Հունվար-փետրվար

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

N 19-20 (1378-1379)

Այս համարում
Գիտություն

Քաղցկեղը դատավճիռ չէ. Անցկացվեց Մանկական ուռուցքաբանության արեվելյան
և միջերկրածովյան խմբի երկրորդ գիտաժողովը

4-7

Կրթություն
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց Վահան Արծրունին

8

«Բուժհաստատությունների կառավարում» վերապատրաստման դասընթացի
մասնակիցները ստացան ավարտական վկայականներ

8

Մեկնարկել է «1+2» ծրագիրը. ԵՊԲՀ շրջանավարտները
կստանան սպայի կոչում եվ կծառայեն որպես բժիշկ

9

«Առողջ և գեղեցիկ ժպիտ». ներկայացվեցին կլինիկական
օրդինատորների զեկուցում
ն երը

10

Քառօրյա դասընթացներ՝ ռազմաբժշկական ֆակուլտետում
Ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի գիտական ակումբի առաջին հանդիպումը

11

ԵՊԲՀ հնդիկ շրջանավարտների հաջողությունը Հնդկաստանում

11

Կլինիկական
Հայաստանում կգործի մանկական արյունաբանության եվ
ուռուցքաբանության միասնական կլինիկա

12

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի բուժանձնակազմը
համալրվել է երիտասարդ բժիշկներով

13

Հերթական բարդ վիրահատությունը՝ այս անգամ անոթային վիրաբույժների կողմից

14

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի բժիշկները շարունակում են վերապատրաստվել

15

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի օրթոպեդիայի և վ
ն ասվածքաբանության
բաժանմունքն ընդլայնվել է

16

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրում նշվեց Տյառնընդառաջը

17

Բժշկի ուղին
Վալերի Տատինցյանը ստոմատոլոգի մասնագիտությունը ժառանգել է գենետիկորեն

18-21

Հարցազրույց
Ճակատագրի բերմամբ ստոմատոլոգ դարձած Լազար Եսայան.
Լավ մասնագետ լինելու համար նախ պետք է լավ մարդ լինել

22-25

ԵՊԲՀ-ում ապագա բժիշկներն ամրապնդում են նաև մասնագիտական լեզուն

26-29

Երիտասարդ և փորձառու դասախոսը վստահ է՝
լսարանում իշխանության կռիվ չպետք է լինի

30-31

Ներկայացնում ենք հոբելյար ամբիոնները

32-33

ԵՊԲՀ 91-ամյա շրջանավարտի սերը դեպի ստեղծագործելն անվերջ է.
Հայրենադարձ բժիշկը՝ երկարակեցության մասին

34

ԵՊԲՀ շրջանավարտ Վարդան Քարամյանը պարգեվատրվել է Տեխասի համալսարանում
գիտամանկավարժական գործունեության համար տրվող բարձրագույն մրցանակով

35

Ուսանողներ
Դեղահաբի վրա բժշկական համալսարանը պատկերելով ապագա պլաստիկ վիրաբույժը
չի պատրաստվում սահմանափակել նկարչական գործունեությունը

36-37

ԵՊԲՀ 5-րդ կուրսի ուսանողուհի Լիանա Հայրապետյանը՝ լավագույն ուսանող

38

«Վերնատուն» երգչախումբը մասնակցեց Հովհաննես Թումանյանի
150-ամյակին նվիրված միջոցառմանը

39

Պատասխանատվություն՝ միաժամանակ մարդկային երկու կյանքի համար

40

«Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտները միացել են Մայրենի լեզվի միջազգային
օրվան նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությանը

41

Սպորտ
ԵՊԲՀ այս տարվա լավագույն մարզիկները

42

«Դասախոսական գավաթ»

43

Խոսք հիշատակի

44
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45-51
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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 52 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ
օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն: Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների
իրացումից հասույթը (համախառն եկամուտը)` ընդամենը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ
ամսագրի բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի հատավաճառից, գ) գովազդից` 0
դրամ: Նվիրատվության մասնաբաժնի չափը` 0 դրամ: Արտադրանքի, ապրանքների,
աշխատանքների իրացումից շահույթը` 0 դրամ:

Քաղցկեղը դատավճիռ չէ. կա բուժում,
և դա պետք է հասկանան բոլորը
ԵՊԲՀ-ում փետրվարի 7-ին մեկնարկեցին Մանկական ու
ռուցքաբանության արևելյան և միջերկրածովյան խմբի երկ
րորդ գիտաժողովին նախորդող դասընթացները: Պալիատիվ
բժշկության դասընթացին մասնակցեց մոտ 50 մասնագետ:
Դասընթացի ղեկավարներն էին Սուրբ Հուդայի մանկական
հետազոտական հիվանդանոցի պալիատիվ բժշկության բաժ
նի ղեկավար Ջասթին Բեյքերն ու մանկական ուռուցքաբա
նության հայտնի մասնագետ Քերըն Ուիլիամսը: Մանկական
ուռուցքաբանության արևելյան և միջերկրածովյան խմբի երկ
րորդ գիտաժողովն անցկացվեց Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի նախաձեռնութ
յամբ. համակազմակերպիչ էին աշխարհի խոշորագույն ման
կական քաղցկեղի կենտրոն՝ Սուրբ Հուդայի մանկական հե
տազոտական հիվանդանոցն (ԱՄՆ) ու Բեյրութի ամերիկյան
համալսարանը (Լիբանան): Հայաստանն առաջին անգամ էր
կազմակերպում նման լայնածավալ գիտաժողով մանկական
ուռուցքաբանության բնագավառում, որը չափազանց կարևոր
նշանակություն ունի ոլորտի զարգացման համար:
Մանկական
ուռուցքաբանության
արևելյան
և
միջերկրածովյան խումբը բաղկացած է 23 երկրների մանկա
կան քաղցկեղի 70 կենտրոններից:

ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց «Քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների սնուցման դերը և գնահատումը»
թեմայով դասընթաց Մանկական
ուռուցքաբանության արևելյան և միջերկրածովյան
խմբի երկրորդ գիտաժողովի շրջանակում
ԵՊԲՀ-ում փետրվարի 8-ին շարունակվեցին Մանկական ու
ռուցքաբանության արևելյան և միջերկրածովյան խմբի երկ
րորդ գիտաժողովին նախորդող դասընթացները: Փետրվարի
8-ի դասընթացի գլխավոր խոսնակներն էին՝ Հնդկաստանի
ներկայացուցիչ, մանկական արյունաբան, ուռուցքաբան Ամի
թա Թրեհանը, Նյու Յորքի «Կոլումբիա» համալսարանից՝ Էլե
նա Լադասը, Կանադայից՝ մանկաբուժության, պաթալոգիայի
դասախոս Ռոլանդ Բարրը, Հնդկաստանից՝ դիետոլոգ Նենսի
Սահնին: Դասընթացը ներառում էր դասախոսություններ՝
քաղցկեղով հիվանդ երեխաների սնուցման դերի և գնահատ
ման թեմայով:

4

Մեկնարկեց Մանկական
ուռուցքաբանության արևելյան և
միջերկրածովյան խմբի երկրորդ գիտաժողովը
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում փետր
վարի 9-ին մեկնարկեց Մանկական ուռուցքաբանության
արևելյան և միջերկրածովյան խմբի երկրորդ գիտա
ժողովը, որին մասնակցելու նպատակով 40 երկրներից
180-ից ավելի առաջատար մասնագետներ ժամանել էին
Հայաստան:
ԵՊԲՀ
ռեկտոր
Արմեն
Մուրադյանի
խոսքով՝
Հայաստանը, ինչպես աշխարում շատ երկրներ, նույնպես
զերծ չի մնում մանկական ուռուցքային հիվանդություննե
րից: «Այսօր գիտաժողովի հիմն ական թեման մանկական
ուռուցքաբանությանը վերաբերող խնդիրներն են՝ սնուցու
մը, ճառագայթային թերապիան, քիմիաթերապիան, վիրա
բուժությունը, համալիր բուժման եղանակները, որոնք լայն
կիրառում ունեն աշխարհում»,- ասաց Արմեն Մուրադյանը:
ԵՊԲՀ ռեկտորը, անդրադառնալով Հայաստանում հի
վանդության տարածվածությանը, նշեց, որ մեր երկիրը
վերջին տարիներին լրջագույն հաջողություններ է ար
ձանագրել: «Մանկական քաղցկեղ ախտորոշումը դեռևս
մնում է ամենածանր խնդիրներից մեկը: Եթե 15 տարի
առաջ մանկական քաղցկեղից մահացությունը կազմում էր
50-60 տոկոս, այսօր մենք հնարավորություն ունենք ապա
հովել մինչև 80 տոկոս ապրելիություն»,- ընդգծեց նա՝
ավելացնելով, որ գիտաժողովը պարտավորեցնող է, քանի
որ Երևանը՝ մասնավորապես ԵՊԲՀ-ն ընտրվել է որպես
հարթակ, որտեղ հավաքվել են մանկական ուռուցքաբա
նության ոլորտում մեծ ներդրում ունեցող մասնագետներ,
ովքեր կիսվում են իրենց փորձով:

ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կոչում և ոսկե
մեդալ՝ մանկական ուռուցքաբանության
ոլորտում հայտնի մասնագետներին
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանում փետրվարի 9-ին տեղի ունեցավ
նաև գիտխորհրդի հանդիսավոր նիստ: Այն նշանա
վորվեց Մանկական ուռուցքաբանության արևելյան և
միջերկրածովյան խմբի երկրորդ գիտաժողովի մեկնար
կով:
Մինչ գիտաժողովի մեկնարկը, գիտական խորհրդի
որոշմամբ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կոչմանն արժա
նացավ Լիբանանում հայտնի մանկական ուռուցքաբան
Ռայա Սաաբը: Հայաստանում մանկական քաղցկեղի բուժ
ման գործում ներդրած ավանդի համար ԵՊԲՀ «Մխիթար
Հերացի» ոսկե մեդալով պարգևատրվեցին բժիշկներ՝
Սիմա Ջեհան և Իբրահիմ Քադումին:

Հայաստանում պատրաստված խորհրդանիշն
այսուհետև կներկայացվի բոլոր այն երկրներում,
որտեղ կկազմակերպվեն POEM-ի գիտաժողով
ն երը
ԵՊԲՀ ուռուցքաբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկա
կան ուռուցքաբան, արյունաբան Գևորգ Թամամյանի նա
խաձեռնությամբ Երևանում պատրաստվել է Մանկական
ուռուցքաբանության արևելյան և միջերկրածովյան խմբի
դրոշը, որը Մանկական ուռուցքաբանության արևելյան և
միջերկրածովյան խմբի երկրորդ գիտաժողովի վերջին օրը՝
փետրվարի 10-ին, հանդիսավորությամբ հանձնվեց խմբի
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ղեկավարին: Հայաստանում ստեղծված խորհրդանիշն
այսուհետև կներկայացվի բոլոր այն երկրներում, որտեղ
կկազմակերպվեն POEM-ի գիտաժողովն երը:

Մանկական ուռուցքաբաններն այցելեցին
«Մեգերյան կարպետ»
Ավելի քան 40 երկրներից ժամանած բժշկական կենտ
րոնների հեղինակավոր բժիշկներ, ովքեր մեծ ավանդ
ունեն մանկական ուռուցքաբանության բնագավառում,
այցելեցին «Մեգերյան կարպետ» ընկերություն:
Միջոցառումը շատ հագեցած էր. կազմակերպվեց
շրջայց գորգերի թանգարանում, հյուրերը ծանոթա
ցան հայկական գորգերի ստեղծման պատմությանը,
ականատես եղան դրանց գործելու ընթացքին, ներ
կա գտնվեցին նաև հայկական ավանդական լավաշի
թխման ընթացքին:
Միջոցառմանը հյուրերին ողջունեցին ՀՀ վարչապե
տի տիկին և «Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմ
նադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա
Հակոբյանը, ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:
Մանկական ուռուցքաբանության բնագավառի խնդիր
ների, վիճակագրության և զարգացման մասին խոսեցին
Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօ
րեն Սամվել Դանիելյանը, ինչպես նաև ԵՊԲՀ-ում այդ
օրերին տեղի ունեցող Մանկական ուռուցքաբանության
միջազգային կոնգրեսի մասնակիցները:
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«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարան» հիմն ադրամում հունվարի 21-ին տեղի ունեցավ հոգաբար
ձուների խորհրդի նոր կազմով նիստ: Խորհուրդը նախ հաստատեց
օրակարգը: Առաջին հարցը վերաբերում էր բուհի ղեկավար մարմն ի՝
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրությանը:
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի թեկնածու էին
առաջադրված մասնագիտությամբ բժիշկ, անվանի երաժիշտ
Վահան Արծրունին և Վերարտադրողական բժշկության ասոցիա
ցիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ
Համբարձումյանը:
Խորհուրդը որոշեց ընտրությունն անցկացնել բաց քվեարկութ
յամբ: Հոգաբարձուների խորհրդի կողմ ձայների՝ 21 և 7 հարաբերակ
ցությամբ ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց
Վահան Արծրունին:
Օրակարգի համաձայն՝ հոգաբարձուների խորհուրդն ընտրեց նաև
քարտուղար: Այնուհետև ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ներկա
յացրեց բուհի 2017-18 թվականների հաշվետվությունը՝ անդրադառ
նալով նաև բուհին վերաբերող տարբեր խնդիրների, ինչպես նաև
պատասխանեց խորհրդի անդամն երի հարցերին: Հոգաբարձուների
խորհրդի նոր կազմով նիստին ներկայացված վերջին հարցը վերա
բերում էր բուհի 2019 թվականի բյուջեի քննարկմանն ու հաստատ
մանը:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանը
ութշաբաթյա տևողությամբ դասընթացն իրակա
նացնում է «Մենեջմենթ Միքս» միջազգային կազ
մակերպության հետ:
Վերապատրաստման կուրսին դասավանդելու
նպատակով արտասահմանյան բուհերից հրավիր
վել են նշանակալի փորձ ունեցող մասնագետներ:
Նախաձեռնության կազմակերպիչները վստահ
են, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա մասնակից
ներին առավել ճիշտ կազմակերպել ընթացիկ աշ
խատանքները, ինչպես նաև կնպաստի աշխատան
քի արդյունավետության բարձրացմանը:
Մասնակիցները ևս փաստեցին, որ դասընթա
ցի շնորհիվ ստացած գիտելիքները կկարողանան
կիրառել ի նպաստ բուհի զարգացման: Նշենք, որ
ծրագիրը շարունակական է:
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ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է «1+2» ԾՐԱԳԻՐԸ.
ԵՊԲՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
ԿՍՏԱՆԱՆ ՍՊԱՅԻ ԿՈՉՈՒՄ ԵՎ
ԿԾԱՌԱՅԵՆ ՈՐՊԵՍ ԲԺԻՇԿ
Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի 17 շրջանա
վարտներ «1+2» ծրագիրի շրջանակում հուն
վարի 10-ին հանրապետական կենտրոնական
հավաքակայանից տեղափոխվել են «Զառ»
ուսումն ական կենտրոն, որտեղ 21 օր նորակո
չիկների համապատասխան ծրագիրն ավար
տելուց հետո՝ փետրվարի 1-ից, կսկսեն իրենց
դասերն ինտերնատուրայում: Այն ավարտե
լուց հետո ԵՊԲՀ շրջանավարտները կստա
նան սպայի կոչում և ինտերնատուրայի դիպ
լոմ, ինչը հնարավորությունը կտա երկու
տարի որպես բժիշկ ծառայել Հայոց բանակում:
Պաշտպանության նախարարության կողմից
կիրառվող «1+2» ծրագիրն առաջին անգամ
իրականացվում է ԵՊԲՀ-ի առաջարկով: ԵՊԲՀ
շրջանավարտները ծրագրի շնորհիվ ծառա
յության ընթացքում կկարողանան բժշկական
գործունեություն ծավալել զորամասերում:
Ապագա բժիշկները զինվորական երդում
տվեցին
Հունվարի 29-ին «Զառ» ուսումն ական կենտ
րոնում տեղի ունեցավ Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի 17 շրջանավարտնե
րի զինվորական երդման հանդիսավոր արա
րողությունը:
Ազգային
ժողովի
կողմից
ընդունված
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի
կարգավիճակի մասին» օրենքի համաձայն,
2018 թվականից բժշկական համալսարանի
շրջանավարտները կլինիկական օրդինատու
րա ընդունվելու համար այլևս տարկետման
իրավունք չեն ունենալու:
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Հունվարի 18-ին ԵՊԲՀ-ում ներկայացվեցին ստոմատո
լոգների միջազգային օրվան նվիրված «Ընտանեկան ստո
մատոլոգիա» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինա
տորների զեկուցումն երը:
Նախքան զեկույցների ներկայացումը՝ ողջույնի խոս
քով հանդես եկավ ստոմատոլոգիական և դեղագիտական
մասնագիտական կրթության բաժնի պետ Գագիկ
Խաչատրյանը՝ նշելով, որ նման միջոցառումն երը կնպաս
տեն ոչ միայն գիտելիքներ ձեռք բերելուն, այլև դրանց ամ
րապնդմանը:
Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտ
րոնի ղեկավար Սաթենիկ Բաղդասարյանն էլ իր հերթին
շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին, ինչ
պես նաև այն մասնագետներին, որոնք մեծ պատրաստա
կամությամբ օգնել են կլինիկական օրդինատորներին՝ հա
ջողել նման միջոցառման իրականացումը: «Հուսով եմ, որ
սա կլինի շարունակական, և բոլոր կլինիկական օրդինա
տորները կմասնակցեն այս ծրագրին»,-նշեց նա:
Այնուհետև զեկուցումն երով հանդես եկան կլինիկական օր
դինատորներ Գոհար Միրզոյանն ու Սիլվա Չիլինգարյանը՝
խոսելով ստոմատոլոգիայում բորբոքային հիվանդություն
ների բուժման այլընտրանքային եղանակների, շաքարային
դիաբետի և պարօդոնտ փոխկապակցվածության մասին:
Հունվարի 23-ին կլինիկական օրդինատորները շարունակե
ցին ներկայացնել իրենց մասնագիտական զեկուցումն երը:
Ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտա
կան կրթության բաժնի պետ Գագիկ Խաչատրյանը կար
ևորեց նման միջոցառումն երի անցկացումը:
Այնուհետև զեկուցումով հանդես եկավ կլինի
կական օրդինատոր Կարինե Թաիրյանը ՝ խո
սելով ստոմատոլոգիայում «CAD/CAM-ի» կի
րառման մասին:
Կլինիկական օրդինատոր Սոնա Փափազյանն
էլ անդրադարձավ ատամն երի խճողմանը՝ խո
սելով խնդրի առաջացման պատճառների ու
բուժման մասին:
«Ելնելով խնդրի արդիականությունից
և
տարածվածությունից՝ ընտրել եմ հենց այս թե
ման»,-ասաց նա:
Հունվարի 30-ին ԵՊԲՀ-ում ստոմատոլոգների
միջազգային օրվան նվիրված՝ «Ընտանեկան
ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ կլինիկա
կան օրդինատորներն ավարտեցին մասնագի
տական զեկուցումն երի ներկայացումը:
Ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մաս
նագիտական կրթության բաժնի պետ Գագիկ
Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց թե՛
կլինիկական օրդինատորներին՝ հետաքրքրիր թեմաներով
զեկուցումն եր ներկայացնելու, թե՛ պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմին՝ աջակցության համար:
Այնուհետև «Առողջ և գեղեցիկ ժպիտ» թեմայով հանդես
եկավ կլինիկական օրդինատոր Լաուրա Գյուլամիրյանը:

Կրթություն

Հունվարի 15-ին Երևանի պետական
բժշկական համալսարանում մեկնարկեցին
«Երևանում գիտության և մշակույթի ռու
սական կենտրոնի» ՌԴ ՌՈՒՀ-երի թեկ
նածուների կողմից իրականացվող քա
ռօրյա դասընթացները:
ՀՀ ԶՈՒ մի շարք սպաների հետ թես
տավորումն անցկացվել է հունվարի 14ին Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական
ավիացիոն համալսարանում, իսկ քառօր
յա դասընթացներն անցկացվեցին հուն
վա
րի 15-ից 18-ը՝ ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշ
կա
կան ֆակուլտետում:
Դասընթացների
ավարտից
հետո
շուրջ 100 սպա ուսումն ական նյութերին
կշարունակի ծանոթանալ էլեկտրոնա
յին տարբերակով, իսկ արդեն ամռանը՝
հնարավորություն կունենա սովորել ՌԴ
ակադեմիաներում:

ԵՊԲՀ երկու հնդիկ շրջանավարտներ` Պրաբ
ջոտ Սինկխը և Պոլ Ջեյսնը, բարձր արդյունքներ են
գրանցել իրենց երկրում:
Դեռևս 2017 թվականի ապրիլին ԵՊԲՀ կարիերա
յի կենտրոնի կողմից կազմակերպված FMGE նա
խապատրաստական դասընթացի շնորհիվ նրանք
Հնդկաստանում հաջողությամբ հաղթահարել են
դժվար քննությունը՝ բացառապես շնորհիվ մայր
բուհում ստացած գիտելիքների։ FMGE քննությունն
անցկացվում է Հնդկաստանի Հանրապետության
բժշկական խորհրդի կողմից, որին մասնակցում են
արտասահմանյան բուհերում ուսանած բոլոր հնդիկ
ուսանողները, ինչն անհրաժեշտ է Հնդկաստանում
բժշկական գործունեություն ծավալելու համար։
Հնդկաստանում դասընթացների միջին արժե
քը մոտավորապես 6000 ԱՄՆ դոլլար է, սակայն
ԵՊԲՀ-ն իր վրա է վերցրել ողջ ֆինանսական բեռը և ուսանողների համար այս դասըն
թացները կազմակերպում է անվճար։ Դասընթացները անցկացվում են ԵՊԲՀ հանրա
կացարանային համալիրում, որպեսզի դրանք առավել հասանելի լինեն ուսանողներին։
Ուսումն ական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման համար մասնակիցնե
րին տրամադրվում են հայկական արտադրության պլանշետներ՝ «Արմթաբեր»։
FMGE քննության նախապատրաստական դասընթացներն ակնհայտորեն բարձրաց
նում են թե՛ համալսարանի, թե՛ մեր երկրի վարկանիշը միջազգային կրթական հարթակ
ներում։

ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի
մանկական ուռուցքաբանական-արյունաբանական
ու պրոֆեսոր Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական
կենտրոնի մանկական արյունաբանական ծառա
յությունների միավորման արդյունքում ստեղծվում
է Մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդություն
ների կենտրոն, որը տեղակայված կլինի պրոֆ. Ռ.
Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում:
Արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սամվել
Դանիելյանի խոսքով՝ ուժերը միավորելով նպատակ
ունեն կենտրոնացնել մանկական քաղցկեղի բուժու
մը մեկ վայրում։ «Միավորումն ավելի արդյունավետ
կդարձնի մեր ջանքերն այս գործում։ Այս նախաձեռ
նությունը կարևոր է ինչպես բժիշկների, այնպես էլ
հիվանդ երեխաների համար։ Ուժերի մեկտեղումը
միշտ դրական ազդեցություն է ունենում»,- ասաց
կենտրոնի տնօրենն՝ ավելացնելով, որ միավորման
արդյունքում կկենտրոնացվեն նաև միջազգային
կապերն ու բարերարների գործունեությունը։
Միավորման առիթով ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը նշում է, որ այսպիսի ծառայությունները
մեկտեղելու դեպքում՝ որակական խնդիրներն ավե
լի հեշտ լուծում կունենան։ «Միավորումն առաջին
հերթին կբարելավի կրթական ծրագրերի որակը,
ինչի արդյունքում միջազգային բժշկագիտությունը
կհարստանա հայկական նորամուծություններով»,ասաց ԵՊԲՀ ռեկտորը։
«Մուրացան» հիվանդանոցի բժիշկները նաև
ԵՊԲՀ դասախոսներ են, ինչը նշանակում է, որ
կենտրոն կհաճախեն նաև ուսանողներ, օրդինա
տորներ, կկատարվեն գիտական հետազոտութ
յուններ: Սամվել Դանիելյանն, անդրադառնալով
հիվանդությունների թվին, նշեց, որ մանկական
քաղցկեղով 100 երեխաներից մոտ 70-ը առողջա
նում են։ Հայաստանում տարեկան գրանցվում է
մանկական քաղցկեղի 80-ից 100 դեպք: Ամենահա
ճախ հանդիպող տարատեսակները լեյկեմիաներն
են (մոտ 35%), այնուհետև գլխի ուռուցքներն ու լիմ
ֆոմաները:
Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա ՀՀ վարչապետի
տիկին, «Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմն ադ
րամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա
Հակոբյանն ու ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցող Մանկական
ուռուցքաբանության միջազգային կոնգրեսի մաս
նակիցները շրջեցին կենտրոնում, ծանոթացան
պայմաններին: Կենտրոնի բացման արարողութ
յանը ներկա էին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ,
բժիշկներ և հասարակական գործիչներ:
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Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը շարունակում է հաջողություններ գրան
ցել: Կարճ ժամանակահատվածում հիվանդանոցը հասցրել է մեծ առաջընթաց ունենալ
ոչ միայն մի շարք ծրագրերի իրականացման առումով, այլև բժիշկների համալրմամբ:
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի ուրոլոգիական բաժանմունքի ղեկա
վար, բժշկական գիտությունների դոկտոր, ուրոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Սերգեյ
Ֆանարջյանը նշեց, որ բուժանձնակազմը համալրվել է երիտասարդ ուրոլոգներով:
Նրա խոսքով, բացի ընդհանուր ուրոլոգիայից, բաժանմունքի հիմ
նական ուղղվածությունը լապարասկոպիկ, էնդոսկոպիկ վիրաբու
ժությունն է . «Զբաղվում ենք նաև ուռուցքաբանությունով, ավելի շատ
վիրահատություններ ենք ընդգրկում պրոցեսի մեջ»:
Սերգեյ Ֆանարջյանն, անդրադառնալով վիրահատությունների
քանակին, նշեց, որ տարվա ընթացքում մոտ 300-400 վիրահատութ
յուն է կատարվում, որից բաց վիրահատությունները կազմում են 1-2
տոկոսը, հիմն ականում փակ վիրահատության տեսքով է լինում մի
ջամտությունը:
«Աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է մարդուն քիչ ենթարկել բաց
վիրահատությունների: Փակ վիրահատությունը թույլ է տալիս, որ հի
վանդը շուտ ապաքինվի, խուսափի հետվիրահատական բարդութ
յուններից, ճողվածքից, վերքի թարախակալումից»,-հավելեց ուրոլո
գիական բաժանմունքի ղեկավարը:
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի ուրոլոգ Նաիրի
Մելքոնյանը, ով կարճ ժամանակ առաջ է միացել թիմին, նշեց, որ հա
ճելի է աշխատել նման ղեկավարության հետ:|
«Տարիներ շարունակ հիվանդ մարդուն ոտքի կանգնեցրած հիվան
դանոցը չի կարող կաղալ, հաճելի է աշխատել այնպիսի ղեկավա
րության հետ, դառնալ այն թիմի լիիրավ մասը, որն ունի նման մտա
ծելակերպ և շարժվում է նման կարգախոսով»,-նշեց նա:
Նաիրի Մելքոնյանի խոսքով՝ հիվանդանոցը հագեցած է անհրա
ժեշտ բուժտեխնիկայով, որն օր-օրի շարունակում է թարմացվել, և
նման բարեփոխումն երն ու փոփոխություները նպաստում են միայն
հիվանդի շուտափույթ ապաքինմանը:
Ուրոլոգն իր հերթին նշեց, որ կատարում են միզաքարային, շագա
նակագեղձի հիվանդություների վիրահատություն
ներ, հիմն ական շեշտը դրվում է էնդոսկոպիկ, լա
պարասկոպիկ միջամտությունների վրա:
«Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ դի
մած յու
րա
քանչ
յուր մարդ պետք է գի
տակ
ցի, որ
հիվանդանոցում իր առողջությամբ զբաղվում և
զվաղվելու է պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, որը տա
րիների ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքներն ու
փորձը ներդնում է ի շահ հիվանդի շուտափույթ
ապաքինմանը»,-իր խոսքը եզրափակեց երիտա
սարդ ուրոլոգը:
Հիշեցնենք՝ յուրաքանչյուր ամիս կգործեն հա
տուկ առաջարկներ և զեղչեր ամենատարբեր ծա
ռայությունների համար:
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում հերթա
կան բարդ վիրահատությունն է կատարվել: Անոթային վի
րաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Տիգրան Սուլթանյանի գլխավորությամբ կատարվել է աոր
տայի ինֆրառենալ հատվածի անևրիզմայի մասնահա
տում՝ աորտոբիֆեմորալ ալոպրոթեզավորումով:
71-ամյա Վ. Հ-ն հունվարի 20-ին ընդունվել է Միքայելյան
վիրաբուժության ինստիտուտի վերակենդանացման և ին
տենսիվ թերապիայի բաժանմունք՝ գանգատվելով վերջին
մի քանի ժամում առաջացած որովայնի աջ կեսի ցավերից`
դեպի ողնաշար ճառագայթմամբ, սրտխառնոցից, ընդհա
նուր թուլությունից: Առաջնային զննման ժամանակ որո
վայնը օվալաձև է եղել, շոշափելիս նկատվել է պուլսացվող
գոյացություն, որն ուղեկցվել է թույլ ցավով: Կատարված
սոնոգրաֆիկ և անգիոգրաֆիկ ՀՏ հետազոտությունների
ժամանակ հայտնաբերվել է որովայնային աորտայի ինֆ
րառենալ հատվածի անևրիզմա՝ 8.7 x 8.3 չափերով, 16.7սմ
երկարությամբ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել շտապ վի
րահատության համար:
Պրոֆեսիոնալ բժիշկների միջամտությամբ կատարվել է
լրիվ միջային որովայնահատում, հատվել է որովայնամզի
հետին թերթիկը, մերկացվել է որովայնային աորտան: Հա
ջող վիրահատությունից հետո հիվանդն այժմ իրեն լավ է
զգում՝ գտնվելով բժիշկների հսկողության տակ:
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում պրոֆեսոր
Տիգրան Սուլթանյանի ղեկավարությամբ գործող սիրտ-ա
նոթային վիրաբուժության բաժանմունքը հասցրել է բազ
մաթիվ նման վիրահատություններ կատարել:
Բաժանմունքում ընդգրկված բարձրակարգ բժիշկների
թիմը իր գործունեությունն է ծավալում նաև այլ առաջա
տար կլինիկաներում:
Բաժանմունքում կատարվում են զանազան երակային և
զարկերակային պաթոլոգիաների բարդ վիրահատություն
ներ, ինչպես նաև դիաբետիկ ոտնաթաթերի կոնսերվա
տիվ բուժում, ամպուտացիաներ, լիպոդերմոպլաստիկա,
գոտկային սիմպատէկտոմիա:
Կլինիկան հագեցած է
դուպլեքս հետազոտութ
յան, անգիոգրաֆիկ ՀՏ-ի
սարքավորումներով:
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Միքայելյան
վիրաբուժության
ինստիտուտի
բժիշկները շարունակում են վերապատրաստվել
առաջատար բժշկական հաստատություններում:
ԵՊԲՀ դասախոս, վիրաբույժ Հայկ Սաֆարյանը
վերապատրաստում
է
անցել
Ռուսաստանի
Դաշնության Ուռուցքաբանության ազգային բժշկա
կան գիտահետազոտական կենտրոնում «Ինվա
զիվ վիրաբուժական միջամտություն՝ ուլտրաձայ
նային հետազոտության վերահսկողության տակ»
ծրագրով:
Ձեռք
բերած
գիտելիքները
կնպաստեն
Միքայելյան
վիրաբուժության
ինստիտուտում
բժշկական ծառայության որակի բարձրացմանը,
ինչպես նաև ԵՊԲՀ ուսանողներին վիրաբուժութ
յան դասավանդման որակի բարձրացմանը:
Սաֆարյանը հավելեց, որ ապրիլին և հունիսին
նախատեսվում է ՌԴ Ուռուցքաբանության ինստի
տուտի պրոֆեսորներ Ռուբեն Ազիզյանի ու Միքայել
Աբգարյանի այցը Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ:
Անդրադառնալով կլինիկայում իրականացվող վիրահատություն
ներին՝ Հայկ Սաֆարյանն ասաց. «Ներկայումս Միքայելյան վի
րաբուժության ինստիտուտում կատարվում են վահանաձև գեղձի
պունկցիոն բիոպսիա և կրծքագեղձի, լյարդի, թոքի բիոպսիա, այլ
վիրաբուժական միջամտություններ»:

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում շարունակվում են մեծ ծրագ
րեր կյանքի կոչվել: Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, վնաս
վածքաբան-օրթոպեդ Արմեն Այվազյանն ասաց, որ ընդլայնվել է օրթոպե
դիայի և վն ասվածքաբանության բաժանմունքը. «Բաժանմունքը գոյություն
ուներ, մենք այժմ լայնացնում, մեծացնում ենք ծավալը ՝ դրանով հասնելով
անհամեմատ բարձր մակարդակի, այն, ինչը չէր արվում, հիմա կարվի»:
Վնասվածքաբանի խոսքով՝ ամբողջ ծավալով և բարձր տեխնոլոգիանե
րով կատարվելու են վիրահատություններ և բուժումն եր. «Փոքր միջամտութ
յունների արդյունքում մենք ստանում ենք մեծ արդյունք»: Արմեն Այվազյա
նը նշեց, որ կատարվելու են բոլոր փակ և բաց կոտրվածքների, ներհոդային
կոտրվածքների բուժումն եր, ինչպես նաև խնդիրների շտկումն եր ՝ կապված
մետաղական սարքերի հետ:
«Կատարվելու են հետվն ասվածքային, այսինքն` ոչ արդյունավետ վիրա
հատված, բուժված բարդությունների բուժումն եր, ոսկրերի ինֆեկցիոն և
բորբոքային հիվանդությունների բուժումն եր, ոսկրապլաստիկ վիրահատութ
յուններ՝ ոսկրերի երկարացում, կարճացում և առանցքների շտկում, ոսկրահա
տումն եր, հոդերի և ոսկրերի էնդոպրոտեզավորում, այսինքն` փոխպատվաս
տում: Կատարվելու են անդրոսկոպիկ վիրահատական միջամտություններ,
փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների բուժումն եր, ոսկրերի, ինչպես նաև
փափուկ հյուսվածքների նորագոյացությունների վիրահատություններ, նվազ
վնասվածքային վիրահատություններ, օրթոպեդիկ հիվանդների կոնսերվա
տիկ բուժումն եր»,- եզրափակեց Այվազյանը:
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Փետրվարի 14-ին «Մուրացան» հիվանդա
նոցային համալիրի բակը բազմամարդ էր։
Բուժանձնակազմը, սովորողներն ու պա
ցիենտները մասնակցեցին Տեառնընդառաջի
տոնին կրակի շուրջ կազմակերպված մի
ջոցառմանը։ Հայ Առաքելական եկեղեցու
կող
մից նշվող այս տո
նի առ
թիվ նաև հի
վանդանոցում միջոցառում կազմակերպելու
նախաձեռնությունը ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիա
յի ամբիոնի վարիչ, «Մուրացան» համալսա
րանական հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիա
կան կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր Ելենա
Աղաջանովայինն է։ Արդեն ուղիղ տասը տա
րի է՝ նա փորձում է գործընկերների հետ տո
նական մթնոլորտ ապահովել համալիրում
բուժվող երեխաների համար։ Տյառնընդա
ռաջը հիվանդանոցի բակում նշելը հետաքր
քիր նախապատմություն ունի։ «Երբ դար
ձա ամբիոնի վարիչ, կլինկայի ղեկավար,
կիսամյակի ավարտից հետո ուսումն ական
հին թեստերի վերացման հարց առաջացավ։
Մոտենում էր Տրնդեզը, և որոշեցինք ձերբա
զատվել ավելորդ նյութից, որոշեցիք այրել
այն: Միտքը բոլորին դուր եկավ, և տասը
տարի է, ինչ տոնն այս կերպ նշում ենք հի
վանդանոցում»,- պատմեց Ելենա Աղաջա
նովան։ Ավելորդ ուսումն ական նյութից ձեր
բազատման տարբերակը վաղուց արդեն
փոխակերպվել է տոնը նշելու ձևավորված
ավանդույթի։ Չնայած խարույկի շուրջ հա
վաքվելու արարողությունը բոլորին է ոգևո
րում, սակայն այն առաջին հերթին փոքրիկ
ների համար էր։

Ստոմատոլոգիան բժշկագիտության սրըն
թաց զարգացող ճյուղերից է: Կարևոր այս բնա
գավառի զարգացման հիմքում ոչ միայն բարձր
հագեցվածությամբ ու կազմակերպվածությամբ
աչքի ընկնող կլինիկաներն են, այլև մասնա
գետների արհեստավարժությունն ու աշխատա
սիրությունը: Վալերի Տատինցյանը մեր երկրում
ստոմատոլոգիայի զարգացման և ոլորտում լա
վագույն ավանդույթների ձևավորման ակունք
ներում է կանգնած։
Վալերի Տատինցյանը ստոմատոլոգի մասնա
գիտությունը գենետիկորեն է ժառանգել։ ՀՀ գի
տության վաստակավոր գործչի մայրը՝ Լուսիկ
Ասատուրի Օհանյանը, նույնպես ստոմատոլոգ
էր։ Հենց նրա օրինակով է ներշնչվել նաև որդին,
ում ստոմատլոգիական միջավայրը մանկուց էր
հարազատ։
 ենսագրական տվյալներ
Կ
Վալերի Տատինցյանը ծնվել է 1940թ., Բաքվում։ 142-րդ միջնակարգ
դպրոցն ավարտելուց հետո 1959-1962թթ. սովորել և ավարտել է Մարիյսկի
բժշկական ուսումն արանի ատամն աբուժական դպրոցը, այնուհետև՝
1964-1969թթ., սովորել և ավարտել է Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլո
գիական բուհը։ 1969-1972թթ. կլինիկական օրդինատոր էր՝ թերապևտիկ
ստոմատոլոգի մասնագիտությամբ ՝ Մոսկվայի Ստոմատոլոգիայի կենտ
րոնական գիտահետազոտական բուհում։ 1972 -1980թթ. Թուրքմենստանի
պետական բժշկական բուհի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի
ասիստենտ էր, ստոմատոլոգիական, սանիտարական ֆակուլտետների
դեկանի տեղակալ, ապա դեկան: 1980-1984թթ. ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստո
մատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ էր, այնուհետև՝ 1984-2005թթ. զբաղեց
րել է նույն ամբիոնի վարիչի պաշտոնը և համատեղությամբ 1985-1995թթ.
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանն էր, 2005-2013թթ.՝
ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆե
սոր, 2014թ. առ այսօր թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆե
սոր է։ Վալերի Տատինցյանը 1975թ. պաշտպանել
է թեկնածուական ատենախոսություն Մոսկվայի
ստոմատոլոգիայի կենտրոնական գիտահետա
զոտական կենտրոնում, 1986թ.-ին՝ դոկտորակա
նը Մոսկվայի Ստոմատոլոգիայի կենտրոնական
գիտահետազոտական բուհում։ 2011թ.-ից ՀՀ գի
տության վաստակավոր գործիչ է:
Տարբեր տարիներին մի շարք պարգևների է
արժանացել։
Պարգևատրվել
է
Հարավսլավիայի
Բելգրադյան բժշկական համալսարանի «Ոս
կե մեդալով»։ 2000թ. և 2010թ. պարգևատրվել է
բժշկական համալսարանի «Մխիթար Հերացի»
ոս
կե և արծաթե մե
դա
լներով», 2002թ.՝ ՌԲԳԱ
Վերնադսկու անվան մեդալով։ 2006թ. պարգ
ևատրվել է Ռուսաստանի ստոմատոլոգների
ասոցիացիայի «Առաջին աստիճանի» ոսկե մե
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դալով, իսկ 2007թ. պարգևատրվել է Եվրոպական բժշկական ակա
դեմիայի «Ռենտգեն» մեդալով:
1983-1994թթ. եղել է ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական խնդիրների հանձ
նաժողովի նախագահ, 1984-1989թթ.՝ Ստոմատոլոգների համամիու
թենական նախագահության անդամ, 1994թ.
թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի տարածքում
հիմն ել է համալսարանական ստոմատոլոգիա
կան կլինիկան։ Մոսկվայի Ստոմատոլոգիա
յի կենտրոնական գիտահետազոտական բուհի
և ԵՊԲՀ-ի միջև կնքված պայ
մա
նագ
րի շրջա
նակում հաստատվել է գիտահետազոտական
ղե
կա
վար, 1998թ. ընտր
վել է ՌԴ բնա
կան գի
տությունների ակադեմիայի լիիրավ անդամ։
2001թ. ընտրվել է ՀՀ բժշկական գիտությունների
ակադեմիայի լիիրավ անդամ։ 2004թ. հիմն ել է
ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբու
ժության ոլորտին անդրադարձող «Բանբեր» ամ
սագիրը, որի գլխավոր խմբագրի տեղակալն է։
2004թ. –ից ՀՀ ստոմատոլոգների ասոցիացիայի
փոխնախագահն է, 2005թ-ից մինչ 2015թ.՝ ստո
մատոլոգիայի, աչքի և ԼՕՌ հիվանդությունների
գիտակորդինացիոն խորհրդի նախագահը, 20142018թթ. ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի ան
դամ էր:
Ստոմատոլոգը նախ և առաջ բժիշկ է
Ստոմատոլոգ մոր օրինակը հիմք ծառայեց, որպեսզի Վալերի
Տատինցյանը ևս ընտրի հենց բժշկական այս ճյուղը։ Ստոմատո
լոգ էր նաև նրա հորեղբայր Սուրեն Տատինցյանը։ Բարձրագույն և
հետբուհական կրթությունը Վալերի Տատինցյանը ստացել, ինչպես
նաև գիտության ոլորտում առաջին քայլերը կատարել է Մոսկվայում։
Ստոմատոլոգիական կրթություն ստանալու նպատակով նա չէր կա
րող Բաքվից գալ Երևանի բժշկական ինստիտուտ, քանի որ ինս
տիտուտում դեռևս չկար ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ։ Երևանի
պետական բժշկական ինստիտուտում ստոմատոլոգիական ֆակուլ
տետը հիմն ադրվել է 1961թ.՝ հանրապետության բնակչությանը բարձ
րակարգ բժիշկ-ստոմատոլոգ մասնագետների ծառայություն ապա
հովելու նպատակով:
Քչերը գիտեն, որ ՀՀ բժշկական գիտությունների,
ինչպես նաև ՌԴ բնական գիտությունների ակադե
միաների ակադեմիկոսին տասնամյակներ առաջ
հայրենիքում աշխատելու և իր ստացած գիտելիք
ներն ու փորձը մեր երկրում ներդնելու առաջարկ է
արել Երևանի բժշկական ինստիտուտի այդ ժամա
նակվա ռեկտոր, պրոֆեսոր, անվանի մանկաբույժ
Վիլեն Աստվածատրյանը։
«Այդ շրջանում ես աշխատում էի իմ դոկտորական
ատենախոսության վրա։ Ինձ կանչեց ԽՍՀՄ առող
ջապահության նախարարության գլխավոր մասնա
գետը՝ Բելոկուրովա Լիլիա Պավլովն ան և ասաց, որ
Երևանից Մոսկվա է ժամանել է Վիլեն Արմենակո
վիչը և առաջարկում է ինձ մասնագիտական գոր
ծունեությունը շարունակել այնտեղ»,- պատմում է
Վալերի Տատինցյանը՝ հավելելով, որ նրան գլխավո
րապես առաջարկվել էր ընդլայնել ինստիտուտում
ստոմատոլոգիական ոլորտի գիտական ուղղվա
ծությունը։ Արդիական էր նաև այն հարցը, որ ապագա ստոմատո
լոգներին դասավանդում էին գիտական կոչումն եր չունեցող մասնա
գետները, հետևաբար՝ ոլորտի զարգացման համար առաջնային էր
դասախոսական կազմի համալրումը, ինչը ենթադրում էր հետևողա
կան և շարունակական աշխատանք։

Այսպիսով՝ 1980 թվականին նա մրցութային կար
գով աշխատանքի է անցնում Երևանի պետական
բժշկական ինստիտուտում։ Չորս տարի թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ էր, այնու
հետև զբաղեցրել է նույն ամբիոնի վարիչի պաշտոնը,
իսկ 1985-1995թթ. Վալերի Տատինցյանը ԵՊԲՀ ստո
մատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանն էր։ Գրեթե
չորս տասնամյակ է պրոֆեսորը կլինիկական, գիտա
կան և մանկավարժական գործունեություն է իրակա
նացնում բժշկական համալսարանում։
Մասնագետն իր երկար տարիների գործունեության
ընթացքում մշտապես կարևորել է գիտական ոլորտի
աշխատանքը։ Հետադարձ հայացք նետելով՝ գոր
ծընկերներն էլ կփաստեն, որ Վալերի Տատինցյանին
հաջողվել է կատարել իր առջև դրված կարևոր առա
քելությունը։ Տասնամյակների ընթացքում նրա ղե
կավարությամբ պաշտպանվել է 33 թեկնածուական
և 7 դոկտորական ատենախոսություն։ Տարիներ
շարունակ պրոֆեսորն իր ներդրումն է ունեցել երի
տասարդ մասնագետների պատրաստման գործում։ Այսօր նրա
աշակերտները կայացած ստոմատոլոգներ են, որոնք հաջող
ված մասնագիտական գործունեություն են ծավալում արագ
զարգացող այս ոլորտում։
Վալերի Տատինցյանի՝ բժշկական համալսարանում տարբեր
պաշտոններում կատարած աշխատանքը համընկել է նաև մեր
երկրում պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված սո
ցիալ-տնտեսական խնդիրների, երկրաշարժի հետ։ Եվ այստեղ
է, որ մասնագետը ընդգծում է կարևոր մի ճշմարտություն. դժ
վարին տարիներին իրականացնելով մասնագիտական գոր
ծունեություն՝ նա այն համոզմանն է հանգել, որ ստոմատոլոգը
նախ ևառաջ բժիշկ է, որը պետք է տիրապետի առաջին բուժօգ
նություն տրամադրելու հմտություններին, ունենա բժշկական
գիտելիքներ։ Պատահական չէ, որ այս ոլորտի մասնագետների
դիպլոմն երում սահմանված է «բժիշկ-ստոմատոլոգ» եզրույթը։
Երկար տարիների փորձ ունեցող պրոֆեսորը համաձայն է այն
ասույթի հետ, որ սովորեցնելով նաև սովորում են։ Այդպես է նաև
իր դեպքում։ Պրոֆեսորի խոսքով՝ յուրաքանչյուր երիտասարդի
ընտրված նոր գիտական աշխատանք ենթադրում է նոր խոսք
ստոմատոլոգիայի ոլորտում, հետևաբար՝ ստոմատոլոգիայում
նորարարությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց գիտակ
երիտասարդ կադրերի։ Առկա հաջողությունների համալրմանն
է ուղղված նաև ուսումն ական նոր ծրագրերով հա
գեցած կրթությունը, որում մեծ է շարունակաբար
ընդլայնվող գիտական և հետազոտական ծրագ
րերի դերը:
Մեջբերելով դրվագներ իր առօրյա գործու
նեությունից՝ ԵՊԲՀ երկարամյա աշխատակիցն
ընդգծում է, որ մեծ ուշադրություն է հատկացնում
սովորողների հետ մի շարք մասնագիտական,
պրոբլեմային հարցերի քննարկմանը։ Նշենք,
որ Վալերի Տատինցյանը տարիներ շարունակ
Մոսկվայի կենտրոնական գիտահետազոտական
ինստիտուտի պրոբլեմային հարցերի քննարկման
հանձնաժողովի անդամ է։ Նա առանձնակի կար
ևորում է բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերություն
ներում էթիկական կանոնների և գրված ու չգրված
օրենքների պահպանման հարցը։ Օրինակ, նրա
խոսքով՝ հիվանդի ներկայությամբ ցանկալի չէ
քննարկել կամ վերլուծել նրա իսկ առողջությանը
վերաբերող նեղ մասնագիտական հարցեր, դա
շատ հանգիստ կարելի է անել նրա հեռանալուց
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հետո, երբ զրույցը միայն մասնագիտական շրջանակում է։
Պրոֆեսոր Տատինցյանի գնահատմամբ՝ Հայաստանում ստո
մատոլոգիան բարձր մակարդակի վրա է
Ստոմատոլոգները ներկայացնում են մի մասնագիտություն,
որի հետ կյանքում գոնե մեկ անգամ յուրաքանչյուրս անհրաժեշ
տություն ենք ունենում առնչվելու: Մասնագետներն օրգանիզմի
ընդհանուր առողջության պահպանման գործում կարևորում են
բերանի խոռոչի դերը, որն այլ կերպ ասած՝ օրգա
նիզմի հայելին է։ Բժիշկ-գիտնականն ատամն երն
առողջ պահելու հստակ բանաձև չի մատնանշում,
բայց ընդգծում է, որ պացիենտի ուշադրությունը
և բժշկի կողմից պրոֆեսոիանալ մոտեցումը կա
րող են նպաստել բերանի խոռոչում առաջացող
խնդիրների կանխարգելմանն ու լուծմանը։
Հմուտ ստոմատոլոգի գնահատմամբ՝ մեր երկ
րում ստոմատոլոգիան քայլում է միջազգային
պահանջներին համահունչ և բարձր մակարդակի
վրա է։
Նրա
կանխատեսմամբ՝
կազմակերպվող
տասնյակ միջազգային համաժողովն երն ու գի
տաժողովն երը, ինչպես նաև մասնագետների
գիտելիքները հարստացնելու շարունակական
ձգտումը կապահովեն ստոմատոլոգիայի ոլորտի
նաև հետագա առաջընթացը։
Վալերի Տատինցյանը մասնագիտական գիտե
լիքներին զուգահեռ կարևորում է ոչ միայն ապա
գա ստոմատոլոգների, այլև բոլոր բժիշկ-մաս
նագետների զարգացածությունը, հետաքրքրվածությունը նաև
այլ ոլորտներով, ինչպես նաև առաջին հերթին մարդկային ար
ժանիքների առկայությունը՝ կարող են որակյալ մասնագետներ
ձևավորել։
Չորս երեխաներից երեքը ստոմատոլոգներ են
Տատինցյանների ընտանիքում ստոմատոլոգների պակաս չի
զգացվում։ Վալերի Տատինցյանն ու իր՝ մասնագիտությամբ
տնտեսագետ կինը՝ Շողիկ Տատինցյանը (կնոջ ծնողները ևս
բժիշկներ են եղել), չորս երեխա ունեն, որոնցից
երեքը ընտրել են ստոմատոլոգ դառնալու ու
ղին։ Կարինե Տատինցյանը Չերկիզովսկի մսի
վերամշակման գործարանի գլխավոր բժիշկն է։
Բ.գ.դ., դոցենտ Լյուդմիլա Տատինցյանը ԵՊԲՀում վերջերս է պաշտպանել դոկտորական ատե
նախոսությունը։ Գայանե Տատինցյանը՝ ԵՊԲՀ
թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի
ամբիոնի ասիստենտ է, նա նաև ղեկավարում է
Տատինցյանների ընտանիքի ստոմատոլոգիա
կան կլինիկան, որը տարիներ առաջ հիմն ել է
ավագ Տատինցյանը։ Դավիթ Տատինցյանը մաս
նագիտական գործունեությունը որպես իմպլան
տոլոգ շարունակում է Կրասնոդարում։
Պրոֆեսոր Տատինցյանի երկար տարիների
մասնագիտական փորձը օրինակելի է այն հայ և
օտարերկրացի երիտասարդների համար, ովքեր
առաջիկայում պատրաստվում են ստոմատոլոգ
դառնալ։
Հեղինակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 ուսանկարները՝ ՎԱԼԵՐԻ ՏԱՏԻՆՑՅԱՆԻ
Լ
անձնական արխիվից և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Հայաստանում ստոմատոլոգիայում գրանցված հաջողություններն ակնհայտ են: Մեր երկրում ստոմատոլոգների պակաս չի
զգացվում, ոլորտի մասնագետներն էլ փաստում են՝ լավագույն
մասնագետները Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի
շրջանավարտներ
են:
Հայաստանում ստոմատոլոգիական կրթության ոլորտի խնդիրների
ու ձեքբերումների մասին զրուցել ենք ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի դեկան, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի
վարիչ, ՀԱԱ նախագահ Լազար Եսայանի հետ:
-Պարոն
Եսայան,
ինչպիսի՞
ձեռքբերումներ
է
ունեցել
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետն այս ուսումնական տարվա
ընթացքում: Ի՞նչ քայլեր են կատարվում կրթության որակի
բարելավման ուղղությամբ:
-Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ձեռքբերումներն այս
տարի բավականին շատ են: Ընթացիկ տարում տարբեր
ուղղություններով մի շարք պայմանավորվածություններ
են ձեռք բերվել՝ կրթության որակի բարելավման համար:
Մոսկվայի՝ ժողովուրդների բարեկամություն համալսարանի
հետ կնքվել է համաձայնագիր, ըստ որի՝ ԵՊԲՀ-ում
անցկացվող վերապատրաստումները ընդունելի են լինելու
ՌԴ-ում ու հավասարազոր Ռուսաստանում անցկացվող
վերապատրաստումներին: Այդ դասընթացները համատեղ
իրականացնելու են ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս մասնագետները:
Պետք է առանձնացնեմ Ստոմատոլոգների հայ-ամերիկյան
միջազգային առաջին վեհաժողովը, որին արտասահմանից
հրավիրաված էր 36 դասախոս: Այստեղ էր նաև Ստոմատոլոգների համաշխարհային կազմակերպության նախագահ
Քեթրին Քելլը և փոխնախագահ Գերհարդ Սիբերգերը, որոնց
մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ստոմատոլոգիայի գերազանցության
կենտրոնի բացման արարողությունը: Այն մեծ ձեռքբերում է ուսումնական
պրոցեսում՝ դասընթացները ճիշտ կազմակերպելու համար: Այսօր մենք
հնարավորություն ունեք իրականացնել ձեռքի հմտության դասընթացներ
ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար, ինչը
մեծ
նշանակություն ունի լավ բժիշկ պատրաստելու ճանապարհին:
Կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ մեր աշխատանքները
շարունակական են ու անընդհատ: Առաջիկայում նախատեսում ենք
հրավիրել մասնագետներ, անցկացնել սեմինարներ, այդ թվում՝ ձեռքի
հմտության դասընթացներ: Վերջերս Իտալիայի Ջենովա քաղաքի
բժշկական համալսարանի հետ նախնական պայմանավորվածություն
ենք ձեռք բերել ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում բացելու այդ
համալսարանի «Լազերային ստոմատոլոգիա» մագիստրոսական կուրսի
մասնաճյուղ, որտեղ կրթությունը կլինի անգլերեն՝ տարբեր երկրների մեր
գործընկերների մասնակցությամբ: Հույս ունեմ, որ 2019 թվականին այդ
համաձայնագիրը կյանքի կկոչվի: Բացի լազերային ստոմատոլոգիայից,
նախատեսվում է նաև այլ մագիստրոսական ծրագրերի իրականացում:
Մենք նպատակ ունենք բուհում կրթության որակի բարձրացմանը
զուգահեռ՝ զարգացնել նաև շարունական կրթությունը՝ մեր կոլեգաների
մասնագիտական
գիտելիքները անընդհատ հարստացնելով: Այդ
աշխատանքների շրջանակում բժշկական համալսարանը, Հայաստանի
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ստոմատոլոգների ասոցիացիայի հետ համատեղ,
ամեն ամիս Հայաստանի տարբեր շրջաններում
անցկացրել է մասնագիտական կոնֆերանսներ:
Վերջիններս նպաստում են մասնագիտական
զարգացմանը՝
օգտակար
լինելով
մեր
բնակչությանը:
-Ինչպիսի՞ ստոմատոլոգներ է կրթում ԵՊԲՀ-ն՝
պատրաստվածության տեսանկյունից:
-Հայտնի է, որ ԵՊԲՀ շրջանավարտները
հիմնականում շատ պատրաստված են: Դա
ոգևորող հանգամանք է: Մեր բուհն ավարտած
մասնագետները գործում են աշխարհի տարբեր
երկրներում: Չնայած այն հանգամանքին, որ
հաճախ լավագույն մասնագետները նախընտրում
են աշխատել արտերկրում, այս հարցի դրական
կողմն այն է, որ նրանք բարձր են պահում երկրի ու
բուհի պատիվը դրսում:
-Ստոմատոլոգիան Հայաստանում ինչպիսի՞
հաջողություններ է արձանագրել։
-Ստոմատոլոգիայի
գրանցած
հաջողություններն
ակնհայտ
են:
Ուրախությամբ կարող ենք արձանագրել, որ ինչպես օտարերկրացի
պացիենտները, այնպես էլ արտասահմանցի մեր հայրենակիցները
նախընտրում են իրենց ստոմատոլոգիական խնդիրները լուծել
Հայաստանում: Նրանք հիմնականում գոհ են հեռանում՝ ինչպես որակական,
այնպես էլ սպասարկամ տեսանկյունից: Այլ երկրների համեմատ՝ մեր երկրում
ընդունված ցածր գները՝ միջազգային մակարդակի ծառայության դիմաց,
նպաստում են Հայաստանում առողջապահական տուրիզմի զարգացմանը:
Մեր ոլորտում խնդիրներ ևս կան: Ամենատարածվածը՝ ստոմատոլոգների
մեծ թիվն է, որի արդյունքում մրցակցությունը բերում է ոչ թե որակի, այլ՝
անորակության: Երբ խոսվում է ստոմատոլոգների մեծ թվի մասին, դրա
մեծ բաժինը պատկանում է մասնավոր բուհերի «արտադրությանը»: Իմ
կարծիքով, որի հետ շատերը գուցե չհամաձայնեն, բժշկական կրթությունը
պետք է լինի պետական մենաշնորհ:
Ընդհանուր առմամբ, եթե ոլորտում ինչ-որ տեղ բացթողումներ լինում են,
մեր աշխատանքի միջոցով փորձում ենք լրացնել դրանք:
- Մասնավոր բուհերն իրենց կրթական ծրագրերով կարո՞ղ են մրցակցել
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի հետ:
-Մասնավոր բուհերի հետ մրցակցություն, կարող ենք ասել, չկա, քանի որ
վերջիններս չունեն ուսումնագիտական այն ներուժը, որն ունի ԵՊԲՀ-ն:
-Բժշկի մասնագիտությունը սովորաբար սերնդեսերունդ է փոխանցվում:
Այսօր էլ է այդպե՞ս: Կպատմե՞ք` ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը:
-Ես նույնպես բժիշկների ընտանիքից եմ: Ծնողներս, բնականաբար,
ցանկանում էին, որ ընդունվեի բուժական ֆակուլտետ: Գիտակից տարիքում
ես արդեն գիտեի, որ ուզում եմ բժիշկ դառնալ, բայց թե ինչ մասնագիտացում
պետք է ունենայի՝ դեռևս որոշված չէր: 8-րդ դասարանում իմ այցելությունն
ատամնաբույժի՝ ճակատագրական եղավ: Ստացվեց այնպես, որ ատամս
բուժելու համար կատարված անզգայացումը չէր ազդել, ու նյարդը
հեռացնելու ժամանակ իմ ինքնազգացողությունը վատացավ: Ինձ համար դա
ճակատագրական եղավ, և ես ընտրեցի ստոմատոլոգի մասնագիտությունը՝
մտածելով, որ ես պետք է ոչ մեկին ցավ չպաճառեմ: Հիմա գիտակցում եմ, որ
ցավն ախուսափելի է՝ ասեղի ծակոցն էլ կարող է ցավ պատճառել:
-Վերջերս վերընտրվեցիք դեկանի պաշտոնում: Որո՞նք են լինելու հետագա
գործունեության առաջնահերթությունները:
-Աշխատելու ենք այնպես, ինչպես աշխատել ենք և աշխատում
ենք՝
առաջնահերթությունն ուսանողների գիտելիքների մակարդակի
բարձրացումն է: Ես մշտապես ուսանողների մեջ սերմանում եմ այն միտքը,
որ նախքան լավ մասնագետ լինելը նախ պետք է լավ մարդ լինել, որի
արդյուքում էլ հնարավոր է շատ բաների հասնել: Ուսանողների հետ շատ
հաճախ են լինում շփումները, բոլոր հարցերը քննարկվում են և ժամանակի
ընթացքում ստանում իրենց լուծումները:
Հարցազրույցը՝ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ

Հարցազրույց

 ԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
Ռ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՎՍՏԱՀ
ՔԱՅԼԵՐՈՎ ԱՌԱՋ Է ԸՆԹԱՆՈՒՄ
Ռազմական բժշկությունը Հայաստանում օրե
ցօր նոր հաջողություններ է արձանագրում:
Հետխորհրդային երկրներից միայն Հայաստանն
ու Ռուսաստանն ունեն ռազմաբժշկական ֆակուլ
տետ, որտեղ պատրաստվում են հայրենիքի հա
մար կարևոր նշանակություն ունեցող մասնագետ
ներ՝ ռազմական բժիշկներ: Մայիսի 19-ին լրանում է
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի գործունեության 25
տարին: Այս ընթացում ֆակուլտետը հայկական բա
նակին տվել է մոտ 700 շրջանավարտ՝ ռազմական
բժիշկներ, որոնք իրենց գործունեությունը սկսել են
զորամասային օղակից: Ռազմաբժշկական կրթութ
յան, դրա զարգացման հեռանկարների մասին է մեր
զրույցը ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ,
դոցենտ, բ/ծ գնդապետ Վարդան Ծատուրյանի հետ:

-Պարոն Ծատուրյան, ինչպե՞ս կգնահատեք ռազմաբժշ
կական կրթությունը Հայաստանում: Ովքե՞ր են ընտրում
ռազմաբժշկի մասնագիտությունը: Ֆակուլտետ ընդուն
վել ցանկացողներին ի՞նչ պահանջներ են առաջադրվում:
-Ռազմաբժշկական կրթությունը Հայաստանում վստահ
քայլերով առաջ է ընթանում, զարգանում է: Այս ֆակուլ
տետ ընդունվում են նրանք, ովքեր իրենց ապագան տես
նում են ռազմական բժշկության մեջ: Ռազմաբժշկական
ֆակուլտետ ընդունվելու համար մրցակցությունը միշտ էլ
բարձր է եղել, հետևաբար՝ ընդունվում են այն կուրսանտ
ները, որոնք բարձր նիշեր են հավաքում: Հետագայում
նրանք ունենում են բարձր առաջադիմություն, որն ակն
հայտ է դառնում տարիների ընթացքում՝ նրանց ուսումն ա
ռության ընթացքին:
-Զարգացման ինչպիսի՞ հեռանկարներ ունի ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետը: Որո՞նք են հիմն ական խնդիրները,
ևի՞նչ քայլեր են արվել ու արվում դրանք լուծելու համար:
-Մենք այսօր ունենք կայացած ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետ և կրթագիտական ռազմաբժշկական կենտ
րոն, որտեղ իրականացվում են գիտական, ռազմարդ
յունաբերական նշանակության հետազոտություններ:
Ռազմբաժշկական ֆակուլտետը գլոբալ խնդիրներ չունի.
ընթացիկ հարցերը լուծվում են շարունակական աշխա
տանքի արդյունքում: Մեր առջև դնում ենք ուղենիշեր ու
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շարժվում ենք առաջ: Այս պահին մեզ համար ուղենիշ է
համարվում միջազգային ոլորտը, որը ֆակուլտետը կտա
նի միջազգայնացման:
Ի սկզբանե ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի
ծրագրային հիմքում դրվել է Սանկտ Պետերբուրգի ռազ
մաբժշկական ակադեմիայի ծրագրային հիմքը՝ տեղայ
նացնելով, համապատասխանեցնելով ՀՀ զիված ուժե
րի պահանջներին: Համագործակցում ենք միջազգային
գործընկերների հետ: Ֆակուլտետում ուսուցումն իրակա
նացվում է երեք լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:
Ռազմամասնագիտական առարկաներ են անցնում ոչ
միայն ապագա ռազմական բժիշկները, այլև ԵՊԲՀ գրեթե
բոլոր ուսանողները, այդ թվում՝ արտասահմանցիները:
Հայաստանի պայմաններում ռազմաբժշկական ոլորտը
գրավչության տեսանկյունից խնդիրներ չունի, այդուհան
դերձ, մենք շարունակում ենք ուսումն ասիրել նաև միջազ
գային փորձը՝ ավելի զարգացնելով ռազմաբժշկական
ուղղությունը:
-Ի՞նչ հաջողություններ է արձանագրել ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետը: Համագործակցության ինչպիսի՞
ծրագրեր են իրականացվում:
-ՀԱՊԿ (Հավաքական անվտանգության պայմանագրի
կազմակերպություն) երկրների համար ԵՊԲՀ-ն ու ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետը ճանաչվել են որպես ուսումն ա
կան բազա՝ ռազմական բժիշկներ պատրաստելու համար:
Սեպտեմբերից կունենանք կուրսանտներ նաև ՀԱՊԿ
երկրներից: Մենք համագործակցում ենք Հունաստանի,
Հնդկաստանի և Չինաստանի հետ, ինչպես նաև ապա
գայում Ինդոնեզիայից և Իրաքից սպասում ենք բժիշկնե
րի, որոնք կանցնեն վերապատրաստման դասընթացներ
ռազմաբժշկական ֆակուլտետում: Դա հիմք է հանդիսա
նում ֆակուլտետի միջազգայնացման համար:
Մեզ մոտ սովորում են նաև ՀՀ պաշտպանության նա
խարարության պատվերով ուսանողներ, որոնք ավար
տելուց հետո կծառայեն զորամասային առաջին օղակում՝
լրացնելով մեր բանակի շարքերը:
-Հայոց բանակում ի՞նչ դեր ունի ռազմական բժիշկը:
Ո՞րն է բժշկի ու ռազ
մա
կան բժշկի հիմնա
կան տար
բե
րությունը:
-Ռազմական բժշկի ամենակարևոր դերը բանակում
զինվորի կողքին լինելն է՝ ցանկացած իրավիճակում:
Ռազմական բժիշկը պետք է լինի վստահելի մարդ, որ
պեսզի զինվորն ինչպես առողջական, այնպես էլ ցանկա
ցած խնդրի դեպքում առանց վարանելու դիմի և ստանա
օգնություն: Ռազմական բժիշկը պետք է պատրաստ լի
նի ցանկացած մարտահրավերի, դժվարության: Պետք է
շարժվի՝ «Ո՞վ, եթե ոչ՝ ես» սկզբունքով: Դրանով դրվում է
նաև մասնագիտական հիմքը՝ որպես զինվորական բժիշկ:
Բժշկի և ռազմական բժշկի մասնագիտությունը կարող
ենք առանձնացնել այնպես, ինչպես կառանձնացնենք
բժշկությունն ու ռազմաբժշկությունը: Ռազմական բժիշկն
իր գործունեությունը ծավալում է ավելի էքստրեմալ պայ
մաններում: Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, բոլոր այն
վիրավորները, ովքեր հասցրեցին բժշկական օգնություն
ստանալ, հիմնականում ողջ մնացին ռազմական բժիշկնե
րի կազմակերպչական ու գիտելիքների բարձր մակարդա
կի շնորհիվ: Դա ուղենիշ է հետագա սերունդների համար:

-Ապագա ռազմական բժիշկները մասնագիտացման ո՞ր
ուղղությունն են ավելի հաճախ ընտրում: Հայաստանում
ամենաշատն ինչպիսի՞ մասնագետների պահանջարկ կա:
-Ամենապահանջված մասնագետները վիրաբույժներն
են, հետևաբար՝ ընտրում են վիրաբուժական ուղղութ
յունը: Սակայն պետք է շեշտեմ նաև թերապևտների մեծ
դերը: Ուսումն առության ժամանակ կուրսանտները հա
վասարապես ուսանում են բժշկության բոլոր ուղղություն
ները, հետագայում՝ զորքերում երեք տարի ծառայելուց
հետո, առնչվելով բժշկական տարբեր ուղղությունների
հետ, հնարավորություն են ստանում մասնակցելու կլինի
կական օրդինատուրայի մրցույթին։ Հատկացված տեղե
րից, որոնք որոշվում են ըստ բանակի պահանջների, ընտ
րում են այն, ինչ իրենց հոգեհարազատ է: Այս տարի ևս
մեկ նորամուծություն է արվել. կլինիկական օրդինատու
րա ընդունվող ռազմական բժիշկը ստանում է նախանշա
նակում, թե սկզբնական շրջանում ո՞ր հոսպիտալում պետք
է շարունակի իր գործունեությունը: Սա հնարավություն
է տալիս պլանավորել ծառայությունը: Մենք, ստեղծելով
ընդհանուր համակարգ, ունենում ենք կանխատեսելիութ
յուն և ընտրության հնարավորություն՝ կուրսանտի համար:
Դիմորդը գիտի՝ եթե ընդունվեց ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական
ֆակուլտետ, ինչ է սպասվում 6 տարի անց։ Ամբողջ ուղին
նախանշված է, սկզբում՝ ինտերնատուրա, ապա՝ 3 տա
րի զորքեր և այլն: Դա բարձրացնում է գրավչությունը ֆա
կուլտետն ընտրողների համար:
Սովորողները կլինիկական օրդինատուրան անցնում են
ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սանկտ Պետերբուրգի
ռազմաբժշկական ակադեմիայում։ Մենք ունենք նաև
Չինաստանում, Գերմանիայում, Հունաստանում վերա
պատրաստման մեկնած ռազմական բժիշկներ, որոնք վե
րադառնում են ու լրացնում հայկական բանակի շարքերը:
Դա փորձի փոխանակման հիանալի հնարավորություն
է, որի արդյունքում հայկական բանակում ունենում ենք
այդ բոլոր երկրների լավագույն փորձը: Սա է պատճառը,
որ մեր զինվորական բժիշկները մի քանի անգամ ավելի
բարձր որակավորում են ունենում: Մենք հպարտանալու
շատ առիթներ ենք ունեցել՝ բարձր կարգի ռազմական
բժիշկների շնորհիվ:
-ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտները
լավ արդյունքներ են գրանցում նաև սպորտային մրցա
շարերում: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:
-Մեզ համար առաջնահերթություն է, որ կուրսանտ
ներն ընդունվելիս, գիտելիքների հետ մեկտեղ, լինեն նաև
առողջ: Դրանով է պայմանավորված նրանց արձանագ
րած հաջողությունները ֆուտբոլի, բասկետբոլի, շախ
մատի մրցաշարերում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ՝ կարևոր
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է ընդհանուր զարգացածությունը: Նրանք անմասն չեն
մնում նաև մշակութային միջոցառումն երից, ինչն օգնում
է զարգանալ՝ բարձր պահելով հայ անվանի ռազմական
բժիշկների անունն ու պատիվը։ Դա նրանց պատրաստ
ման և անձի կայացման փուլերից մեկն է։ Ժամանակակից
ռազմական բժշկությունը մենք պատկերացնում ենք Լևոն
Օրբելու միջոցով։ Ավելին ասեմ՝ ռազմահայրենասիրա
կան դաստիարակության դրվագներից մեկն այն է, որ
կուրսանտներն ավարտական դիպլոմն երի միջուկները
ստանում են Ծաղկաձորում՝ Օրբելի եղբայրների տունթանգարանում, որտեղ և այդ միջուկներին դրվում է ան
վանի ռազմական բժշկի անձնական կնիքը։
-Պարոն Ծատուրյան, ինչպե՞ս եք Դուք ընտրել ռազմա
կան բժշկի մասնագիտությունը:
-Ես ընտրություն էի կատարում բժշկի և իրավաբանի
մասնագիտությունների միջև։ Պապս խորհուրդ տվեց, որ
եթե ուզում եմ մարդկանց լավություն անել, նախընտրեմ
բժշկի մասնագիտությունը։ Հենց իմ ընդունվելու տարում
բացվեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ու ես դիմեցի այն
նկատառումով, որ նոր, բաց դաշտ է, որտեղ անելիքներն
ու հնարավորություններն ավելի շատ են։
-Ինչպես բժշկի դերը հասարակության մեջ, այնպես էլ
ռազմական բժշկի դերը զինված ուժերում՝ անվիճելի է։
Բոլորովին վերջերս տոնեցինք Հայկական բանակի կազ
մավորման 27-ամյակը։ Վստահ եմ՝ կցանկանաք Ձեր
հղումն ուղղել այդ առիթով։
-Այո՛, բանակի կայացման օրվա առթիվ շնորհավորում
եմ բոլոր զինծառայողներին, զիվորներին, ռազ
մական բժիշկներին, նրանց, ովքեր ներկա պահին
գտնվում են զորքերում, ծառայության մեջ և իրակա
նացնում են իրենց վրա դրված մեծ պարտավորութ
յունը: Հայաստանում ռազմական բժիշկները շարժ
վում են ժամանակին համընթաց, տիրապետում են
մասնագիտական անհրաժեշտ հմտությունների, ինչի
արդյունքում բանակը մարտական պատրաստութ
յունն իրականացնում է առանց խոչընդոտների։
Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բանակի տոնի
կապակցությամբ, մաղթում խաղաղ երկինք ու բարի
ծառայություն:
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Լուսանկարները՝  Կ
 ԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

1999թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակել
է Մայրենի լեզվի միջազգային օր` ի նպաստ
մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման և
գործածության աջակցման։ Այդ օրվա մասին զրուցել
ենք հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ
Հենրիետա Սուքիասյանի հետ՝ ամբիոնում տարվող
աշխատանքների և այլ թեմաների շուրջ։
Նախքան հայոց լեզվի ամբիոնի հիմն ադրումը՝
1967թ. հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդվել
բժշկական ինստիտուտի նախապատրաստական դա
սընթացում, իսկ 1975թ.՝ նաև նախապատրաստական
բաժանմունքում: Սկզբնական շրջանում հայոց լեզվի և
գրականության դասընթացը նախատեսված էր միայն
ռուսական կրթություն ունեցող ուսանողների համար:
Հա
յոց լեզ
վի ամ
բիո
նը հիմնադր
վել է 1992թ., ար
տասահմանցիների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնում
գործող հայոց լեզվի և գրականության դասընթացի
հիման վրա: Գործունեության վաղ շրջանում ամբիոնում աշ
խատել են Մ. Հ. Դարբինյանը, Հ. Վ. Սուքիասյանը. Ա. Շ.
Դանիելյանը, Ա. Շ. Ավետիսյանը, Ս. Խ. Թորոսյանը, Ա. Գ.
Ավետիսյանը, իսկ հետագայում ամբիոնը համալրվել է նոր
մասնագետներով՝ Լ. Խ. Թորոսյան, Ն. Ա. Թոռունյան, Գ. Ա.
Դավթյան, Մ. Լ. Աթաբեկյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Մ. Հ. Բա
բայան, Ն. Հ. Եղիազարյան, Ա. Բ. Սիսյան, Ս. Ա. Լալայան, Ս.
Ս. Մինասյան և այլք:
Այժմ ամբիոնի հիմն ական գործառույթներից մեկը տեղա
ցի ուսանողներին հայոց լեզու և բժշկական տերմինաբա
նություն դասավանդելն է:
ԵՊԲՀ-ում դասընթացը կոչվում է հայոց լեզու և բժշկական
տերմինաբանություն: Տեղացի ուսանողներին առարկան
դասավանդվում է 1-ին կուրսում, շաբաթական 2 ժամով:
Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտութ
յունների թեկնածու, դոցենտ Հենրիետա Սուքիասյանը
նշում է, որ դասընթացի նպատակն է՝ դպրոցում ձեռքբերած
հանրակրթական լեզվական գիտելիքները տեղայնացնել,
խորացնել հայոց լեզվի իմացության մասնագիտական ուղղ
վածությունը, հայերենի իմացության այն անհրաժեշտ հիմ
քը դնել, որի վրա հնարավոր լինի շարունակել բժշկագիտա
կան լեզվի յուրացումը մյուս բոլոր դասընթացների միջոցով:
«Եթե դպրոցը հաջողությամբ լուծեր իր առջև դրված
խնդիրները և ոչ մասնագիտական բուհերին ապահովեր
հայերենին պատշաճ մակարդակով տիրապետող շրջանա
վարտներով, ապա մեր բուհի շրջանակներում բարձրագույն
մասնագիտական կրթությամբ բժիշկների լեզվական պատ
րաստվածության խնդիրը հնարավոր կլիներ առավել հաջո
ղությամբ լուծել»,-ընդգծում է Հենրիետա Սուքիասյանը:
Հայոց լեզվի ամբիոնի ղեկավարը համոզված է, որ պետք
է վերականգնել հայերենի ընդունելության քննությունը.
«Հայոց լեզվի ամբիոնի՝ առաջին կուրսում անցկացված
սկզբնական ստուգումն երը ցույց են տալիս, որ ուսանող
ների միայն մի փոքր մասն է, որ թելադրությունից կարող
է դրական գնահատական ստանալ: Ուսանողները բուհ են
գալիս հայերենի իմացության խիստ տարբեր մակարդակ
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ներով»: Ըստ Հենրիետա Սուքիասյանի՝ ամբիոնի առաջնա
հերթ խնդիրներն են՝ հաշվի առնել ուսանողների նախնական
իմացության մակարդակը, հաղթահարել նրանց իմացության
մակարդակների խայտաբղետությունը, ապահովել մայրենիի
անհրաժեշտ իմացության միատեսակ մակարդակ:
Բուհերում ժամաքանակի մեծ մասը հատկացվում է դպրո
ցի թերացումն երի վերացմանը՝ ի հաշիվ լեզվի մասնագի
տական տեղայնացման: ԵՊԲՀ-ում բժշկագիտական լեզուն
ուսուցանվում է 2-րդ կիսամյակում՝ բժշկագիտական լեզվի և
ոճի առանձնահատկությունների ուսուցում, մասնագիտական
բառապաշարի յուրացման ապահովում, տեքստերի վերլու
ծությամբ բժշկագիտական լեզվին բնորոշ տիպական սխալ
ների վերհանում, տիպային փաստաթղթերի կառուցվածքի
և լեզվի ուսուցում՝ դեղատոմս, հիվանդության թերթիկ, հի
վանդության պատմություն, ախտորոշում, եզրակացություն,
դեղամիջոցների և բուժամիջոցների նկարագրում, հիվանդի
հետ բանավոր հաղորդակցվելու, նրանից անհրաժեշտ տե
ղեկություններ ստանալու, հիվանդի վրա ներգործություն
ունենալու, խոսքաբուժության հմտությունների կիրառում...
Կարևորվում է մասնագիտական
լեզվի դասավանդումը՝
ծանոթություն հայերենի տերմինաշինության հիմունքներին,
տերմինների ուսուցում խոսքաշարում՝ հիվանդության անուն
ներ, ախտանիշեր, մարմն ի կառուցվածք, առանձին օրգան
ների անուններ՝ լատիներենի և այլ լեզուների զուգորդմամբ,
բառակազմական-ստուգաբանական վերլուծությամբ, դրանք
ինքնուրույն կիրառելու հմտությամբ: Հայոց լեզվի ամբիոնի
ղեկավարի խոսքով՝ ուշադրություն է դարձվում տերմինների
ուղղագրությանը, ուղղախոսությանը: «Մենք այն կարծիքին
չենք, թե հայերեն դասընթացն ուսանողին մասնագիտական
լեզվի կատարյալ իմացություն է տալիս. հայերենի իմա
ցությամբ այն անհրաժեշտ հիմքն է դրվում, որը հնարավոր
է դարձնում մասնագիտական լեզուն յուրացնել մյուս բոլոր
մասնագիտական առարկաների միջոցով»,-նշում է Հենրիե
տա Սուքիասյանը: Օտարերկրացի ուսանողներին հայոց
լեզուն 1-ին կուրսում դասավանդվում է շաբաթական 4, իսկ
2-րդ և 3-րդ կուրսում՝ 2 ժամով:
Ըստ Հենրիետա Սուքիասյանի՝ ԵՊԲՀ-ում օտարերկրացի

ների ուսուցումն ունի իր առանձնահատկությունը: Նախ հաշվի
է առնվում այն հանգամանքը, որ օտարերկրացի ուսանողներին
հայերեն ուսուցանելը պայմանավորված է հայերենի տարաբ
նույթ իմացության մակարդակով: Բժշկական համալսարանի
հայոց լեզվի ամբիոնը 2002 թվականից ամրագրել է արտասահ
մանցի ուսանողների հետ աշխատելու փորձը: Ըստ հայերենի
իմացության մակարդակների՝ կազմվել են ծրագրեր, օրացու
ցային պլաններ, կատարվել են դասերի մեթոդական մշակում
ներ: Այդ տարիների ընթացքում տպագրվել են ուսումն ամե
թոդական ձեռնարկներ, բառարաններ, զրուցարաններ:
Բուհում ուսանում են օտարերկրացի ուսանողներ ԱՊՀ-ից,
Սփյուռքից և օտարազգի ուսանողներ արտասահմանյան
բազմաթիվ երկրներից՝ Հնդկաստանից, Իրանից, Թայ
լանդից, Չինաստանից, Պակիստանից, Նեպալից, Մեր
ձավոր Արևելքից, ԱՄՆ-ից:
«ԱՊՀ երկրներից եկած ուսանողները հիմն ականում ռու
սախոս են, և դասընթացի նպատակը ուսուցման ընթաց
քում ռուսերենի անհարկի ազդեցությունը վերացնելն է և
նրանց հնարավորինս հայերեն լեզվամտածողությամբ
զինելը»,-նշում է բանասիրական գիտությունների թեկնա
ծուն:
Բոլորովին այլ է անգլախոս սփյուռքահայերի ուսուցման
խնդիրը: Ուշադրություն ենք դարձնում երկու գրական
տարբերակների՝ արևմտահայերենի և արևելահայերենի
ընդհանրություններին և տարբերություններին: Մեր խո
րին համոզմամբ պետք է առավելապես զարգացնել
սփյուռքահայերի արևելահայերեն բառապաշարը՝ մայր
հայրենիքում նպաստելով նրանց դյուրին հաղորդակց
մանը: Առավել դժվար է օտարալեզու այլազգի (հնդիկ,
պարսիկ, արաբ, հորդանանցի) ուսանողների հայերեն ու
սուցումը, որը կազմակերպվում է երեք փուլով՝ 1. սկզբնա
փուլով, 2. հիմն ական դասընթացով, 3. մասնագիտական
լեզվի ուսուցմամբ: Բժշկագիտական խոսքի դասավանդ
ման բաղկացուցիչ մաս են հիվանդությունների, բժշկա
կան հիմն արկների, բաժանմունքների, մասնագիտություն
ների, գործիքների անվանումն երը: Այս ամենը նպաստում
է անգլախոս ուսանողներին պատրաստելու որպես հմուտ
բժիշկներ, որոնք մասնագիտական պրակտիկան անց
կացնում են կլինիկաներում՝ հայախոս միջավայրում»,-ա
սում է բժշկական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի
ղեկավարը:
Նա նաև ընդգծում է, որ հայերենին չտիրապետող արտասահ
մանցի ուսանողներին հայոց լեզու դասավանդելն ունի նաև ճա
նաչողական նշանակություն: Օտարները հայերենով են ճանա
չում Հայաստանը: Այդ նպատակով, Հենրիետա Սուքիասյանի
համոզմամբ, անհրաժեշտ է նախ՝ անգլախոս ուսանողների մեջ
հետաքրքրություն առաջացնել մեր հնագույն լեզվի և մշակույթի
նկատմամբ, ապա՝ դասի ընթացքում բանաստեղծությունների,
երգերի, հանելուկների, խաղիկների ուսուցմամբ ևս նպաստել
օտարերկրացի ուսանողի բառապաշարի հարստացմանը, լեզ
վամտածողության զարգացմանը:
Այսպիսով, արտասահմանցի ուսանողների հայերենը յուրաց
նում են ոչ միայն ծրագրային նյութերի, այլև ճանաչողական նյու
թերի և էքսկուրսիաների միջոցով:
Դրա նպատակն է օտարերկրացի ուսանողներին հաղոր
դակից դարձնել մեր մայրենի լեզվին, ազգային արժեքներին:
«Նրանց ոչ միայն հաղորդակից ենք դարձնում մեր մշակույթին
և հոգևոր արժեքներին, այլև հնարավորություն ենք ստեղծում
ներկայացնելու իրենց ազգային սովորույթները, մշակույթը՝ բա
րեկամության կամուրջ ստեղծելով տարբեր ազգերի երիտա
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Հարցազրույց
սարդների միջև»,-ընդգծում է տի
կին Սուքիասյանը:
Խորհրդային տարիներին բժշկա
կան համալսարանում ուսուցումը
հիմն ականում ռուսերենով էր: Հա
յերենով հրատարակված դասագր
քերի ու ձեռնարկների ստվար մա
սը թարգմանվում էր ռուսերենից, և
բժշկագիտական լեզուն հեղեղված
էր հայերենի լեզվամտածողութ
յանն անհարիր ոճական, քերակա
նական սխալներով, տրամաբանա
կան թերություններով: Այս ամենի
հետևանքով, ըստ հայոց լեզվի ամ
բիոնի ղեկավարի, ասելիքը հա
ճախ չէր հասնում ունկնդրին կամ
ընթերցողին՝ տեղիք տալով թյու
րըմբռնումն երի:
«Վերջին մեկ-երկու տասնամ
յակում հայերենացվեց կրթական
համակարգը: Աստիճանաբար մե
ծա
նում է հա
յոց լեզ
վի դե
րը նաև
մասնագիտական տարբեր ոլորտներում: Սկսվել է նաև առող
ջապահության ոլորտի հայերենացումը: Մեծանում է հայերե
նով լույս տեսնող բժշկագիտական գրականության ծավալը:
Դեռևս 1989-ից ամբիոնը զբաղվում է համալսարանի դասագր
քերի, գիտական հոդվածների, բժշկագիտական գրականութ
յան խմբագրմամբ: Բժշկագիտական լեզվի նպատակային ու
սումն ասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատությունների,
դասագրքերի, դասախոսությունների, ուսումն ական ձեռնարկ
ների լեզուն այժմ էլ կանոնարկված չէ: Ակնառու է ոչ հայեցի
մտածելակերպը, որը, անշուշտ, պայմանավորված է օգտա
գործվող ռուսերեն և անգլերեն գրականության ազդեցությամբ:
Բժշկագիտական գրականության լեզուն հղկելու գործընթացը
տևական է: Մենք միշտ կարևորել և կարևորում ենք բժիշկմասնագետների և լեզվաբանների գործակցությունը այս հար
ցում: Կարևոր է, որ այդ գործընթացը արդեն սկսվել է և պետք
է հետևողականորեն առաջ տանել»,-շեշտում է Հենրիետա Սու
քիասյանը:
Տարիներ ի վեր Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նում ավանդույթ է դարձել բազմաբնույթ միջոցառումն եր կազ
մակերպելը, և այդ միջոցառումն երը շարունակ կազմակերպել է
ԵՊԲՀ «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնը: 17 տարի
է՝ կենտրոնը կատարում է հայրենանվեր գործ՝ բազմաբնույթ
հետաքրքիր ու բավանդակալից հոբելյանական միջոցառում
ներով հարստացնելով համալսարանական առօրյան: Ուշադ
րության են արժանի հատկապես Մայրենի լեզվի օրը, Մայիս
յան հաղթարշավն երը, Մեծ եղեռնի տարելիցը:
«Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնի գործունեութ
յան շրջանակում կազմակերպվում են ուսանողական միջամ
բիոնական գիտաժողովն եր, տեղացի և արտասահմանցի ու
սանողների միջխմբային և ներխմբային բանավոր խոսքի,
հայրենագիտական թեմայով մրցույթներ:
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Բժշկի աշխատանքը մասնագիտական գիտելիքներից
զատ պահանջում է նաև զարգացածության որոշակի մա
կարդակ։ Բժիկը բոլոր ժամանակներում համարվել է նաև
բարեկրթության խորհրդանիշ։ Պահանջված այս մասնա
գիտության դարբնոցում ապագա բժիկների ոչ միայն մաս
նագիտական գիտելիքները, այլև վերլուծական միտքը
զարգացնելու, հետաքրքրությունների շրջանակը ընդլայնե
լու ուղղությամբ բազմակողմանի աշխատանքեր նույնպես
տարվում են։ Սովորողների հասարակական ակտիվությու
նը խթանելը ԵՊԲՀ հասարակագիտության ամբիոնի դա
սախոս, կրթության որակի ապահովման և զարգացման
մասնագետ Հայարփի Սահակյանի ամենօրյա ուշադրութ
յան կենտրոնում է։ Երիտասարդ, բայց փորձառու դասա
խոսը ԵՊՀ շրջանավարտ է, վերապատրաստումն եր է անցել
Իտալիայում, Լեհաստանում և Ուկրաինայում։ Նա ապագա
բժիշկներին հայերենով և անգլերենով դասավանդում է փի
լիսոփայություն և բիոէթիկա։ Իր ուսանողներին արտալսա
րանային բազմաբնույթ միջոցառումն երում ներգրավելն
արդեն տարիների պատմություն ունի, իսկ վերջին ուսումն ա
կան տարում ուսանողակենտրոն նախաձեռնությունները
ստացել են նոր շունչ։
«2015 թվականից հասարակական նախաձեռնությունները
պարբերական բնույթ էին կրում, մինչ այդ, մոտ երեք տարի,
հարմարվում էի աշխատանքի բնույթին ու բարդություննե
րին։ Փորձում էի հասկանալ ուսանողներին, ու, ամենակար
ևորը, ինձ համոզել, որ մեր տեսլականներն ուսումն առության
գործընթացում շատ տարբեր են, ինչը, սակայն, չի նշանա
կում, թե մեկը լավն է, մյուսը՝ վատ: Բ
 այց պիտի ազնվորեն
նշեմ, որ սկզբում դժվար էր գիտակցել այս ամենը, հատկա
պես, որ ես դեռ ուսանողի նստարանին էի»,- անկեղծանում
է Հայարփի Սահակյանը։ Հետագայում, երբ դասաժամն օգ
տագործում էր բացառապես թեմաները քննարկելու, գրքեր
կարդալու և վերլուծելու համար, իր կարծիքով՝ դասը ավելի
հետաքրքիր դարձավ ուսանողների, ինչ
պես նաև իր՝ երիտասարդ դասախոսի
համար։
«Սկզբում, երբ նոր էի սկսել դասախո
սական աշխատանքը, երբեմն լսարան
պահելու հարց էր առաջ գալիս։ Երիտա
սարդ էի, գուցե ուսանողները երբեմն լուրջ
չէին վերաբերվում, սակայն հետո կոտր
վեցին կարծրատիպերը, և երկկողմ սկսե
ցինք առավել արդյունավետ ու հետաքր
քիր դարձնել դասերը։ Ասում են՝ ես խիստ
դասախոս եմ։ Անկեղծ՝ չեմ կարող ասել,
իրենք ավելի ռեալ են դատում: Ուսանող
ները շատ հետաքրքիր են, հավասար ու ոչ
լարված մթնոլորտ կա լսարանում, լսարա
նում իշխանության կռիվ չպետք է լինի»,վստահեցնում է հասարակագիտության
ամբիոնի դասախոսը։
Հենց իրենք՝ ապագա բժիշկները դրդե
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ցին սովորողների հետ գրեթե հասակակից դասավան
դողին արտալսարանային ակտիվություն դրսևորել։
«Զգացել էի իրենց մեջ այդ պահանջը։ Ես էլ, բնա
կանաբար, անսացի ու այդ պահին դա կարծես այն էր,
ինչ ուզում էի»,- շեշտում է նա՝ հավելելով, որ սիրում է
իր աշխատանքը և ուսանողների շնորհիվ և, իհարկե,
նրանց իսկ օգուտի համար ինքն իրեն խոստացել է, որ
երբ զգա, որ այլևս փոխանցելու ոչինչ չունի, ապարդ
յուն են ջանքերը, որքան էլ բարդ լինի՝ կթողնի այս աշ
խատանքը։
Հայարփին մեծ ոգևորությամբ է պատմում հասարա
կական իր նախաձեռնությունների մասին, խնամքով
պահպանում ուսանողների հետ տարբեր տարիներին
արված լուսանկարները, անգամ Իրանից ու Հնդկաս
տանից ժամանած ուսանողների ծնողների շնորհակա
լական նամակները։
Պատմում է, որ առաջին քննարկումն երը սկսել էր
իր գործընկերուհու՝ նույն ամբիոնի դասախոս Ռոզա
Նեմիշալյանի հետ։ Փիլիսոփայության և բիոէթիկայի
դասախոսները Հայոց ցեղասպանության 100-րդ
տարելիցի կապակցությամբ ֆիլմ-հոլովակ էին նկարա
հանել՝ «Չհնչած հարցի 24 պատասխանները» խորագ
րով: Ֆիլմ-հոլովակը 24 րոպե էր տևում, որի ընթացքում
24 հայտնի պատմաբաններ, երաժիշտներ, մարզիկներ
ու քաղաքական գործիչներ պատասխանում են հետև
յալ հարցին՝ ի՞նչ փաստարկ կբերեիք, որ Հ
 այոց ցեղաս
պանությունը ժխտողներն ընդունեին այն:
Այս ուսումն ական կիսամյակում, ինչպես և նախորդ
տարի, ծրագրվում է գրքերի և ֆիլմերի քննարկում
ներ, տարատեսակ, այդ թվում մարզային այցելություն
ներ կազմակերպել։ Կշարունակվի նաև «Իմ տեսանկ
յունից» խորագրով ինտերակտիվ հանդիպումն երի
շարքը, որը ևս մեծ արձագանք ստացավ ուսանողնե
րի շրջանում։ Ընտրվող թեմաները վերաբերում են ոչ
միայն բժշկագիտությանը, այլև ժամանակակից երի
տասարդներին հետաքրքրող ամենատարբեր հարցե
րի։ Ուսանողները նախապես ընտրված թեմայի շուրջ
ներկայացնում էին իրենց պատկերացումն երը, փաս
տարկում, մեկնաբանում, միմյանց հարցեր ուղղում։
Դասախոսի գերնպատակն է՝ ոչ մի դեպքում չխոչըն
դոտել սովորողների սեփական կարծիքը արտահայ
տելու հնարավորությանը, այլ հակառակը՝ խրախուսել
նրանց վերլուծական կարողությունների զարգացումը։
Ամփոփելով զրույցը՝ Հայարփին ընդգծում է, որ ու
սանողներն իրեն շատ բան են սովորեցրել, թե կյանքի,
թե գիտելիքների առումով: Պատահական չէ, որ ուսա
նողների համար նա ֆեյսբու
քում «Ճանապարհ դեպի փի
լիսոփայություն» անվանմամբ
խումբ է ստեղծել՝ խրախուսելով
հետազոտական ակտիվությու
նը նաև վիրտուալ տիրույթում։
Պատրաստեց
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

Հարցազրույց

2019-ը հոբելյանական է Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի այն ամբիոնների համար, որոնք իրենց
գործունեությունը սկսել են դեռևս Երևանի պետական հա
մալսարանի բժշկական ֆակուլտետում՝ 1924 թվականին։
Դրանցից մեկի` 95-ամյա հոբելյանի առիթով են մեր զրույց
ները ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, նույն
ամբիոնի նախկին վարիչ Գրիզելդա Նավասարդյանի և
ամբիոնի վարիչ Սամվել Ավետիսյանի հետ, ովքեր մեծ ներդ
րում ունեն ամբիոնի կայացման և զարգացման գործում։
Պատմական ակնարկ
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը ղեկավարել են
բժշկական համալսարանի երախտավորներ Լ. Գ. Ճգնավոր
յանը, Շ. Մ. Շուբենկոն, Ի. Ռ. Բախրոմեևը, Ա. Ա. Սարգսյանը, Ս.
Ս. Բադալյանը , Ս. Հ. Խաչատրյանը, Գ. Ա. Նավասարդյանը,
Ա. Ս. Գրիգորյանը, Ս. Ա. Ավետիսյանը։ Գործունեության վաղ
շրջանում և հետագա տարիներին ամբիոնում ուսումն ա
սիրվել են նյարդային համակարգի տարբեր ֆունկցիոնալ
վիճակներում օրգանիզմի փոխանակության տեղաշարժե
րի, սրտի և անոթների անընդմեջ գործունեության, ներզա
տական գեղձերի փոխկապակցվածության և այլ հարցեր։
Իմ հարցերին ի պատասխան զրուցակիցներս ներ
կայացրին ամբիոնի գործունեության և իրենց մաս
նագիտության
հանդեպ
ունեցած
վերաբերմունքը։
Գ.Ա. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ.- Ախտաֆիզիոլոգիան բժշկության
տեսական հիմքն է, մայրենին, որը ուսանողին սովորեցնում է
մտածել: Գիտելիքը հենց այնպես չէ, գիտելիքը հիշողության,
դատողության, եզրակացության գալու կոմպոնենտ է, ախտա
ֆիզիլոգիան երեքին էլ մասնակցում է: Մեր դասավանդման
ուղղությունն այդ մոտեցմամբ էր ընթանում, ինչը մենք փոր
ձում ենք պահպանել:
Եթե չիմանանք որտեղից ենք գալիս, մենք չենք կարող
ի
մա
նալ, թե որ
տեղ ենք գտնվում ևուր պետք է գնանք:
Սերունդների մեջ պետք է ներդաշնակություն լինի, անջրպետ
պետք չէ։
Բացի ամբիոնի հիմն ադիր երախտավորներից, մեծ սիրով
եմ հիշում իմ ժամանակակիցներին և ամբիոնի պատմության
մեջ ներդրում ունեցած երախտավորներին:
Պատիվ ունեմ նրանց անունները թվարկել՝ Սուսանա
Բադալյան, որին իմ իսկական ուսուցիչն եմ համարում, Էլիզա
Աթաջանյան, Սահակ Խաչատրյան, Պետրոս Սիմավորյան,
Աշոտ Մամիկոնյան, Մարիետա Մարտիրոսյան, Աիդա
Ղազարյան, Ռոզա Երիցյան, Գեորգի Ադամյան, Լենա
Մարտիրոսյան, Արմինե Պապյան, Վարդուհի Խաչատրյան, և
այլք, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն ամբիոնի կայացման գոր
ծում, ոչ միայն գիտելիքներով, այլև վարքով: Կրթության մեջ
շատ կարևոր է բարեվարքությունը, օր օրի համոզվում եմ՝ ով
քեր երբևիցե բարեվարքության մեջ շեղումն եր են թույլ տվել,
նրանք չպետք է աշխատեն բուհում:
Անդրադառնալով ամբիոնի գիտական գործունեությանը՝
կնշեի, որ մշտապես միջազգային հարթակում ակտիվ ենք
եղել, ներկայացել բազմաթիվ զեկուցումն երով, փորձի փո
խանակությամբ : Ինձանից առաջ ամբիոնի գիտական հիմ
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նական ուղղվածությունը եղել է բերանի խոռոչի փոփոխություն
ները՝ մարսողության կարգավորման վերաբերյալ, այնուհետև՝
օրգանիզմի սահմանային վիճակների և վերակենդանացմանը:
Ներկայում՝ սակավաշարժության ազդեցությունը օրգանիզ
մի վրա: Իմ համոզմամբ՝ քրոնիկ սակավաշարժության պայ
մաններում (որը ժամանակակից մարդու համար կարևոր
ռիսկի գործոն է), նկատելի ազդեցություն ունի մարդու հա
ղորդակցման, ունակությունների, սոցիալական գործունեութ
յան որակի վրա: Այդ ուղղությամբ են տարվում թեմայի շրջա
նակում կատարվող փորձարարական հետազոտությունները:
Ս.Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ.- Ամբիոնի հիմն ական ավանդույթն է՝ բո
լորը՝ մեկի, մեկը՝ բոլորի համար: Մեր աշխատողները բազմա
ֆունկցիոնալ են, ուսումն ական գործընթացին վերաբերող ցան
կացած գործ կարող են անել հավասարաչափ լավ, շատ լավ թիմ
է ձևավորված: Ամբիոնում խառնակչություն անելը անհնար է,
համերաշխ են, կան մեծի ու փոքրի հստակ հարաբերություններ, փո
խօգնության գաղափարը միմյանց հանդեպ շատ բարձր է :
Ունենք բազմաթիվ ավանդույթներ, օրինակ՝ ձմեռը պետք է
խաշ ուտենք, նոր ուսումն ական տարին սկսելիս պետք է մի
ջոցառում անենք, ուսումն ական գործընթացն ավարտելիս
պարտադիր հավաքվում ենք և «սարսափած» արձանագրում,
թե ինչ ծանրաբեռնվածության միջով ենք անցել: Ավանդույթ
է նաև այն, որ այսօրվա կազմի մոտ 90 տոկոսն անցել է ուսա
նողական խմբակի միջոցով, մի դարբնոցի, որտեղ թրծվում
են հետազոտող-մասնագետներ:
Ամբիոնականների միջև վեճեր ու տարաձայնություններ լի
նում են, բայց մի տարբերությամբ՝ հօգուտ ամբիոնի լավ գոր
ծունեության և առաջընթացի։
Ամբիոնի կայացման գործում մեծ դեր են ունեցել Սահակ
Խաչատրյանը, Ասատուր Սարգսյանը, թռիչքային և որա
կային փոփոխության՝ հին մտածողությունից դեպի նո
րը՝ հարցում մեծ դերակատարում է ունեցել Գրիզելդա
Նավասարդյանը : Մեր դոցենտների մեջ շատ լավ մարդիկ
ենք ունեցել, շատ լավ դասախոսներ, որոնց «ձեռքի տակ»
եմ ես մեծացել: Պարտադիր չէ ունենալ գիտական
կոչում, աստիճան, որպեսզի ներդրում ունենաս,
պետք չէ, ֆուտբոլի լեզվով ասած, բոլորը Մեսսի
լի
նեն, ո
րով
հետև երբ 
Մես
սին գոլ է խփում միև
նույն ժամանակ դարպասապահն իր գործն է անում,
մյուսներն՝ իրենց: Այսինքն կան մարդիկ, որոնք
իրենց անընդհատ աշխատանքով ամրապնդում
են ամբիոնը, ես կարող եմ դասախոսական կազ
մից էլ ներքև իջ
նել, ան
գամ մաքրուհին իր դերն
ունի: Համաձայնեք ինձ հետ, եթե ես առավոտ
յան գա
յի և ս
 են
յա
կը գտնեի փո
շու ու կեղ
տի մեջ
կո
րած, ա
պա օրս չէր կա
րող նյար
դա
յին չսկսվել:
Ամբիոնի զարգացման հեռանկարների և գիտական
գործունեության մասին կնշեի, որ նախատեսում ենք
նոր ձեռնարկներ և դասագրքեր կազմել: Այս տա
րի լույս կտեսնի «Ախտաբանություն» դասագիրքը,
որն իր տեսակով եզակի է, հայերենով առաջինն է
, կլինի պատրաստ նաև ստոմատոլոգիական ֆա
կուլտետի «Ախտաֆիզիոգիա» դասագիրքը, երկու
ուսումն ական ձեռնարկներ։ Դանդաղ, բայց հետևո
ղականորեն իրագործում ենք մեր նպատակները:
Ամբիոնը շարունակելու ենք համալրել երիտասարդ
կադրերով, կան ծրագրեր, որոնք մենք փորձում ենք իրագործել ոչ միայն
մեր, այլ կլինիցիստների և կլինիցիստ օրդինատորների ուժերով: Ըստ
իս՝ ախտաֆիզիոլոգիան միշտ կլինիկական է:
Շատ եմ կարևորում նաև համագործակցությանը թե՛ ԵՊԲՀ գրեթե բո
լոր ստորաբաժանումն երի, թե՛ միջազգային ասպարեզում՝ ախտաֆի
զիոլոգների միջազգային ընկերակցության հետ:
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Դեպի 100-ամյակ

ԵՊԲՀ 91-ԱՄՅԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՍԵՐԸ
ԴԵՊԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼՆ ԱՆՎԵՐՋ Է.
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ ԲԺԻՇԿԸ՝
ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԵՊԲՀ էր այցելել հալեպահայ գրող, հրապարակախոս,
արձակագիր, հասարակական գործիչ, 120 գրքերի հեղինակ,
բժիշկ-անեսթեզիոլոգ Թորոս Թորանյանը: 91-ամյա հալեպա
հայ բժիշկը, սիրիական պատերազմի պատճառով կորցնելով
տունն ու ունեցվածքն, ընտանիքի հետ հաստատվել է հայրե
նիքում և շարունակում է նույն եռանդով ստեղծագործել՝ մաս
նակից լինելով Հայաստանի մշակութային կյանքին:
ԵՊԲՀ 91-ամյա շրջանավարտը սիրով ու ջերմությամբ
պատմեց ստեղծագործական հարուստ, բազմաբովանդակ
գործունեության մասին: Ներկայացնելով կյանքի պատմութ
յունն՝ ասաց, որ ծնվել ու մեծացել է Հ
 ալեպում: Մինչև 5 տա
րեկանը հայերեն չի իմացել, հետո հաճախել է «Պողոս Գյուլ
բենկյան» վարժարան, որտեղ էլ սովորել է մայրենին: Ապա
երկու տարի հաճախել է Հալեպի ամերիկյան քոլեջ, որտեղ
ավարտել է 8-րդ դասարանը: Այնուհետև ուսումը շարունա
կել է Կիպրոսի Մելքոնյան վարժարանում: Ամուսնանալուց
հետո կնոջ ու երեխաների հետ տեղափոխվել է Բուլղարիա,
որոշ ժամանակ անց՝ Հայաստան: Ամուսինները սկզբում ըն
դունվել են ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը, ապա որոշել
են ընտրել բժշկի մասնագիտությունն ու 1964-1970 թվական
ներին կրթությունը շարունակել են բժշկական ինստիտուտի
բուժական ֆակուլտետում: Կրթություն ստանալուց հետո
Թորանյանն ընտանիքի հետ վերադառնում է Դամասկոս:
Քանի որ մասնագետների կարիք կար, նա երկար տարիներ
դասավանդել և աշխատել է որպես անեսթեզիոլոգ:
«Հալեպը մեզ համար, ասես, երկրորդ Հայաստան դար
ձավ, որտեղ Էրգրից բերված բոլոր սովորույթները պահպան
վեցին: Հալեպն այսօր ավերակների է վերածվել: Ապրեցինք
մինչև սիրիական պատերազմը: Կնոջս՝ Արմիկիս հետ ապրե
ցի 60 տարի, այդքան էլ կապրեի, եթե հիվանդությունը չտա
ներ նրան: Հիմա այստեղ ենք գերդաստանով: Մինչև հայրե
նիքում մշտական բնակություն հաստատելը ես միշտ եկել եմ
Հայաստան, մասնակցել Գրողների միության համագումար
ներին, Հայաստանի գրողների միության անդամ եմ դեռևս
1968 թվականից՝ ուսանողական տարիներից, մշտապես կապ
եմ ունեցել հայ մեծանուն գրողների հետ, շրջել եմ աշխար
հով մեկ, դասախոսություններ կարդացել, ելույթներ ունեցել.
եղել եմ Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում,
Հարավային Ամերիկայում, Բրազիլիայում: Տարբեր տեղեր
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դասախոսել եմ մեր մեծանուն գրողների մասին»,- պատմեց
նա՝ ավելացնելով՝ նվիրվել է գրական աշխարհին և մինչ օրս
այդ աշխարհում է, գրում է, տպագրում է գրքեր՝ տարբեր թե
մաներով: Նշենք, որ այսօր Թորոս Թորանյանը ՀՀ գրողների
միության ամենավագ անդամն է:
Խոսելով
երկարակեցության
ու
եռանդի
մասին՝
Թորանյանը հիշեց. «Տարիքիս առումով մի բան պատմեմ.
մի օր հանդիպեցի ԵՊԲՀ նախկին ռեկտոր, ակադեմիկոս
Վիլեն Հակոբյանին: Լսելով իմ կատարած հսկայական աշ
խատանքի մասին՝ զարմացավ ու ասաց՝ պետք է բժիշկնե
րի կոնսիլիում հրավիրենք, տեսնենք՝ 90-ին մոտ տարիքում
այսքան գործ ինչպե՞ս ես արել: Մեր գրողներից Անդրանիկ
Ծառուկյանը 30 տարի առաջ հարցրեց, թե իմ այդչափ խան
դավառությունը ե՞րբ պիտի վերջանա: Իսկ ես պատասխանե
ցի՝ լեռան բխող աղբյուրին հարցրեք, թե ինչու է գիշեր-ցերեկ
անդադար բխում. Ծառուկյանը ժպտաց, ասաց, որ շատ լավ
պատկեր գծեցի ու առաջարկեց գրել այդ մասին: 30 տարի
անց գրեցի այդ մասին և տպագրեցի «Անդին» ամսագրում»:
Թորանյանի խոսքով՝ հիմա ապրում է Հայաստանում, հայ
րենադարձ է, սփյուռքահայ, սակայն այս բոլորը մեկ անուն
ունի՝ հայ: «Ես, լինելով սփյուռքահայ, ուզում եմ, որ հայաս
տանցին ճիշտ պատկերացում կազմի սփյուռքի մասին»,ասաց նա՝ ընդգծելով, որ ամեն հայ պետք է ապրի իր հայ
րենիքում:
91-ամյա ԵՊԲՀ շրջանավարտը 300-ից ավելի գիրք է հրա
տարակել, որոնցից 120-ը իր հեղինակածներն են:

Նշենք, որ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի վերջին հոդվածը
նվիրված է սփյուռքահայ ուսանողներին: «Բժշկական հա
մալսարանը 61 տարի առաջ, առաջին անգամ սկսեց սփյուռ
քահայ ուսանողներ ընդունել: Հոդվածն արդեն ուղարկել եմ
Բեյրութ, այն պետք է տպագրվի հայկական թերթում»,- ասաց
նա՝ ավելացնելով, որ հոդվածում հատուկ շեշտված է՝ բժշկա
կան համալսարանի շրջանավարտները որտեղ էլ լինեն,
պետք է մեծ պատվով կրեն և բ
 արձր պահեն Alma-Mater-ի
անունը:
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Շրջանավարտներ

ԵՊԲՀ շրջանավարտ,
Տեխասի տեխնո
լոգիական համալսարանի բժշկագիտական
կենտրոնի (TTUHSC) դեղագիտության դպրո
ցի դոցենտ Վարդան Քարամյանը հունվարի
24-ին Տեխաս նահանգի Լաբոկ քաղաքում ար
ժանացել է համալսարանի ղեկավարության
կող
մից տրվող մրցա
նա
կի (The Chancellor’s
Council distinguished teaching award): Այս մրցա
նակը Տեխասի տեխնոլոգիական համալսարա
նի համակարգում գիտական գործունեության և
մանկավարժության ոլորտում շնորհվող բարձ
րագույն մրցանակն է։ Այն տրվում է արժևորե
լու նրանց, ովքեր լրջագույն ներդրում են ունե
ցել դասավանդման ու գիտահետազոտական
ոլորտներում:
Վարդան Քարամյանը 1995-ից 2000 թվակա
նը սովորել է Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դեղա
գիտական ֆակուլտետում, որից հետո, ուսումը շարունակելով ասպիրանտուրայում՝
պրոֆեսոր Լ.Ա. Սահակյանի և ակադեմիկոս Ա. Ա. Գալոյանի համատեղ ղեկավարութ
յամբ, 2004-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով կեն
սաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ 2005-ին ԵՊԲՀ շրջանավարտը,
որպես այցելու գիտաշխատող հրավիրվել է Միսիսիպիի համալսարանի դեղագի
տության դպրոց։ 2008-ին տեղափոխվել է Տեխասի տեխնոլոգիական համալսարանի
բժշկագիտական կենտրոնի դեղագիտության դպրոց։ Վարդան Քարամյանը արժանա
ցել է տարբեր մրցանակների և շնորհակալագրերի: 2014-ին նրան շնորհվել է «World of
Difference» մրցանակ ՝ Ամարիլոյի ուսանողական սենատի կողմից, ինչպես նաև ման
կավարժության ոլորտում մեծ ներդրման համար մրցանակ՝ Տեխասի համալսարանի
ռեկտորից: Այս ամենին զուգահեռ Քարամյանը մեծ հաջողություններ ունի նաև նեյրո
գիտության ոլորտում, ինչի վկայությունն է վերջերս նրա գլխավորությամբ աշխատող
խմբին ԱՄՆ-ի Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից տրված R01 դրա
մաշնորհը, որն ամենամեծն է փորձարարական գիտությունների ոլորտում։
«Լաբորատորիան քիչ պաշտոնական միջավայր է, որտեղ կարելի է ավելի անհատա
կան մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր ուսանողին»,- ասել է Քարամյանն` ավելաց
նելով, որ դասախոսությունները այդ հնարավորությունը չեն ընձեռում, սակայն դրանք
էլ թույլ են տալիս աշխատել մեծաթիվ ուսանողների հետ՝ առարկան ավելի տպավորիչ
մատուցելով:
Քարամյանը նշել է, որ սիրում է մանկավարժական աշխատանքը գրեթե այնքան,
որքան գիտահետազոտականը։ Նրա խոսքով՝ հատկապես գոհացնող է ստանալ դրա
կան արձագանք ուսանողից, ով օգուտ է քաղել տրված դասախոսությունից: «Կարելի
է պնդել, որ դասավանդումն օգնում է ինձ և այլ հետազոտողներին՝ պահպանել ող
ջամտություն»,- ընդգծել է Քարամյանը: ԵՊԲՀ շրջանավարտը կարծում է, որ դասա
վանդման արդյունքները հաճախ կարելի է տեսնել շատ արագ, դասախոսության կամ
կիսամյակի վերջում, մինչդեռ հետազոտությունների արդյունքների բացահայտումը
սովորաբար երկար ժամանակ է պահանջում, և այս սպասումը գիտնականի համար
կարող է լինել բավականին ծանր: «Հավասարակշռված ակադեմիական գործունեութ
յան համար լավ է ունենալ և՛ մեկը, և՛ մյուսը»,- ասել է ԵՊԲՀ շրջանավարտ Վարդան
Քարամյանը:
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ԵՊԲՀ-ում դասավանդողների և սովորողների շրջանում
ստեղծագործող անհատների պակաս չկա։ Նրանից մեկը
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսա
նող Շանթ Կարապետյանն է, ում ընտանիքում ոչ բժիշկ
ներ կան, ոչ ՝ նկարիչներ, բայց նա հավասարաչափ սիրում
է թե՛ բժշկությունը, թե՛ նկարչությունը։
Օրեր առաջ համացանցում տարածվեց և հանրությանն
անտարբեր չթողեց նրա հերթական աշխատանքը, որտեղ
փոքրիկ դեղահաբի վրա հեղինակին հաջողվել էր վարպե
տորեն պատկերել բժշկական համալսարանի կենտրոնա
կան մասնաշենքը։ Ոչ միայն կենտրոնական մասնաշենքը,
այլև բժշկականի մյուս շենքերն ու խորհրդանիշներն ան
մասն չեն Շանթի աշխատանքներից։
Բնավ պատահական չէ, որ ապագա բժիշկը ցանկանում
է մասնագիտանալ պլաստիկ վիրաբուժության ոլորտում,
քանի որ նրա կարծիքով այն սերտորեն առնչվում է նաև
արվեստի հետ։ «Հենց սկզբից էլ բժշկական ընդունվել եմ
միայն հետագայում պլաստիկ վիրաբուժությամբ զբաղ
վելու նպատակով»,- մանրամասնում է Շանթը։ Նրա խոս
քով՝ յուրաքանչյուր մարդ շատ լայն հնարավորություններ
ունի և սովորելու ընթացքում հնարավոր է նաև աշխատել,
զուգահեռ ՝ մեկ այլ բան սովորել։ «Հիմն ականում մենք
ինքներս ենք մեզ համար խնդիրներ ստեղծում, որպեսզի
հետո դրանք լուծելով՝ այդ կերպ բավարարված զգանք։
Ճիշտ է ՝ հաճախ թվում է, թե միևնույն ժամանակ մի քա
նի «ճակատով կռվելիս» ուղղություններից մեկը մյուսին
խանգարում է (ու շատ հաճախ էլ հենց այդպես է լինում),
սակայն եթե գլոբալ նայենք հարցին, ապա կտեսնենք, որ
մեկը մյուսին հաճախ լրացնում է»,- իր երկու զբաղ
մունքների մասին հարցին ի պատասխան ասում է
ԵՊԲՀ ուսանողը։ Սովորե՞լ, թե՞ նկարել. խոստովա
նում է, որ իր պարագայում գրեթե միշտ հաղթում է
նկարելը։ «Բայց հավատացե՛ք, լավ պլաստիկ վիրա
բույժ լինելու համար միայն տեսական գիտելիքները
քիչ են։ Բժիշկը պետք է որոշ չափով էլ արվեստա
գետ լինի։ Բժշկի պատկերացումը գեղեցիկի մա
սին, ձեռքի թեթևությունը, մատների ճկունությունը
ոչ պակաս կարևոր են պլաստիկ վիրաբուժության
մեջ։ Վստահ եմ, որ մի օր այս խոսքը գործով կա
պացուցեմ»,- հավելում է Շանթը։ Ինչ վերաբերում
է բժշկականի կենտրոնական մասնաշենքի՝ դեղա
հաբի վրա պատկերելու յուրօրինակ գաղափարին,
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երիտասարդ ստեղծագործողը նշում է, որ այն
պատահական է կյանքի կոչվել։
«Շատ ժամանակ պտտվում եմ տան մեջ, տեսնում
եմ մի իր, վերցնում և փորձում եմ մի գեղեցիկ և, ամե
նակարևորը՝ ինքնատիպ գործ ստանալ։ Այդ օրը դա
րակում նկատեցի դեղահաբ և այդպես ստեղծվեց
հայտնի պատկերը։ Կամ՝ մի օր, երբ ընկերոջս հետ
զրուցում էինք, ասացի, որ ուզում եմ փոքր նկար նկա
րել, կատակով ասաց ՝ կարո՞ղ է այնքան փոքր լինել,
որ տեղավորվի կոճակի վրա։ Ասացի՝ իհարկե ոչ,
ինչպես է հնարավոր կոճակի վրա նկարել։ Անցավ մի
քանի օր, այդ «վիրուս» միտքը վարակել էր ուղեղս։
Վերցրեցի կոճակը և նկարեցի Վան Գոգի նկարնե
րից մեկը։ Հետո արդեն շատ կոճակներ «տուժեցին» ՝
համաշխարհային մշակույթի ամենասիրելի գործերը
կրելով իրենց վրա »,-կատակում է Շանթը՝ ավելաց
նելով, որ շատ կարևոր է կարողանալ ոչնչից ամեն
ինչ ստեղծել, ներսից հաղորդվող մտքերին արտա
քին տեսք տալ։ Երիտասարդ բժիշկ-նկարիչն ընդգ
ծում է, որ իրեն հաճախ նոր ու գեղեցիկ մտքեր տա
լիս են նաև շրջապատող մարդիկ, և հիմն ականում
նրանք դա անում են ոչ գիտակցաբար։
Դեղահաբով բժշկական համալսարանի թեման
Շանթի աշխատանքներում չի ավարտվում։ Նա կո
ճակի վրա նկարել է բժշկականի տարբերանշանը,
բանանի կեղևի ու միջուկի միջոցով կրկին ստացել
կենտրոնական մասնաշենքը, իսկ վերջերս էլ նկարի
կեսն իրական, մյուս կեսը՝ իր նկարած բժշկականն
էր, այս անգամ անատոմիական մասնաշենքով։
Անդրադառնալով ԵՊԲՀ-ում սովորելուն՝ ապագա
բժիշկը նշում է, որ ամենամեծ առավելությունն այն
է, որ հնարավորություն է ունենում մարդուն ճանաչել
ներսից, ուսումն ասիրել նրա անատոմիան։
Ի դեպ՝ եթե երբևէ առիթ ունենաք այցելել բժշկա
կան համալսարան, ապա կարող եք վարչական մաս
նաշենքի առաջին հարկում ամիսներ առաջ բացված
ցուցահանդեսում ծանոթանալ նաև բժիշկ-նկարիչ
Շանթի ստեղծագործություններին կամ հետևել նրա
գործունեությանը սոցիալական ցանցերում ՝ Shakart
անվան ներքո։
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

Երևանի պետական տնտեսագիտանական հա
մալասարանում ամփոփվեցին «Լավագույն ուսա
նող» հանրապետական մրցանակաբաշխության
արդյունքները։ Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք,
որ այս ան
գամ ևս ԵՊԲՀ-նան
մասն չմնաց։ Բժշ
կագիտության ոլորտում բակալավրի կրթական
ծրագրով հաղթող ճանաչվեց ԵՊԲՀ 6-րդ կուրսի
ուսանողուհի, նեյրոգիտության լաբորատորիայի
կրտսեր գիտաշխատող Լիանա Հայրապետյանը։
Նշենք, որ մրցույթում կարևորվում է ինչպես առա
ջադիմությունը, այնպես էլ ցուցաբերած գիտական
և հասարակական ակտիվությունը։
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Փետրվարի 20-ին Հյուսիսային համալսարանում տեղի ու
նեցավ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին
նվիրված միջոցառում, որին ներկա էին նաև ԵՊԲՀ հայոց
լեզվի ամբիոնի վարիչ Հենրիետա Սուքիասյանը և նույն ամ
բիոնում գործող «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրո
նի համանուն երգչախումբը:
Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Հյուսիսային համալսարա
նի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը՝ նշելով, որ հիշարժան օր է բո
լորի համար:
Ռեկտորը նաև շեշտեց, որ միջոցառմանը մասնակցում են
ԵՊԲՀ «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնի համա
նուն երգչախմբի հնդիկ ուսանողները, որոնք գրեթե հայացել
են:
ՀՀ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաջ
յանը, կարևորելով միջոցառման կազմակերպումը, նշեց.
«Թումանյանն իր կյանքի անցած ճանապարհով հետք, ժա
ռանգություն է թողել սերունդներին, սոցիալական տարբեր
խմբերին, որոնցով ոչ միայն ապրում ենք, օրինակ վերցնում,
այլև՝ հպարտանում»:
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Հենրիետա
Սուքիասյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին ջերմ
մթնոլորտի համար և ավելացրեց. «Ամեն մարդ ի վերուստ մի
առաքելություն ունի երկրային կյանքում. մեկը պետք է բժշկի,
մեկը՝ նկարի, մյուսը՝ երգի, մի ուրիշը՝ գրի, ոմանք պետք է
քննադատեն: Այնուամենայնիվ՝ ինչ գործով էլ զբաղվի, մար
դը պետք է փորձի առավել հետաքրքիր դարձնել կյանքը:
Հյուսիսային համալսարանը մշտապես հավուր պատշաճի
կազմակերպում է միջոցառումն եր, հրամցնում հանրութ
յանը և ներկա սերնդին հասու դարձնում թումանյանական
ավանդներին: Հայ մարդը, որտեղ էլ որ լինի, որտեղ էլ ու
սանի, պետք է պահի իր հայեցի նկարագիրը, գնահատի և
ճանաչի իր հայրենիքի մշակութային արժեք
ները, չէ՞ որ Թումանյանի «Վերնատունը»
պատմական մեծ նշանակություն է ունեցել
մեր մշակույթի զարգացման համար»:
Հենրիետա Սուքիասյանը նշեց, որ ԵՊԲՀ
«Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրո
նի նպատակը սփյուռքահայ, օտարերկրացի,
հնդիկ, իրանցի, արաբ, հորդանանցի ուսա
նողներին հայ մշակույթին ծանոթացնելն է,
իսկ տեղացի ուսանողների շրջանում ազգա
յին հոգեկերտվածք ու արժեհամակարգ ար
մատավորելը:
Սուքիասյանի ելույթից հետո Հյուսիսային
համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը
նրան հանձնեց Թումանյանի 150-ամյակին
նվիրված հուշամեդալ:
Այնուհետև
ելույթով հանդես եկավ
«Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրո
նի համանուն երգչախումբը:

Աշխատանքային և ուսումն ական շաբաթվա
մեկնարկը տրված է։ Ավագ բժիշկների բարձր
մասնագիտական որակներով ոգեշնչված, նոր
գաղափարներով լի և ավելիին հասնելու պատրաս
տակամությամբ իրենց հագեցած օրն են սկսում
նաև ԵՊԲՀ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի
հետբուհական կրթության ամբիոնի առաջին կուր
սի կլինիկական օրդինատորներ՝ Արմինե Ալեքսան
յանն ու Լիդա Աղայանը։
Ապագա
մանկաբարձ-գինեկոլոգներն
առա
վելապես հետաքրքրված են վերարտադրողա
կան բժշկության նորագույն ձեռքբերումն երով:
Սովորողները լավ գիտեն՝ հենց իրենք ընդամենը
մի քանի տարի հետո պետք է պատասխանատվութ
յուն կրեն միաժամանակ երկու մարդկային կյանքի
համար։
Լիդա Աղայանը գերազանցությամբ ավարտել է
Գյումրիի թիվ 19 միջնակարգ դպրոցը: 2012 թվակա
նին՝ որպես ԱՊՀ ուսանող (նախքան ԵՊԲՀ ընդուն
վելը Ռուսաստանում է բնակվել) ընդունվել է ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետ, որը ևս գերազանց
առաջադիմությամբ։ Պատահական չէ, որ ուսումը
կլինիկական օրդիանատուրայում նա շարունակում
է անվճար համակարգում:
Արմինե Ալեքսանյանը սովորել է Գեղարքունիքի
մարզի Ն.Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում:
Ավարտելով դպրոցը գերազանցությամբ ոսկե մե
դալով՝ ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու
պետական բժշկական համալսարան: Ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետը Արմինեն ավարտել է գե
րազանց առաջադիմությամբ: Հանդիսացել է Գրի
գոր Արեշյանի անվանական կրթաթոշակառու: Այժմ
սովորում է ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատուրայի
անվճար համակարգում:
Երկու սովորողն էլ այն կարծիքին են, որ բժշկութ
յունը ինքնին մարդասիրություն է, իսկ բնության
մեծագույն ստեղծագործությունը մարդն է, հետևա
բար՝ մեծագույն հաճույք է օգնել նոր մարդուն լույս
աշխարհ գալ: Կարևոր այս առաքելությանը տարի
ներ անց լիարժեք տիրապետելու հարցում նրանք
ջանք չեն խնայում։
Իսկ առաջիկայում մանկաբարձ-գինեկոլոգի մաս
նագիտացում ընտրել պատրաստվողներին խոր
հուրդ են տալիս անսահման սիրել ապագա մասնա
գիտությունը և սովորել հաճույքով։
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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Ուսանողներ

«Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտներ Ադ
րիանան և Ռոբերտը փետրվարի 21-ին մաս
նակցել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կորեայի Ազգային
հանձնաժողովի կազմակերպած Մայրենի լեզվի
միջազգային օրվան նվիրված նախաձեռնութ
յանը: Աշակերտները հայերենով ձայնագրել են
հատվածներ ֆրանսիացի գրող Անտուան դը
Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» ստեղծա
գործությունից, որը տարբեր օտար լեզուներով
ամենաշատ թարգմանված գիրքն է Աստվածաշն
չից հետո:
Նախաձեռնությանը, մեր հայ աշակերտների
հետ մեկտեղ, մասնակցել են բազմաթիվ երեխա
ներ՝ իրենց մայրենիով ընթերցելով հատվածներ
այդ ստեղծագործությունից:
«Հերացի» ավագ դպրոցում փետրվարի 21-ն
առանձնացավ մայրենիին նվիրված միջոցառում
ներով: Օրն սկսվեց մայրենիի խորհուրդն իր մեջ
կրող երգ-երաժշտությամբ, որն ապահովեց ոս
կեղենիկ հայերենի քնարական հնչեղությունն ու
հմայքը:
Աշակերտների անմիջական մասնակցութ
յամբ ու մտահղացումն երով կազմակերպվեցին
տարաբնույթ ինտերակտիվ միջոցառումն եր՝
«Ե´կ խոսենք, եղբա´յր իմ, հայերեն», «Ոչ թե…,
այլ», «Բառքամոցի», «Շուտասելուկների աշ
խարհում», «Գտիր հոմանիշը» խորագրերով:
Միջոցառումն երի ընթացքում կարևորվեցին
ճիշտ և բազմերամգ խոսքը, լեզվի անաղարտութ
յան պահպանման անհրաժեշտությունը:
Կազմակերպվեց նաև «Լեզվի ուժը գրքերի
աշխարհում» դաս-միջոցառում, որի ընթաց
քում աշակերտները, կարևորելով գրքերի լեզուն
և խոսքը, մեջբերեցին իրենց հոգեհարազատ
գրքերից հատվածներ՝ դրսևորելով սեփական
մոտեցումն երն ու վերաբերմունքը լեզվի ոճի և
գեղեցկության նկատմամբ:
Օրն ամփոփվեց «Հայոց լեզուն հազարագանձ»
բաց դասով, որտեղ արժևորվեց մայրենիի միջա
զային տոնի նշանակությունը՝ յուրաքանչյուր ազ
գի գոյության և ինքնության պահպանման գոր
ծում:

ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնն ամփոփելով աշխատան
քային հերթական տարին, ընտրել է տարվա լավագույն մարզիկներին:
Մարզիկներն ընտրվել են ըստ գրանցված արդյունքների ու ձեռքբերումն երի:

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏ
ՎԱՐԴԱՆԻ
Ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի 325 խմբի ուսանող:
Ծնվել է 1996 թվականին:
2015թ., ՀՀ ԶՈՒ-ի միջ
կոր
պուսային մրցաշարի չեմպիոն՝
ձգումն եր վարժությունից:
2016 թ., ՀՀ ԶՈւ-ի համաբանա
կային եռամարտի մրցանակա
կիր:
2017 թ., հանրապետական ու
սանողական մարզական խա
ղերի պաուերլիֆտինգի բրոնզե
մեդալակիր:
2018թ., հանրապետական ու
սանողական խաղերի պաուեր
լիֆտինգի չեմպիոն:
ՀՀ
բուհերի
19-րդ
հանրապետական
մարզա
կան խաղերի ծրագրով ուժա
յին եռամարտի առաջնության
կրկնակի չեմպիոն:
Շարունակում է հղկել իր մար
զական վարպետությունը:
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ԶԻՐՈՅԱՆ ՋԵՄՄԱ 
ԳԵՐԱՍԻՄԻ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլ
տետի 314 խմբի ուսանողուհի: Ծն
վել է 1998 թվականին:
2012 թ-ից եղել է ՀՀ լողի պատա
նեկան հավաքականի անդամ:
2012 թ., լողի ՀՀ առաջնության
ոսկե մադալակիր՝ 100 մ. դելֆին
(բատերֆլայ) լողաոճում:
2016 թ., ՀՀ բու
հե
րի17-րդ հան
րապետական ուսանողական խա
ղերի լողի արծաթե մեդալակիր՝ 50
մ. դելֆին լողաոճում:
2017թ. ՀՀ բուհերի 18-րդ հանրա
պետական ուսանողական խաղե
րի լողի արծաթե մեդալակիր՝ 50
մ. դելֆին լողաոճում:
2018 թ., ՀՀ բուհերի 19-րդ հան
րապետական ուսանողական խա
ղերի լողի չեմպիոն՝ 50 մ. դելֆին,
և 2-րդ տեղը՝ 50 մ. ազատ լողաո
ճում:

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿՈՐՅՈւՆ 
ՌՈւՍՏԱՄԻ
Ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի 507 խմբի ուսանող:
Ծնվել է 1999 թվականին:
2012-2015թթ. «Ար
թիկ» թի
մի կազ
մում
մաս
նակ
ցել է
Հայաստանի
պատանեկան
առաջնություններին : ՀՀ պա
տանեկան առաջնությունների
կրկնակի չեմպիոն և կրկնակի
արծաթե մեդալակիր:
2015-ից ԵՊԲՀ բասկետբոլի
հավաքական թիմի անդամ է,
իսկ 2018-ից՝ թիմի ավագ:
Ուսանողական
խաղերի
2015 և 2016թ. արծաթե, 2017թ.
բրոն
զե, 2018 թ.՝ բրոն
զե մե
դալակիր:

Սպորտ

ՄԱՆՈւԿՅԱՆ ԴԱՎԻԹ
ԱՆԱՆԻԱՅԻ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տի 502 խմբի ուսանող: Ծնվել է 1997
թվականին:
2014-ից ԵՊԲՀ ֆուտբոլի հավաքա
կանի անդամ:
Միջֆակուլտետային
առաջնութ
յունների բազմակի մրցանակակիր:
ՀՀ միջբուհական ունիվերսիադա
ների բազմակի մեդալակիր՝ 2015 թ.՝
ոսկե, 2016 թ.՝ բրոնզե, 2017թ.՝ ոսկե
մեդալ:
2017 թ., ՀՀ ուսանողական միջբու
հական առաջնության չեմպիոն:
2018թ., Futsal Business League-ի չեմ
պիոն:
2014 թ., Վայոց Ձորի ֆուտբոլի
առաջնության չեմպիոն:
2016 թ., «Բազե» համահայկական
երիտասարդական հավաքի ֆուտբո
լի բրոնզե մեդալակիր:

2019թ. հունվարի 29-ից մինչև փետրվարի 8-ը
անցկացվեցին դասախոսների միջբուհական 6-րդ
մարզական խաղերը:
ԵՊԲՀ-ն ակտիվորեն մասնակցեց անցկացվող բո
լոր մարզաձևերին՝ շախմատ, հրաձգություն, սեղանի
թենիս, վոլեյբոլ: Միջբուհական մրցումն երին մաս
նակցում էին ոչ միայն ֆիզիկական դաստիարակութ
յան ամբիոնի դասախոսները, այլև դասախոսներ այլ
ամբիոներից:
Հարկ է նշել հասարակագիտական առարկաների
ամբիոնից Ասքանազ Ճերմակյանի (շախմատ), հայոց
լեզվի ամբիոնի ասիստենտ Մանան Ասատրյանի (վո
լեյբոլ), ինչպես նաև ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
դասախոսներ Դավիթ Ղազարյանի և դոցենտ Արտեմ
Գրիգորյանի ակտիվ և ամենամյա մասնակցությունը:
Մրցաշարի ավարտից հետո ԵՊԲՀ-ն պարգևատրվեց
ՀՀ ուսանողական մարզական ֆեդերացիայի «Ակտիվ
մասնակցության համար» շնորհակալագրով:

Կյանքից հեռացավ Մ. Հերացու անվան բժշկական համալ
սարանի վաստակաշատ դասախոս, հյուսվածաբանության
ամբիոնի դոցենտ Էդուարդ Թումանյանը:
Է.Լ. Թումանյանը ծնվել է 1936 թվականին, Վրաստանի
Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում: Հայրը կադ
րային զինվորական էր, հերոսաբար զոհվել է 1942 թվակա
նին` Օդեսայի մատույցներում, ում կյանքի և մահվան մասին
գրվել է «Սովետական Հայաստան» օրաթերթում, ինչպես նաև՝
«Отважные» գրքում/Армгиз, 1943, стр.102-106/:
1954 թվականին Էդուարդ Թումանյանը ոսկե մեդալով
ավարտել է Երևանի Ա. Մռավյանի անվան միջնակարգ դպրո
ցը և ընդունվել Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի
բուժական ֆակուլտետ, որը 1960 թվականին ավարտել է գերա
զանցության դիպլոմով: Նույն թվականին ընդունվել է ասպի
րանտուրա «Հիստաքիմիա» մասնագիտությամբ, այնուհետև
գործուղվել է Մոսկվա, ԽՍՀՄ բժշկական գիտությունների
ակադեմիայի Ուղեղի ինստիտուտ՝ ակադեմիայի թղթակիցանդամ Վ. Վ. Պորտուգալովի լաբորատորիա: 1964 թվականի
մայիսին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն,
որում քննարկված հարցերը այժմ էլ արդիական են:
Դասախոսական աշխատանքին զուգահեռ Էդուարդ Լվովի
չը զբաղվել է գիտական աշխատանքով՝ հրատարակել է 100-ից
ավելի հոդվածներ, բազմիցս ելույթներ է ունեցել գիտաժողով
ներում, հեղինակ է հայերեն 2 դասագրքերի, ձեռնարկների:
1964-2008 թթ. նա աշխատել է հյուսվածաբանության ամբիո
նում՝ որպես դոցենտ: 2000 թվականին ԵՊԲՀ 70-ամյակի կա
պակցությամբ նրան շնորհվել է ԵՊԲՀ «Ոսկե մեդալ»:
Է. Թումանյանը ընդգծված հոգատարությամբ էր վերաբեր
վում արտասահմանցի ուսանողներին, որոնց ֆակուլտետի
դեկանի տեղակալ է աշխատել 1989-90 թթ.: Նա իր էությամբ
բժիշկ-մարդասեր էր, հմտորեն կիրառում էր իր գիտելիքները
պրակտիկայում՝ համատեղությամբ աշխատելով նաև Երևանի
շտապօգնության կլինիկական թիվ 2 հիվանդանոցում՝ շուրջ 9
տարի: Նա ակտիվորեն մասնակցում էր բուհի հասարակական
աշխատանքներին. 1967 թվականին որպես բժիշկ աշխատել է
բժշկական ինստիտուտի ուսանողական շինարարական ջոկա
տում, որի համար ստացել է պատվոգիր:
Արցախյան պատերազմի տարիներին նա մեծ ոգևորութամբ
և պատրատրաստակամությամբ դասախոսություններ է կար
դացել Ստեփանակերտի Համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետում:
Էդուարդ Լվովիչը, լինելով պատասխանատվության բարձր
զգացումի տեր անձնավորություն, նույնը պահանջում էր ոչ
միայն իր ուսանողներից, այլև իր դուստրերից՝ Անահիտից և
Սոնայից: Վերջիններս գերազանցության դիպլոմով ավար
տեցին ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը: Անահիտը
դասավանդում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնում:
Սոնան Բոստոնում Ջ. Հարվարդի անվան համալսարանում
պաշտպանեց ատենախոսություն էպիդեմիոլոգիայի գծով և
այժմ դասավանդում է Պուերտո Ռիկոյի համալսարանի ստո
մատոլոգիական ֆակուլտետում, պրոֆեսոր է:
Էդուարդ Թումանյանին խորին երաախտագիտտությամբ
և բարի հիշողություններով կհիշեն բոլոր նրանք, ում նա դա
սա
վան
դել է, ում հետ աշխատել ու առնչվել: Ազ
նիվ, պար
կեշտ, կիրթ մտավորականի իր կերպարով նա դաստիարա
կել է սերունդներ, սիրված ու հարգված եղել ուսանողների և
գործընկերների կողմից:
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CANCER IS NOT A VERDICT.
THE SECOND SCIENTIFIC
CONFERENCE OF THE EAST AND
MEDITERRANEAN GROUP ON
PEDIATRIC ONCOLOGY WAS
HELD
Cancer is not a verdict: there is a treatment, and that
needs to be accepted by everyone
It was launched on February 7 in YSMU. 50 specialists
participated in palliative medicine training. The trainers
were Justin Baker, the head of palliative medicine department at the children's research hospital after St.Jude, and
Kernie Williams, a renowned specialist in pediatric oncology. The second conference of the Pediatric Oncology East
and Mediterranean Group about childeren’s oncology was
held on the initiative of Yerevan State Medical University
after Mkhitar Heratsi: co-organisers are: The world’s largest children’s cancer center, St. Jude Children’s Research
Hospital(USA), and the American University of Beirut(Lebanon). It is the first time that Armenia organizes such
a large-scale conference on pediatric oncology, which has
great importance for the development of the sector.
The Pediatric Oncology East and Mediterranean Group
consists of 70 centers of childhood cancer, of 23 different
countries. A training “The role and assessment of nutrition for children with cancer” was held in YSMU within
the framework of the second conference of the Pediatric
Oncology East and Mediterranean Group.
On February 8 YSMU continued the courses preceding
the osecond conference of the Pediatric Oncology East and
Mediterranean Group. The main speakers at the February
8 training were Indian representative, pediatric hematologist, oncologist, Amita Trehan, Elena Lada from New
York’s Columbia University, Roland Barr: pediatrician,
pathology lecturer(Canada), and Indian dietologist Nancy
Sakhni. The training includes lectures on the role and assessment of nutrition for children with cancer.
The second conference of the Pediatric Oncology East
and Mediterranean Group
On February 9, Yerevan State Medical University hosted
the second conference of the Pediatric Oncology East and
Mediterranean Group, with more than 180 leading experts
arriving in Armenia from 40 different countries. According to YSMU’s Rector Armen Muradyan, Armenia, like
many other countries in the world, also does not abstain
from pediatric oncology. “The main topic of the conference today is pediatric oncology issues such as nutrition,
radiotherapy, surgery and complex treatment methods
that are widely used in the world”, said Armen Muradyan.
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Science
Referring to the prevalence of disease in Armenia, the
Rector of the YSMU noted that our country has made serious progress in recent years. “The diagnosis of childhood
cancer remains one of the most serious problems. If 15 years
ago mortality from infantile cancer was 50-60%, today we
have the opportunity to provide up to 80% survival”, he
emphasized, adding that the conference is binding because
Yerevan particularly YSMU, was chosen as a platform
where there are highly contributing professionals in children’s oncology who share their experiences.
Renowned pediatric oncology specialists
were given Honorable Doctor degrees and Gold Medals
of YSMU
The solemn session of the Scientific Council took place
on February 9 at Yerevan State Medical University after
Mkhitar Heratsi. It was marked by the launch of the second conference of the Pediatric Oncology East and Mediterranean Group. Before the launch of the conference, by
the decision of the Scientific Council, renowned pediatric
oncologist Raya Saab was awarded the title of Honorary
Doctor of YSMU.
For the contribution to the treatment of the children’s
cancer in Armenia, doctors, Sima Jehan, and Ibrahim Qadumi, were awarded YSMU gold medals of Mkhitar Heratsi.
Pediatric oncologists visited "Megerian Carpet"
Overwhelming doctors from more than 40 countries, who
had a great contribution to pediatric oncology, visited the
"Megerian Carpet" company. The event was very saturated: a tour of the carpet museum was organized, they got
acquainted with the history of the creation of Armenian
carpets, witnessed the process of their functioning, and also
attended the process of baking traditional Armenian lavash.
The guests were welcomed by the First lady of the Republic
of Armenia Mrs. Anna Hakobyan, Chairman of the Board
of Trustees of the “City of Smile” Charity Foundation and
Armen Muradyan, YSMU Rector. Samvel Danielyan, director of Hematology Center named after Yolyan, and, participants of the International Children's Oncology Congress
that took place in YSMU spoke about the problems of children's oncology, statistics, and development.
The symbol prepared in Armenia from now on will be
presented in all countries where POEM conferences will
be organized
The symbol prepared in Armenia from now on will be
presented in all countries where POEM conferences will be
organized. On the initiative of Pediatric oncologist, hematologist Gevorg Tamamyan, the flag of the of Pediatric Oncology East and Mediterranean Group has been prepared
in Yerevan by the second conference of POEM. On the last
day of February 10, the flag was solemnly handed to the
group leader, and the symbol made in Armenia will now be
presented in all countries, where POEM's conferences will
be organized:

As a result of the association of pediatric hemorrhagic services of Children’s oncological clinic and
Children’s Cancer Center of “Muratsan” YSMU, a
Center for Pediatric Cancer and Blood Diseases
will be established in the professor R.Yolyan’s Hematology Center. According to the director of the
Hematology Center, Samvel Danielyan, the forces uniting efforts aim to concentrate on pediatric
cancer treatment in one place. “The association
will make our efforts more effective in this regard.
This initiative is important for doctors as well as
for sick children. The combination of forces always has a positive impact, “said the director of
the center, adding that the results of the association will also be focused on international relations
and benefactors’ activity.
YSMU Rector Armen Muradyan notes that, if
combined with such services, qualitative problems will be easier to solve. “The association will
first of all improve the quality of educational programs, as a result of which international medical
education will be enriched with Armenian innovations,” said YSMU Rector.
The doctors of “Muratsan” hospital are also
YSMU lecturers, which means that the center will
also be attended by students, residency patients,
scientific research will be carried out. Samvel
Danielyan, referring to the number of diseases,
noted that about 70 out of 100 children with cancer are recovering. In Armenia there are 80 to
100 cases of pediatric cancer per year. The most
common types are leukemia (about 35%), and
then headaches and lymphomas.
It should be noted that the Prime Minister of
the Republic of Armenia Mrs. Anna Hakobyan,
Chairperson of the Board of Trustees of the City
of Charity Foundation and the participants of the
International Children’s Oncology Congress visited the Center and got acquainted with the conditions. High-ranking officials, doctors and public
figures were present at the opening ceremony.
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Clinics

Mikaelyan Institute of Surgery continues to make success.
In a short period of time, the hospital has made great progress not only in terms of implementing many programs but
also with the replenishment of doctors. Head of the department of urology of Mikaelyan Institute of Surgery, professor
of the department of urology, doctor of medical sciences,
Sergey Fanarjyan mentioned that the medical staff was replenished with young urologists. According to him, besides
general urology, the main direction of the department is laparoscopic and endoscopic surgery: “We also deal with oncology, and we involve more surgeries in the process”. Referring to the number of surgeries, Sergey Fanarjyan mentioned
that during the year about 300-400 surgeries are performed,
of which 1-2% are open surgeries, mainly medical interruptions happen in the form of closed surgery.
“We work as much as possible to lessen the number of
open surgeries. Closed surgeries allow the patient to recover
early, avoid postoperative complications, hysterectomy, germination of wounds,”-added the head of the urological department. Nairi Melkonyan, an urologist at the Mikaelyan Institute of Surgery, who recently joined the team, said it was
nice to work with such an administration. “The hospital which
has been healing people for years, can’t limp, it's a pleasure
to work with such an administration, to be a full member of
this team, which has such mentality and moves
with such a slogan”, he said.
According to Nairi Melkonyan, the hospital is
equipped with necessary medical equipment and
continues to be upgraded daily and such improvements and changes only contribute to the
patient’s rapid healing. The urologist, in his turn,
mentioned that they perform urinary, prostate
surgeries, and the main emphasis is placed on
endoscopic, laparoscopic interventions. “Each
person applying to the Mikaelyan Institute of
Surgery must realize that the team engaged in
his health is professional, who would invest their
knowledge and experience of years of working
to benefit the patient's quick recovery”, young
urologist concluded his speech. Let’s remind that
every Saturday of February, Mikaelyan Institute
of Surgery will hold free consultations and will have a 5060% discount for all diagnostic services. Besides that, special
offers and discounts for different services will be available
each month.
ARPINE TOVMASYAN
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An event dedicated to Hovhannes Tumanyan’s
150th anniversary was held at Northern University
on February 20th, with Henrietta Sukiasyan, Head of
the Department of Armenian Language and Medical
Terminology of YSMU, and from the same faculty,
the homonym choir of “Vernatun” Scientific-Cultural
Center.
The rector of the Northern University, Boris Makichyan, made a welcoming speech, noting that it is
a memorable day for all of them.
The Rector also stressed that the Indian students
of the choir of YSMU “Vernatun” scientific-cultural
center, who have almost Armenianized, are also participating in the event.
Vahe Enfiajyan, Deputy Chairman of the RA National Assembly, highlighting the organizing of the
event mentioned: “With his lifetime, Tumanyan has
left a path, a heritage for the generations and different social
groups, which we not only use it as an example, but also as a
thing to be proud of”.
Head of the Department of Armenian Language and Medical
Terminology of YSMU, Associate Professor Henrieta Sukiasyan
thanked the audience for the warm atmosphere and added:
“From the beginning every man has a mission in his life. Someone is ought to medicate, one is to paint, another is destined
to sing, another writes, and some have to criticize. However,
in whatever they are working on, they should try to make
their lives more interesting. The Northern University always
organizes events properly and provides the public and the
current generation with an access to Tumanyan’s contributions. The Armenian man, wherever he may be, wherever
he might be studying, should keep his Armenian image,
appreciate and recognize the cultural values of his homeland, since Tumanyan’s “Vernatun” has a great historical
significance for the development of our culture. “
Henrietta Sukiasyan noted that the aim of YSMU “Vernatun” scientific-cultural center is to acquaint Armenian
Diaspora, foreigners; Indians, Persians, Arabs, Jordanians
with Armenian culture, and to introduce national mentality
and value system among local students.
After Sukiasyan’s speech, the rector of the Northern University, Boris Makichyan, handed her a commemorative
medal, dedicated to the 150th anniversary of Tumanyan.
Then the choir of the “Vernatun” Scientific-Cultural Center acted.

Students

Two Indian graduates of YSMU, Prabjot Sinkh and Paul Jason,
have recorded high results in their country.
Thanks to the FMGE training course organized by the YSMU Career Center in April 2017, they have successfully overcome a difficult
test in India thanks to the knowledge gained in the main university.
FMGE exam is conducted by the Indian Medical Council, where all
Indian students studying in foreign universities are required to undertake medical practice in India.
The average cost of training in India is about $ 6,000, but YSMU
has taken over the whole financial issue and organizes these courses
for students free of charge. The courses are held in YSMU hostel
complex so that they can be accessed more easily to students. To
increase the efficiency of the educational process, Armenian production tablets “Armtabor” are provided to the participants.
The FMGE exam preparation courses obviously raise the reputation of both the university and our country on international education platforms.
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