այայայյայայայյյյյս ս ս սսսստետետեետետետեեեետտ ղ՝ղղ՝ղղղղ մմմմոոո ո ոլոլոլորրր� � � �թ թ թ թ թյայայայաաան ն ն ն մե մե մե մեմե ջջջ։։ ։ ։ ԵսԵսԵսԵս,-,-,-շշշշշշշշշնջնջնջնջջացացացացաց ԱԱԱԱստստստտվվվվվվածածածածծ,,, բաբաբաբայցյյցյց 
մամամամամամամմամամմաար ր ր ր րրրրրդ�դ�դ�դ�դ�դ��  ա ա աաաաաակակակակակ նջնջնջնջննննե ե ե ե երըրըրըրըըը փփփփփակակակակ էէէէինինիննն։ ։ ԱնԱնԱննկկկկողողողողնննն� � � � միմիմիմիմիմի  ծածածածաայ յ յ յ ր�ր�ր��ր�մմմմ խխխխխա-աա-ա
ղաղաղաաղաղաաաղաաղաաղղ ղղղղ պապապապապապաառ ռռ ռկակակակածծ ծ ծ էրէրէրէր կկկկի ի ի իինընընընըն ՝՝ քնքնքնքք ածածածած մմմմա աա աա ան�ն�ն��  կըկըկը ծծծծծծո ոո ո ոցիցիցցիցից ն։ն։նն։ն։ Ո՞Ո՞Ո՞Ո՞Ո՞վ վ վ վ եսեսեսես դդդդ� � �� ,,,,
որորորորորորորր աաաաաաայսյսյսյսյյ  ք ք քքքքանանանանա ժժժժա ա ա աամամամամանննննակաակակկ իիիինձնձնձնձն հհհհի իիմամամամարրրրացացացաց րր րրր րիրիրիիրիր ������  խախախախախաաաբբբբբե ե ե ե ցիցիիցիցիրրրրր,-,-,-,  
ա աաաասասասասասաաց ցցցցց ցց մամամաաար ր ր րրդըդըդըդը։ ։։ ՁաՁաՁաայ յյ յ նընընընընը ննննո ո ո րիիրիրից ց ցց ա աա ասասսաս ց.ց.ց.ցցց. ԵսԵսԵսԵսԵսԵս ԱԱԱԱստստստստվվվվվածածածածածա ն նն նն եմեմեմեմմմմմմմմմմ ,-,-,-  
բաբաբաբաբբբբաբբբ յցյցյցյցյցյց մմմմմմմմմարարարարարարաա դդդդդը ը ը ը չլչլչլչլսեսեսեես ց:ց:ց:ցց ՀՀՀՀանանանանա կկկարարարծ ծ ծ ծ ե ե եե ե րերերերր  խ խխխխխանանանաա լլլլացաացացա եեեեեղղղղղավավավավվ քքքքքնինինինինի մեմեմեմեջջջջ ��� 
աաա ա աավեվեվեվվեվվվվ լլլլլլլլի իիի ի իիի իիի հպհպհպհպհպհ վեվեվեվեվեց ց ց ցց մոմոմոմորրրրը։ը։ը։ը։ը ԵԵԵԵԵվ վ վ վ վ հրհրհհրհրա ա ա մամամամամամա յյ յ յյեցեցեցեցց ԱԱԱԱսստստստվվվվվվածածածածծծ... Ս ՍՍՍ պապապապապասսսսսիրիրիրիրիր, , , մի մի մի մի 
լքլքլքլքլքքլքլքլքլքքքքիրիրիրիրիրրիիիր քքքքքքքո ոոոոո տ�տ�տ�տ�տտ   նընննընընը,,,, -- � �� �� նննննննննա ա ա աա կրկրկրկրկիկիկիկիկկին նն ն չլչլչչլսեսեսեսեց։։։ց։ ԵԵԵվ վվ վ վվ ԱսԱսԱԱսԱստ տ տտտ վավավավաված ծ ծ ծծ դադաադաառ ռռնոնոնոոն ---
րերերերեերրր ննն ննննն հահահահահհառռռռա աաա աչեչեչեչեչ ց.ց.ց.ցցց  ԻնԻնԻնԻնն չ չչ չո՞ո՞ոու ււ ւ է է էէ է ծածածածառռռռռասաաա իիիինձնձնձնձձ լլլք�ք�ք��մմմմ ևևևև գգգգնննն� �մ մմմ մ ո ոոորորորոոննննե եեել�լ���  
ինինինինինիիիննձձձձձձձձձձձձ։։։։։։

 Մա յի սի 7-ը Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րի ծննդյան օրն է Մա յի սի 7-ը Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րի ծննդյան օրն է

Մայիսի 11-ը Ֆիլիպ Մարսդենի ծննդյան օրն էՄայիսի 11-ը Ֆիլիպ Մարսդենի ծննդյան օրն է

*********
ԵկԵկԵկԵկԵ իիինչնչնչննչ պ պ պպպպեսեսեեսեսե ոոոր ր ր ր կակակակակաս,ս,ս,ս,ս էէէէլ լ լ լ ժաժաժժաժ  մ մ մ մաա անաննաննաակ կ կկ կ մի մի մի մի մի մի կկկկկորորորոորրրցցցցցցնինինինիինինի զզզզզզուուուուո գ-գգ-գ-գ-

վեվեվեեվելլլլուուուուո դ դդ դ վրվրվրվրրա։աա։ա։
ԹոԹոԹոԹոԹ ղղ ղ ղ լիլիլիիլիլ ն ն ննննեսեսեսեսեե հհհհե եերարարարար ր ր ր րձաձաձաձաակ-կ-կ-կ-կկ-թաթաթաթաթաափփփփփփփփվավավավավավավված ծ ծծծծ վավավվավավարրրրրսեսեսեսեեե ր րրրրրրովովովովովովվովվ::::
ԹոԹոԹոԹոԹող ղղ ղ սասասասանրննրնրնրրվվվվվածածածածքդքդքդքդ լլլլի ի ի իի նինինիննի աաաան ն ն կակակակաաաաարգրրգրգրրրրգ ոոոու ւ ւ ւ կոկոկոկոկորր ր րր սասասաաասասաժժժժժժժիդիդիդդիդիդդ ժժժժժա-ա-ա-ա-ա

պապապաավվվվվենենենենե ն նն նե եե եերըրըրըըըր քքքքքանանանանա  դ դ դ դածածածածած,,, ի՜ի՜ի՜իինչնչնչնչնչ փփփփփփուոուուույթթթթյթյթյթյթթ։։։։։։
ԵկԵկԵկԵկԵ , , ինինինիննչ չչ չպեպեպեպեես ս ս ս որորորորր կկկկասասասաա , , էլէլէէլլ ժժժա ա աա մամամամաամ  ն ն ննննակաակակակակակաակակկկ միմիմիմիմի կոկոկոկոկոկոկ րցրցրցրցրցր  ն ննննի ի իի իի զոզոզոզոուգւգւգւգւգգգգ----

վեվեվելլլուուուուդդդ դդ վրվրվրվրվ ա։ա։ա։ա։
ԵկԵկԵկԵկԵ կկկկա աա աանանանանաչ չ չ չ նենենեններրրրովովովովո , , ,, փոփոփոփոփոփ ւթւթւթւթ կ կ կ կկկոտոտոտոտ քքքքքայայայա  լլլ լլե ե ե եերորորորորով վ վ վվ շտշտշտտտշտշտտտաաա ա ա աաաաաաապպիպիպիպիպիպիպիպպպիպպիիր։ր։ր։րրրրր։ր։ր։
ԹոԹոԹոԹոԹող ղ ղ սեսեսեսես  զ զ զզե ե եերիրիրիրիի ցցցցցցո ոո ոողըղըղըղըղը եեեեեե ր ր ր րրանանանանան գ գ գ գգանանանաաանա  կ կկ կարաարարարար ոոոոտ տտ տ տքեքեքեքեեեեե ր ր րրր րիդիդիդիդիդ ննննններերերերերերերերեերրր կ կկ կ կ կ կկ կկկկ կկըըըըը ը ը ը ըըըը

լվլվլվլվա ա ա նանանաա:::
ԿաԿաԿաԿաԿամ մ մմ թեթեթեթե կկ կկկկկուուուուոււզ զ զ զ զզ ոտոտոտոտտտո  ք ք ք քքքեե եեեեե րիրիրիրիրիրիրրր դդդդդդդդ բոբբոբոբոբոոբոժժժժժժժժժժոոոոժիժիժիժիժժիժիժիժժիժիիկ կ կ կ կկնենենենե ր ր ր րի ի ի ի օօօօօօղաղաղաղաաղաղաղաղաղաղաղղղ կկկ կ կ կկ կկկնենենենեննն  ր ր րրրրըըը ը 

բաբաբբաացցցվեվեվեվեվվ նն նն ուուու մմմմանանանաանն յ յ յակակակակակ ն ն նննե ե եեերիրիրիրիիիիրիրիդ դ դդդդ դ մամամամամամաար րր րրգագագագագաա ր ր ր րր րիտիիիիտիտիտիտ նննն ն նն նեեեեեեեերըրըրըրըրըրըըրըը թթթթթթթթթթթթափափափափափափ վ վվվ վվվենեենենեննենննենեն,,,
ուոււշշշ մի միմի մի մի մի դդդարարարարձ ձ ձ ձնինինինինի։։։
ԵկկԵկԵկԵԵկ կկկկկկաա անանանաաչ չչնենենեեներրրովովովվով, ,, փոփոփոփոոփութւթւթւթթթւթ կ կ կկկոտոտոտտոտոտտոտտ քքքքքքքայայայայայլ լ լ լե եեեերորորորոորրոով,վ,վ,վ,վվվ շշշշշշտատատատտատաատատտատտաաա պ պպ պ պպպի՛ի՛ի՛իիիր…ր…ր…ր…ր……ր…

աաանանննաննաննանակկկկկ միմիմիմիմիմիմի կկկկկկկկկորրրրորորորցցցցցնինինինինինինի զզզզզզզուուուուուգ-գ-գ-գ-գ
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ՖիՖիՖիՖիՖիզզզզզզիի ի իիկոկոկոկոկոկոկ ս,սս,սս,ս,ս,, ԽԽԽԽԽԽԽԽՍՀՀՍՀՍՀՍՀՍՀՄ ՄՄ Մ ՄՄ ԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԱԳ աաաաաակկկկկկկկա ա աաաաադեդեդեեեդդ միմիմիմիմիմիմիմիմի  կոկոկոկոկոկոսս սս ևևևև ևևևևև  ք քք ք քքք քքքքքա աաաաաղաղաղաղաղաղաաաղաղղաղաա ք ք քքքա ա աակակակաաաաաակական ննն ն գոգոգոգոգոր ր ր ր րրրծիծիիծիիծիծիծիչչչ,չ,չ,չ,չ 11119979797975-5-5-5
ինինինիին խխխխա աա աաաաաղաղաղաղաղաաղղղղղղ� � �� � ��թ թ թ թյայայայայայան նննն նոնոնննոնոո բբբ բ բելելելելե  յ յ յյանանաննան մմմմմմմրցրցրցցցա ա աաաանանանանանակկկկկկկկկկի իիիիի իիիիիիիիիիի դադադադափ փ փփփփփնենենենենենեեկկկկկկկիրիրիրիրրիի ևևևևևևև  ի իի րարարարար վվվվվա-ա-ա-ա-ա-ա
պապապապաշտշտշտշտպպպպպպանանանանանանաաա ԱԱԱԱԱԱԱնդնդնդնդնդնդդ ր րրրրրեյեյեյյեյյեյյյ ՍաՍաՍաՍաՍաա խ խ խխխա աաա աաարորորորովվվվվվվը ըը ը ը ըը ԽՍԽՍԽՍԽՍՀՄՀՄՄՀՄՄՄՄՄՄՄ-�-�-�-�-�-��-�-�����-�մմմմմմմ ջջջջջջջրաարարարած ծ ծծ ծծնանաննանանա յ յ յյիինինինինինն ռռռ� �� �մ մ մ մմբիբիբիբիի 
ստստստստսսս եղեղեղեղեեղծծ ծծ ծ ծմամամամամամմմանննն նն հահահհահահհհաահհաամմմմմմա աա աաաահեհեհեհեհեեղղղղղի ի իի իինանանանաան կնկնկկկնկնկ էէէէ: : : ԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳ տ տտտ տնանանանանաաակկկկկկկկկաա աաաաաա ա աա նննընընընընընընընընըննընընըընը խխխխխխորոորորրրհրհրհհրհհրրրդդդդդդա ա աաա յիյյիյիյիիիին ն ն ն տատատաատատ -
րիրիրիրիրիրիրիրինննննննե ե եեե րիրիրիրիրիիրր ն ն ն ն ն հահահահահահհահան ննննննդեդեդեդեդեեեդես սս ս ս սս էէէէրէրէրէրէրէէ գգգգգգգգգա ա ա ա աաաաաաալիլիլիլիլիլիլիիս ս ս պեպեպեպպպեպպպպպ տտտտտտ� � � � թ թ թ թյայայայայաան ն ննննն ժոժոժոժոժոժժոժժոժողղղղղովովովվվովրր ր ր ր դադադադադավվվվվվաա աաարարարարաակկկկանանանանաա  
բաբաբաբաբաաբբբ  րրրրր ր րրեե ե եեեեփոփոփոփոփփոփ խխխխխ� � � ��մն մնմն մն մն մնմնեեեեեեեերր րրրրր ր րրրրրրի ի ի իի դիդիդիի ր ր ր րքեքեքեքե ր ր րրիցիցիցիցց, , որորորորրի իիիիի իի ի հահհհահահահահաամամմամամմամամամմմմմար րրրր ր ր ր 111919191191198080808080-ի-ի-ի-իիիին ն ն կնկնկնկնկնոջոջոջոջ` հահահահաայ�յ�յ�յ�յյ�հհհհհի ի ի ի իի
Ե ԵԵԵ ԵԵԵԵլլելելեելեենանանանանա  ԲոԲոԲոԲոԲոԲոնննննեե ե եերիրիրիրիրիրրի հհհհհհհհհհհհհհհհեեեետեեեետետեետեեետետեետ աաաաք ք քք քսոսոսոսոր ր ր ր վեվեվեվեվեվ լ լ լ լ լ լ էրէրէրէրէրէրրր  ԳոԳոԳոԳոԳոԳոԳոԳոր րր ր րրկիկիկիկիկիկիկիիկի::::
ՆՆՆՆա ա ա բաբաբաբաբբ զ զ զ զ մի մի մի մի միմիմիցսցսցսցսց հհհհհհհհհհհհաաանանաանանանանանանաա դդդդեսեսեսեսեսեսեսս էէէէէէէ եեեեեեեեկկկկկկկկելելելելեելել  ՂաՂաՂաՂաՂաՂաաՂաա ր ր ր րր րր րրաաա աաաաա բաբաբաբաբաբբբաբաբաղղղղյայայայան նն հիհիիհհիիմն մնմն մն մնմնմնաաաախնխնխնխնխնխնխխ դ դ դ դդրիրիրիրիրիրրիր աաաաար-ր-ր-ր-րրր

դադադադադդադդաադադ  րր րր րա աաա ացիցիցիցիցիցիիի լլլլլլ�� � � ���� ծ ծծ ծծ մամամամամամմամաաաաննննննն նն ննննննն պապապաապպապապպ հհհհանանանանանա  ջ ջջջջջովովոովոո ՝՝ աայայայաաայայն ն նն անանանանվվվվվա ա աա նենենեենեե լ լ լ լովովովովով «««««վեվեվեեվեվեերրրրա աաաա կակկակակակառռռռռռ� � �� � �ց ց ց ց ց մամամաամմաման ննննն
փոփոփոոփոփոփփոոփոփ րրրրր րրր րձաձաձաձաձձաաձաձաձաձաաաաքքքք քքք ք քքքաաա աա աաաաարրրրրր:::: : 
ԽԽԽոԽԽԽոԽոԽԽոԽոԽ րհրհրհրհհրրհհր րր րր րդադադադադաաադ  յ յ յ յյյինինինիինին ղղղղղղե ե եեե կակակակակակակակակակակ վվվվվա ա ա ար�ր�ր��թթթթ յ յ յյյ� � � �ննննը ը ը ըը նրնրնրնրնրն աննանաննա զզզզզրկրկրկկրկելելելեել էէէէէր րր ր ր ե ե եեեռառառառառաաաակկկկկկկի ի ի իիիի

ՍՍՍՍՍո ո ոո ոոցիցիցիցիիցիիցիա ա աա աաաալիլիլիլիիլիլիլ ս ս ստատատատատատատ կկկկկանաննանանաա աաաաաաշ շ շշ շխախախախախ տտտտանանաանն քք քքի ի իի ի հեհեհեհեե րր րրրրրո ո ո ոսիսիսիսիսի, , Ս Ս Ս տատատատաաաա լ լլլ ինինինինինն յ յ յանանանանա  ևևև 
 Լ ԼԼ Լ ԼԼԼեե ե եե ե ենինինինինիննիին նն նննննննյայյայայայայանննննն մմմմմրցրցրցրցրցր ա ա աաա նաննանանանաննն կ կ կ կկնենենենեերրրրի ի ի դադադադաափ փ փ փ փնենեենեկ կ կ կկրիրիրիրիրի կկկկկկո ո ոո չ�չ�չ�չ�չ մնմնմնմնմն    ե ե եերիրիրիրիրից:ց:ց:ց:ց
1919199919198888888888888888-ի-ի-ի-իիիիից ց ցցցցց ԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵ րրրրրա ա աա ա խոխոխոխոխոխոխորրհրհրհրհրհրր ր ր րրրդադադադա ր ր րրրա աա անընընընը մմմմարարարարրրդդդդդ�� � � � իիիի րր ր րա աա ավ�վ�վ�վ��ննննք ք ք ք քնենենենենե ր ր րրի ի ի պապապապաաշտշտշտշտշտ---

պապապապապաանննննննն� � � ���թ թթթթ թ թթյայաաայայյայյայան ն ննննն բնբնբնբնբննբնա ա աաագագագագագագաավվվվվվվա ա ա ռ�ռ�ռ��մմմմմ կկկկկա ա աատատատատա ր րրրածածածածծ գգգգգորորորորրծծծ� � � �ննննե�ե�ե�ե�թթթ յ յ յյանանանանա հհհհա ա աամամամամամար ր ր րր
սասասասասաահհհհ հհմամամամմամմաանննննննելելելելել էէէէէ ԱԱԱԱԱնդնդնդնդդդ րր րրրրեյեյեյեյեյեյ  ՍաՍաՍաՍաՍաՍախխխխա ա ա աարորորորորր վվվվի ի ի ի անանանանանվվվվանանանանն մմմմմրցրցրրցրցա ա ա նանանանակ`կ`կ`կ ««««ՄտՄտՄտՄտՄտ ք քք ք քի ի ի իի ա ա աա զազազազազա---
տ�տ�տ�տ�տ��տտ թթթթթ յ յ յյանանանանանա հհհհա ա ա ա ամամամամաա ր րր րրր:::::::
1919119191 909090900-ի-ի-ի-ի--իից ց ցց ց ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ-�-�-�-��մմմմմմմմմ գգգգգգգգորորորորորրծծծծ� �� ��մմ մ մ մ է է է էէ « « ««« ՄաՄաՄաՄաՄ ր ր ր րր րդ�դ�դ�դ�� ի ի ի իրարարարավվվվվ� � �� �նքնքնքնքքնննե ե երիրիրիրի պպպպաշաշաշաշշտ տ տ տ տպապապապպապ ---

ն�ն�ն�ն�ն թթթ յ յ յյյանանանաան ԱԱԱԱԱնդնդնդնդնդդդդդդ ր ր ր ր րր րրր րրրեեեեեյեյեյեյեեե   ՍաՍաՍաՍաՍաՍաՍ խխխխխխխխա ա ա աարորորոորովվվվի իի անանաննվվվվանանանանն հհհհայայայայյկկկկա աակակակակաան ն նն կեկեկեկեկ նտնտնտնտրրրրրո ոոննննն հհհհհա-ա-աա--
սասասսասա ր ր րա ա ա աակակակակակաակաակկկ կկկկկկկկկկկկկանանանաանաննանաանան կկկկկազազազաաաաա մմմմմմա ա աա ակեկեկեկեկկ րր ր ր պ�պ�պ��պ�պպ թթթթ յ յ յյ� ����նննը:ըը:ը::
ԵրԵրԵրԵԵԵրԵրԵրԵրԵրԵԵԵրրևևևևևևևևա աա ա անն�նն�ն�ն��ն��մմմմմ ՍաՍաՍՍաՍա խ խխ խխխխխա ա աա րորորորոր վվվվվի ի ի ի իի ա ա աաաան�ն�ն����  նոնոնոնոնով վ վվ վ կոկոկոկոչչչչվեվեվեվվվ լ լ լ է է էէէ հրհրհրրրա ա աա ապապապապա ր ր րրակակակակ, ,, , որորորորրտտտտտտտեղեեղեղղ 

202020222222 010101010101-ի-ի-ի-ի-ին ն նն ն տետետետետ ղղղղադադադադա ր րր րրր րվեվեվեվեվեել լ լլ լլ է է է էէէ նրնրրնրնրրա ա աա ա կիկիկիկիկկիկիսսսսսանանանաննդ դ դ դդրիրիրիրիրին:ն:ն:ն ԱԱԱԱնդնդնդնդնդրրրեյեյեյ ՍաՍաՍաՍաա խխ խ խա աա արորորորովվվվի ի իի ի ա աաաաա ն�ն�ն�ն�ն�--
նոնոնոնոնոնոննոնոնոնով վվվ վվվ վ վվ վվ է է է էէ էէ կոկոկոկոկոչչչչվեվեվեվեել լ լ լ նանանանանաև և ևև ևևևև փոփոփոփոփոփոոոոփոփոոոքրքրքրքրքրքրքրքրքքք մմմմմմո ո ոոոոլոլոլոոլլլ  ր ր րրակակակակկննննե ե ե երիրիրիրիրիր ց ց ց ցց ց մե մե մե մեմեկկկը:ը:ը:ը  

 Հ ՀՀ ՀՀՀայայաաայայաայա վվվվվվվվվիիիիիիիիիրարրարարարարարաարաարարարր  բ բ բբուուուուուուոոոււո յժյժժժյժյժյժ,,, մամամաամար ր ր րդադադադդդ  բ բ բբանան ԱԱԱնդնդնդրրա-աա
նինինիիինինին կ կ կկկկ Ճ ՃՃ ՃՃ ՃՃՃՃՃա աաաաաաաա աաղաղաղաղաղաղաաղ րրրրրրյայայաաաաաաայայաայան ն ն ննննննն նը ը ը ը ըըը ծնծնծնծնծնծնծնվեվեվեվեվեել լլ լ է է է էէ ԼՂԼՂԼՂԼՂԼՂԼ Հ Հ ՀՀՀ ԱսԱսԱսԱս կկ կկե ե երարարարա---
նինիինն շշշշշշշշրջրրրրջրջրջրջրջջրրջաա ա ա աա աաաանինինինինինինինիիի ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱստստստստստստստստտստտ ղղղ ղղղ ղղաաա ա աաշեշեշեշեշեենն ն նն գյգյգյգ ուոուու ղղ ղ ղուուուո մ:մ:մ:մ 1119393933938-8-8-8-ինինինին 
ա աա ա ա աաա վավավավավավվավվաաավավարրրրրրրրտետետետետետետտելլլ լլ լ է էէ էէ էէէէ ԵրԵրԵԵրրԵրԵԵրրԵրԵր և և և և ևևևևև ևևա ա ա աաանինինիննինիի բբբբբբբբժշժշժշժշժշկակակակակկկա կկ կ կանանանան իիիինսնսննստտտի-ի-ի-իի
տտտոտոտոոտտոոտ ւ ւււտըտտըտըտըտը։։։։  Մ ՄՄՄՄՄՄասասասասսասսսսաս ն ն նննննակակակակկակակկկկկաաակցցցցցցցցցցցելելեեեելելեեեելլ էէէէէ ՀաՀաՀաՀՀաՀՀայյյյրերերերե ննննաա ակաաան նննն մե մեմեծ 
պապապապ  տ տ տտտեեե ե ե ե երրարարարարաարազ զզ զ զ զզմիմի մի մի մի մի միմին։ն։ննն։ն։ ՍՍՍՍՍՍՍրրր ր տատատատատատտատատաաա բ բ բ բբբբա աա անոնոնոնոնն ւթթւթ յյանանանաա ևևև սսր-րր-ր-ր
տատատա յյ յյինինինինին վվվվվվվի ի ի ի իի իրարրարարարաբբբբբբուուուոու ժժժժժուուոոււթ թ թ թթյայայաաայաաաանն նն ն ն ինինինինս սս ստիտիտիտիի տտտ տտուոո  տտտի իիիի
կակակակկկ զ զ զ զ մամամամա կ կ կկկկերերերերերեերր պ պպպպ պիչիչիչիչչի  ն ննննե եեե ե րիրիրիրիիցցցցց է։է։է։է։ 111195959957-7-7-7-ինինինիննիի սսստատտատա ցցելելլլ 
է է էէ բժբժբժբ շկշկշկշկկա ա աա աակակակակակակաականննննննննն գիգիգիիգիիգի տ տտտտտուոոււութ թ թ թթյոյոյոոյոյ ւնւնւնւնւն ն ննննեեեերիրիրիի դդդդոկոկոկկ տտտտոոոո իրիրիրրի,,
իսիսիսկ կ կ կ 19191919606060606006 -ի-ի-ի-ի-ի-իին՝ն՝նն՝նն՝ն՝ն՝նն  պրպրպրպպրպրպպրպրրրրոո ոո ոոոոոոֆեֆեֆեֆֆեեֆֆես ս սսո ոո ո րիրիրիիրր կկկկկո ո ոո ոչոչոչոչչ ւմւմւմմւ ։ 11199696969 3-3-
ինինինիննի սսսստատատտատատաաա ց ցց ցցցցելելելեեելելլ էէէէէ ՀՀՀՀՀԽԽՍԽՍՍՍՍԽԽՍԽՍՀ Հ ՀՀՀՀ գիգիգիգիգիիգ տ տ տտտուուուուուո թ թ թթ թ յայայաայ ն ն նն վավավավաս-ս-ս-ս
տատատատա կկկ կկկկաաա ա ա աավովովովովովվվովորրր րրր գոգոգոգոգործրծրծրծրծրրծծրծ չչ չչչչի ի ի իի կոկոկոկկոչչչչուուոուոո մ:մ:մմ:մ 1111959595957-7-7-7-60606060 թթթթթ.թ.թ.թ.թթ. 
ե ե եղեղեղեղեղեղ լլլ լ լ լ է է է էէէէ է ինինինինինինինի ս սս ս ստիտիտիտիտի տ տտ տտտուուուոււու տտ տտտտիի ի ի իիի սրսրսրսրրրտատատատա յյ յյինինինինին վվվվվի ի ի իրարարարաա բ բ բ բբբուուուու----
ժոժոժոժոժութւթւթթւթթւթ յ յ յ յ յանանանանանա բբբբբաա ա աժաժաժաժաժաան նն նմոմոմոմոունւնւն ք ք ք քքի ի ի իի վավավավարրրրիիիիիչըչըչըչըչ , ,, , 19191919191 58585858-
ինինինինի կկկկկա աա ա ա ատատատատտատտատարրրրրրրրրելելելելեե էէէէէէէ սսսսրրտտրտտրտի ի ի իի ա աա արարարարատտտտի իի ի ա աա ա ռառառառառա ջջջջ ջինինինինին 
վիվիվիվիիիվիվիվիվվիիի ր րր րրրրրաա աա աաաա ահահահահահաաահհհհա տ տտտտտտտուուուուուոոո թթ թ թյոոյոյոյոյ ւ ււ նընընընընընըը  ՀաՀաՀաՀաՀՀՀա յյ յ յյասաաասասաստտտտտա աա ա անոնոնոննումւմւմւմւմւ :::
19191919191 606060606 -8-8-8-8822222 թթթթթթթթթթթթ. եեեեեղեղեղեղեղեղեղեղելլ լ լլ լ է է էէէէէէէ ԵԲԵԲԵԲԵԲԵԲԵԵԲԵ Ի ԻԻ Ի ԻԻԻԻ վիվիվիվվիվի ր րրր րրա աա աա հահահահհահհաաա տտ տտտա-ա-ա-աաաա
կակակակակակ ն նն նն վիվիվիվիվ  ր րրա ա աբոբբոբոոոբ ւ ւ ւ ււժոժոժոժոժ ւթւթւթթթւթ յ յ յյանաանանն ևևևևև  տետտետետտե ղ ղ ղղղագագագագագագաա րրրրա աաաաա կակակակկակակակաան նն ն նննն
աա ա անաննանա տտտոոոմի մի մի միմիա ա ա ա յիյիյիյիյի աաաաամմ մ մ մմ մմբիբիբիբիբիբիիբիոո ոոոոնինինինինինինինիի վվվվվվվվվվվա աաաաաարիրիրիրիրիրիիրիրիր չչչչչչը:ըը:ը:ըը:ը:ըը
ՕՕժտ տ տ տվավավաաված ծծ ծ ծ լիլիլիիլիլի ն ն նննննեեեեելոոլոլոլոլոով վվվ վվ վվ վվվ կեկեկեկեկեկեկկեկեր րրրր րր ր պապապապապապապապապարրրրրրրրվեվեվեվեվեվվեվեեվ ս սս սսսստատատատատատատատա-----

գեգեգեգե տտ տտտի ի ի ի արարարարարրտտտտտտտա ա ա աաակակակակակակարգրգրգրգրգգ ձձձձձձձձձձձձձձիրիրիրիրիրիի  ք ք քքք քքովովովովովովով՝՝՝՝ նանանանանա իիիիիիիիիինքնքնքնքնքնքնքնքքն ն ն ն ն է է էէէէէ
ստստստստեղեղեղեղեեղե  ծ ծծծելելելեել իիիիր ր ր րրրր գրգրգրգրգրգրրքեքեքեքեքեք  րր ր րրրրրրրրի ի ի իիիի իի իիիի բոբոբոբոո լ լլ լորորորրորոր գգգգուուուուու ն ն նննննա ա ա աավովովովովովոովվվվվ ր ր ր ր ատատատատտատատատ լ լ լ լլաասասասա  ն ն ննննննեե ե եեեեեեերըրըրըրըրըր ։։։ Մ Մ ՄՄՄՄ շաշաշաշաաշա---
կեկեկեկեկեեկ լ լ լ լլլ է է էէ է է է էէ դեդեդեդեդեդեեդեդդ մ մ մմմմմքիքիքիքիքիիք պպպպպպլալալալալաասսսս սսսսստտտիտիտիտտիտիտիտիկ կ կ կկկ կ կկկ վեվեվեվեվեվ  ր ր ր րա ա ա ա աակակակակակակ նգնգնգնգնգնգն նն ննննմամամամամամամամաաման նննննն մե մեմեմե մեմեմե թ թ թ թ թթոդոոոդոդոոոդոդոդ։։։։ 191919991 70707070707 -ի-ի-իի-ին նն ննն
ՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀԽՀՀ ՍՀՍՀՍՀՍՀՍՀՍՀՍՀՀՍՍՀՍՀՍՀ ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԱ ԱԱ ԱԱԱ Ա հնհնհնհնհ ա ա աաագիգիգիգիիգիգիգիգիգիգիգգգիգ  տ տ տտտուուուութ թթ թ թթյայայաաաայ ն ն ն ն նն ևևևևևև աաաաաաազ զզ զ զ զզգագագագագագաաագ գգ գգ գրորորորրոոորոոր ւթւթւթւթթւթթթթ յյյյյյյ յյյանաանանանանանան իիիիիիինսնսնսնսսնսնս տտ տ տտտտտտիի-ի-ի-ի-ի-իի
տոտոտոտոտոււ ւ տիտիտիտիտիին ն ննննն կիկիկիկիիկիիցցցցցց հիհիհիհիիհիիհիիհիիիիիմն մնմնմն մնմնմնմնմնմն մնմնմնմնմնեեեել լ լլ է է է է մամամաամարր րրրրդադադադադա բբբ բ բբաա ա աաաանոնոնոնոնոոնութւթթւթւթթթ յ յյ յ յանանանանանանանանան լլլլլլաա աա աա աբոբոոբոբոբոբբ  ր րր ր րա ա աա աատոտոտոտոոտ ---
րիրիրիրիրիրիա,աա,ա,ա 111979797977978-8-888-8 ինինինինինի ՀՀՀՀՀՀՀԽՍԽԽՍԽԽՍԽՍԽՍԽՍԽՍԽՍԽՍԽԽՍԽԽՍԽՍՀՀ Հ Հ Հ ազազազազազզզզգգգգգգագագագագագգգ ր րրրրրրրուուուուուուուոււթթ թթ թթթ թյայայայայաայայան ն ննն նննն թաթաթաթաթաթաթաթաանն ննն նն գագագագագաաաաաարրրրրրրրրրրա աաա աանոնոնոննոոն ւմւմմւմւմմմ 
((ՍաՍաՍաՍաաՍարրրրդադադադաադադաադ  ր ր րրրրրրա ա աաաաապապապաապապաատ)տ)տտտ)տ)՝՝՝ բբրբրբրբբրբրբբբրբրբրբբ ոնոնոնոնոնոնոնոն զ զ զզ զ զզե եեե եե եեդադադադադադադադադաադ ր ր րրրրյայայայայաաննննննն մամամամամամամաաարդրդրդրդրդրդդր  կ կկ կկանանանանաաննցցցցցցցց գագագագագաաաաաաաանն նն ն ն նգեգգեգեգեգեե--
րիրիրիրի հհհհիիիիմամամաամաման ն նն վրվրվրվրվրվվրաաա ա աաա վեվեվեեեեվեվեվեվվեվեվ ր ր րրրրրրր րրաա ա աա ակակկակակակաանգնգնգնգնգգնգնն նննննննվավավավավավվ ծ ծծծծ դիդիդիդիդիիի մ մ մ մ մմա աա աաաաաքաքաքաքաքաքաքաննննդադադադադակկկկկնենենենենեննենեե րր րրր րի ի ի իի
պապապպապպապաատ տտտտ տկեկեկեկկեկ  րրրասասասասաա  րրրրրահահահահահհհ։։։։։  ՎՎՎՎՎ Վ ՎՎՎՎե ե եեեեերարարարաա կկ կ կ կկանանանանանգգգգգնենենենել լ լ լ էէ է  Պ Պ ՊՊ Պետետետետետրրրրրրոսոսոսոսոս  ԴոԴոԴոԴոԴուրւրւրւրւր յ յյ յ յա ա աաանինիինինինի 

(1(1(1(19799797972)2)2)2)2)), , , , խոխոխոխոխոու ււ ւռիռռիռիռիիիա աաաակակակակակակակ ն ննն (բ(բ(բ(( րորորորորորոն ննզեզեեզեզեզզ դ դդ դդդարարաաարրյ յ յ յանաաննանննան),)),),,, ոոոու ւււրարարարար ր ր րրտատատատատա կկ կ կկանանաննանննա ևևևև 
ՇՇՇՇՇենենենենենննգգգգգգա աաաավիվիվիվիվիվիվ թթթթթթուուուուււմ մմմմմ 6 6 6 հահահահահազ զ զ զ զզարարարարարարր տտտտտտա ա ա աաարիրրիրրիրիրիիի աաաաա ռ ռ ռ ռաջաջաջաջաջաջջ աաաաապ պ պ պրարարարաաաարած ծ ծ ծծծ բնբնբննբնբնիկիկիկկիկկ ն ն ննեեեեերիրիրիրրիրիրիրիի 
դդեդեդեեդեմ մմքեքեքեքեքեքեք ր։ր։ր։ր։ր։րրր ԱԱԱԱԱԱյդյդյդդյյդյդ դդդդդդդդդդի ի ի ի իիիիիիմամամաաաաաա քքքքանանաննանան դ դդ դդակակակակակկա  նննննեեեեերիրիրիրիրիիցցցցց մի մի մի մի միմիմի քքքքքքա ա ա աաաանինինինինինինի ս սսսսս սը ը ը ը դադադադաադ ր ր ր րրրձեձեձեձեձեձել լ լլլ ենենենենեն  
 Ն Ն Ն ՆՆՆՆորորորորո  ԶեԶեԶեԶեեԶ  լ լլ լլանանանաննաա  դ դ դդդդիաիաիաաիաիաաաաաիա յ յ յ յյ յ յյի ի իիիիիիի ևևևևևև  Լ ԼԼԼԼԼԼի ի ի իիբաբաբաաբաբբ  ն նն ննա աաաաաանիննիննինիի աաաաաաաաաաաազզ զ զզ զ զ գագագագագաաագա յ յյ յյյինինինինիինինիի թթթթթթթթանանանան գ գ գգգա ա ա աաաարարարարարարաան-ն-ն-նննն-ն-ն
նենենենենեեերրրրրրիիիիի սեսեսեեսեսե փփ փ փփա ա ա ակակակակակ  ն ն ննուուուուուուոււոո թ թթթ թ թթթթթթթյոյոյոյոյ ւ ւ ււնըննընընընը։։։։ ԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄՄՄԱՄՄՄՆ-Ն-Ն-Ն-ՆՆ-Ն-իի իի ի իի իի հահահահահահ յյյյ մամամամամաաս ս ս սսսնանանանաագգգգգգգետեետետտետետն ննն ննեեեեերիրրիրիրիրրի 
մի մի միմի մի ուուուութ թ թ թթթյայայաայայ ն ննն ն անանանանանն դ դ դ դդդդդամամամաամամա էէէէէէէէ ((((((((((191919191 676767677777)։)։)։)։)։։)։։))։։
ԱրԱրԱրԱրԱ ժժժժժա ա ա աաաննանաանաննանն ցցցցցցցցելելելելելելելե էէէէէ  Մ ՄՄ ՄՄեծեեծեծեծծեծ մմմմրցրցրցրցցր ա ա ա ա անանանանան կիկիկիիկկիիիկի (((ԲրԲրԲրԲրԲԲրԲրր յ յյ յյուոոուոուոււո սսսսսսելելեեելլ, , ,, 191919191919958585858588) ) ) ) ևևևևևև

ԽՍԽՍԽՍԽՍԽՍԽՍՀՄՀՄՀՄՀՄ ԲԲԲԲԲԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԱԳԳԳԱ  Ն.ՆՆ.ՆՆՆՆՆ.ՆՆՆՆՆ  ԲոԲոԲոԲոԲոԲոոԲ ւրւրւրւրւրւ  դ դդդդենենենենենկկկկկկկոոոոոյիյիյիյիյիյի աաաաաննննննվավավավավավան նննն ննն մրմրմրմրմմրմրրցացաացացաացացա ննն նն ննակակակակակակաա  ի ի ի ի իիի (((((((191919191919119616161616161661):):):):

 Մա յի սի 21-ը Անդ րեյ  Սա խա րո վի ծննդյան օրն է Մա յի սի 21-ը Անդ րեյ  Սա խա րո վի ծննդյան օրն է

 Մա յի սի 25-ը Անդ րա նիկ  Ճա ղար յա նի ծննդյան օրն է Մա յի սի 25-ը Անդ րա նիկ  Ճա ղար յա նի ծննդյան օրն է
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(1(1(1(1(19797997772)2)2)22)) խոխոխոխոոււռիռիռիռիռ աաաաակակակակ ննն (բ(բ(բ(բրորոոննննզեզեեզզ դդդդդարաարաարրյյանանանանաան)))) ոոոոուրարարարարրրտատատատատ կկկկանանաննննն ևևևևև



Պաշտոնական տեղեկատու №2

Պաշտոնական տեղեկատու N 2

Մեր թիմը - Արտեմ Սերգեյի Գրիգորյան
Թիվ 1 խնդի րը մեր ԲՈւՀ-ի աշ խա տա կից նե րի հա մար ֆի-
նա սա կանն է և  դա իր հեր թին բե րում է մի շարք ու րիշ 
բար դութ յուն նե րի ու խնդիր նե րի. դա սա յին ծան րա-
բեռն վա ծութ յուն, ա վե լի քիչ ժա մա նակ անձ նա-
կա նին, գի տա կա նին, հանգս տին։

Ողջունում է գիտական գծով 
պրոռեկտոր, պրոֆ. Կ.Բ. Ենկոյանը
Հաշ վի առ նե լով այն տեմ պե րը, ո րով սկել 

և  շա րու նա կում է իր գոր ծու նեութ յու նը «Հերացի» 
արհեստակցական կազ մա կեր պութ յու նը, հա մոզ ված եմ, 

որ մեր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կտա իր սպա սե լի արդ յունք նե րը։ 

Հարցազր� յց

Ամբիոնները համագործակցում են
Այն օ րե րը, որոնք անցկաց վե ցին  Ծաղ կա ձո րում, 

բա վա կան պրո դուկ տիվ էին և  օգ տա վետ:
Մենք հնա րա վո րութ յուն ստա ցանք ծա նո թա նալ 
ամ բիոն նե րում կա տար վող գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րին և  վա յե լել հան գիս տը  Ծաղ կա-

ձո րի գե ղա տե սիլ բնութ յան գրկում։

Երեխաները մեր կիզակետում
 Միան գա մից եր կու ծրա գիր որղղ ված հա մալ-
սա րա նա կան  կլի նի կա նե րում բուժ վող ե րե խա-
նե րին։ « Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի 
փոք րիկ նե րի նկա րած նկար նե րը ցու ցադրվե ցին հա մալ սա-
րա նում։  Կարճ ժա մա նակ անց « Հե րա ցի» հիվանդանոցային համալիրի 
ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յում բաց վեց արտ-թե րա պիա յի սեն յա կը։

Այս համար� մ



Ինչ պես բազ միցս նշվել է՝ « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա  կան կազ մա կեր պութ յու նը 
ա ջակ ցում է բո լոր ամ բիոն նե րին կազ մա-
կեր պե լու մի ջամ բի ոնա կան սե մի նար ներ 
 Ծաղ կա ձո րում։  Սա հան դի պում նե րի մի 
ձևա չափ է, որ տեղ հա մա տե ղում են հա-
ճե լին և  օգ տա կա րը, աշ խա տան քա յին 
մթնո լոր տը և  հան գիս տը, գործ նա կանն 
ու ըն կե րա կա նը։ Այս պի սի սե մի նար նե րի 
մաս նակ ցութ յան փորձ ու նի ֆար մա կո լո-
գիա յի ամ բիո նը։ Այս ա ռի թով ցան կութ-
յուն ա ռա ջա ցավ զրու ցել ֆար մա կո լո գիա-
յի ամ բիո նի վա րիչ, դ.գ.դ., պրոֆ.  Մա րի նե 
 Գառ նի կի  Բա լա սան յա նի հետ...

Իմ գրեթե 15-ամ յա աշ խա-
տան քա յին գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում ես ա ռա ջին ան-
գամ նկա տում եմ ռեալ աշ-
խա տող ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յուն։ Դա 
նշա նա կում է, որ « Հե րա ցի» 
ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յու նը կա րո ղա ցել 
է հաս նել այն բա նին, որ 
շա տե րի շուր թե րից հնչում 
է «պրոֆ միութ յու ն», «ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու ն» ար տա հայ տութ-
յուն նե րը։ Դա միան շա նակ 
ող ջու նե լի է իմ կող մից։ 

Վեր ջին դեպ քե րի կա-
պակ ցութ յամբ՝ խոսքը « Նո-

բել յան օ րեր Եր ևա նու մ» մի ջո ցառ ման մա սին է, էա պես 
ա ճել է գի տա կան հե տաքրքր վա ծութ յու նը ողջ հա մալ-
սա րա նա կան նե րի շրջա նում։ Այս փաս տը շատ պար-
տա վո րեց նող է, քա նի որ, մենք պետք է կա րո ղա նանք 
բա վա րա րել այդ գի տա կան հե տաքրքր վա ծութ յու նը։ 
Այս տե սա կե տից մենք շատ ա նե լիք ներ ու նենք, և կար-
ծում եմ, որ հնարա վոր է գտնել հա մա գոր ծակ ցութ յան 
եզ րեր « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յան հետ։ Հաշ վի առ նե լով այն տեմ պե րը, ո րով սկել և 
շա րու նա կում է իր գոր ծու նեութ յու նը կազ մա կեր պութ-
յու նը, հա մոզ ված եմ, որ այդ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
կտա իր սպա սե լի արդ յունք նե րը։ 

Մաղ թում եմ, որ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յա նը, կրկնա պատ կե լով իր ե ռանդն ու էն-
տու զիազ մը, ծա ռա յի մեր ԲՈՒՀ-ի աշ խա տա կից նե րին։
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եբե նն օ երեր ԵԵրևև ննո մմ» մմիջ

ԵՊԲՀ հար գե լի աշ խա տա կից ներ, ԼՂՀ սահ-
մա նին լար ված ի րա վի ճա կի պատ ճա ռով, 
ապ րի լի 2–ին նա խա տես ված ծնող նե րի այ ցը 
ԼՂՀ զո րա մա սեր ան ժամ կետ հետա ձգ վում է։ 
«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը հայ ցում է ձեր նե րո ղամ տութ-
յու նը և  հա վաս տիաց նում, որ դուք ան պայ-
ման կայ ցե լեք ձեր զին վոր նե րին, երբ ի րա-
վի ճա կը կրկին կայունանա։

«  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 վես տի այլ յու րօ րի նակ ուղ ղութ յուն-
ներվ, 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 ենք տպագ րել ձեր ար ձակ 
կամ չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
ա պա դի մեք մեզ։

  Հար գե լի աշ խա տա կից ներ, ե թե ու նեք հար-
ցեր, խնդիր ներ կամ ա ռա ջար կութ յուն 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 ցե լու ձեզ։ Գաղտնիությունը ե րաշ-
խա վոր վում է։

Կ.Բ. ԵՆԿՈՅԱՆ

ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր



-  Բարև  Ձեզ տի կին  Բա լա սան յան։  Ձեր ամ բիո նը 
մաս նակ ցել է « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կերպ-
ված մի ջամ բիո նա կան սե մի նա րին  Ծաղ կա ձո-
րում։ Կ պատ մեի՞ք մի փոքր ծրագ րի մա սին։

 - Բարև  Ձեզ։ Ա յո մենք մաս նակ ցել ենք նման մի ջո ցառ-
ման և  ոչ մեկ ան գամ։ Ես մեծ հա ճույ քով կներ կա յաց նեմ 
այն։ Ծ րա գի րը ի րա կա նաց վել էր մի քա նի ամ բիոն նե րի 
հետ հա մա տեղ՝ ախ տա ֆի զիո լո գիա յի, ֆար մա ցիա յի, 
կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի և  դե ղե րի տեխ նո լո գիա-
յի։ Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը, ի հար կե, հնա րա վոր դար-
ձավ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ, ին չի հա մար իմ շնոր հա կա լութ յունն եմ 
հայտ նում։  Շատ կար ևոր հան գա մանք էր այն, որ հա-
վա քը կա յա ցավ ոչ թե հա մալ սա րա նում, այլ  Ծաղ կա-
ձո րում։ Ին չո՞ւ եմ այս փաս տը կա ևո րում, քան զի հնա-
րա վոր ե ղավ ա ռաց շտա պե լու քննար կում ներ և  դա սա-
խո սութ յուն ներ անց կաց նել և  միա ժա մա նակ վա յե լել 
հան գիս տը։ Նշեմ, որ հա վաք ված նե րի մեջ գե րակշ ռում  
էին ամ բիոն նե րի ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րը։ Ո գեշնչ-
վե լով այդ մի ջո ցառ ման արդ յունք նե րով, մենք կազ մա-
կեր պե ցիք նաև երկ րորդ ն մանա տաիպ հան դի պու մը 
մեր, կլի նի կա կակն ֆար մա կո լո գիա յի, ֆար մա ցիա յի և  
օն կո լո գիա յի ամ բիոն նե րի մաս նակ ցութ յամբ։

- Ինչ պե՞ս ծնվեց այդ միտ քը, ո՞վ ե ղավ նա-
խա ձեռ նո ղը։

-  Նա խա ձեռ նո ղը ե ղել է « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը։ Երբ մենք ստա ցանք ա ռա ջար կը, 
բն ակա նա բար ան մի ջա պես հա մա ձայն վե ցինք մաս-
նակ ցել, քա նի որ դա շատ լավ հնա րա վո րութ յուն էր, 
որը բաց թող նե լ ուղ ղա կի չէր կա րե լի։

 - Ի՞նչ մթնո լորտ էր տի րում և  ին չպե՞ս էր անց-
նում ա ռօր յան։

-  Բո լոր մաս նա կից նե րը մեծ հե տաքրքր վա ծութ յամբ 
մաս նակ ցում էին դա սա խո սութ յուն նե րին և քն նար-
կում նե րին։  Կա րե լի է ա սել, որ ստեղծ վել էր բա վա-
կա նին ա ռողջ աշ խա տան քա յին մթնո լորտ։  Հան դի-
պում նե րի ըն թաց քում ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո-
նի դո ցենտ Ար տեմ Գ րի գոր յա նը բա վա կա նին հան-
գամանալից և  բազ մա բո վան դա կ դա սա խո սութ յամբ 
ներ կա յաց րեց ժա մա նա կա կից գի տա կան տվյալ նե րը 
գլ խու ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան պա թո լո գիա նե րի 
մա սին։ Այ նու հետև կազ մա կերպ վե ցին ֆար մա ցիա յի, 
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բին նե րից հա մա տեղ և կ լի նի կա-
կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բի ոնից մե կա կան գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի քննար կում։ Քն նարկ ման ըն թաց քում 
բաց չթողն վե ցին հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ոչ 

մի աս պեկտ սկսած հե տա զոտ ման մե թոդ նե րից, ստա-
տիս տիկ տվյալ նե րի մշա կ ման ձևե րից մինչև փոր ձա-
րա րա կան կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տան քի է թի կա կան 
նոր մե րը։ Ե րի տա սարդ նե րին մեծ օ գուտ տվեց նաև դե-
ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ պրոֆ.  Թոփչ յա-
նի կող մից ներ կա յաց ված մեթոդները՝ էքս պե րի մեն տալ 
լու ծում նե րի վե րա բեր յալ։

- Ին չո՞ւմն էր նման ձևա չա փի ա ռա վե լութ յու նը։

-  Նախ ա վե լի ոչ պաշ տո նա կան մթնո լոր տը օգ նում էր 
մեր ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող նե րին ա վե լի ան կաշ-
կանդ և  հան գիստ ներ կա յաց նել ի րենց աշ խա տանք նե-
րը։  Բա ցի այդ շատ օգ տա կար էր ն րանց հա մար, քա նի 
որ աշ խա տանք նե րը քննարկ վե ցին բա վա կան ման րա-
մասն, և  դա մեծ նա խա պատ րաս տա կան փորձ էր գա-
լիք ա տե նա խո սա կան պաշտ պա նութ յուն նե րից ա ռաջ։ 
Քն նար կում նե րը շատ բո վան դա կա լից էին նաև մյուս 
մաս նա կից նե րի հա մար։ Եվ ի հար կե չմո ռա նանք այն, 
որ մենք հնա րա վո րութ յուն ստա ցանք հանգս տա նա լու 
քա ղա քա յին ե ռու զե ռից և  վե րա կանգ նե լու ու ժե րը նոր 
աշ խա տանք նե րի հա մար։

- Ինչ պի սի՞ տպա վո րութ յուն նե րով վե րա դար ձաք։

 -  Մի ջո ցա ռու մը շատ լավ էր կազ մա կերպ ված, մեզ 
այ նտեղ ըն դու նե ցի հյու րըն կալ ձևով։ Այն օ րե րը, որ 
անցկաց վե ցին  Ծաղ կա ձո րում, բա վա կան պրո դուկ տիվ 
էին և  օգ տա վետ բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար։ Տ պա-
վո րութ յուն նե րը միան շա նակ դրա կան են։

 - Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք բո լոր նրանց, ով քեր 
ցան կա նում են կազ մա կեր պել կամ մաս նակ ցել 
նման ծրագ րե րի։

-  Խոր հուրդ կտա մ միան շա նակ ձեռ քից բաց չթող նել 
նման հնա րա վո րութ յու նը։  Սա շատ լավ տար բե րակ է 
պաշ տո նա կան մեծ լսա րան նե րում աշ խա տանք նե րը 
ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ քննար կել դրանք ա վե լի նեղ 
մի ջա վայ րում բա ցերն ու թե րութ յուն նե րը հայտ նա բե-
րե լու և շտ կե լու հա մար։

- Իսկ ի՞նչ կմաղ թեք « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յա նը։

- Կ մաղ թեմ, որ կանգ չառ նեն, շա րու նա կեն նույն ե ռան-
դով ա ռաջ շար ժել։  Պետք է նշեմ, որ մենք ո րա կա կան 
փո փո խութ յուն ենք զգա ցել,  դե պի լա վը ի հար կե։ Այն 
մի ջո ցա ռում նե րը ու ծրագ րե րը, որ դուք ի րա կանց նում 
ենք շատ կար ևոր և  օգ տա կար են մեր հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար։

- Շ նոր հա կա լութ յուն, տի կին  Բա լա սան յան, հե-
տաքր քիր հար ցազ րույ ցի հա մար։



Եվս մեկ նմա նա տիպ ծրա գիր ի րա կա նաց րել են դե ղա-
գոր ծութ յան կա ռա վար ման և  ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ-
բիոն նե րը։ Այս մի ջո ցառ ման մա սին կզրու ցենք դե ղա-
գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ, տնտե սա-
գի տա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ  Մար-
գա րի տա Հ րան տի  Բեգ լար յա նի հետ։

-  Բարև  Ձեզ տի կին  Բեգ լար յան։ Կխնդ րեի մի փոքր 
ներ կա յաց նեք  Ծաղ կա ձո րում տե ղի ու նե ցած մի-
ջամ բիո նա կան մի ջո ցա ռու մը։

-  Բարև  Ձեզ։  Մեր և  ֆար մա կոգ նո-
զիա յի ամ բիոն նե րը անց կաց րե ցին 
հա մա տեղ մի ջո ցա ռում։ Մենք 3 
օ րով մեկ նե ցինք  Ծաղ կա ձոր՝ հա-
մա տեղ գի տա կան քննար կում ներ 
կազ մա կեր պե լու և  ի հար կե մի փոքր 
հանգս տա նա լու ակն կա լի քով։ 
Ծ րագ րին մաս նակ ցե ցին ամ բիոն նե-
րից 22 աշ խա տա կից ներ։  Ֆար մա-
կոգ նո զիա յի ամ բիո նից ի րենց գի-
տա կան աշ խա տանք նե րը ներ կա-
յաց րեցին ամ բիո նի վա րիչ դո ցենտ 
 Չի չո յա նը և ևս 5 դա սա խոս ներ։ 
Այ նո ւհետև նմա նա տիպ զե կու ցում-
նե րով հան դես ե կան մեր ամ բիո նի 
դա սա խոս նե րը։ Իմ զե կույ ցում ես 
ներ կա յաց րե ցի « Դե ղա գի տութ յուն 

և  դե ղա բա նութ յու ն» ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը, 
հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րե րը 2 ամ բիոն նե-
րի միջև և  ա սո ցիա ցիա յի հնա րա վոր դե րը այդ պրո ցե-
սում։  Կազ մա կերպ վե ցին նաև  ակ տիվ հանգս տի մի ջո ցա-
ռում ներ՝ սե ղա նի թե նի սի ա ռաջ նութ յուն, այ ցե լութ յուն 
պատ մամ շա կույ թա յին վայ րեր, քայ լար շավ ան տա ռում։

- Ի՞նչ տվեց մի ջո ցա ռու մը  Ձեր ամ բիո նին

-  Նախ մենք հնա րա վո րութ յուն ստա-
ցանք ծա նո թա նալ 2 ամ բիոն նե րում 
կա տար վող գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րին և  վա յե լել հան գիս տը  Ծաղ-
կա ձո րի գե ղա տե սիլ բնութ յան գրկում։ 
 Կա րե լի է ա սեն, որ ծրա գի րը ա վե լի 
մտեր մաց րեց մեր ամ բիոն նե րին։

- Եվ ա վան դա կան հար ցը՝ ի՞նչ 
կմաղ թեք « Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը

- Կ մաղ թեմ բեղմ նա վոր աշ խա տանք, 
ուժ ու ե ռանդ, որ պես զի մշտա պես 
թև  ու թի քունք լի նեն մեր աշ խա-
տա կից նե րին, ցան կա ցած կա րի քի 
դեպ քում։ Կ մաղ թեմ նաև նոր գա ղա-
փար ներ ու ծրագ րեր և դ րանց շու-
տա փույթ ի րա կա նա ցում։

Եվ մեկ նմ ն ի ծ ի ի կ ն ե են ե և ե ն ն ի ի ի ծ նե ն



Ող ջույն հար գե լի ըն թեր ցող։  « Մեր թի մը» խո րագ րի 
այս օր վա հյուրն է ԵՊԲՀ ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի 
դո ցենտ, բ.գ.թ. Ար տեմ Սեր գե յի Գ րի գոր յա նը։

- Բարև Ձեզ պա րոն Գ րի գոր յան։ Դուք հան դի-
սա նում եք « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յան հիմ նա դիր ան դամ նե րից մե կը։ 
Կ պատ մե՞ք կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման Ձեր 
պատ մութ յու նը։ Ի՞ն չը շար ժա ռիթ հան դի սա-
ցավ Ձեր այդ մտքին։

- Շար ժա ռի թը և մո տի վա ցիան բազ մա բա ղադր յալ 
է։ Կն շեմ ինձ հա մար ա ռա վել կար ևոր նե րը։ Ես բա-
վա կան եր կար ժա մա նակ մտա ծել եմ այն մա սին, որ 
ճիշտ չէ ցան կա ցած պրոբ լեմ, խնդիր, ո րը ծա գում է 
«հա սա րա կ» աշ խա տո ղի առջև բար դել ԲՈւՀ-ի ղե կա-
վա րութ յան վրա։ Գտ նում եմ, որ «Մենք ու ժեղ ենք 
միա սի ն» հայտ նի ար տա հայ տութ յու նը հնա րա վոր է 
ի րա գոր ծել, ե թե մենք կա րո ղա նանք ստեղ ծել ու ժեղ, 
պինդ և չ քա ղա քա կա նաց ված ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յուն։ Իմ պատ կե րաց մամբ ար հես-
տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը պետք է կանգ նած 
լի նի յու րա քանչ յուր աշ խա տակ ցի կող քին, հենց այն 
ժա մա նակ, երբ նա ի րոք օգ նութ յան կա րիք ու նի։ 
Նա խադր յալ նե րից մե կը, ո րը ժա մա նա կա յին ա ռու-
մով հա մըն կավ մեր կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման 
հետ, կե սա թո շա կա յին նո րա մու ծութ յուն ներն էին։ 
Ե թե յու րա քանչ յուր աշ խա տա կից ա ռան ձին ա ռան-
ձին ու սում նա սի րեր այդ ո լորտ, շա տե րի մոտ կլի-
նեին թե րա ցում ներ։ Իսկ ե թե մի կազ մա կեր պութ-
յունը ու սում նա սի րի ամ բողջ դաշ տը և մ շա կի ա ռա-
վել հար մար տար բե րա կը մեր աշ խա տա կից նե րի 
հա մար, շատ ա վե լի նպա տա կա հար մար և խե լա միտ 
է ստաց վում։ Հա ջորդ շար ժա ռի թը այն էր, որ աշ-
խա տա կից նե րից շա տե րը կյան քի ո րո շա կի փու լում 
կանգ նում են լուրջ խնդիր նե րի առջև և ֆի նա սա կան, 
սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և  այլ բնույ թի օգ նութ յան 
կա րիք են ու նե նում։ Ար հես տակ ցա կան միութ յու նը 
պետք է հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում օգ նի աշ-
խա տա կից նե րին նման ի րա վի ճակ նե րում։ Ինձ հա-
մար ար հես տակ ցա կան միութ յու նը պետք է լի նի 
ոչ միայն տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի և  ակ ցիա նե րի 
կազ մա կեր պող, այլ ժա մա նա կի ըն թաց քում, բարձ-
րաց նե լով իր հե ղի նա կութ յու նը, ցույց տա, որ պատ-

րաստ է գտնվե լու յու րա քանչ յուր աշ խա տակ ցի կող-
քին դժվա րին պա հե րին։ Ն մա նա տիպ իրավիճակներ 
ար դեն բազ միցս եղել են։  Մեր աշ խա տա կից նե րը 
պետք է գնա հատ ված և պաշտ պան ված լի նեն։

-Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն եք ծա վա լում Դուք « Հե րա-
ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նում և  
ին չո՞վ կցան կա նա յիք զբաղ վել ա պա գա յում։

- Ցա վոք հար ցի ա ռա ջին մա սի վե րա բեր յալ շատ բան 
չեմ կա րող ա սել։ Ավե լի շատ իմ դե րա կա տա րու մը ե ղել 
է այն հե ռուն գնա ցող վեկ տոր նե րի ա ռու մով, թե ինչ պի-
սին պետք է լի նի մեր կա ռույ ցը ի վեր ջո։ Մոտ ա պա գա-
յում կար ծում եմ, որ կստանձ նեմ մեր գոր ծըն կեր նե րի 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի, ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
և  ա ռողջ ապ րե լա կեր պի հար ցե րով աշ խա տանք նե-
րը։ Դ րա շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է նա խա-
պայ ման ներ ստեղ ծել մեր աշ խա տա կից նե րին ակ տիվ 
կեն սա կերպ և սի րո ղա կան սպոր տով զբաղ վե լու հնա-
րա վո րութ յուն ա պա հո վե լու հա մար։ Մեր հա մալ սա-
րա նի ցա վոտ հար ցե րից է նաև այն, որ չու նեք նոր մալ 
սպորտ դահ լիճ, որ տեղ հնա րա վոր կլի նի կազ մա կեր պել 
թի մա յին խա ղեր և չ վա խե նալ պա տա հա բար «հան դի-
պե լ» հա տա կից ցցված տաղ տակ նե րի և մե խե րի։ Ես 
հի շում եմ իմ ըն դու նե լութ յան ժա մա նակ այս տեղ մի 
պաս տառ կար, ո րի վրա գրված էր. «Բ ժի՛շկ, քո երկ-
րորդ մաս նա գի տութ յու նը ֆիզ կուլ տու րան է»։ Ցա վոք 
դա այ սօր ակտուալ չէ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ հա մալ սա րա-
նի ղե կա վա րութ յու նը ի րա կա նաց նում է քայ լեր այս բա-
ցը լրաց նե լու հա մար և դա շատ լավ է։

- Ձեր կարծ իք ով ո՞րն է մեր համ ալս ար ան ի աշխա-
տ ակ իցն եր ին հուզ ող ամ են ամ եծ խնդիրնե ր ը, 
ի՞նչ լուծ ումն եր կառ աջ արկ եք դրաց համ ար։

-Ա մե նա լուրջ խնդիր նե րի լու ծու մը չեմ կար ծում, որ 
կլի նի « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յան ի րա վա սութ յուն նե րում։ Թիվ 1 խնդի րը մեր ԲՈւՀ-ի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար ֆի նա սա կանն է և դա իր 
հեր թին բե րում է մի շարք ու րիշ բար դութ յուն նե րի ու 
խնդիր նե րի. դա սա յին ծան րա բեռն վա ծութ յուն և հետ ևա-
բար ա վե լի քիչ ժա մա նակ անձ նա կա նին, գի տա կա նին, 
հանգս տին և  այլն։ Երկ րորդ խնդի րը վե րա բեր վում է 
կադ րե րին։ Ա յո ԲՈՒՀ-ի ղե կա վա րութ յու նը ա նում է քայ-
լեր, լա վա գույն կադ րե րին պա հե լու հա մար, սա կայն 

ՈղՈղջջուու նննյնյն հհհհհարարգգեեեեե իիիլիլի ըըննննն եեեթեթերրցոցող։ղ։ «« եՄեՄեՄեՄերր իիիթիթիմմմմմը»ը» խխխխխոորարագգ իիիրիրի րարաստստ էէէէէ գգ նննտնտնվեվեվեվեվելլուու յյուուրրաաքաքաննննչնչյյուուրր աշաշխխխխխաատատակկկկկ իիիցիցի կկկկկողող-



դրանք բա վա րար չեն։ Դա ինձ հա մար շատ ցա վա լի 
կետ է, քա նի որ իմ շատ ըն կեր ներ հե ռա ցել են երկ րից 
վե րոնշ յալ սո ցիալ-տնտե սա կան հար ցե րից ել նե լով։ 
Ա մեն ինչ պետք է ա նել, որ այդ մարդիկ զգան, որ ի րենք 
գնա հատ ված են ի րենց երկ րում, հա սա րա կութ յան մեջ, 
ի րենց ԲՈՒՀ-ում։ Իմ կարծիքով այս տեսակետից Մենք 
շատ ան պաշտ պան ենք։

- Կա՞ն արդ յոք մտքեր, ո րոնք կցան կա նա յիք 
տես նել « Հե րա ցի» ար հե տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան ծրագ րե րում։

- Մինչ այ սօր բա վա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել և 
դ րանց մի մա սը վե րա բեր վում են տար բեր կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի ա ռա ջար կած ծա ռա յութ յուն նե րի կոր պո-
րա տիվ փա թեթ նե րից զեղչ ված գնե րով օգտ վե լուն։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ այդ գներն էլ դեռևս հա սա նե լի չեն մեր 
աշ խա տա կից նե րից շա տե րի հա մար։ Ես կցան կա նա յի, 
որ ժա մա նա կի ըն թաց քում մենք ա վե լի հա սա նե լի և 
մոտ լի նենք մեր գոր ծըն կեր նե րին։ Կար ծում եմ, որ մեր 
ա պա գան պի տի լի նի այն պի սին, որ մենք հնա րա վո-
րինս ան կախ, օբ յեկ տիվ և  աշ խա տա կից նե րի շա հե րը 
ռեալ պաշտ պա նող կա ռույց դառ նանք։

- Ես գի տեմ, որ դուք ան ձամբ մաս նակ ցել եք 
կազ մա կեր պութ յան ծրագ րերց մե կին։ Ի՞նչ 
ծրա գիր էր դա և  ինչ պի սի՞ն էին տպա վո րութ-
յուն նեը, որ պես մաս նակ ցի։

- Ա յո դա մի ջամ բիո նա կան հա վաք էր Ծաղ կա ձո րում, 
որն մաս նակ ցում էին ֆար մա կո լո գիա յի, ֆար մա ցիա յի, 
կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի, դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի 
ամ բիոն նե րը և մեր ամ բիո նը։ Չ նա յած, որ մենք գործ նա-
կա նում «հար ևան նե ր» ենք այ նո ւա մե նայ նիվ կան բազ-
մա թիվ հար ցեր, ո րոնք հիմ նա կա նում չեն քննարկ վում 
միա սին։ Մի գու ցե ժա մա նա կի սղութ յան, մի գու ցե մեծ 
ծան րա բեռ նա վա ծութ յան պանտ ճա ռով հնա րա վոր չի լի-
նում հան գիստ նստել և  ա ռանց շտա պե լում զրու ցել այն-
պի սի թե մա նե րից, ո րոնք հա վա նա բար կբարձ րաց նեն դա-
սա վանդ ման, գի տա կան աշ խա տանք նե րի, ու սում նա կան 
պլան նե րի և  այլ նի ո րա կը։ Նշ ված հան դի պու մը տվեց այդ 
հնա րա վո րութ յու նը։ Արդ յուն քը ե ղավ այն, որ մենք հնա-
րա վո րութ յուն ստա ցանք միմ յանց հետ շփվել ա վե լի ըն-
կե րա կան մթնո լոր տում (ես այս փաս տը ան չափ կար ևո-
րում եմ), քննար կե լու հար ցեր ծրագ րա յին ին տեգ րա ցիա յի 
վե րա բեր յալ, ծա նո թա նա լու մաս նա կից նե րի կող մից կա-
տար վող գի տա կան աշ խա տանք նե րին և  ի հար կե մի քա նի 
օ րով կտրվե լու քա ղա քա յին ե ռու զե ռից ու հանգս տա նա լու։ 
Խոր հուրդ կտա յի մյուս ամ բիոն նե րին ան պայ ման դի մել և 
կազ մա կեր պել նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում ներ։

- Դուք ու սա նող նե րի կող մից բա վա կան սիր ված 
դա սա խոս եք։ Ի՞նչ հատ կա նիշ ներ պետք է ու նե-
նա դա սա խո սը, նման պատ վա վոր կոչ ման ար-
ժա նա նա լու հա մար։

- Շատ շնոր հա կա լութ յուն նման գնա հա տա կա նի հա-
մար։ Կար ծում եմ ա ռաջ նա հերթ է նվիր վա ծութ յու-
նը գոր ծին և ա նըդ հատ ինքնակա տա րե լա գործ ումը։ 
Ի հար կե ոչ պա կաս կար ևոր է, որ ին քը դա սա խո սը սի-
րի ու սա նող նե րին և ն րանց հետ աշ խա տե լը։ Հա կա ռակ 
դեպ քում ան կախ գրա ված գի տա կան աս տի ճա նից և 
«տիտ ղո սնե րից», անհ նար է լավ արդ յուն քե րի հաս նել 
այս բա նա գա վա ռում։

- Դուք, որ պես ակ տիվ գի տաշ խա տող, ի՞նչ խոր-
հուրդ ներ կտաք Ձեր կո լե գա նե րին, հատ կա պես 
ե րի տա սարդ նե րին։

- Հիմ նա կան դժվա րութ յու նը այ սօր մեր իրականության 
մեջ  ու սում նա կան պրո ցե սում ա ռա ջարկ վող մեծ ծան րա-
բեռն վա ծութ յուն հաղ թա հա րումն է և դ րա հետ մեկ տեղ 
ժա մա նակ գտնե լը գի տա կան աշ խա տան քի ու ի հար-
կե անձ նա կան կյան քի հա մար։ Սա կայն կար ծում եմ, որ 
ու սում նա կան պրո ցե սում հա ջո ղակ լի նե լը անհ նար է 

ա ռանց գիտական ակ տի վութ յան։ Իմ հա մոզ-
մամբ շա տե րը թե րի են պատ կե րաց նում այն 
հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք ըն ձեռնվում են։ 
Չ նա յած ե ղած սուղ մի չոց նե րին, շատ քչերն 
են օգտ վում դրանց ողջ հնա րա վո րութ յուն նե-
րից՝ սկսած ա ռա ջարկ վող դրամաշնորհային 
ծրագրերից, վեր ջաց րած կլի նի կո-լա բո րա տոր 
հնա րա վո րութ յուն նե րով։ Ա սել, որ խնդի րը տե-
ղե կատ վա կան է, սխալ կլի նի, քա նի որ գի տութ-
յան վար չութ յու նը բա վա կան լավ է աշ խա տում 
այս պրո ֆի լում։ Խն դի րը մո տի վա ցիա յի, հե-
տաքրքր վա ծութ յան պա կա սի մեջ է։ Հար կա վոր 
է չտրվել ընդ հա նուր դեպ րե սիա յին և լա վա տե-
սո րեն շաժ վել ա ռաջ։

- Ի՞նչ կա սեք բո լոր նրաց, ով քեր մտա-
ծում են դառ նալ բժիշկ-տե սա բան։

- Կա սեմ. « Բա րով եք ե կե լ»։ Ես կար ծում եմ, որ ցան կա-
ցած մաս նա գի տութ յան հար ցում կար ևոր է «սիր տը լսե-
լը»։ Հա կա ռակ դեպ քում ընտր ված մաս նա գի տութ յու նը 
դառ նում է կյան քում հա մար մեկ ստրե սո րը։ Շատ գրա-
վիչ բա ներ կան մեր աս պա րե զում ու հատ կա պես այն, 
որ այ սօր աշ խար հում բժշկա գի տութ յան ա մե նա մեծ 
ա ռա ջըն թա ցը հենց տե սա կան բժշկութ յան ո լոր տում է։ 
Մեզ, ի հար կե, պետք են նոր կադ րեր և  ես ու րախ կլի-
նեմ մեր ըն տա նի քի յու րա քանչ յուր նոր ան դա մին։

- Ինչ պես հաս կա ցա մեր զրույ ցից, Դուք շատ եք 
սի րում մեր հա մալ սա րա նը։ Իսկ որ տե՞ղ ա ռա վել 
շատ կցան կա նա յիք աշ խա տել, ե թե ոչ այս տեղ։

- Հա մալ սա րա նի հետ կա պի լրիվ ընդ հա տու մը ինձ շատ 
վատ է թվում, քա նի որ կյան քիս մեծ մա սը կապ ված է 
նրա հետ։ Սա կայն կա մի միտք, ո րը կփոր ձեմ ի րա կա-
նաց նել հե տա գա յում, հա մա տե ղութ յան կար գով։ Ինձ 
հե տաքրք րում է սինխ րոն թարգ մա նիչ նե րի գոր ծը։ Հե-
տաքր քիր է ինչ պես գի տա կան այ պես էլ գործ նա կան 
ա ռու մով։ Ես մեծ հա ճույ քով կու սում նա սի րեմ այդ մարդ-
կանց գլխուղե ղում կա տար վող նեյ րոփ սի խո լո գիա կան 
պրո ցես նե րը և  ինքս էլ կփո րո ձեմ ի րա կա նաց նել թարգ-
մա նութ յուն ներ։ Այս աշ խա տան քը ինձ հրա պու րում է 
ինչ պես իր «գե ղեց կութ յամ բ» և հե տաքրք րութ յամբ, 
այն պես էլ իր ֆի նա սա կան կող մով։
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- 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 նա խա սի րութ-
յուն ներ ու նեք։

- Բա վա կան ըն կե րա սեր անձ նա վո րութ յուն եմ։ Ցա վոք 
սրտի վեր ջին տա րի նե րին ստիպ ված եմ լի նում ա վե լի 
շատն ժամանակ հատկացնել աշ խա տան քիս և  ա վե-
լի քիչ՝ ըն կեր նե րիս։ Ն րանք ինձ շատ են դրա նում մե-

ղադրում և  ար դա րա ցիո րեն։ Շատ եմ 
սի րում սպորտ և հատ կա պես ֆուտ բոլ և 
չեմ սի րում, երբ ֆուտ բո լա յին օ րե րին մեր 
տուն են գա լիս մար դիկ, ով քեր չեն սրում 
և չեն դի տում այս խա ղը։ Շատ եմ սի րում 
գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն կար-
դալ և դ րանք քննար կել։ Սի րում եմ Եր ևա-
նը, ան կախ ա մեն ին չից։ Ճիշտ է աշ խար-
հում կան շատ գե ղե ցիկ ու լավ տե ղեր, 
միևնույնն է ես այն «հի մար նե րի ց» եմ, 
ում հա մար Եր ևա նը ա մե նա լավ տեղն է 
բնա կութ յան հա մար։ Հե տաքրքրվում եմ 
բնա պահ պա նութ յան հար ցերով, չնա յած 
վեր ջին ժա մա նակ ներս, ար դեն հաս կա-
նա լի պատ ճառ նե րով, չեմ կա րո ղա նում 
մաս նակ ցել նմա նա տիպ ակ ցիա նե րի։ 
Ե րաժշ տութ յու նից սի րում եմ բնա կա նա-
բար ռոք և հատ կա պես ռու սա կան ДДТ 
խում բը։ 2 տա րի ա ռաջ նրաց հա մեր գը 

Հայ աս տա նում ինձ հա մար մեծ նվեր ու տոն էր։

- Պա րոն Գ րի գոր յան շնոր հա կա լութ յուն բա-
վա կան հե տաքր քիր և բո վան դա կա լից հար-
ցազրույ ցի հա մար։ 

- Ձեզ նույ պես շնոր հա կա լութ յուն։ Ես վա ղուց իմ մա սին 
այս քան չէի մտա ծել։ Պետք է ան հա պաղ շտկել այս բա ցը։

ՄիՄիՄիՄիի փփփփփոքոքրր պապատտմեմեմեմեմեքք եՁեՁեՁեՁերր մմմմամասսինինինինին ինինինինինչչ իիիպիպիսսի՞ի՞ի՞ի՞ի՞ննննն եեեեքեք
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1983 թ. Բ րի տա նա ցի նկա րիչ Ադ րիան  Հիլ լը ա ռա-
ջար կեց մի նոր տեր մին՝   արտ-թե րա պիա, ո րը 
ի րե նից ներ կա յաց նում էր ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով հի վան դութ յան հաղ-
թա հար ման մե թո դի կա։ 30 տա րուց ա վե լի մե թո դը 
կի րառ վել է ամ բողջ աշ խար հում։

Ս.թ. ապ րի լի 25-ին « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յում բաց վեց 
ա ռա ջին արտ-թե րա պիա յի սեն յա կը։ Այն ի րա կա-
նութ յան դար ձավ շնոր հիվ ԵՊԲՀ  կլի նի կա կան 
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ա.  Մի նաս յա-
նի և « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան։ Ի դեպ սեն յա կի պա տե րի նկա րա զար-
դու մը կա տար վել էր « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
աշ խա տա կից նե րի և ԵՊԲՀ ու սա նող-
նե րի կող մից։

 Բաց ման ա րա րո ղութ յա նը ներ կա 
էին հյու րեր ԲՈՒՀ-ի և կ լի նի կա յի ղե-
կա վա րութ յու նից, « Հե րա ցի» ար հես-
տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նից, 
ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յի բժիշկ-
նե րից և  բու ժում ստա ցող փոք րիկ-
նե րից։ Ե րե խա նե րի հա մար սեն յա կը 
մեծ ա նակն կալ ե ղավ։  Գու նա զարդ 
պա տե րը նկար չա կան պա րա գա նե րը, 
հրա վիր ված ծաղ րա ծուն և հ յու րա սի-
րութ յու նը օ րը դարձ րին տո նա կան։ 
 Բաց ման ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ 
կլի նի կա յի ղե կա վար պրոֆ.  Շա քար-
յա նը ներ կա յաց րեց սեն յա կի հնա րա-

վո րութ յուն նե րը և  մե թո դի ա ռա վե լութ յուն նե րը։ 
ԵՊԲՀ  ռեկ տո րը իր հեր թին ող ջու նեց ծրագ րի ի րա-
կա նա ցու մը՝ նշե լով, որ այս մե թո դի ներդ րու մը 
բու ժա կան պրակ տի կա յում շատ կար ևոր է հատ-
կա պես մի շարք հի վան դութ յուն նե րի հետ վի րա-
հա տա կան ռեա բի լի տա ցիոն շրջա նում։ Պ րոֆ. 
 Նա րի ման յա նը նշեց նաև այն, որ մե թո դի ու սում-
նա սի րու մը կմտնի հա մալ սա րա նի ու սում նա կան 
ծրագ րի մեջ։

« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու-
նը հայտ նում է իր շնոր հա կա լութ յու նը ԲՈՒՀ-ի և 
 հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի ղե կա վա րութ յա նը 
ծրագի րը կյանքի կոչելու հա մար։



Արտ-թե րա պիա յի մե թո դը ար դեն 
վա ղուց կի րառ վում է « Մու րա ցան» ման-
կա կան հի վան դա նո ցում։ Այն իր ու րույն 
տեղն է գրա վում կլի նի կա յի մի շարք բա-
ժան մունք նե րում և շատ սիր ված է փոք րիկ 
պա ցիենտ նե րի կող մից։ Այս տեղ բու ժում 
ստա ցող ե րե խա նե րը մշտա պես ստեղ ծա-
գոր ծում են։ Ակն հայտ է այն փաս տը, որ 
ե րե խա նե րը նախնտ րում են վառ գույ ներն 
ու ե րանգ նե րը։ Ի րենց նկար նե րում նրանք 
պատ կե րում են ի րենց ե րա զանքներն ու 
պատ կե րա ցում նե րը։ Բա վա կան ու րա-
խաց նող է այն փաս տը, որ նրանք չեն 
կորց րել ման կա կան խան դա վա ռութ յունն 
ու  ե րա զանք նե րը։ Այս պրո ցե սը հո գե բա-
նա կան մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի ե րե խա-
նե րի և ն րաց հա րա զատմ նե րի վրա, ին չը 
էա պես օգ նում է բուժ ման պրո ցե սին։

Ն պա տակ ու նե նա լով խթա նել ե րե-
խա նե րի գե ղա գի տա կան գոր ծու նեութ-

յու նը « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յու նը և « Մու րա ցան» հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա յի ղե կա վա րութ-
յու նը կազ մա կեր պե ցին ցու ցա հան դես, 
որ տեղ ներ կա յաց վե ցին փոք րիկ նե րի 
նկար նե րը։ Այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ները 
մեկ ա միս շա րու նակ զար դա րում էին մեր 
ԲՈՒՀ-ի վար չա կան մաս նա շեն քի ա ռա ջին 
հար կը։ Եր ևի բո լո րը նկա տած կլի նեն պա-
տերից կախ ված գե ղե ցիկ ու գու նա գեղ 
նկար նե րը։ Յուրաքանչյուր ոք, անցնելով 
այդ նկարներ կողքով, ակամայից մի պահ 
կանգ էր առնում և հիանում փոքրիկների 
աշխատանքներով։ Կարելի էր նկատել 
նաև մշտական «այցելուների»։ Այս պի սի 
մի ջո ցա ռում նե րը շատ կար ևոր են, քա նի 
որ դրանք նպաս տում են ե րե խա նե րի ինք-
նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը, նոր, 
ա վե լի գե ղե ցիկ ու պայ ծառ աշ խա տանք-
նե րի ստեղծ մա նը։

Հետևեք մեզ Facebook-ում - Heratsi Trade Organization - Հերացի արհեստակցական 
կազմակերպություն (սպասարկվում է www.doctors.am կայքի կողմից)
Պաշտոնական տեղեկատվություն ԵՊԲՀ կայքում - www.ysmu.am
Գրեք էլ-փոստով - tradeunion@ysmu.am
Զանգահարեք - (060) 62 13 13
Այցելեք մեզ - ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 2, գլխավոր մասնաշենք, 3-րդ հարկ

Խմբագրեց Գարիկ Եգանյանը - tradeunion@ysmu.am




