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Կրթություն

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Է րազ մուս+ ամ փո փիչ մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը՝ ԵՊԲՀ-ում

Կրծ քա գեղ ձի վե րա կանգն մա նը նվիր ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով

Ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նը 75 տա րե կան է

 Նոր ու սում ա կան տա րին մեկ նար կեց գի տա կան խորհր դի նիս տերով

Հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րա ցում Ֆ րեզ նո յի հետ

ԵՊԲՀ-ում հյու րըն կա լե ցին  Մաք Գի լի  հա մալ սա րա նի կա նա դա հայ պրո ֆե սոր նե րին

 Դա սա խո սութ յան թե ման՝ «Էս թե տիկ օր թո պե դիա» 

 Թավ րի զի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յան այ ցը

Հ յու րըն կալ վել է սրտա բան  Սար գիս  Կի րա միջ յա նը

Ու սու մը կշա րու նա կեն  Հու նաս տա նում

ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սել է պրո ֆե սոր  Դան  Վալս կին

Ռեկ տո րա տի ընդ լայն ված նիստ՝ գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի մաս նակ ցութ յամբ

Ան վա նա կան կրթա թո շա կի ևս  ե րեք հա վակ նորդ

 Բոս տո նի հա մալ սա րա նը՝ հա յազ գի բժշկի ու ե րաժշ տի ա նու նով 

 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով․ « Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը՝ 
նա խագ ծու մից մինչև սպա ռում»

Դեղագետի հաջողության բանաձևը․ Ա րաքս յա  Թոփչ յա ն 

Դեղագետի հաջողության բանաձևը․  Խա չա տուր Աբ րո յան

Դեղագետի հաջողության բանաձևը․  Վրույր Բիլեմջյան

Դեղագետի հաջողության բանաձևը․ Մար գա րի տա Խլ ղաթ յան

Դեղագետի հաջողության բանաձևը․ Վարդան Քարամյան

 Ռու դոլֆ  Հա կոբ յա նի մաղ թան քը՝ հա րա զատ ֆա կուլ տե տին

 Շ վեդ մաս նա գետ նե րը « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում

Կլինիկական

Դեղագիտական ֆակուլտետ 50
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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 «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։
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Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Տաթևիկ Ղազարյան, 
Արփինե Թովմասյան

Սպորտ

Սր տի ա ռող ջաց ման բա նաձ ևը ա ռողջ ապ րե լա կերպն է. պրո ֆե սոր Հ․  Սի սակ յան

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ԵՊԲՀ-ի և ՀՊՄՀ-ի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի միջև շա րու նակ վում է

Նոր ծնուն դը կարևոր ար ժեք ու խոր հուրդ ու նի

Զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիա յի ա ռա ջաց ման հիմ ա կան պատ ճառ նե րը

Ն պա տա կը՝ դե պի լա վը փո խել ի րենց դի մած յու րա քանչ յուր ե րե խա յի կյան քը

 Կոտ րե լով կարծ րա տի պե րը ման կա կան քաղց կե ղի վե րա բեր յալ

Կ լի նի կա կան ո լոր տը նրա հա մար դար ձել է կեն սաձև

Ման կա կան քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի ե րի տա սարդ ա ռա ջա մար տի կը

Ե րա զանք նե րը նպա տա կի վե րա ծել և  շարժ վել ա ռաջ

Հն դիկ շրջա նա վարտ նե րը կիս վում են ԵՊԲՀ-ում ու սա նե լու տպա վո րութ յուն նե րով

 Մեծ հե տաքրք րութ յուն բժշկութ յան ո լոր տի հան դեպ

 Կարևո րը ինք նակրթ վե լու կա րո ղութ յու նը և հմ տութ յուն նե րը
 կա տա րե լա գոր ծե լու ձգտում է

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պը՝ կեն սա կերպ

Մեր ու սա նող նե րի հեր թա կան հա ջո ղութ յու նը



2022-2023 ու սում ա կան տա րին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում մեկ նար կեց 
հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի նիս տի անց կաց մամբ: 
 Նիս տի մեկ նար կը հան դի սա վոր էր: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը շնոր հա վո րեց գի տա կան խորհր դի ան դամ եր` ու-
ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հայ րա պետ  Գալստ յա նին 
և « Գեր ձայ նա յին ախ տո րո շու մը ման կա բար ձութ յու նում, գի նե-
կո լո գիա յում և  ֆե տալ բժշկութ յու նում» կուր սի վա րիչ  Կա րի նե 
 Թո խուն ցին, ում ծննդյան օրն էր օգոստոսի 31-ին։

Նշ վե ցին նաև գի տա կան խորհր դի ան դամ այն բժիշկ-գիտ-
նա կան նե րի ա նուն նե րը, ո րոնց հո բել յան ներն ու տա րե դար-
ձերն են ե ղել ար ձա կուր դա յին ա միս նե րին։

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ ա պա գա բժիշկ նե րի 100-րդ 
 սե րուն դը մուտք գոր ծեց հա մալ սա րան։  Ներ կա յաց նե լով ան-
ցած ա միս նե րի աշ խա տան քը՝ ռեկ տո րը դրանք ո րա կեց որ պես 
հի շար ժան և  հա գե ցած, խոս քը ի րա կա նաց վող շի նա րա րա-
կան, վե րա նո րոգ ման ծա վա լուն աշ խա տանք նե րի, բա րե փո-
խում ե րի, նոր ռե սուրս նե րի ձևա վոր ման և  ձեռք բե րում ե րի 
մա սին էր, ո րոնք ուղղ ված են հա մալ սա րա նի ա ռա ջըն թա ցին։

Որ պես զար գաց ման հստակ սահ ման ված նպա տակ նա կար-
ևո րեց այն հան գա ման քը, որ օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ նե-
րի թիվն էա կա նո րեն ա վե լա ցել է։

Աշ խար հի 33 երկ րից շուրջ 2000 ու սա նող է բժշկա կան կրթութ-
յուն ստա նում ԵՊԲՀ-ում։

 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի կող մից բաց քվեար-
կութ յամբ հաս տատ վե ցին հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի կող մից 
ներ կա յաց ված հետ բու հա կան շա րու նա կա կան կրթութ յան 
պլան-ծրագ րեր։

Պ րո ռեկ տո րը խո սեց նաև այս տար վա ԵՊԲՀ ըն դու նե լութ-
յան քննութ յուն նե րի արդ յունք նե րի մա սին, նշվեց, որ ի տար-
բե րութ յուն շատ բու հե րի՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում թա փուր 
տե ղեր չկան։

 Գի տա կան խորհր դում տե ղե կաց վեց, որ ա ճուր դա յին կար-
գով ձեռք է բեր վել բու հի տա րած քում` Ա բով յան 50/5 հաս ցեում 
տե ղա կայ ված շեն քը, որն այ սու հետև կծա ռա յի ի շահ հա մալ-
սա րա նի գոր ծու նեութ յան։

 Ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ ձեռք բեր ված շեն քի հե տա գա հե ռան-
կար նե րի և  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մա սին բու հը բաց է լսել 
հա մալ սա րա նա կան նե րի ա ռա ջարկ նե րը։

 Նիս տի ըն թաց քում ԵՊԲՀ ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո-
ֆե սո րի պաշ տոն նե րի թա փուր տե ղե րը հա մալր վե ցին մրցու-
թա յին ըն թա ցա կար գով` փակ քվեար կութ յան արդ յուն քում։

 Հաս տատ վե ցին կա նո նա կար գե րի փո փո խութ յուն ներ, 
քննարկ վե ցին բու հի ըն թա ցիկ և  ա ռա ջի կա գոր ծու նեութ յա նը 
վե րա բե րող տասն յակ հար ցեր:

Ընդգծ վեց, որ տա րին լի նե լու է գե րաշ խա տան քա յին բո լոր 
ո լորտ նե րում։

ՆՈՐՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆՏԱՐԻՆՄԵԿՆԱՐԿԵՑ

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻՆԻՍՏԵՐՈՎ
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Գիտական խորհրդի հաջորդ նիստն անցակցվեց սեպտեմբերի 28-ին։  Նախ քան նիս-
տի մեկ նար կը, գի տա կան խորհր դի մաս նա կից նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին 2022 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 13-ին ՀՀ ինք նիշ խան տա րած քի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի կող մից 
սան ձա զեր ծած ագ րե սիա յի հետ ևան քով զոհ ված նե րի հի շա տա կը: 

Այ նու հետև հաս տատ վեց խորհր դի 2022-2023 ու սում ա կան տար վա աշ-
խա տան քա յին պլա նը:

ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի 
հա մալր ման հե ռան կար նե րը, ո րոնց մա սին ա վե լի վաղ ար դեն քննար կում 
կազ մա կերպ վել էր ռեկ տո րա տի ընդ լայն ված նիս տում։

« Մեր երկ րում կրթութ յուն ստա ցող ա մեն երկ րորդ ար տա սահ ման ցի ու-
սա նո ղը սո վո րում է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում, ին չը վկա յում է բու հի մրցու նա կութ յան և գ րա վիչ լի-
նե լու մա սին»,-նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Հան րա կա ցա րա նա յին նոր տա րածք նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յան 
մա սին հնչե ցին հա մալ սա րա նա կան նե րի ա ռա ջարկ ներն ու տե սա կետ նե-
րը։

Ո րոշ վեց հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ նե րով դի մել ԵՊԲՀ հո գա բար-
ձու նե րի խորհր դին:

Ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նա կա տար Ար-
տեմ Գ րի գոր յա նը պա թո լո գիա յի դե պար տա մեն տի ստեղծ ման վե-
րա բեր յալ զե կու ցեց` անդ րա դառ նա լով հնա րա վո րութ յուն նե րին և 
 մար տահ րա վեր նե րին:

 Նա ներ կա յաց րեց նոր ստո րա բա ժան ման ստեղծ ման ճա նա պար հա-
յին քար տե զը՝ հատ կա պես կար ևո րե լով « Պա թո լո գիա» դա սա վան դող 
եր կու ա ռար կա նե րի ներ դաշ նա կեց ման և  փո խին տեգր ման, ու սում ա-
կան ծրագ րե րի վե րա նայ ման, կադ րե րի պատ րաստ ման խնդիր նե րի 
արդ յու նա վետ լու ծու մը:

 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րը ե լութ ներ ու նե ցան բժշկա կան 
կրթութ յան ո լոր տում կար ևո րա գույն ա ռար կա յի դա սա վանդ ման արդ-
յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված ի րենց դի տար կում ե րով:

 Գի տա կան խորհր դի կող մից հաս տատ վեց հան րա յին ա ռող ջութ յան 
ֆա կուլ տե տի « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո-
սա կան ծրագ րում ընդգրկ ված 4 ու սա նո ղի ուս ման վար ձե րի զեղչ ման 
հար ցը, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ հիմ ադ րա մի ար խի վա յին բաժ նի գոր ծու-
նեութ յան կա նո նա կար գը:

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում հաս տատ վեց  նաև 2022-2023 ու սում ա-
կան տար վա ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ ա պա գա բժիշկ-
նե րի թեկ նա ծութ յու նը:

 Խորհր դի ան դամ ե րին ներ կա յաց վե ցին այս ու սում ա կան տար-
վա ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4 և  դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի 1 ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի հա վակ նորդ նե-
րը՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տից Է լեն  Խա չատր յա նը՝ 
« Բար դու ղի մեոս  Ֆա նարջ յա նի ան վան», Ա լի սա  Պետ րոս յա նը՝ 
«Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի ան վան»,  Հաս միկ  Գաս պար յա նը՝ 
« Վա հան Արծ րու նու ան վան», Ս յու զան  Հով սեփ յա նը՝ «Գ րի գոր 
Ա րեշ յա նի ան վան», իսկ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տից Ալ վարդ 
 Նա սիբ յա նը՝ « Հա կոբ  Հով հան նիս յա նի ան վան»:

«Նշ ված ու սա նող նե րից յու րա քանչ յուրն իր ա ռա ջա դի մութ-
յամբ, կար գա պա հութ յամբ, բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տի 
ձևա վոր ման տե սա կե տից ար ժա նի է ան վա նա կան կրթա թո շա-
կի»,- ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

ԵՊԲՀ գի տա կան քար տու ղար  Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը նշեց, որ 
մեկ դար յա բժշկա կան բու հում ան վա նա կան կրթա թո շակ սահ-
ման ված կար գի հա մա ձայն շնորհ վում է գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մութ յուն, հա սա րա կա կան ակ տի վութ յուն և  օ րի նա կե լի վարք ու-
նե ցող ու սա նող նե րին:

Գիտություն



Բժշ կա կա նում մեկ նար կեց Է րազ մուս+ « Հան րա յին 
ա ռող ջա պա հութ յան և  սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տո րա կան ծրա գիր» (“Doctoral Programs in Public Health 
and Social Services” (DPPHSS) թե մա յով ամ փո փիչ մի ջազ-
գա յին գի տա ժո ղո վը։

Կր թութ յան ո լոր տում այս կար ևոր մի ջո ցա ռու մը ԵՊԲՀ 
հյու րըն կալ հար կի ներ քո էր հա մախմ բել  Հա յաս տա նի, 
Վ րաս տա նի,  Ռու մի նիա յի, Ավստ րիա յի, Շ վե դիա յի, 
 Մոլ դո վա յի, Ս լո վա կիա յի, Ղրղզս տա նի հա մալ սա րան նե-
րի մաս նա գետ նե րին։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի՝ հյու րե րին ուղղ ված 
ող ջույ նի ու ղերձն ըն թեր ցեց ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ-
յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ամ բիո նի վա րիչ, ծրագ րի հա-
մա կար գող Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը։

«Հ պարտ եմ ող ջու նե լու ձեզ մեր “Alma Mater” -ում՝ Եր-
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում՝  Հա յաս տա նում միակ պե տա կան և 
հ նա գույն բժշկա կան հա մալ սա րա նում։  Բո լո րո վին վեր-
ջերս մենք նշե ցինք մեր հա մալ սա րա նի հար յու րամ յա կը։ 
Այս տա րի նե րի ըն թաց քում բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
երկ րի ա ռա ջա տար կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րից էր՝ 
հաս տա տուն կեր պով զար գա նա լով, ա ճե լով, քայ լե լով 
ժա մա նա կին հա մըն թաց, ձգտե լով կի րա ռել նո րա րա-
րութ յուն ներն ու սուց ման և կ լի նի կա կան գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում։   Հա յաս տա նի հա մար՝ որ պես ԵՄ գոր ծըն կեր 
եր կիր և ԵՊԲՀ-ի հա մար՝ մաս նա վո րա պես, այս նա խա-
գի ծը մեծ կար ևո րութ յուն է ներ կա յաց նում։  Բու հի մի ջազ-
գայ նա ցու մը, Եվ րո պա յի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րի 
հետ ա մուր կա պե րի հաս տա տու մը մեզ հա մար մշտա պես 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն են ե ղել։ Բժշ կա կան բու հը մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  հա մալ սա րան նե րի հետ 
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան եր կա րամ յա պատ-
մութ յուն ու նի։ Իմ ե րախ տա գի տութ յունն եմ հայտ նում 
եվ րո պա կան և  մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր հա մալ սա րան-
նե րին՝ հա մա գոր ծակ ցե լու և  ի րենց փոր ձը, գի տե լիք ներն 
ու հմտութ յուն նե րը կի սե լու պատ րաս տա կա մութ յան հա-
մար։  Մենք մե ծա պես արժ ևո րում և  ա ջակ ցում ենք բո լոր 
նմա նա տիպ մի ջազ գա յին նա խագ ծե րին, ո րոնք նպա տա-
կաուղղ ված են աշ խար հի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րի 
միջև փոխ գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ մա նը։

ԵՊԲՀ-ի հա մար մեծ պա տիվ է լի նել ծրագ րի հա մա-
կար գո ղը։ Ութ այլ հա մալ սա րան՝ Ս լո վա կիա յի բժշկա-
կան,  Բա բես- Բոլ յա յի ( Ռու մի նիա), Գ յո թե բոր գի (Շ վե դիա), 
 Վե րին Ավստ րիա յի կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի, Եր ևա-
նի պե տա կան, Ի վա նե  Ջա վա խաշ վի լիի ան վան Թ բի լի սիի 
պե տա կան (Վ րաս տան) հա մալ սա րան նե րը, ինչ պես նաև 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կրթութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի, սպոր տի և Վ րաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յուն նե րը ծրագ րի 
 Կոն սոր ցիու մի ան դամ եր են։ 

Եվ րո պա կան միութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող Է րազ-
մուս+ « Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան և  սո ցիա լա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տո րա կան ծրա գի րը» մո տե նում է 
ա վար տին, սա կայն վստահ եմ, որ ստաց ված հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը կկրի շա րու նա կա կան բնույթ», - աս ված է 
ռեկ տո րի ու ղեր ձում։

ԷՐԱԶՄՈւՍ+ԱՄՓՈՓԻՉՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
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 Հա յաս տա նում Է րազ մուս+ ազ գա յին գրա սեն յա կի ղե կա-
վար  Լա նա  Կառ լո վան ևս  ող ջու նեց մի ջո ցառ ման մաս նա-
կից նե րին: Ն րա խոս քով՝ շատ կար ևոր է հաս կա նալ, թե 
ինչ պես ու սա նող նե րին ներգ րա վել հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րում, ինչ պես կազ մա կեր պել այդ ա մե նը, և Է րազ-
մուս+ նա խա գի ծը նաև այդ հար ցե րին է պա տաս խա նում։

« Նա խագ ծի ծրագ րում նե րառ ված են հենց այս կար գա-
վո րում ե րը։  Մեր պար տա կա նութ յուն նե րից մեկն անհ րա-
ժեշտ տե ղե կատ վութ յան տա րա ծում է։ Այս նա խա գի ծը 
պետք է ու նե նա իր ազ դե ցութ յու նը։  Մենք ցան կա նում ենք, 
որ մեր յու րա քանչ յուր նա խա գիծ նա խոր դից շատ ա վե լի 
ազ դե ցիկ լի նի՝ կազ մա կեր պե լով տար բեր հան դի պում եր, 
սե մի նար ներ ու գի տա ժո ղովն եր հան րա յին ա ռող ջա պա-
հութ յան և  սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի ո լորտ նե րում»,- 
շեշ տեց  Լա նա  Կառ լո վան՝ հույս հայտ նե լով, որ արդ յու նա-
վետ հան դի պում ե րը շա րու նա կա կան կլի նեն։

Իր բաց ման խոս քում ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ-
յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ամ բիո նի վա րիչ Ար տա շես 
 Թադ ևոս յանն ընդգ ծեց ծրագ րի կար ևո րութ յու նը ոչ միայն 
բժշկա կան բու հի, այլև մեր երկ րի հա մար։ « Մենք հույս ու-
նենք, որ եվ րո պա կան գոր ծըն կեր նե րի հետ մեր հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը կշա րու նակ վի։ Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
առն վազն 10 տար վա արդ յու նա վետ աշ խա տան քի փորձ ու-
նի», - հա վե լեց մաս նա գե տը։

 Ներ կա յաց նե լով « Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան և 
 սո ցիա լա կան գի տութ յուն նե րի ո լորտ նե րում կրթութ յան 
զար գա ցու մը  Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում» խո րագ րով 
զե կույ ցը՝ Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը սկսեց ծրագ րի մեկ նար-
կա յին կե տից, շեշ տեց ծրագ րի կար ևոր նպա տակ ներն ու 
արդ յունք նե րը, դրանց հի ման վրա մշակ ված փաս տաթղ-
թե րը և հ րա տա րա կում ե րը։

 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը զե կույց ներ ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց նաև ա պա գա բժիշկ նե րին։

 Բու հի ու սա նող ներ  Գեր ցի նա  Պետ րոս յա նը և  Մի քա յել 
 Վար դան յա նը գի տա ժո ղո վի երկ րորդ օր վա ըն թաց քում 
ներ կա յաց րին «Ա վե լորդ քա շի և  գի րութ յան ազ դե ցութ-
յու նը կա նանց վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գի վրա» 
թե մա յով զե լույ ցը, Ար փի նե  Մու րադ յա նը հան դես ե կավ 
«COVID-19-ի ըն թաց քում չա փա հաս բնակ չութ յան շրջա-
նում ա ռող ջութ յան հետ կապ ված կյան քի ո րա կի չա փա նիշ-
նե րի գեն դե րա յին տար բե րութ յուն նե րը» զե կույ ցով,  Նա նե 
 Հայ րա պետ յա նը ներ կա յաց րեց «Սնն դից ա ռա ջա ցած ա լեր-
գիկ հի վան դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ յու նը» զե կույ ցը, 
իսկ Ա լեքս Իս րա յել յա նը և  Մադ լե նա  Մա կար յա նը հան դես 
ե կան « Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված սննդի հի գիե նիկ նշա-
նա կութ յու նը» զե կույ ցով։
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Այս ան գամ բժշկա կան կադ րե րի 100-ամ յա դարբ նոցն իր հար-
կի ներ քո էր հյու րըն կա լել կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի կան խար գել-
մանն ու բուժ մա նը, կրծքա գեղ ձի վե րա կանգն մա նը նվիր ված մի-
ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին։

 Բու հի հեր թա կան ներ կա յա ցուց չա կան մի ջո ցառ մա նը մաս-
նակ ցում էին կրծքա գեղ ձի վի րա բույժ ներ  Հա յաս տա նից, Իս պա-
նիա յից, Ի րա նից,  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նից,  Գեր մա նիա յից, 
 Հուն գա րիա յից,  Ֆին լան դիա յից,  Մեք սի կա յից և Վ րաս տա նից։

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը, ող ջու նե լով գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե-
րին, փաս տեց, որ պրակ տիկ բժշկութ յան ար դի ա րա գըն թաց 
զար գա ցում ե րը թե լադ րում են գի տա կան, ու սում ա մե թո դա-
կան և  հե տա զո տա կան ընդ հա նուր դաշ տի ստեղ ծում, տար բեր 
երկր նե րի մաս նա գետ նե րի՝ հա մա տեղ և  արդ յու նա վետ աշ խա-
տե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու անհ րա ժեշ տութ յուն, հա մա ժո ղովն ե-
րի կազ մա կեր պում, փոր ձի փո խա նա կում, մաս նա գի տա կան 
ու նա կութ յուն նե րի կա տա րե լա գոր ծում և  նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդ րում։

« Գի տա ժո ղո վի նպա տակն է քննար կել կրծքա գեղ ձի չա րո րակ 
գո յա ցութ յուն նե րի վաղ ախ տո րոշ ման, վի րա հա տա կան բուժ ման 
և կրծ քա գեղ ձի վե րա կանգն ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե րը։ 
Այս հար ցում շատ կար ևոր վում է խնդրի նկատ մամբ մուլ տի դիս-
ցիպ լի նար մո տե ցու մը և  տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի տեր 
բժիշկ նե րի հա մա տեղ, հա մա կարգ ված և  թի մա յին աշ խա տան-
քը։  Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում  Հա յաս տա նում զգա լի հա-
ջո ղութ յուն ներ են գրանց վել կրծքա գեղ ձի չա րո րակ գո յա ցութ-
յուն նե րի վաղ ախ տո րոշ ման, կոն սեր վա տիվ և  վի րա հա տա կան 
բուժ ման աս պա րե զում։  Սա կայն բժշկա գի տութ յու նը սրըն թաց 
քայ լե րով է ա ռաջ գնում ու նպաս տում ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տում ա վե լի արդ յու նա վետ, օր գա նա պահ պան բուժ ման 
ե ղա նակ նե րի ամ րապնդ մա նը։ Ն ման մո տե ցում ա ռա վել պա-
հանջ ված է կրծքա գեղ ձի ա ռող ջութ յան պահ պան ման հար ցում։ 
Այս գի տա ժո ղո վը դրա վառ վկա յութ յունն է», - շեշ տեց  Գառ նիկ 
Ա վե տիս յա նը` հա վե լե լով, որ  ԵՊԲՀ-ն  իր գոր ծու նեութ յան 100 
տար վա ըն թաց քում մշտա պես նպաս տել է բու հի բժիշկ նե րի շա-
րու նա կա կան կրթութ յա նը և  մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե-
րի կա տա րե լա գործ մա նը։

«Ե ռօր յա այս գի տա ժո ղո վի հա գե ցած ծրա գի րը, հրա վիր ված 
մաս նա գետ նե րի կազ մը, մեր ե րի տա սարդ և  փորձ ված բժիշկ-
նե րի լայն մաս նակ ցութ յու նը խոս տա նում են ակ տիվ և  արդ յու-
նա վետ աշ խա տանք։  Հատ կա պես հե տաքր քիր և  կար ևոր են 
կրծքա գեղ ձի վե րա կանգն մա նը նվիր ված նո րա գույն մե թոդ նե րի 
և  ե ղա նակ նե րի ներդր ման լայն հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Դ րանք 
գտնվում են բարձր տեխ նո լո գիա նե րի դաշ տում և  շատ արդ յու-
նա վետ են։ Կրծ քա գեղ ձի էս թե տիկ վե րա կանգ նու մը լիա կա տար 
ա ռող ջա ցու մից հե տո հնա րա վոր է դարձ նում կնոջ ա ռող ջա կան, 
հո գե կան, հա սա րա կա կան և  սո ցիա լա կան լիար ժեք վե րա կանգ-
նու մը», - ընդգ ծեց  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը՝ բա րի երթ և  արդ յու-
նա վետ աշ խա տանք մաղ թե լով գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին։

«Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նի պլաս տիկ վի րա բու ժութ-
յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար, « Դա  Վին չի» կլի նի կա յի տնօ րեն, 
պլաս տիկ վի րա բույժ Ար մեն  Հով հան նիս յա նի խոս քով՝ այս գի-
տա ժո ղո վը՝ նման ձևա չա փով, ար դեն երկ րորդ հան դի պում է։

«Ծ րա գի րը բա վա կա նին հա գե ցած է, զե կույց նե րը շատ հե-
տաքր քիր են։  Մենք պլա նա վո րում ենք տա րին մեկ կամ նույ նիսկ 
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եր կու ան գամ վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժութ յան եր ևան յան 
դպրո ցի շրջա նա կում անց կաց նել հե տաքր քիր սե մի նար ներ, մի-
ջազ գա յին հա մա գու մար ներ», - նշեց նա։  

Իս պա նա ցի պլաս տիկ վի րա բույժ, կրծքա գեղ ձի վե րա կանգն-
ման մաս նա գետ  Ժաու մե  Մա սիան նշեց, որ երկ րորդ ան գամ է 
Եր ևա նում։

« Շատ հա ճե լի է կրկին այս տեղ գտնվել։ Ես հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցա ծա նո թա նալ երկ րի հետ անց յալ տա րի՝ մար տին։  Պետք 
է ա սեմ, որ  Հա յաս տա նը և  հայ ժո ղովր դը «գո ղա ցան» իմ հո գին, 
հենց այդ պատ ճա ռով էլ նո րից այս տեղ եմ։ Վս տահ եմ՝ կփո խա-
նա կենք մեր գի տե լիք նե րը կրծքա գեղ ձի վի րա բու ժութ յան բո լոր 
ո լորտ նե րում։ Ա ռանց քա յին անհ րա ժեշ տութ յուն է փո խա դարձ 
կա պի հաս տա տու մը։  Մենք պետք է ստեղ ծենք հար մա րա վետ 
մի ջա վայր, ին տե րակ տիվ կրթա կան հար թակ՝ արդ յու նա վետ 
քննար կում ե րի հա մար», - շեշ տեց  Ժաու մե  Մա սիան։

Եվ րո պա յում ճա նաչ ված ի րան ցի վի րա բույժ  Փա րի սա Ա զի մին 
ևս  ան կեղ ծա ցավ․ «Եր ևա նում գտնվե լով՝ հի շե ցի այն հին օ րե րը, 
երբ հայ կա կան դպրոց էի գնում  Թավ րի զում՝ իմ հայ րե նի քա ղա-
քում։ Շ նոր հա կալ եմ ինձ հրա վի րե լու հա մար։ Ի րա նում քիչ են 
կրծքա գեղ ձի վի րա բույժ ներ րը, այդ պատ ճա ռով մենք շատ աշ-
խա տանք ու նենք ա նե լու», - ա վե լաց րեց նա։

« Գի տա ժո ղո վը կօգ նի մեզ փո խա նակ վել փոր ձով, գի տե-
լիք նե րով, բա րե լա վել կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի բուժ ման և 
 կան խար գել ման մեր տեխ նի կան, մեր ո րո շում երն այդ աս պա-
րե զում»,- ա սաց ռուս ու ռուց քա բան-մա մո լոգ, վի րա բույժ  Սեր գեյ 
 Մա լի գի նը:

« Վաղ ախ տո րոշ ման կար ևո րութ յու նը կրծքա գեղ ձի վի րա բու-
ժութ յան ո լոր տում» վեր տա ռութ յամբ քննարկ մա նը զե կուց մամբ 
հան դես ե կավ   Հայ-Ա մե րիկ յան ա ռող ջութ յան կենտ րո նի ռա-
դիո լո գիա յի բաժ նի վա րիչ, բժիշկ-ռա դիո լոգ Ա նի  Հա կոբ յա նը։ 
Ն րա խոս քով՝ կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղը ե ղել և  շա րու նա կում է 
մալ քաղց կե ղի ա մե նա տա րած ված տե սա կը կա նանց շրջա-
նում՝ ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև՝ աշ խար հում։ «Կրծ քա գեղ-
ձի քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի միակ արդ յու նա վետ մե թո դը կան-
խար գե լում է։ 1997 թվա կա նին հիմ ադր վեց  Հայ-Ա մե րիկ յան 
ա ռող ջութ յան կենտ րո նը, ո րը ներդ րեց կրծքա գեղ ձի սքրի նին գը 
 Հա յաս տա նում։ 2011 թվա կա նից սկսած՝ կենտ րո նում ներդր վեց 
թվա յին մա մոգ րա ֆիան, ո րը մե ծա պես բարձ րաց րեց ախ տո րոշ-
ման ճշգրտութ յան մա կար դա կը», - մաս նա վո րա պես նշեց Ա նի 
 Հա կոբ յա նը։

Վ․Ա․  Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին 
կենտ րո նի փոխտ նօ րեն Ար թուր Ա վե տիս յանն իր զե կույ ցը սկսեց 
 Հա յաս տա նի պե տա կան դրո շի գույ նե րի ներ կա յաց մամբ։

 Նա անդ րա դար ձավ դեռ հին ժա մա նակ նե րից ար վես-
տում ընդգծ վող կա նա ցի կրծքի` որ պես մայ րութ յան և 
 գե ղեց կութ յան խորհր դա նիշ՝ կար ևո րութ յա նը։ Ար թուր Ա վե-
տիս յա նը քար տե զի վրա ա ռանձ նաց րեց այն երկր նե րը, որ-
տեղ բարձր է կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վան դա ցութ յան և 
 մա հա ցութ յան ռիս կի մա կար դա կը։

«2020 թվա կա նին աշ խար հում հայտ նա բեր վել է կրծքա-
գեղ ձի քաղց կե ղի 2 մի լիո նից ա վե լի դեպք, մա հե րի թի-
վը՝ ա վե լի քան 680․000։  Հա յաս տա նում 2000 թվա կա նին 
գրանց վել է 686 դեպք, իսկ 20 տա րի հե տո՝ ար դեն 1324 
դեպք։ Ըստ Global Cancer Observatory մի ջազ գա յին հար թա-
կի՝  Հա յաս տա նը կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղից մա հա ցութ յան 
ռիս կի մա կար դա կով աշ խար հում զբա ղեց նում է 19-րդ  տե ղը։ 
Ի՞նչ ա նել։  Շատ կար ևոր է կրթա կան և  լու սա վոր չա կան աշ-
խա տանք նե րի դե րը։  Կինն, ուղ ղա կի, պետք է հար գի սե փա-
կան օր գա նիզ մը»,- շեշ տեց Վ․Ա․  Ֆա նարջ յա նի ան վան ու-
ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նի փոխտ նօ րե նը։ 
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Վ.Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան Ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նը 
նշեց հիմ ադր ման 75-ամ յա հո բել յա նը:

Ա ռող ջա պա հա կան խո շոր այս բժշկա կան հաս տա տութ յու նը հա նրա-
պե տութ յան շատ բժիշկ նե րի և  ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի 
մաս նա գի տա կան կյան քում կար ևոր նշա նա կութ յուն է ու նե ցել:

 Բու ժա կան, կլի նի կա կան աշ խա տան քից զատ, Ու ռուց քա բա նութ յան 
ազ գա յին կենտ րո նը նաև գի տակր թա կան կենտ րոն է. այս-
տեղ գոր ծում է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի եր կու ամ բիոն, որ տեղ ու-
ռուց քա բան ներ են պատ րաստ վում մեր երկ րի հա մար:

 Կենտ րո նի բժշկա կան դարբ նո ցում թրծված բժիշկ նե-
րից շա տերն այ սօր կա յա ցած մաս նա գետ ներ են ոչ միայն 
 Հա յաս տա նում, այլև մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում ար տերկ րի ա ռա ջա տար բժշկա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում` բարձր պա հե լով բու հի և  կենտ րո նի համ-
բա վը: 

 Կենտ րո նի պատ մութ յունն ան քակ տե լիո րեն կապ ված 
է այն բժիշկ-գիտ նա կան նե րի գոր ծու նեութ յան հետ, 
ո րոնք տաս նամ յակ ներ շա րու նակ  այս տեղ աշ խա տել 
ու գի տա կան լուրջ հե տա զո տութ յուն ներ են ի րա կա-
նաց րել և  շա րու նա կում են այս կար ևոր ա ռա քե լութ յու-
նը: 

Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցի նե րի ջան-
քե րով  գի տա կան ձեռք բե րում ե րը գործ նա կան բժշկութ յան մեջ են 
կի րառ վում, ին չը ո լոր տի ա ռա ջըթ նա ցի լա վա գույն ե րաշ խիք նե րից 
է:

 Կենտ րո նում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում ե րը շա րու նա կա կան են, 
և  հա զա րա վոր պա ցիենտ ներ հնա րա վո րութ յուն ու նեն ու ռուցք նե րի 
ա ռաջ նա յին ախ տո րո շու մից մինչև հա մա լիր բու ժում, դիս պան սեր հսկո-
ղութ յուն և  ան գամ պա լիա տիվ խնամք ստա նալ 75-ամ յա պատ մութ յուն 
ու նե ցող և  ա ռա ջըն թա ցի ու ղին բռնած այս կենտ րո նում:

75-ամ յա հո բել յա նը կենտ րո նը հոկ տեմ բե րի 8-ին նշեց  Պա լիա տիվ ծա-
ռա յութ յան կլի նի կա յի բա ցմամբ: 

 Պա լիա տիվ ծա ռա յութ յան կլի նի կան հա մա պա տաս խա նեց վել է 
հի վան դա նո ցա շի նութ յան մի-
ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, այն 
հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի մա-
տու ցել ժա մա նա կա կից, ո րակ յալ 
և  հա սա նե լի բժշկա կան ծա ռա յութ-
յուն ներ: 

Կենտրոնը տա րե կան ըն դու նում է 
մոտ 30 000 պա ցիենտ, կա տար վում 
է մոտ 6000 վի րա հա տութ յուն, 8000 
քի միա թե րա պիա յի և  մոտ 1700 ճա-
ռա գայ թա յին թե րա պիա յի կուրս։ 

 Հո բել յա նա կան մի ջո ցա ռու մ 
անց կաց վեց ՈՒԱԿ-ի պրո ֆե սոր, 
Ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ  Հայ րա պետ  Գալստ յա նի ա նու նը 
կրող դահ լի ճում: 

 Թող այս խո սուն հո բել յա նը 
կենտ րո նի հե տա գա հա ջո ղութ-
յուն նե րի ու  կենտ րո նի պատ մութ-
յան կերտ ման ու ղե նի շը դառ նա: 

ՈւՌՈւՑՔԱԲԱՆՈւԹՅԱՆԱԶԳԱՅԻՆ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու նեց Ֆ րեզ նո յում ՀՀ 
պատ վա վոր հյու պա տոս, ԱՄՆ-ից ժա մա նած բժշկա կան ա ռա քե-
լութ յան ղե կա վար  Պերճ Աբ գար յա նին և Ֆ րեզ նո յի քա ղա քա յին 
խորհր դի ան դամ  Մայք  Քար բաս սիին:

« Պա րոն Աբ գար յա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու նի տա րի-
նե րի պատ մութ յուն և  շատ արդ յու նա վետ է: Կր թա կան և բժշ կա գի-
տա կան ո լորտ նե րում մեր հա մա գոր ծակ ցութ յունն ան ցել է ժա մա-
նա կի քննութ յու նը»,-ող ջու նե լով պատ վի րակ նե րին՝  նշեց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը` ներ կա յաց նե լով իր ղե կա վա րած մեկ դար յա կրթա գի-
տա կան հաս տա տութ յան հիմ ա կան ա ռա քե լութ յու նը, որն է՝  պատ-
րաս տել բժշկա կան կադ րեր և  զար գաց նել գի տութ յու նը մի ջազ գա-
յին կրթա կան ծրագ րե րին հա մա հունչ:

100-ամ յա բուհն ու նի 6 ֆա կուլ տետ, «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա-
րար հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն, ա վագ դպրոց:  

Այ սօր բժշկա կան հա մալ սա րա նում կրթութ յուն է ստա նում 33 երկ-
րից շուրջ 2000 օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ, իսկ 8000 շրջա նա-
վարտ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում աշ խար հի 
40 երկ րում:

 Վեր ջին հինգ տար վա տվյալ նե րով՝ 500 ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ 
աշ խա տում է  Կա լի ֆոր նիա յում:  Հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան-
դա նո ցում (« Հե րա ցի», « Մու րա ցան», « Մի քա յել յան») տա րե կան 
բժշկա կան օգ նութ յուն է ստա նում 100.000 բու ժա ռու, ո րոն ցից 
40.000-ը` ստա ցիո նար պայ ման նե րում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը խո սեց նաև բժշկա կան բու հի մի ջազ գա յին 
հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման մա սին, ո րի 
ուղ ղութ յամբ կար ևո րեց հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

 Նա ներ կա յաց րեց նաև  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րո նի` « Զին վո րի տան» աշ խա տան քը և  հան դիպ մա նը 
ներ կա տնօ րե նին`  Հայ կու հի  Մինաս յա նին:

 Ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ հա մա հայ կա կան և  մի ջազ գա յին ճա նա-
չում ստա ցած այս կենտ րո նում վեր ջին տա րի նե րին շուրջ 7000 
զին ծա ռա յող վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում ստա նա լու հնա րա վո-
րութ յուն է ու նե ցել: 

 Կար ևո րե լով հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րա ցու մը՝ Ֆ րեզ նո յի 
քա ղա քա յին խորհր դի ան դամ  Մայք  Քար բաս սին ներ կա յաց-
րեց Ֆ րեզ նո յի պե տա կան հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յու նը:

Ֆ րեզ նո յի քա ղա քա յին խորհր դի ան դա մը հե տաքրքր վեց, 
թե ո՞ր ո լորտ նե րում է գոր ծակ ցութ յան սեր տա ցում ա ռա վել 
նպա տա կա հար մար: 

 Ռեկ տո րը մատ նան շեց ման կա բու ժութ յու նը և  գի տութ յու նը: 
Ըստ նրա՝ այս և  այլ ո լորտ նե րում փոր ձի փո խա նա կու մը, հա-
մա տեղ հե տա զո տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում ու գի տա-
կան հրա պա րա կում ե րի հե ղի նա կու մը դրա կան ձեռք բե րում 
կլի ներ: 

Ֆ րեզ նո յում ՀՀ պատ վա վոր հյու պա տոս, ԱՄՆ-ից ժա մա-
նած բժշկա կան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար  Պերճ Աբ գար յանն 
ա ռա ջար կեց հա մա տեղ մաս նա գի տա կան հա վաք նե րի անց-
կաց ման գա ղա փա րը՝ ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլև աշ խար հի ա ռա-
ջա տար բժիշկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 

 Կող մե րը պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե ցին խո րաց նե լու 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը` ի նպաստ բժշկա գի տութ յան զար-
գաց ման և  ար դեն ձևա վոր ված փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րաց ման: 

Ն շենք, որ այս օ րե րին ԱՄՆ-ից ժա մա նած բժշկա կան ա ռա քե լութ յու նը 
հեր թա կան այ ցով  Հա յաս տա նում է: 2015 թվա կա նից սկսած՝  Պերճ Աբ գար-
յա նի ղե կա վա րութ յամբ ԱՄՆ-ից բժշկա կան խմբեր են գա լիս  Հա յաս տան` 
մար զե րի և Ար ցա խի բնակ չութ յա նը բժշկա կան սպա սար կում տրա մադ րե-
լու նպա տա կով: Մշ տա պես պատ վի րա կութ յան կազ մում են ար տերկ րում 
բնակ վող հայ բժիշկ նե րը, ո րոնց նպա տակն է մար դա սի րա կան մաս նա գի-
տութ յամբ պի տա նի և  օգ տա կար լի նել հայ րե նի քին:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅԱՆԽՈՐԱՑՈւՄ

ՖՐԵԶՆՈՅԻՀԵՏ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Թավ րի զի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի պատ-
վի րա կութ յու նը՝ ռեկ տոր  Բահ ման  Նա գի պու րի գլխա վո րութ յամբ, 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում էր։

Բժշ կա կան մայր բու հի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը կար ևո րեց 
ի րա նա կան պատ վի րա կութ յան այ ցը՝ շեշ տե լով, որ նմա նա տիպ 
փոխ ճա նաչ ման այ ցեր կազ մա կեր պե լու անհ րա ժեշ տութ յուն կա։

« Մեր աշ խա տանք նե րը կա րող են դառ նալ ա վե լի արդ յու նա վետ։ 
 Տա րի ներ ա ռաջ Ի րա նի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հետ հա-
մա ձայ նե ցինք, որ երկ կողմ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը պետք է 
ու նե նան գործ նա կան ա ռա քե լութ յուն։  Շատ կար ևոր էր նրա անձ-
նա կան ներգ րավ վա ծութ յու նը՝ որ պես ակ նա բույժ», - նշեց ռեկ տո-
րը։

 Բահ ման  Նա գի պու րը մեծ գո հու նա կութ յամբ պատ րաս տա-
կա մութ յուն հայտ նեց նպաս տե լու հայ և  ի րան ցի ու սա նող նե րի և 
 դա սա խոս նե րի փո խա դարձ այ ցե րին, ինչ պես նաև հա մա տեղ հա-
մա ժո ղովն ե րի և  գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա-
նաց մա նը։

« Գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եր կու հա մալ սա րան նե րի 
միջև կնպաս տի նաև բու հե րի մի ջազ գա յին մա կար դա կի բարձ-
րաց մա նը։  Թավ րի զում շատ հա յեր են ապ րում․ դա դրա կան ազ-
դե ցութ յուն է թող նում եր կու ժո ղովր դի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
ամ րապնդ ման վրա։ Իմ մաս նա գի տութ յու նը՝ կար դիոա նես թե զիո-
լո գիա, ան մի ջա կա նո րեն կապ ու նի  Ձեր մաս նա գի տութ յան հետ․ 
մենք մեկ թի մի ան դամ ենք», - ընդգ ծեց  Բահ ման  Նա գի պու րը՝ 
պաշ տո նա պես հրա վի րե լով ԵՊԲՀ ռեկ տո րին այ ցե լել  Թավ րի զի 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րան։

 Կար ևո րե լով նոր կա պե րի հաս տա տու մը բժշկա գի տութ յան 
ո լոր տում՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը հա վե լեց․ «Որ պես վի րա հա տա-
րա նում փորձ ու նե ցող եր կու մարդ՝ մենք միա սին ա վե լի հեշտ 
կաշ խա տենք, իսկ ու սա նող նե րը կհա մոզ վեն, որ բժիշկ նե րի միջև 
սահ ման ներ չկան, ա ռա վել ևս, երբ այդ բժիշկ նե րը ներ կա յաց-
նում են բա րե կամ երկր ներ»։

Ի րան ցի հյու րե րը՝ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
շրջայց կա տա րե ցին նաև ԵՊԲՀ 
«ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա-
րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի-
տակր թա կան կենտ րո նում՝ ծա-
նո թա նա լով տա րա ծաշր ջա նում 
ե զա կի հնա րա վո րութ յուն նե րով 
օժտ ված սար քա վո րում ե րին։

ԹԱՎՐԻԶԻԲԺՇԿԱԿԱՆԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ
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Բու հի 1975 թվա կա նի շրջա նա վարտ ներ,  Կա նա դա յի 
 Մաք Գի լի հա մալ սա րա նի հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
 Ռի տա  Սու լահ յան- Կու յումջ յա նի և  նույն հա մալ սա րա նի ըն տա-
նե կան բժշկութ յան և  ծե րու նա բա նութ յան ամ բիոն նե րի պրո-
ֆե սոր  Ժի րայր  Կու յումջ յա նի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում 
ընդգծ վեց միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց ման 
պատ րաս տա կա մութ յու նը։

Հ յու րե րը ներ կա յաց րին  Մաք Գի լի հա մալ սա րա նի պատ վա-
վոր պրո ֆե սոր  Ժակ Բ րեդ վեյ նի կող մից ա ռա ջարկ վող կրթա-
կան հա մա կար գի բա րե լավ ման նո րա րա րա կան ծրա գի րը, 
ո րը հա ջո ղութ յամբ ի րա գործ վել է  Շան հա յի հա մալ սա րա նում։

«Ե թե այս ծրա գիրն ի րա կա նա նա  Հա յաս տա նում, մեր բու հը 
կդառ նա ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն ամ բողջ տա րա ծաշր-
ջա նի հա մար»,-նշեց  Ժի րայր  Կու յումջ յա նը։

ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց․ « Մենք նույն-
պես մեծ ցան կութ յուն ու նենք դառ նա լու թե լադ րող գի տակր-
թա կան հաս տա տութ յուն: Չ նա յած դժվար ի րա վի ճա կին` 
մենք շա րու նա կում ենք ար տա հա նել բժշկա կան կրթութ յուն։ 
 Միայն ԵՊԲՀ-ում ու սա նում է այն քան օ տա րերկ րա ցի, որ քան 
 Հա յաս տա նի բո լոր բու հե րում՝ միա սին վերց րած»։

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վա րի խոս քով՝ տար բեր երկր նե րից 
մայ րա քա ղաք ժա մա նած ու սա նող նե րը բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում հնա րա վո րութ յուն ու նեն ստա նա լու ո րակ յալ կրթութ-
յուն:

Ն շենք, որ  Ռի տա  Սու լահ յան- Կու յումջ յա նը հան րութ յա նը 
հայտ նի է « Խե լա գա րութ յան ա կունք նե րում.  Կո մի տաս. 
հայ կուռ քի դի ման կա րը» գրքով:  Հե ղի նա կը այն նվի րել 
է հայ մե ծա նուն կոմ պո զի տոր, ե րաժշ տա գետ, հա յա գետ 
 Կո մի տաս վար դա պե տի կյան քի ան հայտ է ջե րին ու հո գե-
կան ապ րում ե րին:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը փոր ձել է վեր հա նել  Կո մի տա սի 
հո գե բա նա կան բնու թա գի րը, ապ րում ե րը, դրանց 
ա կունք նե րը և  մաս նա գի տա կան եզ րա կա ցութ յուն ներ ու 
հիմ ա վո րում եր տալ:

ՀՅՈւՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆՔՄԱՔԳԻԼԻ

 ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿԱՆԱԴԱՀԱՅՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻՆ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ, « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո-
ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նի միջ նոր դութ յամբ ըն դու նել է  Լոս Ան ջե լե սի  
 Կա լի ֆոր նիա նա հան գի Cardiac STEMI Program Adventist Health White Memo-
rial հի վան դա նո ցա յին ցան ցի ին վա զիվ սրտա բա նութ յան սրտի փա կա նա յին 
ախ տա հա րում ե րի ծրագ րի ղե կա վար  Սար գիս  Կի րա միջ յա նին:

 Մաս նա գե տի հետ բու հի ղե կա վա րը խո սել է հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան-
կար նե րի մա սին՝ կար ևո րե լով մաս նա գի տա կան փոր ձի փո խա նա կում ե րը:

Ին վա զիվ սրտա բա նը բազ մա թիվ այ ցեր է ու նե ցել հայ րե նիք:  Նա տրան-
սաոր տալ փա կա նի իմպ լան տա ցիա նե րի ներդ րու մը հա մալ սա րա նա կան կլի-
նի կա յում ա ռաջ նա յին է հա մա րում: Օ րերս  Սար գիս  Կի րա միջ յա նի մաս նակ-
ցութ յամբ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց վել են 
սրտի տրան սաոր տալ փա կա նի իմպ լան տա ցիա ներ (TAVI) ծանր աոր տալ 
ստեն տով հի վանդ նե րին:

 Հա մալ սա րա նա կան թի մի հետ ի րա կա նաց ված եր կու մի ջամ տութ յունն էլ 
բա րե հա ջող ելք են ու նե ցել:

« Վի րա հա տութ յան ըն թաց քում սրտի մեջ խո ղո վա կով փա կան է տե ղադր-
վում: Այն պատ րաստ ված է մե տա ղից և  կեն դա նու սրտի թա ղան թից: Այս հի-
վան դութ յու նը, ո րը բուժ վում է նման վի րա հա տութ յամբ, կոչ վում է աոր տիկ 
փա կա նի խցա նում: Այն հան դի պում է 70 տա րե կա նից բարձր ան ձանց 20 տո-
կո սի մոտ, որն, ի դեպ՝ դե ղե րով չի բուժ վում: Կ լի նի կան ծանր է. ցավ կրծքա-
վան դա կում, հի վան դը դժվա րա նում է քայ լել, շնչել, ու նե նում է գլխապ տույտ, 
թու լութ յուն:  Նոր տեխ նո լո գիան, ո րը կի րառ վում է շուրջ 10 տա րի, օգ նում է 
լա վաց նել կյան քի ո րա կը, պա ցիեն տը հի վան դա նո ցում քիչ է մում, շուտ է 
դուրս գրվում»,-նշում է  Սար գիս  Կի րա միջ յա նը՝ ընդգ ծե լով, որ ցան կա նում է 
 Հա յաս տա նում ևս  կի րառ ված տես նել այս տեխ նո լո գիան՝ ջան քեր չխնա յե լով 
այն հե տա գա յում հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում կի րա ռե լու հա մար:

Սր տա բան, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Ցո լակ  Սարգս յա նը հա-
վե լում է, որ եր կու օր վա ըն թաց քում կա տար ված մի ջամ տու թուն նե րը հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա յի անձ նա կազ մի և սփ յուռ քա հայ ա ռա ջա տար բժիշկ նե-

րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան դրսևո րում են. «Դ րան 
նա խոր դել էր եր կա րատև նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տան քը:  Մենք բա վա կան լավ կազ մա կերպ ված թի մա-
յին աշ խա տանք ու նե ցանք, ո րի արդ յուն քը ե ղավ 75 և 80 
տա րե կան հի վանդ նե րի վի րա հա տութ յուն նե րի բա րե հա-
ջող ել քը»: Ն շենք, որ պրո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նի 
ղե կա վա րած ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան և 
 ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կան հան րա պե տութ-
յան սրտա բա նա կան ա ռա ջա տար ծա ռա յութ յուն նե րից է։ 
Այս տեղ կի րառ վող նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի շնոր-
հիվ ա պա հով վում է սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե-
րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման բարձր ո րակ և  արդ յու նա-
վե տութ յուն: Կ լի նի կա յի փոր ձա ռու և  ճա նա չում ու նե ցող 
բժիշկ նե րը մշտա պես ձգտում են սիր տա նո թա յին հի վան-
դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ի րենց գի տե լիք ներն ու պատ-
կե րա ցում ե րը խո րաց նել գի տա հե տա զո տա կան և կ լի-
նի կա կան աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով:

ՍՐՏԱԲԱՆՍԱՐԳԻՍԿԻՐԱՄԻՋՅԱՆԸ

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԷԿԱՏԱՐԵԼ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
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Հեր թա կան դա սա խո սութ յան ըն թաց քում  Սիդ նե յից ժա մա նած 
հա յազ գի օր թո պեդ-ստո մա տո լոգ, ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր, 
 Դեն տալ քո լե ջի հիմ ա դիր  Սար գիս  Նալ բանդ յա նը սո վո րող նե-
րին ներ կա յա ցավ «Էս թե տիկ օր թո պե դիա» խո րագ րով դա սա խո-
սութ յամբ։ 

 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի, հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի, մաս նա գի տա կան շա-
րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի ստո մա տո լո գիա կան և 
 դե ղա գի տա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի բաժ նի պետ  Գա գիկ 
 Խա չատր յա նի կող մից՝ վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա-
յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Գա գիկ 
 Հա կոբ յա նի և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար 
Ե սա յա նի ա ջակ ցութ յամբ։ 

 Սար գիս  Նալ բանդ յա նի պնդմամբ՝ գե ղե ցիկ ժպի տը կախ-
ված է ոչ միայն գե ղե ցիկ ա տամ ա շա րից, այլև գե ղե ցիկ դեմ-
քից։

« Դուք բու ժում եք ոչ միայն ա տամ ա շա րը, այլև հի վան-
դի դեմ քը։  Հետ ևա բար՝ կար ևոր է ոչ միայն ա տամ ա շա րի, 
այլև դեմ քի հա մա չա փութ յու նը։ Աշ խա տե՛ք դե պի լա վը փո խել 
մարդ կանց կյան քի ո րա կը», - մաս նա գետ նե րին կոչ ա րեց 
պրո ֆե սո րը։

Ն րա խոս քով՝ օր թո պեդ-ստո մա տո լո գի հա մար կար ևոր է 
պա ցիեն տին հաս կա նա լը և  ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րե լը։

 Գե ղե ցիկ ժպի տը վերջ նարդ յուն քում պա հան ջում է մաս-
նա գի տա կան ջան քեր, ոչ միայն մա թե մա տի կա կան, այլև՝ 
կեն սա բա նա կան լու ծում եր։

 Դա սա խո սութ յան ա վար տին մաս նա գե տը պա տաս-
խա նեց մաս նա կից նե րի հար ցե րին։

Ն շենք, որ  Սար գիս  Նալ բանդ յանն ընտր վել է Bulletin of 
Stomatology and Maxillofacial Surgery/JBSMFS/ գի տա կան 
ամ սագ րի խմբագ րա կան խորհր դի ան դամ։

ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅԱՆԹԵՄԱՆ՝

«ԷՍԹԵՏԻԿՕՐԹՈՊԵԴԻԱ»

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի կուր սանտ ներ 
Գ րի գոր Գ ևորգ յա նը և Ար սեն  Մար տի րոս յա նը ՀՀ 
 Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ընտր վել են 
թեկ նա ծու ներ՝ ու սու մը  Հու նաս տա նի՝  Սա լո նի կի մար տա-
կան ա ջակ ցութ յան սպա նե րի ռազ մա կան ա կա դե միա յում 
և Ա րիս տո տել յան հա մալ սա րա նում շա րու նա կե լու հա-
մար։  

19-ամ յա Գ րի գո րի խոս քով՝ ա ռա ջին ան գամ ի րա կա-
նաց վող ծրա գիրն ըն ձե ռում է եվ րո պա կան կրթութ յուն 
ստա նա լու ե զա կի հնա րա վո րութ յուն։ « Սա մեզ հա մար 
զար գա նա լու, լավ մաս նա գետ դառ նա լու և  աշ խար հա-
յացք փո խե լու հիա նա լի հնա րա վո րութ յուն է։  Մեր երկ րի 
ա նու նը բարձր կպա հենք և  գի տե լիք նե րով լի կվե րա դառ-
նանք հայ րե նիք», - վստա հեց նում է ա պա գա ռազ մա կան 
բժիշ կը։  

 Զին վո րա կան գոր ծը Գ րի գո րը ման կուց է սի րել։ 
« Փոքր տա րի քում երկ րա պահ կա մա վո րա կան նե-
րի միութ յան ան դամ եմ ե ղել, սո վո րել եմ  Մոն թե 
 Մել քոն յա նի ան վան ռազ մա մար զա կան վար ժա-
րա նում։  Չէի պատ կե րաց նում ինձ ա ռանց հա մազ-
գես տի։  Զին վո րա կա նի և բժշ կի մաս նա գի տութ յուն-
ներն ա մե նա բարդն ու ա մե նա պա տաս խա նա տուն 
են, իսկ ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը 
կրկնա կի բարդ և  պա տաս խա նա տու է», - ընդգ ծում 
է կուր սան տը։

20-ամ յա Ար սե նը սկզբում ո րո շել էր զին վո րա կան 
դառ նալ:  Հե տա գա յում՝ ծնող նե րի հոր դո րով, հե-
տաքրքր վեց նաև բժշկութ յամբ և  վերջ նա կա նա պես 
ո րո շեց դառ նալ հենց ռազ մա կան բժիշկ։

 Հու նաս տա նում ու սա նե լու ծրագ րին նա մաս նակ-
ցում է եվ րո պա կան փորձ ձեռք բե րե լու և  մեր երկ-

րին օգ տա կար լի նե լու ձգտու մով։ «Եվ րո պա կան կրթութ յան ո րո շա կի 
փորձ ար դեն ու նեմ․ 5 տա րի սո վո րել եմ գեր մա նա կան դպրո ցում, տի-
րա պե տում եմ գեր մա նե րե նին։ Ծ րագ րի շնոր հիվ կսո վո րեմ ևս  մեկ 
օ տար լե զու՝ հու նա րեն, ինչ պես նաև կբա րե լա վեմ անգ լե րե նի ի մա-
ցութ յու նը», - ա սում է Ար սե նը։

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նի փո-
խանց մամբ՝ տար բեր երկր նե րում՝  Ռու սաս տա նում,  Չի նաս տա նում և  
այժմ ար դեն  Հու նաս տա նում սո վո րած ու սա նող նե րի և ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում ու սա նած կուր սանտ նե րի շնոր հիվ 
կու նե նանք հա գե ցած տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կա րող ենք ներդ նել 
հայ կա կան բա նա կում։ « Քա նի որ բու հի ծրագ րե րը հա մա պա տաս-
խա նեց վում են մի ջազ գա յին ծրագ րե րին, իսկ  Հու նաս տա նի ծրագ-
րերն ար դեն իսկ հա մա պա տաս խա նեց ված են դրանց, այս ա ռու մով 
ծրա գի րը ևս  մեկ քայլ ա ռաջ է մեր երկ րի ռազ մա կան կրթութ յան ո լոր-
տում։  Միջ պե տա կան պայ մա նագ րով  Հու նաս տա նը՝ որ պես բա րե կա-
մա կան եր կիր, ըն ձե ռել է նման հնա րա վո րութ յուն։ Վս տահ եմ՝ հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան», - եզ րա փա կում է  Վար դան 
 Ծա տուր յա նը։
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 Ռեկ տո րա տի ընդ լայն ված նիստ է անց կաց վել ԵՊԲՀ-ում՝ գի տա-
կան խորհր դի ան դամ ե րի մաս նակ ցութ յամբ։

 Նիս տի օ րա կար գում էր հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի ընդ լայն-
ման հար ցը։

 Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ-
տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը հայտ նեց, որ ա ռա ջի կա յում օ տա րերկ րա-
ցի ա պա գա բժիշկ նե րի թվի աճ է կան խա տես վում Հնդ կաս տա նից, 
Շ րի  Լան կա յից և  Հոր դա նա նից` միջ պե տա կան պայ մա նագ րով։

Այս տա րեսկզ բի տվյալ նե րով` բժշկա կան բու հում բժշկա կան 
կրթութ յուն է ստա նում 1988 օ տա րերկ րա ցի, ըստ կան խա տես ման՝ 
ա ռա ջի կա յում նրանց թի վը կա վե լա նա։

« Հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի ընդ լայ նու մը մեզ հա մար կան խա-
տե սե լի ճա նա պարհ է, ո րը կպահ պա նի ո րա կը և  մեր առջև դրված 
պա հանջ նե րը», - օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման և  ա ռա վե լա պես 
կա ցութ յան հար ցե րի ար դիա կա նութ յու նը ռեկ տո րա տի և  գի տա կան 
խորհր դի ան դամ ե րին ներ կա յաց նե լով՝ ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը։

 Նա կար ևո րեց նաև քննարկ վող հար ցը բու հի մի ջազ գա յին հա-
վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցի տե սա կե տից։

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց ըն թա ցա կար գով նա խա տես-
ված և դ րա նից դուրս՝ բու հի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում ե րը։

 Հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի հա մալր ման նպա տա կով պե տա-
կան պա տաս խա նա տու գե րա տես չութ յուն ներ են ու ղարկ վել հար-
ցում եր, ու սում ա սիր վել են նաև այլ մաս նա վոր շեն քա յին տա-
րածք ներ։

Գ․ Ա վե տիս յա նը նաև տե ղե կաց րեց, որ ռեկ տո րի հանձ նա րա-
րութ յամբ ստեղծ վել է աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը հան րա կա-
ցա րա նա յին տա րածք է ա ռա ջար կում ձևա վո րել « Մի քա յել յան» 
վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում։

 Խոս քը ե ռա հարկ տա րած քի մա սին է, ո րը ե ռա փուլ շի նա րա-
րութ յան շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն ու նի դառ նալ սահ ման ված 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող հա մալ սա րա նա կան 
ստո րա բա ժա նում։

 Նա խա գի ծը հնա րա վոր կլի նի կյան քի կո չել պե տա կան մար-
մին նե րի հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն նե րից հե տո։ 
Ծ րագր վում է շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց նել ե րե քից չորս 
ամս վա ըն թաց քում:

 Ներ կա յաց ված ա ռա ջար կը քննարկ վեց և  հա վա նութ յան ար-
ժա նա ցավ նիս տի մաս նա կից նե րի կող մից։

Ն րանց գնա հատ մամբ՝ բո լոր քննարկ վող տար բե րակ-
նե րից բու հի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջարկն ա մե-
նաըն դու նե լին է, տնտե սա պես ա ռա վել արդ յու նա վետ, 
հա մալ սա րա նի զար գաց մա նը, մի ջազ գայ նաց մա նը միտ-
ված։

Լ սե լով հնչած կար ծիք նե րը` բու հի ղե կա վարն ընդգ-
ծեց, որ կրթա կան, կլի նի կա կան, գի տա կան հար թակ նե րի 
ընդ լայ նում ար դիա կան հարց է՝ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ըն թա ցիկ և  ա ռա ջի կա աշ խա տանք նե րում։

 Ռեկ տո րա տի և  գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի կող-
մից հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի ընդ լայն ման հար ցը 
քվեար կութ յան արդ յուն քում ար ժա նա ցավ հա վա նութ յան։

Պ րո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը ներ կա յաց րեց 2021-ի 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան «Օ տար կերկր յա շրջա նա վարտ նե րի 
ար տո նա գիր» ո րո շու մից բխող և  օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի ու սում ա ռութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը։
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 Ման կա բար ձութ յու նում և  գի նե կո լո գիա յում ուլտ րա ձայ նա-
յին ախ տո րոշ ման հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի հրա վե րով Եր ևա-
նում, ԵՊԲՀ-ում էր Իս րա յե լից ժա մա նած ան վա նի մաս նա գետ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Դան  Վալս կին, 
իր՝ հե ղի նա կա յին « Փոքր պտուղ (Small fetus):  Դոպ լե րը ման կա-
բար ձութ յան մեջ: Պ լա ցեն տա յին ան բա վա րա րութ յուն» դա սա-
խո սութ յամբ:

ԵՊԲՀ « Գեր ձայ նա յին ախ տո րո շու մը ֆե տալ բժշկութ յու նում» 
կուր սի վա րիչ  Կա րի նե  Թո խուն ցի փո խանց մամբ` նա խորդ եր-
կու տա րի նե րին նվա զել էին մաս նա գի տա կան՝ կեն դա նի, ան մի-
ջա կան հան դի պում երն ու շփում ե րը:

« Մենք մեծ հե տաքրք րութ յամբ լսե ցինք պրո ֆե սոր  Վալս կուն: 
Բ ժիշ կը պար տա վոր է սո վո րել ամ բողջ կյան քում, քա նի որ 
«Ս պի տակ բա նա կը» ևս  մարդ կա յին կյան քե րի փրկութ յան թի-
կուն քին է կանգ նած,  իսկ մեր դեպ քում՝ խոս քը միա ժա մա նակ 
եր կու կյան քի մա սին է»,- ման րա մաս նեց  Կա րի նե  Թո խուն ցը` 
հա վե լե լով, որ ակ նա հա ճո էր հրա վիր յալ պրո ֆե սո րի լա կո նիկ, 
կլի նի կա կան տե սա կե տից՝ ար դի մաս նա գի տա կան նյու թը:

Ն շենք, որ  Դան  Վալս կին ներ կա յաց նում էր Ե րու սա ղե մի 
Хадасса Mount Scopus բժշկա կան  հե ղի նա կա վոր հի վան դա-
նո ցը, որ տեղ  ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում է ղե կա վա րում:  Նա 
պա հանջ ված մաս նա գետ է  նա խածննդ յան ախ տո րոշ ման և 
 ֆե տալ թե րա պիա յի, բարձր ռիս կի հղիութ յան վար ման, ման-
կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի ժա մա նա կա կից այլ ո լորտ նե-
րում: 

 Մի ջո ցա ռու մը հա վաս տագր ված էր շա րու նա կա կան մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման կրե դիտ նե րով:
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Օ րերս ռեկ տո րա տի ան դամ ե րին ներ կա յաց-
վե ցին ռազ մաբժշ կա կան, ստո մա տո լո գիա կան և 
 դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի ե րեք ան վա նա կան 
կրթա թո շա կի թեկ նա ծու նե րի ա նուն նե րը։

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի կուր-
սանտ, շար քա յին  Վի գեն  Հով հան նիս յա նը՝ « Մե րու ժան 
Ս տե փան յա նի ան վան», ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող Ան նա Ս տե փան յա-
նը՝ « Կառ լեն Ե սա յա նի ան վան», իսկ դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի 1-ին կուր սի ու սա-
նող  Կի մա  Պետ րոս յա նը «Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան-
վան» ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ ներ են։ 
 Ռեկ տո րա տի ան դամ ե րի քվեար կութ յան արդ յունք-
նե րի հի ման վրա միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց վեց գի-
տա կան խորհր դին՝ ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա-
վակ նորդ նե րի թեկ նա ծութ յու նը հաս տա տե լու հա մար։

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ

ԵՎՍԵՐԵՔՀԱՎԱԿՆՈՐԴ

 Բոս տո նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան դպրո ցը վե րան վան վել է եր կու 
հայ շրջա նա վար տի՝ Ա րամ  Չո բան յա նի և Էդ վարդ Ա վե տիս յա-
նի ա նու նով։ 

 Ման կութ յան ըն կեր նե րի կապն ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի 
հետ ա վե լի քան կես դար յա պատ մութ յուն ու նի։ 

93-ամ յա հա յազ գի բժիշկ, բա րե րար, սրտա բան, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ նոր հայ կա կան բժշկա կան 
հան դե սի խմբագ րա կան խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ 
Ա րամ  Չո բան յա նը 2003-2005 թվա կան նե րին  Բոս տո նի հա մալ-
սա րա նի պատ վա վոր նա խա գահն էր, 1994 թվա կա նից ՀՀ ԳԱԱ 
ար տա սահ ման յան ան դամ է, 2000 թվա կա նից՝ Ա մե րիկ յան 
բժիշկ նե րի ըն կե րութ յան պատ վա վոր ան դամ, 2002 թվա կա-
նից՝ Եվ րո պա յի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի ան դամ։ Ար ժա-
նա ցել է «Մ խի թար  Հե րա ցի» մե դա լի, պարգ ևատր վել Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ոս կե մե դա լով։ 

85-ամ յա հա յազ գի բա րե րար, « Խո րեն և  Շու շա նիկ Ա վե տիս-
յան» դպրո ցի հիմ ա դիր, ե րա ժիշտ, հայտ նի Boston Pops նվա-
գախմ բի կլար նե տա հար Էդ վարդ Ա վե տիս յա նի ըն տա նի քը 
հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո ա պաս տան է գտել  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում։  Նա եր բեք չմո ռա ցավ ծնող նե րի քրտնա ջան աշ խա-
տանքն ու անձ նա զո հութ յու նը, նրանց շեշ տադ րու մը կրթութ յան վրա և 
 բա րե րար դար ձավ թե՛ ԱՄՆ-ի, թե՛  Հա յաս տա նի հա մար: 

Չ նա յած բո լոր նվի րատ վութ յուն նե րին՝ հա յազ գի բա րե րար նե րը 
մշտա պես հա մես տութ յուն են ցու ցա բե րել և  եր բեք չեն ցան կա ցել, որ 
ի րենց ա նու նով որ ևէ բան կոչ վի։

 Բոս տո նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի դեպ քում նրանք, ի վեր ջո, հա մա-
ձայ նե ցին՝ պայ մա նով, որ դպրո ցը կկոչ վի եր կու սի ա նու նով։

 Լա վա գույն ըն կեր ներ Ա րամ  Չո բան յա նի և Էդ վարդ Ա վե տիս յա նի 
ա նուն ներն այժմ ընդ միշտ կկապ վեն  Բոս տո նի հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան դպրո ցի հետ:

ԲՈՍՏՈՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ՝ՀԱՅԱԶԳԻԲԺՇԿԻ

ՈւԵՐԱԺՇՏԻԱՆՈւՆՈՎ

Կրթություն



« Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը՝ նա խագ ծու մից մինչև սպա-
ռում» մի ջազ գա յին ե ռօր յա գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր դե ղա գի-
տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կին:

 Բու հի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն իր ող ջույ նի խոս քում շեշ-
տեց․ «Այ սօր մեզ հա մար կար ևոր օր է։  Մենք նշում ենք դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա հո բել յա նը։  Մեկ դար յա պատ-
մութ յան ըն թաց քում բժշկա կան հա մալ սա րանն իր նշա նա վոր 
ձեռք բե րում ե րով անգ նա հա տե լի ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցել և  
իր նպաս տը բե րել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը և  հայ ժո-
ղովր դին՝ ա մուր թի կունք ա պա հո վե լով, «սպի տակ բա նակ» ձևա-
վո րե լով, բո լոր փոր ձութ յուն նե րում լի նե լով գոր ծըն կեր և ն վիր յալ»։ 
100 տար վա ըն թաց քում, ռեկ տո րի խոս քով, բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը ոչ միայն ա ռող ջա պա հա կան, այլև լրջա գույն սո ցիա լա կան 
և մ շա կու թա յին նպաստ է բե րել մեր ժո ղովր դին՝ ձևա վո րե լով 
Եր ևան քա ղա քի գի տա կան միտ քը՝  Հա յաս տա նի  Խորհր դա յին 

 Հան րա պե տութ յու նը և  ան կախ  Հա յաս տանն աշ խար հին ճա նա-
չե լի դարձ նե լու բա ցա ռիկ գրա վա կա նը։«Որ պես ռեկ տոր՝ այ սօր 
պետք է հստակ զե կու ցեմ մեր շրջա նա վարտ նե րին, մեր այ սօր վա 
ու սա նո ղութ յա նը հոր դո րեմ, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը, չնա յած 
այն դժվա րութ յուն նե րին, ո րոնք բա ժին են հա սել վեր ջին տա րի նե-
րին մեր ժո ղովր դին, շա րու նա կում է իր զար գա ցու մը, իր հաղ թար-
շա վը և  կա րո ղա նում է այ սօր իր ու րույն տեղն ու նե նալ բժշկա կան 
կրթութ յան հա մաշ խար հա յին շու կա յում։  Ֆա կուլ տե տի գո յութ յան 50 
տար վա ըն թաց քում մենք կա րո ղա ցանք ինք նու րույն ա պա հո վել մեր 
երկ րից բա վա կա նին հե ռու երկր նե րում մաս նա գի տա կան դաշ տը 
և  այլևս կա րիք չու նենք նման մաս նա գետ նե րով ա պա հո վե լու մեր 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը։ Ա ռանձ նա հա տուկ կու զեի հար-
գան քի տուրք մա տու ցել և  հի շել մեր նախ կին պատ վար ժան  նա խա-
րար, ու սու ցիչ, գիտ նա կան, բժշկա պետ Է միլ  Գաբ րիել յա նին։ Ն րա 
նո րա րա րա կան մո տե ցու մը թույլ տվեց ձևա վո րել հիմ ա կան կո րի-
զը, հրա վի րել նվիր յալ ան ձանց, ո րոնք կա րո ղա ցան ա պա հո վել այս 
ֆա կուլ տե տի զար գա ցու մը», - ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

 Ռեկ տո րը նաև նշեց, որ  Հա յաս տա նում բո լո րի հա մար դժվա րին 
ժա մա նակ ներ են։ « Կար ծում եմ՝ պետք է ու նե նալ ո րո շա կի քա ջութ-
յուն՝ այս ի րա վի ճա կում գի տութ յամբ ու հե տա գա սերն դի կրթութ-
յամբ զբաղ վել շա րու նա կե լու հա մար։  Հա վաս տիաց նում եմ, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը վճռա կան է՝ զար գաց նե լու փոխ գոր ծակ-
ցութ յան բո լոր ուղ ղութ յուն նե րը, միշտ պատ րաստ է իր հար կի տակ 
ըն դու նել գոր ծըն կեր նե րին և  ըն կեր նե րին։  Մեզ շատ բան է կա պում 
դե ղա գետ նե րի ռու սա կան դպրո ցի հետ, և  մենք շատ ենք արժ ևո-
րում այդ կա պերն ու ա վան դույթ նե րը։ Այ սօր մենք կա պեր ենք հաս-

տա տում նաև եվ րո պա կան երկր նե րի և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի 
մեր գոր ծըն կեր նե րի հետ», - ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը։ 

 Ձեռք բե րում ե րի հետ մեկ տեղ՝ ըստ բու հի ղե կա վա րի, բժշկա-
կան հա մալ սա րանն ու նի ի րեն բա ժին հա սած դժվա րութ յուն նե-
րը և  իր կող մից ձևա վոր ված ա կա դե միա կան ա զա տութ յուն նե րի 
շրջա նա կում ու ինք նա վա րութ յան սկզբուն քի հի ման վրա կա-
ռուց ված զար գաց ման ճա նա պար հը։

« Մենք ձևա վո րե լու ենք նոր լա բո րա տո րիա ներ, շեշ տա կի 
զար գաց նե լու ենք այս ֆա կուլ տե տը։ Այս ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ նե րը, ա վար տե լով ԵՊԲՀ-ն, ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև 
Եվ րո պա յի, ԱՄՆ-ի,  Ռու սաս տա նի բազ մաբ նույթ շու կա նե րում 
կա րո ղա նում են գտնել ի րենց աշ խա տա տե ղը, ա պա հո վել ի րենց 
զար գա ցու մը», - հա վե լեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎ․
«ԴԵՂԵՐԻՍՏԵՂԾՄԱՆԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ՝
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Ե լույ թի ա վար տին ռեկ տորն ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ նախ կին եր կա րամ յա ռեկ տոր, բժիշկ-դե ղա-
գետ, պրո ֆե սոր  Վի լեն  Հա կոբ յա նին՝ ֆա կուլ տե տի կա յաց ման 
գոր ծում ու նե ցած մեծ ներդր ման հա մար և  բո լոր մաս նա կից նե րին 
մաղ թեց ար գա սա բեր աշ խա տանք ու ար ժա նա պա տիվ խա ղա ղութ-
յուն։

Բժշ կա գի տութ յան նվիր յալ  Վի լեն  Հա կոբ յա նը ևս  բաց ման խոս-
քով հան դես ե կավ հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում։ « Դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տը և ն րա գո յութ յան 50 տա րին անգ նա հա տե լի դրա կան 
ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել մեր երկ րի զար գաց ման գոր ծում։  Մինչև 
ֆա կուլ տե տի ստեղ ծու մը՝ մաս նա գետ նե րը հա տու կենտ էին, իսկ 
այ սօր կա րող ենք ա սել, որ ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ նե րը բարձր 
են պա հում ի րենց մաս նա գի տութ յան պա տի վը, և  դե ղա գի տա կան 
կրթութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե-
րին», - նշեց նա։

 Ռուս գիտ նա կան, ֆի զիո լոգ, ՌԴ գի տութ յուն նե րի և ՌԴ բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա նե րի ա կա դե մի կոս, պրո ֆե սոր, 
1991-2017 թթ․ ՌԴ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի Վ.Վ. 
 Զա կու սո վի ան վան ֆար մա կո լո գիա յի ինս տի տու տի տնօ րեն 
 Սեր գեյ  Սե րե դե նի նը ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի ա նու նից 
շնոր հա վո րեց դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կը։ « Մեր 
հա րա բե րութ յուն ներն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եր կա րամ յա 
պատ մութ յուն ու նեն։  Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին մաղ թում եմ 
հա ջո ղութ յուն և  արդ յու նա վետ աշ խա տանք», - նշեց ա կա դե մի-
կո սը՝ շեշ տե լով, որ նախ կի նում ևս  ա ռիթ է ու նե ցել հան դի պե լու 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րին։ « Բո լոր դե ղա գետ-գիտ նա կան նե րը մեկ միաս-
նա կան ըն տա նի քի ան դամ եր են», - հա վե լեց մաս նա գե տը։ 

ՌԴ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի Վ.Վ.  Զա կու սո վի 
ան վան ֆար մա կո լո գիա յի ինս տի տու տի լա բո րա տո րիա յի վա-
րիչ, ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ  Ռու բեն 
 Միր զո յա նը նշեց, որ իր հա մար մեծ պա տիվ էր “Alma Mater” -
ում կա յա ցած այս ներ կա յա ցուց չա կան մի ջո ցառ մա նը մաս նակ-
ցե լը։ « Մեր հա մա գոր ծակ ցութ յունն արդ յու նա վետ է, բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի հետ ու նենք հա մա տեղ նա-
խագ ծեր», - ա վե լաց րեց նա։  

 Դե ղա գի տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից  Մար գա րի տա 
 Վար դան յա նը հի շեց․ «1972 թվա կա նին մենք շատ քիչ ռե սուրս-
ներ ու նեինք, նյու թա տեխ նի կա կան բա զան նոր էր հա վաք վում, 
սա կայն դա մեզ միայն ոգ ևո րում էր»։  Մաս նա գե տը դա սա վան-
դել է ԵՊԲՀ-ում մինչև Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մը։ «Ինձ 
մե ծա պես օգ նել է այս հա մալ սա րա նում տի րող ա կա դե միա կան 
մթնո լոր տը, դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի մշա կույ-
թը։  Պա տա հա կան չէ, որ մեր երկ րում կրթութ յու նը հայ տա րար-
ված է գե րա կա յութ յուն․ կրթութ յու նից է կախ ված մեր երկ րի 
զար գա ցու մը», - հա վե լեց  Մար գա րի տա  Վար դան յա նը։

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Բագ րատ Ե նոք-
յա նը ներ կա յաց րեց ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա պատ մութ յու նը՝ 
հիմ ա կա նում նկար նե րով, ո րոնք հա ճե լի հի շո ղութ յուն ներ 
արթ նաց րին ներ կա նե րի մոտ։ «Է միլ  Գաբ րիել յա նի նա խա-
ձեռ նութ յամբ ստեղծ վեց այն ժա մա նակ դե ղա գոր ծա կան ֆա-
կուլ տե տը։  Տա սը տա րի հե տո ֆա կուլ տե տը դար ձավ սո ցիա-
լիս տա կան մրցութ յան հաղ թող, ին չը ֆիքս ված է «Ա պա գա 
բժիշկ» թեր թում», - հի շեց րեց դե կա նը։

 Բագ րատ Ե նոք յանն անդ րա դար ձավ մաս նա գի տա կան 
ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րին և  ֆա կուլ տե տի կա յաց ման գոր-
ծում նրանց ներդր մա նը։

«50 տա րին ար դեն հա սուն մար դու տա րիք է։  Փաստ է, որ 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը կա յա ցել է։ Իսկ դժվա րութ յուն-
նե րը պետք է փոր ձենք հաղ թա հա րել միաս նա կան ջան քե-
րով», - ընդգ ծեց դե կա նը։

 Հա մա ժո ղո վին ե լույթ նե րով հան դես ե կան նաև դե ղա գի տա կան ֆա-
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կուլ տե տի գոր ծըն կեր նե րը։ « Լիկ վոր» դե ղա գոր ծա կան գոր ծա րա նի 
տնօ րեն, խորհր դի ան դամ  Ռա ֆա յել  Մաթ ևոս յա նը շեշ տեց․ «Հ պարտ 
ենք բժշկա կան հա մալ սա րա նի հետ մեր եր կա րամ յա հա մա գոր ծակ-
ցութ յամբ։ Ար դեն 2 տա րի է, ինչ գոր ծում է  Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հու շա գի րը, ո րի շրջա նա կում մեկ տեղ վում են ջան քե րը, նե րու ժը, մի-
ջոց ներն ու փոր ձը՝ ի նպաստ  Հա յաս տա նի դե ղա գի տա կան ո լոր տի 
զար գաց ման։  Ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ նե րը մեր ըն կե րութ յու նում 
անց նում են ար տադ րա կան պրակ տի կա։  Հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ-
րե րը բա զում են»։

« Նա տա լի  Ֆարմ» դե ղատ նե րի ցան ցի մար քե թին գի բաժ նի ղե կա-
վար  Կա րեն  Թո փուզ յա նը ներ կա յաց րեց ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ-
յու նը՝ որ պես դե ղա գոր ծա կան ո լոր տի խո շոր ներկ րող, ինչ պես նաև 
անդ րա դար ձավ տեխ նի կա կան նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր մա նը․ 
«2010 թվա կա նից սկսած՝ մենք կի րա ռում ենք դե ղե րի պա հես տա-

վոր ման նո րա րա րա կան հա մա կարգ, ո րը միակն է տա րա-
ծաշր ջա նում»։

Ի տա լիա յի  Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նի փոր ձա րա րա կան 
բժշկութ յան և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ամ բիո նի մաս նա գետ 
 Կար լո  Պո լի դո րիի խոս քով՝ 

հա յե րի հետ շատ հեշտ է շփում հաս տա տե լը, ըն կե րութ-
յուն ա նե լը։ « Դուք շատ հյու րա սեր եք։ Շ նոր հա վո րում եմ դե-
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա հո բել յա նը և  մաղ թում 
եմ ձեր երկ րին կա յուն խա ղա ղութ յուն», - ընդգ ծեց ի տա լա ցի 
դե ղա գե տը։ 

Իս պա նիա յի  Սանտ յա գո դե  Կոմ պոս տե լա յի հա մալ սա րա-
նի օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի մաս նա գետ  Կոն սեպս յոն 
 Գոն սա լես- Բե յոն շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց գի տա ժո ղո-
վին մաս նակ ցութ յան հրա վե րի, երկ րի հա մար այս դժվա րին 
օ րե րին ի րենց ըն դու նե լու և  հայ կա կան ան սահ ման հյու րա-
սի րութ յան հա մար՝ մաղ թե լով  Հա յաս տա նին խա ղա ղութ յուն 
ու լավ ա պա գա։ 

 Նույն հա մալ սա րա նի դե ղա գի տութ յան և  դե ղա գի տա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի ամ բիո նի մաս նա գետ Ֆ րան սիս կո 
 Խավ յեր Օ տե րո-Էս պի նա րը ևս  գո հու նա կութ յուն հայտ նեց 
գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յան հա մար՝ 
հույս հայտ նե լով, որ բու հե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
կլի նի շա րու նա կա կան։

 Հի շեց նենք, որ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ-
յա կին նվիր ված բժշկա գի տա կան մի ջո ցա ռու մը բժշկա-
կան կադ րե րի 100-ամ յա դարբ նո ցի տա նի քի ներ քո էր 
հա մախմ բել  Հա յաս տա նի,  Ռու սաս տա նի, Վ րաս տա նի, Իս-
պա նիա յի, Ի տա լիա յի, Ֆ րան սիա յի,  Բել գիա յի,  Միաց յալ 
 Թա գա վո րութ յան,  Կա նա դա յի, Շ վեյ ցա րիա յի, Ավստ րա լիա-
յի, ԱՄՆ-ի հայ և  ար տա սահ ման ցի ա ռա ջա տար մաս նա գետ-
նե րին։

 

Դե ղա գի տա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի երկ րորդ 
օ րը նվիր ված էր Ար ցախ յան երկ րորդ պա տե րազ-

մում հե րո սա բար զոհ ված կլի նի կա կան դե ղա գետ, բժիշկ, 
կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս, հայ-
ցորդ  Վա հե  Մե լիք սեթ յա նի հի շա տա կին

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը հար գան քի տուրք մա-
տու ցե ցին պա տե րազ մում զոհ ված հե րա ցիա կան նե րին՝ 
ծա ղիկ ներ խո նար հե լով հե րոս հա յոր դի նե րի հի շա տա կը 
հա վեր ժաց նող հու շա տախ տա կի մոտ։

Ար տա սահ ման ցի հյու րե րի, բու հի պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան անձ նա կազ մի և  ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար ցու-
ցադր վեց  Վա հե  Մե լիք սեթ յա նի մա սին պատ մող տե սան-
յութ։ Իր մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը գնա հա տե լով՝ 
 Վա հեն մշտա պես ա սում էր․ « Պի տի շատ դռներ թա կենք, 
որ ինչ-որ բան ստաց վի», իսկ ա զատ ժա մա նակ մաս նակ-
ցում էր վազ քի մրցույթ նե րի՝ հա նուն բա րե գոր ծութ յան։  

 Պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օր վա նից ա ռանց երկմ տե լու 
 Վա հեն մեկ նել էր ռազ մա ճա կատ՝ իր զի նա կից ըն կեր նե-
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րին բժշկա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու:  Հոկ տեմ բե րի 8-ին՝ հեր թա կան մար տի 
ժա մա նակ, ան տե սե լով վտան գը, նո րից նետ վել էր կյան քեր փրկե լու, բայց զոհ-
վել էր թշնա մու հար վա ծից:

«Ա նա վարտ թռիչք» վեր տա ռութ յամբ և  մեկ րո պե լռութ յամբ՝ ի հի շա տակ զոհ-
ված հա յոր դի նե րի, մեկ նար կե ցին դե ղա գի տա կան ո լոր տի մի ջազ գա յին գի տա-
ժո ղո վի երկ րորդ օր վա աշ խա տանք նե րը։

Ի տա լիա յի  Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նի փոր ձա րա րա կան բժշկութ յան և 
 հան րա յին ա ռող ջութ յան ամ բիո նի մաս նա գետ  Կար լո  Պո լի դո րին, որն ան ձամբ 
ճա նա չում էր  Վա հե  Մե լիք սեթ յա նին ի տա լա կան հա մալ սա րա նում ու սա նե լու 
տա րի նե րից, նախ քան զե կույ ցը սկսե լը հի շեց կեն սու րախ, ակ տիվ և  աշ խար հը 
փո խել ձգտող  Վա հեին՝ ընդգ ծե լով, որ իր հա մար մեծ պա տիվ էր ճա նա չել հե-
րո սին։

 Մաս նա գի տա կան զե կույ ցում ի տա լա ցի դե ղա գետն անդ րա դար ձավ կլի նի-
կա կան ֆար մա կո լո գիա յի և կ լի նի կա կան դե ղա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին։ «Բժշ կի և  դե ղա գե տի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շատ կար-
ևոր է», - մաս նա վո րա պես ընդգ ծեց նա։  Կար լո  Պո լի դո րին շեշ տեց նաև, որ 
շատ տպա վոր ված է գի տա ժո ղո վին ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ և 
 հե տաքրքր վա ծութ յամբ, ին չը չէր նկա տել  Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նում։

Ֆ րան սիա ցի դե ղա գետ,  Սոր բո նի հա մալ սա րա նի մաս նա գետ  Մա րի Ան տին-
յակն իր զե կույ ցում ներ կա յաց րեց բժշկա կան հա մե րաշ խութ յան կար ևո րութ յու-
նը սրտա բա նա կան բա ժան մուն քում, ին չի շնոր հիվ նվա զում է բժշկա կան սխա լի 
հա վա նա կա նութ յու նը։

 Կա նա դա յից, Շ վեյ ցա րիա յից և Ա մե րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րից տե սա-
զան գե րի մի ջո ցով գի տա ժո ղո վին միա ցան, հա րա զատ բու հի հա րա զատ ֆա-
կուլ տե տի հո բել յա նը շնոր հա վո րե ցին և  մաս նա գի տա կան զե կույց նե րով հան-
դես ե կան ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ ներ  Տիգ րան 
Ու զուն յա նը, Ա րաքս յա  Թոփչ յա նը և Ա նի  Ռոս տոմ յա նը, ավստ րա լա հայ դե-
ղա գետ  Մով սես Ին ջե ջիկ յա նը։

Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մաս նա գետ  Նո դար 
 Սու լաշ վի լին անդ րա դար ձավ հետ քո վիդ յան բուժ ման ըն թաց քում ֆար մա կո-
լո գիա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին։

Ամ փոփ վե ցին մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի արդ յունք նե րը
 Գի տա ժո ղո վի երկ րորդ և  եր րորդ օ րե րը հա գե ցած էին թե՛ ար ծարծ-

ված ար դիա կան թե մա նե րով, թե՛ մաս նա գետ նե րի բազ մա զա նութ յամբ։  
 Դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ  Մար թա 

 Սի մոն յանն անդ րա դար ձավ դե ղա գե տի դե րին՝ դե ղե րի բաց թողն ման ժա-
մա նակ՝ մաս նա վո րա պես, և  ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում՝ ընդ հան-
րա պես։ « Մեզ նից յու րա քանչ յու րը, ա վե լի կա տա րե լա գործ վե լով և  տե ղում 
մեր գործն ա նե լով, կկա րո ղա նա ա վե լի լավ ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կարգ ձևա վո րել։  Բո լորս շատ լավ գի տենք, որ դե ղա գե տի գործն է միայն 
ա ռանց դե ղա տոմ սի բաց թողն վող դե ղե րի բաց թո ղու մը», - ընդգ ծեց  Մար թա 
 Սի մոն յա նը։

« Վի րու՞ս, թե՝ բակ տե րիա․ ի՞նչ պետք է ա ռա ջար կի դե ղա գե տը» խո րագ-
րով զե կույ ցի շրջա նա կում նա նշեց, որ ե ղա նա կա յին փո փո խութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա վել հա ճա խա կի են դառ նում մրսա ծութ յան և  սուր 
շնչա ռա կան վա րակ նե րի դեպ քե րը, ո րոնց բուժ ման հա մար հա կա բիո տիկ-
ներ ընդ հան րա պես անհ րա ժեշտ չեն։ 

 Դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս  Մա րիա  Փա շա յա նի 
զե կույ ցը վե րա բե րում էր բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա-
կուլ տե տում կեն սա տեխ նո լո գիա կան կրթութ յան 
ներդր մա նը, ձեռք բե րում ե րին, մո տե ցում ե րին և 
 մար տահ րա վեր նե րին։ « Ֆա կուլ տե տի կար ևո րա-
գույն ձեռք բե րում ե րից են կեն սա տեխ նո լո գիա նե րը, 
ո րոնք մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեն ժա մա նա կա կից դե-
ղա գի տութ յան ո լոր տում, և  օ րե ցօր ա ճում է այդ բնա-
գա վա ռի մաս նա գետ նե րի քա նա կը», - ընդգ ծեց մաս-
նա գե տը։

Ի թիվս այլ թե մա նե րի՝ քննարկ վե ցին նաև դե ղե րի 
ո րա կի գնա հատ ման և  դե ղե րի գրանց ման չա փա նիշ-
նե րը։ 

 Գի տա ժո ղո վի ա վար տին ար տերկ րից ժա մա նած 
մաս նա կից նե րին շնորհ վե ցին հա վաս տագ րեր։ 

Դեղագիտական ֆակուլտետ



ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կին և  այդ առ թիվ կա յա նա լիք 
« Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը նա խագ ծու մից մինչև սպա ռում» մի ջազ-
գա յին գի տա ժո ղո վին ըն դա ռաջ՝ զրու ցել ենք շվեյ ցա րա կան և  հո լան դա կան 
DSM Nutrition Products ըն կե րութ յու նում բժշկա կան սննդի սեգ մեն տի ղե կա-
վար Ա րաքս յա  Թոփչ յա նի հետ՝ նրա ան ցած ու ղու, մաս նա գի տա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րի և  գի տութ յան ո լոր տում նշա նա կա լի տեղ զբա ղեց նե լու մա սին:

« Մենք կա մուրջ ենք հի վան դի ու բժշկի միջև».  այս հա մոզ մանն է Ա րաքս-
յան, ո րը դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետն ա վար տել է 2005 թվա կա նին, իսկ 
2006-ին ա վար տել է կլի նի կա կան օր դի նա տու րան՝ ֆար մա կոգ նո զիա յի գծով:

«Ինձ հա մար դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը բա ցա հայտ է ե ղել վաղ ման-
կութ յու նից, ո րով հետև ծնող ներս գիտ նա կան ներ են, մայրս կրթութ յամբ դե-
ղա գետ է, և  տե սել եմ այն հե տաքր քիր աս պա րե զը, երբ գիտ նա կա նը զբաղ-
վում է ստեղ ծե լով նոր դեղ:  Նոր դեղ, նոր բա լա սան ստեղ ծե լը ինձ հա մար 
հմա յիչ, գրա վող, շատ հե տաքր քիր աս պա րեզ է:  Ման կութ յան տա րի նե րին 
ես գի տեի, որ աշ խա տե լու եմ մի ո լոր տում, ո րը կապ ված է լի նե լու հի վան-
դի ա ռող ջութ յան հետ: Բ ժի՞շկ, թե՞ դե ղա գետ. դպրո ցում ինձ հրա պու րում 
էին բնա կան գի տութ յուն նե րը, հատ կա պես « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կան: 
 Մո տե նա լով մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լու ժա մա նա կին՝ հա մոզ վե ցի, որ ցան-

կա նում եմ դառ նալ դե ղա գետ:  Դե ղա գե տը ճիշտ ընտ րած, ճիշտ մա տու ցած դե ղով բժշկի հետ 
միա սին աշ խա տե լով կա րող է բա վա կա նին մեծ դեր ու նե նալ հի վան դի կյան քի հա մար»,-նշում 
է Ա րաքս յա  Թոփչ յա նը՝ հա վե լե լով, որ աշ խա տել սկսել է դե ղատ նից, ներ կա յումս աշ խա տում 
է գի տա կան աս պա րե զում:

«Այժմ աշ խա տում եմ DSM Nutrition Products ըն կե րութ յու նում, շվեյ ցա րա կան և  հո լան դա կան 
կազ մա կեր պութ յուն է, որն աշ խար հում ա մե նա մեծ ծա վա լով վի տա մին ներ սին թե զող, ար-
տադ րող ըն կե րութ յուն է: Այն վի տա մին նե րը, ո րոնք այ սօր մար դիկ ըն դու նում են դե ղի թե 
սննդա յին հա վե լու մի, հա տուկ բժշկա կան սննդի տես քով մենք ար տադ րում ենք սին թե զի և 
 բիո տեխ նո լո գիա յի ճա նա պար հով: Ըն կե րութ յու նում ղե կա վա րում եմ բժշկա կան սննդի բա-
ժի նը, ին չը մեծ  պա տիվ և  հա ջո ղութ յուն է, այն բա վա կան հե տաքր քիր և  կար ևոր աս պա րեզ 
է: Բժշ կա կան սնունդն այն մի ջոցն է, ո րը կի րառ վում է հի վան դա նոց նե րում, վե րա կանգ նո ղա-
կան բժշկութ յան մեջ, նաև կար ևոր է մե ծա հա սակ նե րի ա ռող ջութ յան հա մար:  Բա ժի նը, ո րը 
ղե կա վա րում եմ, զբաղ վում է նոր գյու տե րի, ի նո վա ցիա նե րի զար գաց մամբ բժշկա կան սննդի 
ո լոր տում»,-ընդգ ծում է գի տա կան ո լոր տում մեծ դեր ու նե ցած մաս նա գե տը:

Ն րա խոս քով դե ղա գի տութ յունն ընտ րած մար դու հա մար կար ևոր է ու նե նալ մի շարք հատ-
կա նիշ ներ:

« Հի վան դի շա հը, ա ռող ջութ յու նը պետք է լի նի ա ռաջ նա յին, ա ռանց ո րի դու ի րա վունք չու-
նես աշ խա տել ա ռող ջա պա հա կան աս պա րե զում: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում մենք՝ շրջա-
նա վարտ ներս, ա ռա ջին կուր սից սկսած սո վո րել ենք հի վան դի հետ ճիշտ աշ խա տե լու հետ 
կապ ված գի տութ յուն նե րը:  Դե ղա գե տը պետք է ի մա նա՝ մենք կա մուրջ ենք հի վան դի ու բժշկի 
միջև:  Պետք է լի նի պա տաս խա նա տու:  Դե ղա գե տի հա մար ան չափ կար ևոր են ման րուք նե րը, 
նա չպետք է վա խե նա մեծ ծա վա լով ին ֆոր մա ցիա յի հետ աշ խա տե լուց: Մ յուս հատ կա նի շը, մի 
քիչ կա տա կե լով  պետք է ա սեմ՝ այն է, որ դե ղա գե տը պետք է ու նե նա ձե ռագ րեր կար դա լու ու-
նա կութ յուն, կար ևոր է հաս կա նալ՝ ինչ է գրված դե ղա տոմ սում: Աշ խա տե լով որ պես դե ղա գետ՝ 
կա րո ղա նում ես կար դալ ան գամ ե գիպ տա կան հիե րոգ լիֆ նե րը»,-նշե լով դե ղա գե տի մաս նա-
գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ շեշ տում է նա: 

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի հիմ ադր ման 50-ամ յա կը շնոր հա վո րե լով՝ նախ կին շրջա նա-
վար տը կար ևոր մաղ թանք ներ է հղում:

« Մաղ թում եմ, որ պես զի ֆա կուլ տե տը շա րու նա կի պահ պա նել իր ա վան դույթ նե րը:  Լի նե լով 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի մի մաս՝ մեր ֆա կուլ տե տը հիմ ադր վել է անց յալ դա րի սկզբից, 
ին չը մեծ ա ռա վե լութ յուն է նոր աշ խար հում աշ խա տող դե ղա գե տի հա մար:  Ցան կա նում եմ, որ 
մեր մայր բուհն ու նե նա իր պա տեն տա վոր ման բա ժի նը: Ին դուստ րիան, ո րը դարձ նում է քո 
գյու տը վերջ նա կան դեղ, շատ կար ևոր տեղ է տա լիս պա տենտ նե րին, այ սօր վա աշ խար հում 
աշ խա տե լու հա մար պա տեն տա վոր ման հնա րա վո րութ յու նը մեր հա մալ սա րա նին պետք կգա: 
 Ցան կա նում եմ, որ պահ պան վեն ե րա զե լու ու նա կութ յու նը, մաս նա գետ նե րը դառ նան կար ևոր  
գյու տի հե ղի նակ, որ ա սեն՝  այս գյու տը, ո րը փրկում է այս քան մար դու կյանք, հայտ նա բեր վել 
է ԵՊԲՀ-ում»,-ընդգ ծում է դե ղա գե տը:

       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»

Ա րաքս յա  Թոփչ յա ն
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       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»

Բժշ կա կան բու հի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ  Մար գա րի տա Խլ ղաթ յա նի ե րա զանքն էր դառ նալ 
դե րա սա նու հի, սա կայն եր ջան կա հի շա տակ մոր խորհր դով 
ընտ րեց դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը։

« Շատ ու րախ եմ, ո րով հետև դե ղա գի տութ յունն այ սօր չա-
փա զանց անհ րա ժեշտ և  պա հանջ ված մաս նա գի տութ յուն է», 
- շեշ տում է մաս նա գե տը։ 

 Շա րու նա կե լով ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ-
յա կին նվիր ված շար քը՝ սեպ տեմ բե րի 26-28-ը կա յա ցած՝ 
« Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը․ նա խագ ծու մից մինչև 
սպա ռում» մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի ա ռի թով ներ կա յաց-
նում ենք  Մար գա րի տա Խլ ղաթ յա նի հա ջո ղութ յան պատ մութ-
յու նը։ 

Մ․ Խլ ղաթ յա նը սո վո րել է Գ յում րու Արտ յոմ  Պետ րոս յա նի ան վան թիվ 
10 ֆրան սիա կան թե քու մով միջ նա կարգ դպրո ցում։ Ա վար տել է 1977 թվա-
կա նին՝ բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ։  Նույն տա րում դար ձել է Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի (այն 
ժա մա նակ՝ ինս տի տու տի) ու սա նո ղու հի։ Ու սում ա ռութ յունն ա վար տել է 
1982 թվա կա նին։ 

«Իմ հայ րե նի քա ղա քում՝ Գ յում րիում, սկզբում աշ խա տել եմ թիվ 1 դե-
ղա տա նը, 1988 թվա կա նի փետր վա րից՝ վե ցե րորդ դե ղա տա նը՝ որ պես 
առ ձեռն վա ճառ քի բաժ նի վա րիչ։ Երկ րա շար ժից հե տո ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րութ յու նում հանձ նել եմ քննութ յուն և  ա ռա ջինն եմ ե ղել, ով 
ստա ցել է ան հա տա կան դե ղա տուն բա ցե լու ի րա վունք։ Ու նե ցել եմ սե փա-
կան եր կու դե ղա տուն, ո րոն ցից մե կը կրում էր իմ փոքր դստեր՝  Նա րեի 
ա նու նը, իսկ մյու սը գոր ծում էր « Դիագ նոս տի կա» բժշկա կան կենտ րո-
նում», - նշում է  Մար գա րի տա Խլ ղաթ յա նը։ 

1998 թվա կա նի վեր ջին նա ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վեց Ա մե րի կա-
յի  Միաց յալ  Նա հանգ ներ։ «Դպ րո ցում և  ինս տի տու տում ստա ցած գի-
տե լիք նե րի մեծ պա շա րի շնոր հիվ, շատ դժվա րութ յուն ներ հաղ թա հա րե-
լով՝ հանձ նե ցի չորս բարդ քննութ յուն։  Հիմ ե ցի «Superior» դե ղատ նա յին 
ցան ցը, որն իր մեջ այժմ նե րա ռում է հինգ դե ղա տուն։  Հատ կա պես օ տար 
երկ րում շատ դժվար է նման նա խա ձեռ նութ յուն կյան քի կո չե լը։ Ես ԱՄՆ-
ում, կա րե լի է ա սել, ա մեն ինչ նո րից եմ սկսել, զրո յից՝ սկսած անգ լե րեն 
սո վո րե լուց և  ա զատ տի րա պե տե լուց, վեր ջաց րած դե ղա գի տութ յան ո լոր-
տում ա մեն օր տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րին, նո րա մու ծութ յուն նե-
րին տեղ յակ լի նե լու և  գործ նա կա նում ճիշտ կի րա ռե լու կա րո ղութ յամբ», 
- նշում է մաս նա գե տը, որն ԱՄՆ-ում նաև ճա նաչ ված երգ չու հի և  եր գա-
հան է։  

 Ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա հո բել յա նին ըն դա ռաջ՝ շնոր հա վո րե լով ու սա-
նող նե րին և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին՝  Մար գա րի տա Խլ-
ղաթ յա նը մաղ թում է հա ջո ղութ յուն ներ և  գի տա կան մեծ նվա ճում եր դե-
ղա գի տութ յան ո լոր տում։ 

« Թող զար գա նա գի տութ յու նը խա ղաղ և  բա րե կե ցիկ երկ րում», - եզ րա-
փա կում է դե ղա գե տը։  

 Մար գա րի տա Խլ ղաթ յան

Դեղագիտական ֆակուլտետ



       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»

 Խա չա տուր Աբ րո յա նը ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
2000 թվա կա նի շրջա նա վարտ է:  Ի սկզբա նե նա ընտ րել է դե-
ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը՝ սրտի կան չով:  Եր բեք չի ցան կա-
ցել դառ նալ բժիշկ կամ ստո մա տո լոգ, միշտ վստահ է ե ղել, որ 
ցան կա ցել է մաս նա գի տա նալ հենց դե ղա գի տութ յան մեջ:

« Դե ղա գի տութ յու նը մեզ տա լիս է հնա րա վո րութ յուն՝ լի նել 
տար բեր գի տութ յուն նե րի` բժշկութ յան, մար քե թին գի, մե նեջ-
մեն թի և  այլ ո լորտ նե րի հան գույ ցում», - նշում է Bayer Consumer 
Health դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յան Ուկ րաի նա յի ղե կա վա րը:

 Մաս նա գի տա կան ու ղու իր հա ջո ղութ յան բա նաձ ևի մեկ նա-
կե տը նա բժշկա կան բու հում ստա ցած հիմ ա րար, բա զա յին 
կրթութ յունն է հա մա րում: Վս տահ է, որ ԵՊԲՀ-ում ա պա գա 
մաս նա գետ նե րին տրա մադր վող բա զա յին գի տե լիք նե րը հա-
մա պա տաս խա նում են մի ջազ գա յին աս պա րեզ դուրս գա լու 
պա հանջ նե րին.

« Հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար պետք է շատ լավ սո վո րել 
այն, ինչն ու սու ցան վում է բու հում:  Ես մար քե թին գի և  մե նեջ մեն թի 
ո լոր տում եմ աշ խա տում ա վե լի քան 20 տա րի և  շա րու նա կում 
եմ սո վո րել ու աշ խա տել ինք նա զար գաց ման վրա։ Աշ խա տել եմ 
 Ղա զախս տա նում և  Մի ջին Ա սիա յում, Ֆ րան սիա յում, Ուկ րաի նա-
յում։  Տար բեր մշա կույթ նե րում աշ խա տե լը ևս  լուրջ մար տահ րա վեր 
է, ո րը հարս տաց նում է մաս նա գե տին՝ ե րաշ խա վո րե լով մաս նա գի-
տա կան հա ջո ղութ յուն նե րը»:

Ար տերկ րի ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յուն նե րում աշ խա տե լու 
փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը կար ծում է, որ դե ղա գե տի առջև բաց-
վող հնա րա վո րութ յուն նե րը լայն են:  Նա կա րող է զբաղ վել ինչ պես 
գի տութ յամբ և  հե տա զո տութ յուն նե րով, այն պես էլ մար քե թին գով, 
դե ղե րի շու կա յի հե տա զո տութ յամբ, նոր պատ րաս տուկ նե րի և 
 փա թեթ նե րի դի զայ նի մշակ մամբ:  Խա չա տուր Աբ րո յա նը կար ևո րում 
է այս մաս նա գի տութ յան մեջ առ կա ստեղ ծա գոր ծա կան տար րը:

 Դե ղա գե տին, ինչ պես և բժշ կին, վստահ ված է բու ժա ռու նե րի կյան-
քի ո րա կը բա րե լա վե լու պա տաս խա նատ վութ յու նը:

Աշ խար հում ա ճում է քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող այն մարդ-
կանց թի վը, ո րոնք ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում դե ղեր ըն դու նե լու 
կա րիք ու նեն: Հ նա րա վոր չէ լիո վին բու ժել քրո նիկ հի վան դութ յուն-
նե րը, սա կայն դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի մշա կած ժա մա-
նա կա կից դե ղերն էա կա նո րեն կա րող են լա վաց նել կյան քի ո րա կը 
և  շա տե րին լիար ժեք կյան քով ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել:  

Շ նոր հա վո րե լով դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա հո բել յա-
նը՝ Խ․ Աբ րո յա նը նշում է․ «Հ պարտ եմ, որ այդ ֆա կուլ տե տի շրջա-
նա վարտն եմ:  Տա րի ներ անց կապ եմ պահ պա նում ֆա կուլ տե տի 
մյուս շրջա նա վարտ նե րի հետ: Ինձ հա մար մեծ հպար տութ յուն է, որ 
կրթութ յուն եմ ստա ցել բժշկա կան հա մալ սա րա նում»,- եզ րա փա կում 
է ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վար տը` մաղ թե լով 
ֆա կուլ տե տին բար գա վա ճում և  մի ջազ գա յին ա ռա վել լայն ճա նա-
չում:

 Խա չա տուր Աբ րո յան
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Բժշ կա կան կադ րե րի մեկ դար յա դարբ նո ցի դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տե տը 50 տա րե կան է:  Կես դար յա 
ֆա կուլ տե տի  շրջա նա վարտ ներն աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րում ա ռող ջա պա հա կան, դե ղա գոր ծա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում մաս նա գի տա կան հա ջող-
ված գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում` բարձր պա հե լով հա-
րա զատ կրթօ ջա խի պա տի վը: 

 Վար դան  Քա րամ յա նը ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տե տի 2000 թվա կա նի շրջա նա վարտ է:  Բուհն ա վար տել 
է կար միր դիպ լո մով։  Նա «Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան» 
կրթա թո շա կա ռու է ե ղել: 

« Պա տա հա կա նութ յան արդ յունք էր, որ իմ ըն դու նե-
լութ յան քննութ յան միա վոր նե րը բա վա կա նաց նում էին միայն 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում անվ ճար ու սուց ման հա մար: 
Ան կեղծ ա սած՝ դե ղա գի տութ յունն ինձ հա մար այդ պա հին լա-
վա գույն ընտ րութ յու նը չէր, սա կայն ա ռա ջին կի սամ յա կում հաս-
կա ցա, որ ա մեն ևին խե լա ցի չէր լի նի ար հա մար հել դե ղա գե տի 
մաս նա գի տութ յու նը:  Ֆա կուլ տե տի հրա շա լի դա սա խոս նե րի 
շնոր հիվ էր, որ սկսե ցի գնա հա տել, թե որ քան բազ մա կող մա նի 
և  լայն հնա րա վո րութ յուն նե րով լե ցուն է դե ղա գի տութ յու նը: Այդ 
օր վա նից չեմ զղջա ցել և շ նոր հա կալ եմ, որ հնա րա վո րութ յուն 
եմ ու նե ցել կրթվե լու բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տում»,- պատ մում է դե ղա գի տութ յան դոկ տոր, բ.գ.թ., 
պրո ֆե սո րը:

 Նա ներ կա յումս ֆար մա կո լո գիա յի և  նեյ րո կեն սա բա նութ յան 
պրո ֆե սոր է ԱՄՆ  Մի չի գան նա հան գի Օք լեն դի հա մալ սա րա նի 
Ո ւիլ յամ  Բո մոն տի ան վան բժշկա կան դպրո ցի բժշկա գի տա կան 
ամ բիո նում: 

« Մինչ այդ՝ 14 տա րի դա սա խո սել եմ  Տե խա սի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի բժշկա գի տա կան կենտ րո նի դե ղա գի տա կան 
դպրո ցում:  Ներ կա յումս ղե կա վա րում եմ նեյ րո դե գե նե րա տիվ 
հի վան դութ յուն նե րի և  դե ղե րի ստեղծ ման և  բա ցա հայտ ման լա-
բո րա տո րիան»,-ա սում է  Վար դան  Քա րամ յա նը: 

Ն րա խոս քով՝ դժվար է մի քա նի նա խա դա սութ յամբ ա սել, 
սա կայն կարճ պա տաս խա նի դեպ քում՝ նշում է․ « Նա, ով ընտ-
րել է դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը, պետք է լի նի հա մառ իր 
ձգտում ե րում և  լավ ի մա նա սե փա կան ու ժեղ և  թույլ կող մե րը: 
 Հիմ ա կա նում հա մե մա տեք ձեզ՝ հենց ձեզ հետ և  ոչ թե ձեզ՝ այ-
լոց հետ»:    Դե ղա գե տի հա մոզ մամբ՝ պետք է շատ բարձր գնա-
հա տել կրթութ յու նը, գի տե լի քը և  գի տութ յու նը:  « Սա միակ ճա-
նա պահն  է, ո րը ձեզ, ձեր ըն տա նի քի և  Հա յաս տա նի հա մար 
կա րող է ա պա հո վել բար գա վաճ ա պա գա: Այլ խոս քով ա սած. 
«ad astra per Scientia»- «աստ ղե րի մոտ՝ գի տութ յան մի ջո ցով»», 
- ընդգ ծում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վար տը:

Ն շենք, որ « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը» խո րագ րով 
նյու թե րի շարքն ի րա կա նաց վում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-
տի 50-ամ յա հո բել յա նի և « Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը 
նա խագ ծու մից մինչև սպա ռում» մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի 
շրջա նա կում:

Վարդան Քարամյան
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Ե րի տա սարդ և  խոս տում ա լից դե ղա գետ Վ րույր  Բի լեմջ յա նը 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետն ա վար տել է 
2016 թվա կա նին։ 

 Դե ղա գի տութ յու նը, նրա խոս քով, բազ մա զան և  հա րուստ ո լորտ է. 
«Ամ բողջ աշ խար հում առ կա է դե ղա գետ նե րի շա րու նա կա կան պա-
հան ջարկ՝ հի վանդ նե րի խնամ քի, գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի և 
 նո րա րա րութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րով:  Դե ղա գետ ներն ա ռա-
ջա տար դեր են խա ղում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի բո լոր աս-
պեկտ նե րում:

Ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա կան մե թոդ նե րի մի ջո ցով նոր դե ղա մի-
ջոց ներ մշա կե լը և  հե տա զո տութ յան ու մշակ ման ո լոր տում աշ խա-
տելն այն հիմ ա կան շար ժա ռիթ ներն էին, ո րոնք ինձ ստի պե ցին ընտ-
րել այս մաս նա գի տութ յու նը»: 

 Դե ղա գետն այս պա հին շա րու նա կում է ու սու մը (PhD) քաղց կե ղի 
ի մու նո լո գիա յի և  ի մու նա թե րա պիա յի ո լոր տում, աշ խա տում է I-Di-
reCT կոն սոր ցիու մում, ո րը միա վո րում է  Գեր մա նիան (Surflay Nanotec 
GmbH) և  Նի դեռ լանդ նե րը (Գ րո նին գե նի հա մալ սա րան): I-DireCT-ը, 
նրա տե ղե կաց մամբ,  Մա րի Կ յու րիի եվ րո պա կան արդ յու նա բե րա-
կան դոկ տո րի կո չում է (EID), ո րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան 
 Միութ յան կող մից՝ H2020 ծրագ րի շրջա նա կում: Ծ րա գի րը նպա տակ 
ու նի խթա նել փո խա նա կում ա կա դե միա կան և  ոչ ա կա դե միա կան 
հատ ված նե րի միջև: 

«Ա ռա ջա դեմ մտա ծե լա կեր պը, ան դա դար սո վո րե լը և  նոր մար տահ րա վեր-
նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի հա մար բաց լի նելն այն հիմ ա կան գոր ծոն-
ներն էին, ո րոնք օգ նե ցին ինձ հաս նել այն տեղ, որ տեղ ես հի մա գտնվում եմ: 
 Բա ցի այդ՝ քննա դա տա կան և  վեր լու ծա կան մտա ծո ղութ յան, լավ հա ղոր-
դակց ման հմտութ յուն նե րը, բազ մա ֆունկ ցիո նա լութ յու նը և  համ բե րա տար լի-
նելն այն կար ևոր հատ կա նիշ ներն են, ո րոնք պետք է ու նե նան դե ղա գետ նե րը՝ 
ինչ պես անձ նա կան, այն պես էլ մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա-
մար», - կար ծում է Վ րույր  Բի լեմջ յա նը: 

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը, նրա հա մոզ մամբ, մեծ դեր 
խա ղաց 50 տար վա ըն թաց քում դե ղա գետ ներ պատ րաս տե լու գոր ծում և  դեռ 
կխա ղա հար յու րա վոր տա րի ներ՝ կրթե լու և  լու սա վո րե լու հե տա գա սե րունդ-
նե րին: «Իմ ա մե նա մեծ մաղ թանքն է դե ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տին՝ ա վե լի 
շատ կենտ րո նա նալ հե տա զո տութ յուն նե րի և  զար գաց ման վրա՝ խրա խու սե լով 
ու սա նող նե րին՝ զբաղ վել գի տութ յամբ և  տեխ նո լո գիա նե րով, քա նի որ դրանք 
կա յուն ա պա գա յի հիմ ա կան ե րաշ խիք ներն են», - եզ րա փա կում է Վ րույր 
 Բի լեմջ յա նը: 

Վրույր Բիլեմջյան
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Զրու ցել ենք ֆար մա ցիա յի ամ բիո նի եր կա րամ յա աշ խա տա-
կից, դո ցենտ, դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի հիմ ա դիր նե րից 
 Ռու դոլֆ  Հա կոբ յա նի հետ, ով պատ մել է իր ան ցած ու ղու, դա-
սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի, դե ղա գետ նե րի հա ջո-
ղութ յուն նե րի մա սին՝ ան կեղծ մաղ թանք ներ հղե լով հա րա զատ 
ամ բիո նին՝ կես դար յա հո բել յա նի առ թիվ:

«1962-ին ա վար տել եմ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քի-
միա կան ֆա կուլ տե տը և  ու ղեգ րով աշ խա տան քի ան ցել Եր ևա-
նի « Պո լի վի նի լա ցե տատ» գոր ծա րա նում՝ որ պես հեր թա փո խի 
պետ։ 1967-ին ըն դուն վել եմ աս պի րան տու րա ՀՀ ԳԱԱ  Նուրբ 
օր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տում։ 1973-ին պաշտ պա նել եմ 
թեկ նա ծո ւա կան թե զը՝ նուրբ օր գա նա կան սին թե զի բնա գա վա-
ռում»,-մաս նա գի տա կան կա յաց ման մա սին խո սե լով՝ նշում է 
եր կա րամ յա դա սա խո սը:

 Ռու դոլֆ  Հա կոբ յա նը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի՝ նոր բաց ված դե ղա-
գի տա կան քի միա յի ամ բիո նում 1974-ից ընտր վել է ա սիս-
տենտ, 1985-ին` դո ցենտ, ե ղել է ամ բիո նի հիմ ա դիր նե րից, 
որ տեղ դա սա վան դել է « Դե ղա գի տա կան քի միա» ա ռար-
կան:

1992-ին « Դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի փոր-
ձա գի տա կան կենտ րո նում» աշ խա տան քի է ան ցել որ պես 
դե ղագր քա յին հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ հիմ ա դիր 
տնօ րեն ա կա դե մի կոս, բժշկա կան հա մալ սա րա նի նախ կին 
ռեկ տոր Է միլ  Գաբ րիել յա նի հրա վե րով:

 Հե րա ցիա կա նը փաս տում է՝ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տե տի շրջա նա վարտ նե րը կա յա ցած մաս նա գետ ներ են, 
զբա ղեց նում են պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ, ղե կա վա-
րում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն ներ, լա բո րա տո-
րիա ներ. « Հո յա կապ ու սա նող ներ ու նեինք, շա տե րի հետ 
ջերմ հա րա բե րութ յուն նե րը պահ պան վում են մինչև օրս: 
 Դա սե րի ըն թաց քում միշտ աշ խա տել եմ պահ պա նել հու-
մո րի զգա ցու մը, ո րի ու ղեկ ցութ յամբ դա սապ րո ցեսն ա վե-
լի  հե տաքր քիր է դառ նում»:

 Դո ցեն տը շեշ տում է, որ դե ղա գի տա կան ամ բիո նը մաս-
նակ ցել է բազ մա թիվ կար ևոր մի ջո ցա ռում ե րի, գրան ցել 
լավ արդ յունք ներ:

«Ու սա նող նե րին բազ միցս տա րել եմ հա մա միու թե նա-
կան մրցում ե րի « Ֆար մա ցիա» մաս նա գի տութ յամբ, ո րից եր կու ան գամ 
մրցա նա կա յին եր րորդ տեղն ենք գրա վել:  Դա մեծ հա ջո ղութ յուն էր ԽՍՀՄ 
տա րի նե րին»:

Բժշ կա կան բու հի եր կա րամ յա աշ խա տա կի ցը հե ղի նակ է 30-ից ա վե լի գի-
տա կան հոդ ված նե րի, բազ մա թիվ գրքե րի հե ղի նակ, հան րա գի տա րան նե րի 
հա մա հե ղի նակ է:

Շ նոր հա վո րե լով հա րա զատ ամ բիո նի 50-ամ յա կը՝  Ռու դոլֆ  Հա կոբ յա նը 
մաղ թում է հա ջո ղութ յուն ներ և  ձեռք բե րում եր: 

« Ցան կա նում եմ, որ վե րա դառ նան այն ժա մա նակ նե րը, երբ ա մեն ինչ բա-
ցա ռա պես նվիր ված էր գի տութ յա նը: Ա նում էինք այն, ին չը պետք էր, ե թե 
յու րա քանչ յուր մարդ ի մա նա իր նպա տա կը՝ կգտնի նպա տա կին հաս նե-
լու ձևե րը և  մի ջոց նե րը:  Դա սա խոս նե րը միշտ կձգտեն նո րութ յուն նե րի և 
 նո րա րա րութ յուն նե րի»,-հա վե լում է ֆա կուլ տե տի և  բու հի ե րախ տա վո րը:

ՌՈւԴՈԼՖՀԱԿՈԲՅԱՆԻՄԱՂԹԱՆՔԸ՝
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Շ վե դիա յի  Յոն շո փինգ քա ղա քի « Ռի հո վի» շրջա նա յին հի վան դա նո ցի կլի-
նի կա յի ման կա բու ժա կան թի մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ֆ րեդ րիկ Ին գե ման սո նը, 
 Սայ մոն  Ռունդք վիս տը,  Մա րիա Է կե լուն դը,  Քա րին Օլ դին և Գ յո րան  Հեն րիքսն 

այ ցե լել են « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց, հան դի-
պում եր ու նե ցել ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր Ար մեն  Մի նաս յա նի, հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ Հ ռիփ-
սի մե Ապ րես յա նի, ինչ պես նաև բա ժան մունք նե րի ղե կա վար ներ րի և 
բ ժիշկ նե րի հետ:

Շ վեդ գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի քան 
25 տար վա պատ մութ յուն ու նի:  Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա-
րա կի բռնկու մից հե տո նրանք ա ռա ջին ան գամ էին այ ցե լում հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց: Եր կու երկ րի մաս նա գետ ներն 
ու րախ էին հա մա գոր ծակ ցութ յան վերսկս ման հա մար: Գ յո րան 
 Հեն րիք սը՝  Յոն շո փինգ տա րա ծաշր ջա նի Qulturum-ի ու սուց ման և 
 նո րա րա րութ յան գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րե նը, պրո ռեկ տոր Ար մեն 
 Մի նաս յա նի հետ քննար կել է հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ-
ղութ յուն նե րը:

Հ յու րե րը շրջել են բա ժան մունք նե րում, ծա նո թա ցել նոր սար քա-
վո րում ե րին, հի վան դա նո ցի հա ջո ղութ յուն նե րին, կիս վել ի րենց խոր հուրդ նե-
րով և  դի տար կում ե րով: Շ վեդ բժիշկ նե րը տպա վոր ված են ե ղել հի վան դա նոց 
կա տա րած ի րենց վեր ջին այ ցից (2019 թվա կա նին) հե տո կա տար ված բա րե-
փո խում ե րով, ո րոնք, ա ռա ջին հեր թին, ուղղ ված են ե րե խա նե րի բուժ մա նը և 
ն րանց ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը:  Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա-

նաց ման կլի նի կա յի բժիշկ նե րը հա ճախ են առ ցանց 
խորհր դատ վութ յուն ներ, փոր ձի փո խա նա կում կազ-
մա կեր պում ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ և  արդ-
յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցում նեո նա տալ ծա ռա յութ-
յան ո լոր տում:

Ն շենք, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Շ վե դիա յի 
 Յոն շո փինգ քա ղա քի մար զա յին խորհր դի միջև հա-
մա գոր ծակ ցութ յունն ար դեն մի քա նի տար վա պատ-
մութ յուն ու նի: 2014-ի դեկ տեմ բե րին կնքվել է փո-
խըմբռն ման հու շա գիր, ո րի նպա տակն էր ամ րապն դել 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բու ժանձ նա կազ մե րի միջև:

 Հու շագ րի կնքմամբ ամ րապնդ վում է հայ-շվե դա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի հիմ քը դրվել է դեռևս 
1988-ին, երբ շվեդ բա րե գործ ներ՝ ա մու սին ներ Ուլֆ և 
 Մար գա րե տա Սթ րոմ բերգ նե րի ղե կա վա րութ յամբ օգ-
նութ յան ծրա գիր ի րա կա նաց վեց Եր ևա նի թիվ 4 ման-
կա կան հի վան դա նո ցում, այժմ՝ « Մու րա ցան» հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րում:

ՇՎԵԴՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ«ՄՈւՐԱՑԱՆ»
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 Յու րա քանչ յուր տա րի սեպ տեմ բե րի 29-ին` Սր տի հա մաշ խար հա յին օ րը, 
ո լոր տի մաս նա գետ ներն անդ րա դառ նում են սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն-
նե րի վաղ կան խար գել ման և  ա ռողջ ապ րե լա կեր պին վե րա բե րող հար ցե րին:

 Սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը տա րած վա ծութ յամբ աշ խար հում 
զբա ղեց նում են ա ռա ջին տե ղը, ուս տի շատ կար ևոր է ի րա զեկ ման աշ խա-
տանք ներ ի րա կա նաց նել ոչ միայն այդ օ րը, այլև ողջ տա րին` դրանց կան-
խար գել ման, ռիս կի գոր ծոն նե րի նվա զեց ման հա մար:

Ծ խա խո տը, ճար պա կա լու մը, սա կա վա շար ժութ յու նը, ա նա ռողջ սնունդն ու 
ապ րե լա կեր պը կա րող են նման հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ 
դառ նալ:

 Մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան հա մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող այս օր գա նի ան խա փան աշ խա տան քը չա փա զանց կար ևոր է:

«Օգ տա գոր ծենք սիր տը յու րա քանչ յուր սրտի հա մար». Սր տի հա մաշ խար-
հա յին օր վա այս տար վա կար գա խոսն է:

ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի-
վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նը՝ 
միա նա լով աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րում բնակ վող սրտա բան նե րին, 
բարձ րա ձայ նում է ա ռող ջութ յան պահ պան ման կար ևո րութ յան, ա ռողջ ապ-
րե լա կեր պի մա սին:

 Պա րոն  Սի սակ յան, ի րա զեկ ման աշ խա տան քը միայն մեկ օ րով չպետք է 
սահ մա նափկ վի, ի՞նչ քայ լեր են անհ րա ժեշտ ի րա կա նաց նել, որ պես զի մար դիկ 
ա ռա վել շատ մտա ծեն ա ռող ջութ յան, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մա սին: 

 Շատ կար ևոր է, որ օ րա ցույ ցում կա Սր տի հա մաշ խար հա յին օր. այդ օ րը լրա ցու ցիչ նշան է, 
ազ դակ՝ մեկ ան գամ ևս  հի շեց նե լու բնակ չութ յա նը, թե ինչ պի սի ապ րե լա կերպ է պետք ընտ րել, 
որ պես զի խու սա փեն սիր տա նո թա յին հի վան դու թուն նե րից՝ տա րեց, ե րի տա սարդ կամ մի ջին 
տա րի քի հա սա կում:  Պետք է ա սել, որ վա րե լով ա ռողջ ապ րե լա կերպ՝ կա րե լի է զգա լիո րեն 
նվա զեց նել սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ յու նը, զար գա ցու մը մինչև 75-
80 տա րե կան հա սա կը, ձեռք չբե րել սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն: Սր տի հա մաշ խար հա յին 
օր վա կար ևո րու թու նը հենց դրա նում է՝ մեկ ան գամ ևս  շեշ տադ րել, ա ռա վել լայ նո րեն լու սա-
բա նել այդ մո տե ցում ե րի կար ևո րութ յու նը: 

 Կան խար գել ման գա ղա փարն այ սօր հան րա յին ա ռող ջա պա հա կան տասն յակ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հիմ քում է: Ի՞նչ պես կան խար գե լել սիր տա նո թա յին հա մա կար գի հի վան դութ-
յուն նե րը:

 Պետք է զբաղ վել ֆի զի կա կան ակ տիվ աշ խա տան քով, վե րահս կել մարմ ի քա շը, խու սա փել 
ծխե լուց և  այլ վնա սա կար սո վո րույթ նե րից: Ե թե զար գա նում է զար կե րա կա յին հի պեր տո նիա, 
պետք է վե րահսկ վի ինչ պես դիե տա յով, այն պես էլ դե ղա մի ջոց նե րով:  Պետք է վե րահսկ վեն 
գլյու կո զա յի թվերն ար յան պլազ մա յում, ինչ պես նաև խո լես տե րի նի կոն ցենտ րա ցիան՝ սննդա-
կար գով կամ դե ղա մի ջոց նե րով: Եվ այս ա մե նը, ի հար կե, կնպաս տեն, որ պես զի սիր տա նո թա-
յին հի վան դութ յուն ներն ա վե լի քիչ տա րած վա ծութ յուն ու նե նան:

 Սիրտն ա ռողջ պա հե լու հա մար ի՞նչ բա նաձև, ա մե նօր յա կի րառ ման մե թոդ կփո խան ցեք մեր 
հան րութ յա նը, ըն թեր ցող նե րին, որ պես զի ձգտեն ա ռա վել ա ռողջ լի նեն:

Ա ռողջ սիրտ ու նե նա լու հա մար պետք է բնակ չութ յու նը ա ռողջ ապ րե լա կեր պին հետ ևի, իսկ 
բու ժաշ խա տող ներն ա մե նօր յա աշ խա տան քում զրու ցեն հի վանդ նե րի հետ, լու սա բա նեն լրատ-
վա մի ջոց նե րով՝ տա րա ծե լով ա ռողջ ապ րե լա կեր պի կար ևո րութ յու նը:

 Պետք է կրթել հի վանդ նե րին, որ պես զի սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րին բնո րոշ գան-
գատ նե րի դեպ քում դի մեն մաս նա գե տի, պո լիկ լի նի կա կամ հի վան դա նոց:

Այդ պի սի գան գատ նե րից են, մաս նա վո րա պես, կրծքա վան դա կի ցա վի ո րոշ տե սակ նե րը, 
զար կե րա կա յին ճնշման բարձ րաց ման դեպ քում ևս  պետք է դի մե լիութ յու նը բարձ րաց նել:

 Մեր օ րե րում սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար շատ կար ևոր է 
զերծ մալ սթրես նե րից, քա նի որ սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րը նպաս տում են զար կե րա կա-
յին ճնշման բարձ րաց մա նը, զար կե րակ նե րի ա նոթ նե րի ներ քին շեր տի վնաս մա նը: Այդ մի ջո-
ցա ռում ե րը, ո րոնք նշե ցի՝ ապ րե լա կեր պի փո փո խութ յուն, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յուն, ճիշտ 
սնունդ, ծխա խո տից խու սա փել, յու րա քանչ յուր անձ պետք է հի շի և  ա մե նօր յա ապ րե լաոճ 
դարձ նի:

 Ծանր վի ճա կում հայտն վե լու փո խա րեն, բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար պար զա-
պես կա րե լի է ա ռա վել հա ճախ կան խար գե լիչ այց կա տա րել բժշկի:
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Յու րա քանչ յուր նոր ծնված ե րե խա լու սա վոր ա պա գա յի խորհր-
դա նիշ է։   Նոր մար դու ծնուն դը կար ևոր ար ժեք ու խոր հուրդ ու նի։ 
Ոչ միայն կյան քեր փրկե լու, այլև լույս աշ խարհ գա լու գոր ծում բժշկի 
կա տա րած աշ խա տանքն անգ նա հա տե լի է։  Խոսքն այս դեպ քում, 
միա ժա մա նակ, եր կու՝ ծննդկա նի և  նո րած նի կյան քի ու ա ռող ջութ-
յան հա մար կրած հսկա յա կան պա տաս խա նատ վութ յան մասին է։

« Նոր կյանք պարգ ևե լիս բերկ րանք եմ ապ րում։ Այս գոր ծըն-
թացն իր էութ յան մեջ ա րար չա գոր ծա կան խոր հուրդ ու նի»,-ա սում 
է  բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ ման-
կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ Ար մի նե 
 Հա րութ յուն յա նը, ո րը « Բեգ լար յան» բժշկա կան կենտ րո նի գի տա-
կան գծով խորհր դա կանն է, Եր ևա նի թիվ 8 պո լիկ լի նի կա յի տնօ-
րե նը։

 Ման կա բարձ-գի նե կո լո գի մաս նա գի տութ յու նը բժշկա գի տութ յան 
ա մե նա հե տաքր քիր ուղ ղութ յուն նե րից է, փոր ձա ռու ման կա բարձ-

գի նե կո լո գի գնա հատ մամբ՝ Աստ ծո շնոր հած ա ռա քե լութ յուն է, պարգև, որ 
պետք է կրել մեծ նվի րու մով։

Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նի խոս քով՝ այս ո լոր տի մաս նա գետ ներն ի րենց 
նպաստն են բե րում ա ռողջ սե րունդ՝ ա ռողջ հա սա րա կութ յուն ու նե նա լու 
գոր ծում։

 Մաս նա գետն իր եր կա րամ յա փոր ձից հե տաքրք րիր դի տար-
կում է ա նում․ նո րած նի հա մար կյան քի ա ռա ջին րո պե նե րին 
ստա ցած դրա կան լից քե րը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն․

«Դ րա կան լից քե րով նո րած նին դի մա վո րե լը շատ կար ևոր է։ 
 Հե տաքր քիր է, որ տես նե լով լույս աշ խարհ ե կած փոք րի կին՝ կա-
րո ղա նում եմ ա րագ կռա հել նրա բնա վո րութ յու նը։  Հե տա գա յում՝ 
տա րի ներ անց, փոք րիկ նե րի ծնող ներն ինձ հարց նում են, թե 
ինչ պես էի կան խա տե սել ե րե խա յի բնա վո րութ յու նը»։

Բ ժիշկն այս տեղ կար ևո րում է նաև ծննդօգ նութ յան, մոր և 
 ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ո լոր տում աշ խա տող 
բժիշկ նե րի կա տա րած հո գե բա նա կան աշ խա տան քը, քա նի որ 
ա ռաջ նա ծին հղի ներն ու նե նում են խորհր դատ վութ յան, հո գե-
բա նա կան ա ջակ ցութ յան, սա տար ման կա րիք։  Նա  վստահ է, 
որ բժշկի նկատ մամբ վստա հութ յու նը պետք է ա ռաջ նա յին լի նի։  

 Կե սար յան հատ ման հա մար կան բա ցար ձակ և  հա րա բե րա կան 
ցու ցում եր, ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում՝ հար կադր ված անհ րա ժեշ-

տութ յուն է ա ռա ջա նում կա տա րել կե սար յան հա տում, ո րը վի րա հա տող, 
ծնունդն ըն դու նող բժշկից՝ գի տե լիք նե րից բա ցի, պա հան ջում է նաև ա րագ 
կողմ ո րոշ վե լու կա րո ղութ յուն՝ ճիշտ և գ րա գետ բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե-
լու հա մար։

 Թե՛ կե սար յան հա տում ե րի, թե՛ բնա կան ծննդա բե րութ-
յուն նե րի ժա մա նակ բժշկի պա տաս խա նատ վութ յու նը մեծ է, 
պետք է հաշ վի առ նել և գ նա հա տել բո լոր ռիս կե րը։ Ար մի-
նե  Հա րութ յուն յա նը նշում է, որ որ պես բժիշկ, ի հար կե, նա-
խընտ րում է խրա խու սել ծննդա բե րութ յան բնա կան ե ղա նա-
կը, սա կայն հա ճախ կա նայք խու սա փում են ցա վից, մինչ դեռ 
ցա վազրկ ման ար դի մե թոդ նե րը հնա րա վո րինս նպաս տում 
են հղիութ յունն ա վար տող ֆի զիո լո գիա կան բարդ պրո ցե սի 
սա հուն ըն թաց քին։

 Վի րա հա տութ յան ըն թաց քում և  ա մե նօր յա աշ խա տան-
քում նա խստա պա հանջ է նախ՝ իր, ա պա նաև՝ գոր ծըն կեր-
նե րի, թի մի հան դեպ, քա նի որ ցան կա ցած գոր ծում ձգտում է 
հաս նել ա ռա վե լա գույն արդ յուն քի։ Ն րա՝ որ պես կին վի րա-
բու ժի և  ա ռողջա պա հութ յան կազ մա կերպ չի գոր ծու նեութ-
յու նը զու գորդ վում է նաև գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա-
տան քով:
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ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը, ու սա նող նե րը հնա-
րա վո րութ յուն ու նեն հետ ևե լու ծննդա բե րա կան գոր ծըն թա ցում 
բու ժաշ խա տող նե րի գոր ծու նեութ յա նը մայ րա քա ղա քի ա մե նա-
հին ծննդա տա նը։

 Ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի վա րի-
չի դի տարկ մամբ՝ այս ո լոր տում պետք է ու նե նալ կա յուն բնա-
վո րութ յուն, լի նել խե լա ցի։  Հա ճախ է նա ա պա գա բժիշկ նե րի 
շրջա նում նկա տում նրանց, ով քեր ու սա նո ղա կան տա րի նե րից 
ար դեն հա վակ նում են դառ նալ ման կա բարձ-գի նե կո լոգ։ Ու րա-
խութ յամբ է փաս տում, որ ե րի տա սարդ ե րեք մաս նա գե տի, ով-
քեր այ սօր ար դեն պրակ տիկ բժիշկ ներ են, հենց ինքն է խոր-
հուրդ տվել ընտ րել այս բարդ և  պա տաս խա նա տու ու ղին։

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը նշում է, որ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի 
հան դեպ ե րի տա սարդ նե րի հե տաքրք րութ յու նը մեծ է։

 Նեղ մաս նա գի տաց ման հա մար պա հանջ վում է 4 տա րի:  Սա կայն 
ստա ցած գի տե լիք նե րը, կլի նի կա կան ո լոր տում թրծվե լու պայ ման նե-
րը հնա րա վո րութ յուն կտան դառ նալ լավ մաս նա գետ։  

Որ պես վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու-
ցիչ՝ Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նը կար ևոր հոր դոր ու կոչ է փո խան ցում 
նոր ըն տա նիք կազ մած զույ գե րին․ կար ևո րել բժշկա կան կան խար-
գե լիչ կլի նի կո լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րը՝ ա ռողջ սե րունդ, 
ա ռողջ ա պա գա ու նե նա լու, հե տա գա բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու 
տե սա կե տից։

 Լու սան կա րում՝ բժիշկ  Հա րութ յուն յա նի ա պա հով ձեռ քե րում կե-
սար յան հատ մամբ սեպ տեմ բե րի 30-ին լույս աշ խարհ ե կած  Րաֆ ֆի 
 Տիգ րա նի  Վար դան յանն է, ևս  մեկ հայ ըն տա նի քի անդ րա նիկ զա վա-
կը։

 Պատ մա կան ակ նարկ

« Բեգ լար յան» բժշկա կան կենտ րո նը նախ կի նում՝ ըն
տա նի քի պլա նա վոր ման և  սե ռա կան ա ռող ջութ յան 
կենտ րո նը,  Հա յաս տա նի ա ռա ջին ման կա բար ձա կան
գի նե կո լո գիա կան հի վանդ նոցն է, ո րի պատ մութ յու նը 
սկսվում է 1920 թվա կա նից։  Հի վան դա նո ցի շեն քը կա ռուց
վել է ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ճար տա րա պետ Ա լեք սանդր 
 Թա ման յա նի նա խագ ծով։  Հի վան դա նո ցի շենքն ընդգրկ
ված է  Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի պատ մութ յան և մ շա
կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ցան կում։  Կենտ րո նը 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ման կա
բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի կլի նի կա
կան բա զան է։ Այն տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ղե կա վա
րել է բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ՀՀ ԲԳԱ ա կա դե մի կոս, ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ  Գա գիկ  Բեգ լար յա նը, ո րը միա ժա մա նակ ե ղել է 
նաև ԵՊԲՀ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 
ամ բիո նի վա րի չը: 2021 թվա կա նից իր և  իր շատ սերն դա
կից նե րի ու սուց չի, ա վագ գոր ծըն կե րոջ մահ վա նից հե տո 
ամ բիո նի ղե կա վար ման պար տա կա նութ յուն նե րը ստանձ
նել է ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նը։ 

Նկարը՝ « Ապագա բժիշկ» թերթի 
արխիվից 

Կլինիկական



 Ներ կա յումս սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րից ա մե նա տա րած-
վա ծը զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիան է: Այն սրտի ի շե միկ հի վան-
դութ յան ռիս կա յին գլխա վոր գոր ծոն նե րից է: ԵՊԲՀ սրտա բա նութ-
յան ամ բիո նի դո ցենտ, « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի սրտա բան Ար մեն 
Օրդ յա նը նշում է, որ զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիա յի բուժ ման հա-
մար, բա ցի հի պո տեն զիվ դե ղե րից, կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կեն-
սա կեր պի փո փո խու մը:

 Զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիան այն վի ճակն է, երբ զար կե րա կա-
յին ճնշու մը 140-90 է: Ե թե տվյալ ան հա տի մոտ ճնշու մը չա փե լիս այն 
կազ մում է 137, և  նա ու նի ճար պա կա լում, զար կե րա կա յին հի պեր տեն-
զիա յի զար գաց ման հակ վա ծութ յու նը մեծ է:

 Մաս նա գե տը նշում է մի քա նի պատ ճառ, ո րոնք կա րող են նպաս տել 
հի վան դութ յան զար գաց մա նը:

 Հի պո դի նա միա՝ ֆի զի կա կան նվազ ակ տի վութ յուն, ո րը 20-50 տո-
կո սով ա վե լաց նում է զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիա յի զար գաց ման 
հա վա նա կա նութ յու նը: 

 Հա ջոր դը ճար պա կա լում է. յու րա քանչ յուր 10 կի լոգ րա մը բարձ րաց-
նում է զար կե րա կա յին ճնշու մը 3մլ սն դի կի սյու նով:

Ալ կո հո լի չա րա շա հու մը մոտ 7մմ սն դի կի սյու նով բարձ րաց նում է 
ճնշու մը, ծխե լը նույն պես մեծ ռիս կի գոր ծոն է զար կե րա կա յին հի պեր տեն-
զիա յի զար գաց ման հա մար:

 Խո լես տե րի նի մա կար դա կը, ե թե ընդ հա նուր խո լես տե րի նը 5 մ/ մոլ լիտր 
է, ցածր խտութ յան խո լես տե րի նը՝ ժո ղովր դի մեջ տա րած ված՝ վատ խո-
լես տե րի նը 3 մ/ մոլ լիտր է, սա նույն պես ռիս կի գոր ծոն է: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով կեն սա կեր պի փո փո խութ յու նը ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն: «Ա ռա ջին 
հեր թին պետք է սահ մա նա փա կել կե րակ րի ա ղի օգ տա գոր ծու մը, վեր ջին 
տա րի նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ այն մար դիկ, ո րոնք 
չա րա շա հում են ա ղը, նրանց մոտ մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը հի վան դութ-
յան ա ռա ջաց ման»,- ընդգ ծում է սրտա բա նը` խոր հուրդ տա լով նաև ֆի-
զի կա կան ակ տի վութ յուն պահ պա նել, օր վա մեջ միան վագ առն վազն 30 
րո պե քայ լել: 

 Սիր տը մարդ կա յին օր գա նիզ մի կար ևո րա գույն կեն սա կան օր գան նե րից 
մեկն է, որն ա ռող ջաց նե լու և  ա ռողջ պա հե լու գոր ծում բժիշկ ներն ու պա-
ցիենտ նե րը պետք է մեկ տե ղեն ջան քե րը:

ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՅԻ
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 Ման կա կան քաղց կե ղի ի րա զեկ ման շրջա նակ
նե րում հան րութ յա նը ներ կա յաց րինք այն սո վո
րող նե րին  և  մաս նա գետ նե րին, ո րոնց ա մե նօր յա 
աշ խա տան քի հիմ քում չա րո րակ հի վան դութ յուն
նե րի  դեմ պայ քարն է: 

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետն ա վար տե լուց հե-
տո  Շու շան  Հով սեփ յա նը հետ բու հա կան կրթութ յուն է ստա նում 
բու հի մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո-
նի ման կա կան ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան ամ-
բիո նում: Եր րորդ տա րին է, ինչ նա նեղ մաս նա գի տութ յուն ձեռք 
բե րե լու ճա նա պար հին է և վս տահ է՝ հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա-
մար ո լոր տի մաս նա գետ նե րին, առ հա սա րակ բժիշկ նե րին անհ-
րա ժեշտ է ու նե նալ ապ րու մակ ցե լու կա րո ղութ յուն, թի մում աշ խա-
տե լու ըն դու նա կութ յուն, պա տաս խա նատ վութ յան մեծ զգա ցում։ 

« Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում ինձ վրա մեծ ազ-
դե ցութ յուն է ու նե ցել իմ ղե կա վա րը՝ պրո ֆե սոր  Թա մամ յա նը։ 
 Դեռևս ու սա նող ժա մա նակ նրա խորհր դով մաս նակ ցե ցի Իս պա նիա յում կա յա նա լիք Եվ րո պա-
կան ու ռուց քա բա նութ յան դպրո ցի ու սա նող նե րի հա մար նա խա տես ված ու ռուց քա բա նութ յան 
կուր սին, ո րից հե տո վե րա դար ձա է ներ գիա յով լե ցուն և վս տահ, որ ընտ րե լու եմ ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յու նը»,-պատ մում է  Շու շա նը: 

 Բու ժա ռու նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին խո սե լիս նկա տում է, 
որ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը բա վա կա նին բարդ է, բայց, միև նույն ժա մա նակ, ան չափ 
հե տաքր քիր.

«Ի սկզբա նե շատ եմ սի րել ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը։ Ն րանք ու նեն ի րենց յու րա հա տուկ 
աշ խար հը, որն ա մեն ան գամ բա ցա հայ տե լուց մեծ բա վա կա նութ յուն եմ ստա նում։  Հատ կա պես 
հե տաքր քիր է աշ խա տել դե ռա հաս նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի հետ՝ հաշ վի առ նե լով նրանց բնո-
րոշ յու րա հա տուկ պա հանջ նե րը»: 

 Մեջ բե րե լով նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր  Նել սոն  Ման դե լա յի` «Կր թութ յունն ա մե նահ-
զոր զենքն է, ո րի օգ նութ յամբ հնա րա վոր է փո խել աշ խար հը» խոս քե րը, նկա տում է, որ ի րենց՝ 
ման կա կան ու ռուց քա բան նե րի նպա տակն է փո խել ման կա կան քաղց կեղ ու նե ցող յու րա քանչ-
յուր ե րե խա յի կյան քը՝ փնտրե լով բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը չա րո րակ հի վան դութ յու նը հաղ-
թա հա րե լու հա մար։ 

 Շու շա նը կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի ա ռա ջին կուր սում հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել շա րու-
նա կել կրթութ յու նը  Մի լա նի ազ գա յին ու ռուց քա բա նութ յան ինս տի տու տի ման կա կան ու ռուց-
քա բա նութ յան բա ժան մուն քում։

 Մի լա նում անց կաց րել է մեկ տա րի, ո րի ըն թաց քում ձեռք է բե րել նշա նա կա լի կլի նի կա կան 
փորձ, հատ կա պես՝ սար կո մա նե րի և  հազ վա դեպ հան դի պող ու ռուցք նե րի ո լոր տում։ Այդ ըն-
թաց քում նաև հա ջո ղութ յամբ ա վար տել է  Հար վար դի հա մալ սա րա նի բժշկութ յան դպրո ցի 
հետ դիպ լո մա յին ծրա գի րը (Effective Writing for Health Care program)։  Սեպ տեմ բե րից սկսել է 
կլի նի կա կան վե րա պատ րաս տում  Վիեն նա յի  Սուրբ Ան նա յի ման կա կան հի վան դա նո ցում և  կից 
հա մա նուն հե տա զո տա կան կենտ րո նում։ 

Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յունն ա րագ զար գա ցող ո լորտ է:  Գի տա կան աշ խա տան քը ե րի-
տա սարդ մաս նա գետ նե րի, հե տա զո տող նե րի գոր ծու նեութ յան կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ է, իսկ 
փոր ձի փո խա նա կու մը, ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ կա պի պահ պա նում ու հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը՝ զար գաց ման նա խա պայ ման: 

 Հե տա զո տա կան ծրագ րե րը և  գի տա կան աշ խա տանք նե րը Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա-
բա նա կան կենտ րո նում տե ղա կայ ված ման կա կան ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան 
ամ բիո նի աշ խա տան քի ան բա ժան մասն են կազ մում։ 

Ե րի տա սարդ բժիշկն այժմ աշ խա տում է հազ վա դեպ հան դի պող ու ռուցք նե րից մե կի՝ դես-
մոպ լաս տիկ փոքր կլոր բջջա յին ու ռուց քի մի ջազ գա յին ռե գիստ րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ:

ՆՊԱՏԱԿԸ՝ԴԵՊԻԼԱՎԸՓՈԽԵԼԻՐԵՆՑԴԻՄԱԾ

ՅՈւՐԱՔԱՆՉՅՈւՐԵՐԵԽԱՅԻԿՅԱՆՔԸ
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ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի ման կա կան ու ռուց քա
բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի 
3րդ  կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ան նա 
Ա վագ յա նը, նախ քան Ի տա լիա մեկ նե լը, սո
վո րում և  աշ խա տում էր ման կա կան քաղց կե
ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի  Հա յաս տա նի 
կենտ րո նում՝ վեր ջին տար վա ըն թաց քում 
կենտ րո նա նա լով ման կա կան ար յու նա բա նութ
յան ո լոր տի վրա: Ն րա հա մոզ մամբ՝ հա ջո ղութ
յան բա նաձև գո յութ յուն չու նի, ոչ էլ ո րակ յալ 
մաս նա գետ դառ նա լու բա ղադ րա տոմս, ա մեն 
մարդ ու նի այդ հատ կա նիշ նե րի իր յու րա հա
տուկ հա վա քա կազ մը, կար ևոր է ճա նա չել սե
փա կան ու ժեղ կող մե րը և  կա րո ղա նալ դրանք 
ճիշտ կի րա ռել թե՛ որ պես ան հատ, թե՛ որ պես 
թի մի ան դամ՝ բե րե լով  յու րա հա տուկ հմտութ
յուն նե րը թիմ և  օգ տա գոր ծե լով ի շահ բո լո րի։

«Իմ ա ռա ջին ծա նո թութ յու նը ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա-
նութ յան աշ խար հի հետ տե ղի է ու նե ցել « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րի քի միա թե րա պիա յի կլի նի կա յում, որ տեղ անց նում էի 
«Ու ռուց քա բա նութ յուն» ցիկ լա յին ա ռար կան։ 

 Մեր խմբի դա սա խո սը ման կա կան ու ռուց քա բան-ար յու նա բան  Լի լիթ 
 Սարգս յանն էր, որն ա ռա ջի նը ծա նո թաց րեց այս ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րին, խնդիր նե րին և  միև նույն ժա մա նակ դրա գրավ չութ յա նը, ա ռա ջին 
իսկ րո պե նե րից կոտ րեց մեր ու նե ցած կարծ րա տի պե րը ման կա կան քաղց կե-
ղի վե րա բեր յալ։ Այս ա մե նից ո գեշնչ ված՝ հա մախմ բե ցի նե րի և  ըն կեր նե րի հետ 
նա խա ձեռ նե ցինք մի քա նի բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր, ո րոն ցով կա րող էինք 
ո րո շա կի օգ նութ յուն ցու ցա բե րել քաղց կե ղով հի վանդ մարդ կանց կամ դրա կան 
է մո ցիա ներ փո խան ցել նրանց՝ այդ ծանր շրջա նում»,- պատ մում է  կլի նի կա կան 
օր դի նա տո րը:

Այս ծրագ րե րի շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան ծա նո թա նա լու թի մի մյուս 
ան դամ ե րի հետ, ո րոնք ա ռանձ նա նում էին ի րենց պրո ֆե սիո նա լիզ մով, մարդ-
կա յին հատ կա նիշ նե րով և  ե րի տա սարդ սերն դին կրթե լու մեծ պատ րաս տա կա-
մութ յամբ։

 Վերջ նա կան ո րոշ ման կա յաց ման հա մար կար ևոր դեր խա ղաց մաս նակ ցութ-
յու նը Ի տա լիա յում կա յա ցած Եվ րո պա կան ու ռուց քա բա նութ յան դպրո ցի ու սա-
նող նե րի հա մար նա խա տես ված ու ռուց քա բա նութ յան կուր սին, ո րի շնոր հիվ 
բա ցա հայ տեց գի տութ յան այս ուղ ղութ յան զար գաց ման նե րու ժը և  հե տա գա յում 
գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը.

«Ի վեր ջո՝ ինձ հա մար ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր էր իմ ընտ րած մաս նա գի-
տութ յան մար դա սի րա կան նշա նա կութ յու նը, թե պետ բժշկութ յան բո լոր ուղ-
ղութ յուն նե րում կար ևոր է մար դա սի րութ յու նը, կա րեկ ցան քը և  անձն վեր աշ-
խա տան քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ըստ իս, ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յու նը և  
ար յու նա բա նութ յու նը ա ռանձ նա հա տուկ նվի րում է պա հան ջում, ին չը կյան քին 
յու րա հա տուկ ի մաստ և  մո տի վա ցիա է տա լիս՝ ո րո շա կիո րեն պա տաս խա նե լով 
էք զիս տեն ցիալ հար ցե րին»։

 Պա ցիենտ նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին խո սե-
լիս Ան նան նկա տում է, որ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը ու նի ո րո շա կի հո գե-
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, ո րոնք բու ժանձ նա կազ մի կող մից յու րա-
հա տուկ հա ղոր դակց ման հմտութ յուն են պա հան ջում։

ԿՈՏՐԵԼՈՎԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԸՄԱՆԿԱԿԱՆ

ՔԱՂՑԿԵՂԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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Ե րե խա նե րի հետ շփվե լիս կար ևոր է հա մա րում նրանց հետ ան կեղծ լի նե լը, 
ման րա մասն, համ բե րա տար և  հա սա նե լի լեզ վով բուժ ման ամ բողջ ըն թաց քը բա-
ցատ րե լը և  տար բեր հար ցե րում նրանց կար ծի քը հարց նե լը։

«Այս ա մե նը մի կող մից նվա զեց նում է նրանց սթրե սի և  վա խի զգա ցու մը, մյուս 
կող մից ցույց է տա լիս նրանց կար ևո րութ յու նը և  դե րը ո րո շում եր կա յաց-
նե լու մեջ, տա լիս է նրանց ի րա վի ճա կը հսկո ղութ յան տակ պա հե լու և վս-
տա հութ յան զգա ցում։ Ի վեր ջո՝ պետք է չմո ռա նալ հույ զե րի մա սին, ըստ 
իս, հմուտ ման կա բույ ժը գի տե լի քի և  փոր ձի հետ մեկ տեղ պետք է ու նե նա 
ոչ վեր բալ մի ջոց նե րով է մո ցիա նե րը հաս կա նա լու և դ րանց կա րե կից լի-
նե լու հմտութ յուն։ Այս ա մե նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փոխվս տա հե լի 
հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցել ե րե խա յի և ն րա ըն տա նի քի ան դամ ե-
րի հետ, ո րը անկ յու նա քա րա յին դեր է խա ղում բուժ ման ըն թաց քում»,- 
ա սում է Ան նա Ա վագ յա նը:

Ու ռուց քա բա նութ յու նը և  ար յու նա բա նութ յու նը բժշկա գի տութ յան ա րագ 
զար գա ցող ուղ ղութ յուն նե րից են, ին չը մաս նա գե տի առջև դնում է մշտա-
պես կրթվե լու և  գի տութ յան վեր ջին նո րութ յուն նե րին ծա նոթ լի նե լու 
պա հանջ։  Սա կայն աշ խար հը բաց է, իսկ գի տե լի քը հա սա նե լի, այդ իսկ 
պատ ճա ռով կրթվե լու հա մար հիմ ա կա նում պետք է ցան կութ յուն, ժա-
մա նակ և  նե րուժ։

Ն րա գնա հատ մամբ` ո լոր տը պա հանջ ված նե րից է ինչ պես 
 Հա յաս տա նում, այն պես էլ ամ բողջ աշ խար հում, ին չը բազ մա զան կրթա-
կան և  հե տա զո տա կան ծրագ րե րի հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս՝ կա-
տա րե լա գործ ման և  շա րու նա կա կան կրթութ յան հա մար, ո րոնց պետք է 
մշտա պես հետ ևել և  ընտ րել հե տաքրք րութ յուն նե րին և ն պա տակ նե րին 
հա մա պա տաս խա նը։

Այս հար ցում նա ընդգ ծում է հմուտ ղե կա վա րի դե րը, ո րը մշտա պես 
պատ րաս տա կամ է ուղ ղոր դե լու և  ա ջակ ցե լու ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին, 
ա վե լին՝ մշտա պես մո տի վաց նե լու և  ա ռաջ մղե լու դե պի գի տե լի քը և  զար գա ցու մը։

Օր դի նա տու րա յի ըն թաց քում Ա․ Ա վագ յա նը պար բե րա բար մաս նակ ցել է տար-
բեր մի ջազ գա յին ծրագ րե րի, դա սըն թաց նե րի և  հա մա ժո ղովն ե րի։ Հ նա րա վո-
րութ յուն է ստա ցել կլի նի կա կան փորձ ձեռք բե րել Ար ևել քի լա վա գույն հի վան դա-
նոց նե րից մե կում՝  Բեյ րու թի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի բժշկա կան կենտ րո նում։

Այժմ Եվ րո պա կան ու ռուց քա բա նութ յան դպրո ցի ծրագ րի մի ջո ցով կրթութ յու-
նը շա րու նա կում է Ի տա լիա յի  Մոն ցա քա ղա քի « Սուրբ  Ջե րալ դո» հի վան դա նո ցի 
ման կա կան ար յու նա բա նութ յան կլի նի կա յում։

Հ պար տութ յամբ է նշում, որ ար դեն երկ րորդ տա րին ա նընդ մեջ այս մի-
ջազ գա յին ծրագ րին ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ-
յան ուղ ղութ յամբ ընտր վող մաս նա կի ցը  Հա յաս տա նից է, և  հու սով է, որ 
այս տա րի ևս  այդ ա վան դույ թը կպահ պան վի։

Այս եր կու ծրագ րե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել կլի նի կա կան գի տե-
լիք ներ և  փորձ ստա նա լու ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գետ նե րից, ինչ պես 
նաև ծա նո թա նա լու ա մե րիկ յան և  եվ րո պա կան դպրոց նե րի տար բեր մո-
տե ցում ե րին՝ լա վա գույ նը վերց նե լու և  սե փա կան երկ րում ներդ նե լու 
նպա տա կադր մամբ։

Ե րի տա սարդ մաս նա գե տը կար ևո րում է մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի 
և  մեն թոր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։  Բա րե բախ տա բար՝ ման կա-
կան ու ռուց քա բան-ար յու նա բան նե րը ամ բողջ աշ խար հում ա ռանձ նա նում 
են ի րենց բար յա ցա կա մութ յամբ և  օգ նե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ՝ ոչ 
միայն ի րենց հի վանդ նե րին, այլև՝ կո լե գա նե րին, այդ իսկ պատ ճա ռով 
աշ խար հի տար բեր ծայ րե րից՝ Ավստ րիա, Ի տա լիա,  Գեր մա նիա, ԱՄՆ և 
 բազ մա թիվ այլ երկր նե րից ու նենք փոր ձա ռու գո րըն կեր ներ, ո րոնք անհ-
րա ժեշտ պա հին պատ րաստ են հա մա գոր ծակ ցե լու և  ի րենց գի տե լի քով 
ու փոր ձով՝ կիս վե լու։

 Թե՛ կլի նի կա կան, թե՛ գի տա կան ա ռու մով նրա հե տաքրք րութ յուն նե րի 
կազ մում են լեյ կե միա նե րը և  լիմ ֆո մա նե րը, դրանց ցի տո գե նե տիկ խան-
գա րում ե րը և  բուժ ման նո րա գույն մո տե ցում ե րը։

Այժմ կլի նի կա կան օր դի նա տո րը ընդգրկ ված է մի շարք հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րում,  ո րոն ցից նա մատ նան շում է քաղց կե ղի հան-
դեպ նա խատ րա մադր վա ծութ յան ծրա գի րը և  լեյ կե միա նե րի ցի տո գե նե տիկ 
խան գա րում ե րի հե տա զո տութ յու նը։

Հարցազրույց



 Սա թեն  Հով հան նիս յա նը կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յում ու սում ա-
ռութ յունն ա վար տել է ըն դա մե նը օրեր ա ռաջ:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում, նաև բժշկութ յան տար բեր 
աս պա րեզ նե րում հա ջո ղութ յան հաս նե լու կար ևո րա գույն նա խա պայ-
ման ներն են՝ նրա հա մոզ մամբ,  ազն վութ յու նը, սե փա կան փորձն ու գի-
տե լիք նե րը փո խան ցե լու կա րո ղութ յունն ու պատ րաս տա կա մութ յու նը։

«Օր դի նա տու րա յի ե րեք տա րին ար գա սա վոր էր ոչ միայն կլի նի կա կան 
ո լոր տում գի տե լիք ներ և  փորձ ձեռք բե րե լու, այլև բազ մա թիվ գի տա կան 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու, մի ջազ գա յին բժշկա գի տութ յա նը ծա-
նո թա նա լու, բազ մա պի սի գի տա կան ծրագ րե րի մաս նակ ցե լու հա մար։ 
Ինչ պես կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի ըն թաց քում, այն պես էլ հի մա, ես 
և  իմ բո լոր ըն կեր նե րը՝ մեր ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը, 
ա ռա վե լա գույն ներգ րավ վա ծութ յուն ու նենք և՛ կլի նի կա կան, և՛ գի տա-
կան աշ խա տանք նե րում։ Այդ պես ե ղել է մեր օր դի նա տու րա յի ա ռա ջին 
իսկ օր վա նից։ Այս մո տե ցու մը և  այն վստա հութ յունն ու պատ րաս տա-
կա մութ յու նը, ո րը տես նում ես ա վագ բժիշկ նե րի կող մից, քա ռա պատ-
կում են ոգ ևո րութ յունն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը ո լոր տի զար գաց-
ման մեջ քո լու ման ներդ նե լու հա մար»,- ու րա խութ յամբ է նշում ԵՊԲՀ 
մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի շրջա նա վար տը:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յու նը մեկ օր վա ո րո շում 
չի ե ղել նրա հա մար, և  ե թե նո րից ընտ րութ յան ա ռաջ կանգ ներ՝ կանց ներ նույն 
ճա նա պար հը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է  Հա յաս տա նի Ա մե-
րիկ յան հա մալ սա րա նի հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տետ, որ տեղ ծա նո թա ցել 
է գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի մե թո դա բա նութ յա նը, ին չը նրան մո տեց րել է 
գի տութ յա նը։ «Ու սում ա կան պրակ տի կա յի շրջա նում ես հայտն վե ցի « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի քի միա թե րա պիա յի բա ժան մուն քում, որ տեղ 
ե ղել էի տա րի ներ ա ռաջ, որ պես ու սա նող, և  այս ան գամ ո րո շումս հստակ էր՝ մալ 
ո լոր տում հենց այս թի մի հետ։ ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
 Լի լիթ  Սարգս յա նը ա ռա ջին նե րից էր, ո րը մեզ ծա նո թաց րեց ու ռուց քա բա նութ-
յան ո լոր տին, իսկ հե տա գա յում ու ռուց քա բա նութ յան ցիկ լից ինձ հա մար ու ղե նիշ 
դար ձավ «քաղց կե ղը դա տավ ճիռ չէ» սկզբուն քը։ Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում 
գի տա կան ա վար տա կան թե զը ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րի վեր լու ծութ յունն էր, որն ինձ էլ ա վե լի մո տեց րեց իմ ա պա գա մաս նա-
գի տութ յա նը»:

 Սա թեն  Հով հան նիս յա նը փաս տում է՝ կլի նի կա կան ո լորտն ի րեն կլա նել է հի-
վան դա նոց մտնե լու ա ռա ջին իսկ օր վա նից և  դար ձել կեն սաձև:

«Ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը ան չափ պա տաս խա նա տու է, բայց նույն չափ 
հա ճե լի։ Ա ռա վոտ յան հա մայ ցե րին սպա սում ես՝ տես նե լու նրանց ժպիտ նե րը ու 
ոգ ևոր ված աչ քե րը, երբ լսում են, որ կա րող են տուն գնալ։  Բո լոր տա րի քա յին 
խմբե րի ե րե խա ներն այն քան լավ են հաս կա նում, թե ինչ ու ղի պի տի անց նենք 
միա սին, և  շատ կար ևոր է բո լոր հար ցե րում ան կեղծ լի նել նրանց հետ, հարց-
նել նրանց կար ծիքն ու ցան կութ յուն նե րը և, ա մե նա կար ևո րը՝ եր բեք չստել։ 
 Պար զա պես բա ցատ րեք նրանց բո լոր վտանգ ներն ու հետ ևանք նե րը, երբ ո րոշ 
ցան կութ յուն ներ ան կա տար ենք թող նում, մի քիչ նե ղա ցած աչ քե րով լուռ հա մա-
ձայ նում են, իսկ ժա մեր անց՝ լայն ժպտում ու հար մար վում ի րա վի ճա կին։ Ե րա նի 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆՈԼՈՐՏԸՆՐԱՀԱՄԱՐ

ԴԱՐՁԵԼԷԿԵՆՍԱՁԵՎ
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մենք՝ մե ծա հա սակ ներս, նույն քան ի մաս տուն լի նեինք»,- պատ մում է բժիշ-
կը` հա վե լե լով, որ չնա յած տա րի քին՝ բու ժա ռու նե րից շա տե րը գի տեն բուժ-
ման սխե մա նե րը, ա վե լի փոր ձա ռու ներն ան գամ մեկ նա բա նում են սե փա կան 
ա նա լիզ նե րը և  փոր ձում բա նակ ցել բժիշկ նե րի հետ կամ կիս վել սե փա կան 
փոր ձով ոչ այն քան փոր ձա ռու նե րի հետ։

 Յու րա քանչ յուր բուժ վող փոք րի կի հետ, բո լո րը՝ բու ժանձ նա կազ մը, հո գե-
բան նե րը և ծ նող նե րը, անց նում են մի դպրոց, ո րը յու րա հա տուկ է և  ու սա նե լի։

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ո լոր տը սրըն թաց 
զար գա ցում է ապ րում ամ բողջ աշ խար հում, և  կար ևոր է հա ղոր դա կից լի նել 
գի տա կան բո լոր նո րա րա րութ յուն նե րին և հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում 
ներդ նել դրանք մեր հայ րե նի քում։

Ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցում են մի ջազ գա յին տար բեր գի-
տա ժո ղովն ե րի, դի մում են կրթա կան ծրագ րե րի՝ ժա մա նա կա կից գի տութ յան 
ու ղե ծի րը չկորց նե լու հա մար։

 Վեր ջերս  Սա թե նը ե ռամս յա վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց  է  ան ցել 
 Նի դեր լանդ նե րի «Փ րին սես  Մաք սի մա» ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
կլի նի կա յում, ո րը հա մար վում է եվ րո պա կան ա ռա ջա տար կենտ րոն նե րից 
մե կը, թեև բա վա կա նին ե րի տա սարդ հաս տա տութ յուն է։

« Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յու նը և  ար յու նա բա նութ յու նը կենտ րո նաց-
ված է միայն այս կենտ րո նում, ինչ պես և  մեզ մոտ՝  Հա յաս տա նում։ Կ լի նի կա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րի և  գի տա կան աշ խա տանք նե րի ծա վա լը, բուժ ման 
գեր ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը պար զա պես նա խան ձե լի էր, 
սա կայն այդ ե րեք ա միս նե րը ինձ հա մար դար ձան ոչ միայն նոր գի տե լիք նե րի 
աղբ յուր, այլև ա ռա վել քան հաս տա տե ցին այն սկզբուն քը, որ գի տութ յունն 
ու կլի նի կա կան ո լոր տը միշտ պետք է հա մա տե ղել, հա կա ռակ դեպ քում, որ-
պես մաս նա գետ լճա նա լը սա րե րի հետ ևում չէ: Ու րախ եմ, որ մեր ամ բիո նում 
խիստ կար ևոր վում է գի տա կան աշ խա տան քը և  մենք գի տա կան թե զիս նե-
րով հան դես ենք գա լիս մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովն ե րում, ո րոնք հա մա գոր-
ծակ ցութ յան նոր հար թակ են դառ նում մեզ հա մար»,- ա սում է ԵՊԲՀ շրջա-
նա վար տը:

 Սա թե նը այս պա հին, կլի նի կա կան գոր ծու նեութ յու նից զատ, աշ խա տում է 
մի քա նի գի տա կան ծրագ րե րի, այդ թվում՝ ման կա կան քաղց կե ղի օ ժան դակ 
խնամ քի ստան դար տաց ման և  գոր ծե լա կար գե րի ներդր ման ուղ ղութ յամբ` 
ԱՀԿ-ի և IARC-ի հետ հա մա տեղ պլա նա վո րե լով թի մով միա նալ ման կա-
կան քաղց կե ղի ուշ ախ տո րոշ ման դե տեր մի նանտ նե րը պար զե լու ուղ ղութ-
յամբ ի րա կա նաց վող գի տա կան հե տա զո տութ յա նը, աշ խա տում է մի քա նի 
գի տա կան հոդ ված նե րի վրա, ո րոնց հիմ ա կան նպա տա կը ման կա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յունն է, ո րը հնա-
րա վո րութ յուն է տա լու գնա հա տել ապ րե լիութ յան ցու ցա նիշ նե րը և մ շա կել 
հե տա գա քայ լե րը՝ ցու ցա նիշ նե րը բա րե լա վե լու հա մար։

Ե րի տա սարդ հե րա ցիա կա նը մաս նա գի տա կան ու ղու մեկ նա կե տում ար-
դեն գի տակ ցում է, որ բժշկութ յան ո լոր տում ան չափ կար ևոր է պա ցիենտ նե-
րի հետ աշ խա տան քում հնա րա վո րինս զուսպ և շր ջա հայց լի նե լը, մի քա նի 
քայլ ա ռաջ հաշ վար կե լը և հ նա րա վոր բո լոր հար ցե րի հա մար բա ցատ րութ-
յուն ներ ու նե նա լը և, ի հար կե, նրանց տե սա կետ նե րը հար գե լը։

« Հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րը, մաս նա գի տա կան զգու շա վո րութ յու նը 
ձեռք ենք բե րում ա մե նօր յա փոր ձի և  թի մա յին քննար կում ե րի ըն թաց քում։

 Սեպ տեմ բե րը ման կա կան քաղց կե ղի մա սին ի րա զեկ ման ա միսն է: Այս 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցի նե րը վստահ են, որ ա մեն օր պետք է հար թել ինք-
նա կա տե րա գոր ծան ու ղին, ա ռանց պա թո սի, նվիր ված աշ խա տան քով, համ-
բե րա տա րութ յամբ, սթա փութ յամբ և ն վի րու մով` մշտա պես ե րախ տա պարտ 
լի նե լով բժշկութ յան ար վես տը քեզ սո վո րեց նող նե րին, քա նի որ գի տե լիքն 
ան գին է»

Հարցազրույց



  Սեպ տեմ բե րը ման կա կան քաղց կե ղի ի րա զեկ ման ա միսն է: 
 Հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի ա ռաջ նագ ծում են բժիշկ նե րը, ո րոնք 
մաս նա գի տա կան կար ևոր աշ խա տանք են ի րա կա նաց նում` ա պա-
քի նե լով բու ժա ռու նե րին և  վե րա կանգ նե լով նրանց ա ռող ջութ յու նը: 

 Ռու զան նա  Պապ յա նը ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է, ով այժմ մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում Ռ․Հ․  Յոլ յա նի ան վան ար յու-
նա բա նա կան կենտ րո նում տե ղա կայ ված`  Հա յաս տա նի ման կա կան 
քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նում: 

«Երբ հեր թը գա լիս է մաս նա գի տա կան ընտ րութ յա նը, պարզ վում 
է, որ դա կյան քում ա մե նա բարդ ո րո շում ե րից է։ Բժշ կա կան ո լոր-
տում մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լիս պետք է գնա հա տել ոչ միայն 
սե փա կան խել քը, կա րո ղութ յուն նե րը, այլև հո գե կան ամ րութ յու նը, 
հա վա սա րակշռ ված, նաև՝ ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում սթափ դա տե-
լու կա րո ղութ յու նը, ո րը պար զա պես անհ րա ժեշտ է ման կա կան ու-
ռուց քա բան լի նե լու հա մար»,-պատ մում է  Ռու զան նան, ո րը վստահ 
է, որ մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վել սի րով, 
բա ցի այդ, կար ևոր է լի նել պա տաս խա նա տու, աշ խա տա սեր և  մեծ 
ձգտում ու նե նալ դե պի գի տութ յու նը: 

Ի սկզբա նե «Ու ռուց քա բա նութ յուն» մաս նա գի տութ յամբ օր դի-
նա տու րա ըն դուն վե լիս դեռ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում չէր 
մտա ծում, որ ման կա կան բնա գա վա ռը կընտ րի։ Ըն թաց քում հաս կա ցել է, որ 
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տանքն իր հո գուն ա վե լի հա րա զատ է։ 

«Ա ռա վոտ յան աշ խա տան քի գա լիս բա ժան մուն քի խա ղա սեն յա կում տես-
նում էի փոք րիկ պա ցիենտ նե րին, ո րոնք հի վան դա նո ցում ստա նում էին քի-
միա թե րա պիա, բայց միև նույն ժա մա նակ ժպտում էին, խա ղում ու պայ քա-
րում՝ ապ րե լով:  Մենք՝ մե ծա հա սակ ներս, շատ բան ու նենք ե րե խա նե րից 
սո վո րե լու։ Իմ ո րոշ ման մեջ մե ծա գույն ազ դե ցութ յու նը թո ղել է բժիշկ Գ ևորգ 
 Թա մամ յա նը, որն իմ օր դի նա տու րա յի սկզբից սո վո րեց րել է ոչ միայն սի րել 
« Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յուն» մաս նա գի տութ յու նը, այլև՝ գի տութ յու նը և 
 հե տա զո տութ յուն նե րը։ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում իմ ու սու-
ցիչ նե րի շնոր հիվ սո վո րե ցի նաև թի մա յին աշ խա տանք կա տա րել, ա ռանց ո րի 
հնա րա վոր չէ հաս նել հա ջո ղութ յան բժշկութ յան որ ևէ բնա գա վա ռում»,- մաս-
նա գի տա կան ճա նա պար հի մեկ նա կե տը ներ կա յաց նե լիս նշում է ու ռուց քա բա-
նը: 

Հ պարտ է, որ աշ խա տում է ման կա կան քաղց կե ղի դեմ ա մե նօր յա պայ քար 
մղող մեծ թի մում, ո րի մի մաս նիկն է: Ն րանց բժշկա կան թի մի մե ծա գույն նպա-
տա կը ե րե խա նե րի հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծում է և  
այն բու ժում ա պա հո վե լը, ին չը և  ի րա կա նաց վում է աշ խար հի զար գա ցած կլի-
նի կա նե րում։

 Կար ծում է, որ, չնա յած առ կա խնդիր նե րին, ի րենք մոտ են այդ նպա տա կին 
հաս նե լուն։ 

Ինչ պես գի տեք՝  Հա յաս տա նում գոր ծող ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  
ար յու նա բա նութ յան բո լոր բա ժան մունք նե րը 2019 թվա կա նին միա վոր վե ցին 
ար յու նա բա նա կան կենտ րո նում, ստեղծ վեց  Հա յաս տա նի ման կա կան քաղց կե-
ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նը, որն էլ ա վե լի նպաս տեց ման կա-
կան ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը։ 

 Պա ցիենտ նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին խո-
սե լիս ե րի տա սարդ մաս նա գե տը նկա տում է` ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի 
ա մե նա բարդ փու լը բուժ ման սկզբում է, երբ նրանց հա մար սո վո րա կան ա ռօր-
յան փոխ վում է։  Փոխ վում է մի ջա վայ րը, շրջա պա տող մար դիկ, հա րա զատ նե-
րի հետ տե սակ ցութ յուն նե րը հասց վում են նվա զա գույ նի: 

« Մեր ան փո խա րի նե լի հո գե սո ցիալ թի մի շնոր հիվ այդ ան ցու մը ե րե խա նե րի 

ՄԱՆԿԱԿԱՆՔԱՂՑԿԵՂԻԴԵՄՊԱՅՔԱՐԻ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՌԱՋԱՄԱՐՏԻԿԸ

Սեպտեմբերը` մանկական քաղցկեղի իրազեկման ամիս
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հա մար ըն թա նում է հարթ։  Բա ցի այդ՝ ե րե խա ներն ու նեն յու րա հա տուկ կա-
րո ղութ յուն՝ ա րագ ա դապ տաց վե լու։  Շատ դեպ քե րում ըն դա մե նը մի քա նի 
ժամ է պա հանջ վում, և  ար դեն կա րող եք տես նել նրանց բա ժան մուն քում 
խա ղա լիս», - կլի նի կա կան պրակ տի կա յից մեջ բե րում է ա նում  Ռու զան նան: 

Ն րա գնա հատ մամբ` ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը հա ճե լի է և  մեծ նվի-
րում է պա հան ջում, բայց միև նույն ժա մա նակ, երբ խոս քը գնում է այն պի սի 
հի վան դութ յան մա սին, ինչ պի սին քաղց կեղն է, մաս նա գի տա կան սրտա-
մոտ աշ խա տան քը շատ պար տա վո րեց նող է։ 

Օր դի նա տու րա յի ըն թաց քում նա ըն դուն վել է  Հար վար դի բժշկա կան 
դպրոց, մաս նակ ցել  Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի հետ դիպ լո մա յին 
մե կամ յա ծրագ րին։ Ծ րա գի րը մշակ վել էր  Հար վար դի բժշկա կան դպրո ցի 
կող մից և ն պա տա կաուղղ ված էր մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի կա-
տա րե լա գործ մա նը։ Այդ ծրագ րին մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռիկ հնա րա վո-
րութ յուն ըն ձե ռեց ու սա նել քաղց կե ղի ծա գում ա բա նութ յու նը, ախ տո րոշ-
ման և  բուժ ման նո րա գույն մե թոդ նե րը։ Բ ժիշկ  Պապ յա նը կար ծում է, որ 
շա րու նա կա կան կրթութ յու նը և  փոր ձի փո խա նա կու մը գի տութ յան զար-
գաց ման կար ևոր նա խադր յալ ներ են։ 

 Ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նի մաս նա-
գետ նե րը պար բե րա բար վե րա պա տաս տում եր են անց նում ար տեր կում, 
մաս նակ ցում տար բեր գի տա կան հա մա ժո ղովն ե րի և  հա մա գու մար նե րի` 
ներ կա յաց նե լով թե զիս ներ։  

2019-ից ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նում 
հիմ ադր վել է չորս աշ խա տան քա յին խումբ, ո րոն ցից մե կը՝ ոսկ րամ ա-
նա յին ու ռուցք նե րի մուլ տի դիս ցիպ լի նար աշ խա տան քա յին խում բը, հենց 
 Ռու զան նան է ղե կա վա րում։ Այս խմբի աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում ոսկ-
րամ ա նա յին ու ռուցք նե րի բո լոր դեպ քե րը քննարկ վում են ար տերկ րի լա-
վա գույն փոր ձա գետ նե րի հետ։

2019-ից  Ռու զան նան աշ խա տում է նաև ԵՊԲՀ ման կա կան ու ռուց քա բա-
նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նում։ Ամ բիո նի հիմ ադր ման հենց 
ա ռա ջին տա րում բժիշկ նե րին միա ցան « Ման կա կան ու ռուց քա բան-ար յու-
նա բան» մաս նա գի տութ յամբ կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ, ո րոնց օգ նութ-
յու նը և  դե րը կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րում անգ նա հա տե լի է։

 Ներ կա յումս  Ռու զան նան աշ խա տում է նաև ի մու նաու ռուց քա բա նութ յան 
հե տա զո տա կան ինս տի տու տում՝ որ պես բժիշկ-հե տա զո տող.

«Ինչ պես ար դեն նշել եմ՝ կլի նի կա կան և  գի տա կան աշ խա-
տանք նե րը սերտ փոխ կա պակց ված են։  Կար ծում եմ՝ մեր եր կի րը 
պետք է ու նե նա ա վե լի մեծ ներգ րավ վա ծութ յուն քաղց կե ղի հե-
տա զո տութ յուն նե րում, ո րը և կն պաս տի  Հա յաս տա նում քաղց կե-
ղի բուժ ման գոր ծըն թա ցի բա րե լավ մա նը։ 2022-ի սեպ տեմ բե րից, 
որ պես այ ցե լու բժիշկ, եր կա րա ժամ ետ վե րա պատ րաս տում եմ 
անց նում Ավստ րիա յի  Վիեն նա քա ղա քում գտնվող  Սուրբ Ան նա-
յի ման կա կան հի վան դա նո ցում և  կից հա մա նուն հե տա զո տա-
կան կենտ րո նում։  Կար ծում եմ՝ սա բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն 
է փոր ձի փո խա նակ ման և  հե տա գա շա րու նա կա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հա մար»: 

Այս ա մե նին զու գա հեռ նա նաև թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սա-
կան աշ խա տանքն է գրում, ո րի նպա տակն է պար զել ե րե խա նե-
րի և  ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ոսկ րամ ա նա յին սար կո մա նե րի 
տա րած վա ծութ յու նը, կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը, ախ տո րոշ ման և  բուժ ման մո տե ցում երն ու առ կա սահ մա-
նա փա կում ե րը մեր երկ րում և ս տաց ված արդ յունք նե րի հի ման 
վրա ե րե խա նե րի շրջա նում ոսկ րամ ա նա յին սար կո մա նե րի ախ-
տո րոշ ման և  բուժ ման բա րե լավ ման ազ գա յին ծրա գիր մշա կե լը և 
 ներ կա յաց նե լը:

Հարցազրույց



ԵՊԲՀն  շա րու նա կում է ա ջակ ցել բարձր ա ռա
ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին՝ նպաս տե
լով կրթված մաս նա գետ ներ ձևա վո րե լուն և ն րանց 
ոգ ևո րիչ օ րի նակ դարձ նե լով ա պա գա բժիշկ նե րի 
հա մար:

2022-2023 ու սում ա կան տա րում բժշկա կան հա մալ սա-
րանն ու նի 5 ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու, ո րոնց թեկ-
նա ծութ յունն ա ռա ջի կա յում կհաս տատ վի ԵՊԲՀ գի տա-
կան խորհր դի նիս տում:

« Վա հան Արծ րու նու ան վան» կրթա թո շա կի հա վակ նորդ 
ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի 
ու սա նող  Հաս միկ  Գաս պար յա նը վստահ է՝ բժշկի կոչ մա նը 
ար ժա նի լի նե լու հա մար պետք է գի տակ ցել պա տաս խա-
նատ վութ յան, ազն վութ յան, մար դու ար ժե քը կար ևո րե լու 
խնդի րը։

«Ինձ հա ճախ են հարց րել՝ ին չու հենց բժիշկ։  Կար ծում եմ՝ բո-
լորն ու նեն ի րենց պատ մութ յու նը։ Իմ պա տաս խա նը շատ պարզ 
ու հստակ է՝ ե րա զանք։ Իսկ ե րա զանք նե րը նպա տա կի վե րա ծել 
ու ա ռաջ շարժ վել, ան շուշտ, կյան քում հասց նել է պետք։ Այ սօր վա 
պես հի շում եմ. տա րի ներ ա ռաջ, երբ հայ րի կիս հետ քայ լում էինք 
գլխա վոր մաս նա շեն քի կող քով, ան հա վա տա լի էր թվում, որ իմ 
ա նունն էլ կգրվի հա մալ սա րա նի ըն դուն ված նե րի շար քում, այն էլ՝ 
անվ ճար։ Ես եր ջա նիկ էի, հա րա զատ ներս՝ հպարտ»,-ու րա խութ-
յամբ պատ մում է հե րա ցիա կա նը:

 Հաս մի կը, ան սահ ման սեր տա ծե լով ե րե խա նե րի նկատ մամբ, 
ո րո շել է որ պես նեղ մաս նա գի տութ յուն ընտ րել ման կա բու ժութ յու-
նը. « Փոք րիկ նե րի ժպտա ցող աչ քե րը կլի նեն իմ ուժն ու ե ռան դը»։

Անդ րա դառ նա լով ար ժա նա ցած կրթա թո շա կին և  բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ սո վո րե լուն՝ նշում է՝ չնա յած դժվա րութ յուն նե րին, 
ե ղել են մար դիկ, ո րոնք իր կող քին են ե ղել, ա ջակ ցել դժվար օ րե-
րին: «Ու րա խա ցել են իմ հա ջո ղութ յուն նե րով ու վե րել քով և  ա ջակ-
ցել հիաս թա փութ յան ժա մա նակ։ Շ նոր հա կալ եմ բո լո րին»,-հա վե-
լում է նա։

Բժշ կութ յու նից բա ցի արդ յոք որ ևէ այլ մաս նա գի տութ յան մեջ 
պատ կե րաց նու՞մ է ի րեն հար ցին ի պա տաս խան՝  Հաս միկն ընդգ-
ծում է. «Ինձ ա սում են, թե ես ար վես տի մարդ եմ, հետ ևա բար՝ 
ե թե ոչ բժիշկ, ա պա ինձ կտես նեիք բե մե րում։  Գու ցե շնոր հա լի ար-
տիստ լի նեի»։

 Հա վե լենք, որ բուհն ան վա նա կան կրթա թո շակ տրա մադ րում է 
այն հա վակ նորդ նե րին, ո րոնք ու նեն բա ցար ձակ գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յուն, տպագր ված գի տա կան աշ խա տանք ներ, օ տար 
լեզ վի ի մա ցութ յուն, մաս նակ ցութ յուն ա ռար կա յա կան հան րա պե-
տա կան, մի ջազ գա յին մրցույթ նե րին, օ լիմ պիա դա նե րին, ու սա նո-
ղա կան գի տա կան նստաշր ջան նե րին, ներգ րավ վա ծութ յուն բու հի, 
ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նո ղա կան և  հա սա րա կա կան աշ խա տանք-
նե րին:

ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԸՆՊԱՏԱԿԻՎԵՐԱԾԵԼԵՎ
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202223 ու սում ա կան տար վա՝ « Բար դու ղի մեոս 
 Ֆա նարջ յա նի ան վան» կրթա թո շա կի հա վակ նորդ, ընդ
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6րդ  կուր սի ու սա
նող Է լեն  Խա չատր յա նը կար ևո րում է ինք նակրթ վե լու 
կա րո ղութ յու նը, հմտութ յուն նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու 
ձգտու մը: 

Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յա նը և  բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րե լուն՝ ան կեղ ծա նում է. «Ուս մանս` 
բժշկութ յանն առնչ վող հատ վա ծը, սկսվել է դեռևս ա վագ դպրո ցից: 
Ա վար տել եմ ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը, ո րը լայն հնա րա-
վո րութ յուն ներ է տա լիս ա շա կերտ նե րին թե՛ խո րա պես ու սում ա-
սի րել բնա գի տա կան ա ռար կա ներ, թե՛ ծա նո թա նալ բու հա կան ու 
հի վան դա նո ցա յին կյան քին:  Հա մալ սա րա նա կան իմ ա ռօր յան բա-
վա կա նին հա գե ցած ու բազ մա զան է:  Փոր ձում եմ հնա րա վո րինս 
շատ ժա մա նակ անց կաց նել հի վան դա նոց նե րում՝ տե սա կան գի-
տե լիք ներս լրաց նե լով գործ նա կան հմտութ յուն նե րով, ժա մա նակ 
հատ կաց նել նա խա սի րութ յուն նե րիս ու վա յե լել ու սա նո ղա կան տա-
րի նե րը:  Հա մալ սա րա նա կան իմ ա մե նա մեծ ձեռք բե րում ե րից մե կը 
ըն կեր ներս են:

Երբ հի շում եմ, որ շու տով այլևս ու սա նող չեմ լի նե լու, ինչ խոսք, 
նաև տխրում եմ: Խմ բում պայ մա նա վոր վել ենք հնա րա վո րինս շատ 
դրա կան հի շո ղութ յուն ներ կու տա կել այս տար վա ըն թաց քում:  Բայց 
և  շատ մեծ սպա սու մով եմ լցված՝ գա լիք նոր փու լե րի հան դեպ»:

Է լե նը՝ որ պես նեղ մաս նա գի տութ յուն, պատ րաստ վում է ընտ րել սրտա բա նութ յու-
նը. «Այն ինձ հա մար յու րա հա տուկ է, բժշկութ յան ա մե նա հե տաքր քիր, լայն հնա րա-
վո րութ յուն ներ ու նե ցող ուղ ղութ յուն նե րից մեկն է: Ան կեղծ ա սած՝ եր բեմ ինձ թվում 
է, որ ծնվել եմ՝ ար դեն իսկ մաս նա գի տութ յունս ընտ րած: Սկ սած «ա տամ հա տի կից», 
երբ վերց րել եմ ստե տաս կոպ, ման կութ յունս ան ցել է բժիշկ-բժիշկ խա ղա լով: Ու հե-
տա գա յում չեմ էլ մտա ծել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան շուրջ, ո րով հետև ինձ հա-
մար հստակ էր, այ լընտ րանք չեմ էլ դի տար կել:  Շա՜տ ու րախ եմ, որ հե տա գա ու սում-
նա ռութ յանս ըն թաց քում ո րո շումս դար ձել է ա վե լի գի տակց ված, իսկ ընտ րածս ու ղու 
հան դեպ հե տաքրք րութ յունս ու սերս՝ բազ մա պատկ ված: Վս տահ եմ, որ այդ պես էլ 
կշա րու նակ վի, ու այդ ա մե նը կդրսևոր վի նաև մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում»:

Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին և բ ժիշկ դառ-
նա լու կար ևոր հատ կա նիշ նե րին՝ Է լեն  Խա չատր յա նը ընդգ ծում է․ « Հա ջո ղութ յան 
կար ևոր գրա վա կա նը նվի րում է և  ան սահ ման սե րը՝ ընտ րածդ մաս նա գի տութ յան 
հան դեպ:

 Կար ծում եմ` ան գամ կա րիք չկա նշե լու տե սա կան ու գործ նա կան խո րը գի տե լիք նե-
րի ու հմտութ յուն նե րի, բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մի անհ րա ժեշ տութ յան մա սին՝ միա-
ժա մա նակ կար ևո րե լով մար դա սի րութ յու նը, համ բե րա տա րութ յու նը, ապ րու մակ ցե լու 
ու նա կութ յու նը, ա րագ կողմ ո րոշ վե լու կա րո ղութ յու նը և, ի հար կե, պա տաս խա նատ-
վութ յու նը: Բ ժիշկ լի նե լը ուղ ղա կի մաս նա գի տութ յուն չէ, այն կո չում է, ապ րե լա կերպ»:

Ա պա գա բժիշ կը հա մոզ ված է՝ երբ ու նես ե րա զանք և  լավ բժիշկ դառ նա լու նպա-
տակ, հաս տա տա կամ ես դրան հաս նե լու հար ցում, ա պա այդ ճա նա պարհն անց նում 
ես հա ճույ քով, և  ա մեն բան շատ ա վե լի հեշտ է ստաց վում։

«Ի հար կե, լի նում են դժվա րութ յուն ներ, բայց ինձ միշտ օգ նում է ընտ րածս մաս-
նա գի տութ յան հան դեպ ան սահ ման սերն ու վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վութ յան 
աս տի ճա նի գի տակ ցու մը: Այլ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան շուրջ երբ ևէ նույ նիսկ 
չեմ մտա ծել, այ լընտ րանք եր բեք չեմ դի տար կել: Ու ա մեն ան գամ, մաս նա գի տութ-
յուն ընտ րե լիս, կրկին, ա ռանց երկմ տե լու, կընտ րեի. «բո լոր ար վեստ նե րից ի րա վամբ 
ազն վա գույ նը՝ բժշկութ յու նը»»,-խոսքն ամ փո փում է Է լեն  Խա չատր յա նը: 

ԿԱՐԵՎՈՐԸԻՆՔՆԱԿՐԹՎԵԼՈւ
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Հն դիկ Իպ շի տա  Գե րան hպարտ է, որ ա վար տել է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան   բժշկա կան հա մալ սա րա նը։ 

«Ա մեն օր ես սո վո րում էի՝ մաս նակ ցե լով նաև ար տալ սա րա նա յին մի ջո ցա ռում-
նե րին:  Փոր ձում էի ինչ-որ նոր բան սո վո րել, ու շա դիր լսել և  ակ տի վո րեն ներգ-
րավ վել դա սե րին, իսկ դա սա խոս ներս արդ յու նա վե տո րեն պա տաս խա նում էին իմ 
բո լոր հար ցե րին», - նշում է Իպ շի տան: 

 Նա հա վաս տիաց նում է, որ բախտ է ու նե ցել շրջա պատ ված լի նել աշ խա տա սեր 
և ն պա տա կաս լաց մարդ կան ցով, ո րոնց կա րող էր զան գա հա րել և  անհ րա ժեշտ 
օգ նութ յուն ստա նալ: 

Ար դեն շրջա նա վարտ Իպ շի տա  Գե րա յի խոր հուրդն է ա պա գա բժիշկ նե րին՝ սո-
վո րել փրկել կյան քեր։ 

Հն դիկ շրջա նա վարտ  Պան կաջ Բ հա տին ևս  շատ հպարտ է բժիշկ կոչ վե լու հնա-
րա վո րութ յան հա մար: «Իմ ճա նա պար հը դե պի բժշկա կան հա մալ սա րան հար թեց 
ա վագ եղ բայրս, ո րը ևս  ա վար տել է բու հը։  Տես նե լով նրան՝ ես հաս կա ցա, որ դա 
այն է, ին չին ու զում եմ հաս նել իմ կյան քում: Եվ այս 6 տա րի նե րը հա մալ սա րա նում 
ինձ ստի պե ցին «նվա ճել» բժշկի կո չու մը», - ա սում է  Պան կա ջը։ 

Ա պա գա բժիշ կը նա խա տե սում է շա րու նա կել ճա նա պար հը՝ մաս նա գի տութ յան 
մեջ ա վե լի մեծ բար ձունք նե րի հաս նե լու և ծ նող նե րին ա վե լի հպարտ դարձ նե լու 
հա մար։ 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հնդիկ շրջա նա վարտ նե րից  Շա րոն  Սինգ հը միշտ 
ցան կա ցել է բժիշկ լի նել։ «Ես չգի տեի, թե ուր է տա նե լու այս ճա նա պար հը, բայց 
Աստ ված ճիշտ ժա մա նա կին բա ցեց դռներն ինձ հա մար։ ԵՊԲՀ-ն  շատ մեծ դեր 
խա ղաց ե րա զան քիս ի րա կա նաց ման գոր ծում», - ա սում է նա։ 

 Բու հի մա սին շրջա նա վարտն ի մա ցել է հա մալ սա րա նում ար դեն սո վո րող ըն-
կեր նե րի մի ջո ցով։ «Շ նոր հա կալ եմ բո լոր դա սա խոս նե րին և բ ժիշկ նե րին ինձ հետ 
ի րենց կի սած գի տե լիք նե րի, մշտա կան ա ջակ ցութ յան և 6 տար վա գե ղե ցիկ ար կա-
ծի հա մար», - ա սում է  Շա րոն  Սինգ հը։ 

Կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րին նա խոր հուրդ է տա լիս սի րա հար վել այն ա մե նին, ինչ 
սո վո րում են, քրտնա ջան աշ խա տել և  հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին։  

ՀՆԴԻԿՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸԿԻՍՎՈւՄԵՆ
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 Լի բա նա նա հայ  Ջեք  Յա կուբ յա նը սո վո րում է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
4րդ  կուր սում:  Գի տութ յան ու ղիով նրա «ճա նա պար հոր դութ յու նը» 
սկսվեց ո լոր տի հան դեպ ան վերջ հե տաքրք րութ յան շնոր հիվ:

«Ես միշտ տա լիս էի ա մե նա կար ևոր հար ցե րը՝ «Ին չու՞» և «Ինչ-
պես՞», և  այս հե տաքրք րա սի րութ յունն ինձ ա ռաջ նոր դեց դե պի 
բժշկութ յան գաղտ նիք նե րը: Իմ ա կա դե միա կան ու ղին սկսվեց այն 
ժա մա նակ, երբ ա վար տե ցի քո լե ջը 2013 թվա կա նին և  ըն դուն վե ցի 
 Բեյ րու թի  Հայ կազ յան հա մալ սա րան՝ բժշկա կան լա բո րա տոր գի-
տութ յուն նե րի մաս նա գի տութ յամբ: 2017 թվա կա նին ա վար տել եմ 
բժշկա կան լա բո րա տո րիա յի կեն սա գի տութ յուն նե րի բա կա լավ-
րիա տը և ս տա ցել հի վան դա նո ցա յին լա բո րա տո րիա յում և  ար յան 
բան կում աշ խա տե լու ա ռա ջարկ, որ տեղ աշ խա տել եմ 2 տա րի»,-
նշում է ա պա գա բժիշ կը։

 Ջեք  Յա կուբ յա նը  Հայ կազ յան հա մալ սա րա նում ա ռա ջարկ է ստա-
ցել շա րու նա կել կրթութ յու նը մա գիստ րա տու րա յում՝ « Մո լե կու լա յին 
կեն սա բա նութ յուն» մաս նա գի տութ յամբ:

«Այ նո ւա մե նայ նիվ, հրա ժար վե ցի, ո րով հետև ու զում էի բժիշկ 
դառ նալ ու ճա նա պար հոր դել, բայց կցան կա նա յի ու նե նալ մո լե կու-
լա յին կեն սա բա նութ յան մա գիստ րո սի աս տի ճան՝ կապ ված քաղց-
կե ղի հե տա զո տութ յան հետ: 2017 թվա կա նի ամ ռա նը եր կու տա րի 
սո վո րե ցի կեն սա բա նութ յուն՝  Լի բա նա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նում բժշկա կան դպրոց ըն դուն վե լու հա մար, սա կայն ո րոշ խնդիր նե րի պատ-
ճա ռով ո րո շե ցի հե ռա նալ  Լի բա նա նից՝ ի րա կա նաց նե լու իմ ե րա զան քը»,- 
պատ մում է ա պա գա բժիշ կը:

 Նա 2019 թվա կա նին հայ րե նա դարձ վել է  Հա յաս տան և  ըն դուն վել ԵՊԲՀ` 
սկսե լով բժիշկ դառ նա լու ճա նա պար հը.

« Մեկ կի սամ յակ անց սկսվեց հա մա վա րա կը, ծանր օ րեր էին: 2020 թվա-
կա նը լի բա նա նա հա յի հա մար ա մե նա ծանր տա րի նե րից էր. մենք ոչ միայն 
պայ քա րում էինք գլո բալ հա մա վա րա կի դեմ: Օ գոս տո սի 4-ին հզոր պայթ յուն 
տե ղի ու նե ցավ  Լի բա նա նի ռազ մա ծո վա յին բա զա յի մեր ձա կայ քում գտնվող 
 Բեյ րու թի նա վա հանգս տի տա րած քում:  Մենք ապ րում էինք այդ տա րած քին 
մոտ:  Տա տիկս վի րա վոր վեց:  Մեր տու նը ևս վն աս վեց:  Կարճ ժա մա նակ անց 
սկսվեց պա տե րազ մը, և  ես, որ պես հայ, չէի կա րող այս պա տե րազ մի ժա մա-
նակ թի կուն քում նստել և  չօգ նել իմ հայ րե նի քին»:

Ըն կեր նե րի հետ  Ջե քը բա րե գոր ծա կան աշ խա տան քին զու գա հեռ « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա մա վո րա կան աշ խա տանք է 
ի րա կա նաց րել. օգ նում էր բժիշկ նե րին՝ վի րա վոր զին վոր նե րին բու ժօգ նութ-
յուն ցու ցա բե րե լու գոր ծում:  Պայ քա րը եր կու ճա կա տով էր ըն թա նում, նաև 
օգ նում էինք Covid-19-ով վա րակ ված հի վանդ նե րին բու ժող բժիշկ նե րին:

«Այդ ըն թաց քում փոր ձում էի հե նա րան լի նել հայ րե նի քիս:  Հի մա ար դեն 
խո նարհ վում եմ այն տղա նե րի ա ռաջ, ո րոնք պայ քա րում էին, որ մենք ապ-
րենք»,-ա սում է ա պա գա բժիշ կը:

 Յա կուբ յա նի խոս քով՝ 2020 թվա կա նը թեև դժվար էր, բայց շատ բան սո վո-
րեց րեց ի րեն մաս նա գի տա կան ա ռու մով: Ա մեն ան գամ  Լի բա նա նում գտնվե-
լիս այ ցե լում է հի վան դա նոց ներ, փոր ձում ժա մա նա կը լրաց նել սո վո րե լով և 
 կա մա վոր աշ խա տան քով՝ փոր ձա ռութ յուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով:

«Որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում կընտ րեմ սրտա բա նութ յուն և 
 գաստ րոէն տե րո լո գիա: Ես հայ րե նա դարձ վել եմ  Հա յաս տան, և  իմ կյան քի 
նպա տակ նե րից է ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վե լը, որ պես զի մեր եր կի րը 
կա րո ղա նանք ա վե լի ծաղ կուն դարձ նել և  ո գեշն չել հա ջորդ սերն դին՝ հետ ևել 
գի տութ յա նը, նպաս տել դրա ա ռա ջըն թա ցին»,-ա պա գա յի ծրագ րերն է բա ցա-
հայ տում  Ջեք  Յա կուբ յա նը:

ՄԵԾՀԵՏԱՔՐՔՐՈւԹՅՈւՆԲԺՇԿՈւԹՅԱՆ
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 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա-
խոս  Զա վեն  Հա կոբ յա նը, ինչ պես շատ հե րա ցիա կան-
ներ, կար ևո րում է ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յու նը 
բու հում, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի պահ պա նում ու տա-
րա ծու մը:

 Դա սա խո սը խո սել է ԵՊԲՀ-ում ֆի զի կա կան դաս-
տիա րա կութ յան, դա սա վանդ ման, մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան մա սին:

« Սո վո րել եմ Եր ևա նի  Պուշ կի նի ան վան թիվ 8 միջ-
նա կարգ դպրո ցում, իսկ 2003-2007թթ. ՀՖԿՍՊԻ ծան-
րա մար տի, բռնցքա մար տի, սու սե րա մար տի, բազ կա-
մար տի ամ բիո նում՝ ծան րա մարտ մաս նա գի տութ յամբ:

 Ծա ռա յել եմ ՀՀ ԶՈւ-ում՝ որ պես հաշ վար կի հրա-
մա նա տար:  Թիվ 39 հիմ ա կան դպրո ցում աշ խա տել 
եմ որ պես ֆիզ կուլ տու րա յի ու սու ցիչ: Ար դեն տասն մեկ 
տա րի է՝ աշ խա տում եմ նաև Եր ևա նի ծան րա մար տի 
ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցում՝ որ պես մար-
զիչ-ման կա վարժ»,-Զ.  Հա կոբ յա նը:

2010-2021թթ. աշ խա տել է ՀՖԿՍՊԻ-ում՝ ծան րա մար-
տի, բռնցքա մար տի, սու սե րա մար տի, բազ կա մար տի ամ բիո նի դա սա խոս, այ նու-
հետև՝ ա վագ դա սա խոս: 2021 թվա կա նից ԵՊԲՀ-ի ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-
յան ամ բիո նում է աշ խա տում:

 Զա վեն  Հա կոբ յա նը շեշ տում է՝ իր հա մար ծան րա մար տը մաս նա գի տութ յուն չէ, 
այլ կյանք է, որն ա վե լի է ի մաս տա վոր վել 1990 թվա կա նից մինչև այ սօր.

« Լու սա հո գի հայրս, ով ծան րա մար տի հա վա քա կա նի ա վագ մար զիչն էր 1985-
1988թթ.,  չհասց րեց տես նել զա վակ նե րի մե ծա նա լը, գու ցե դա էր պատ ճա ռը, որ 
12 տա րե կա նում ընտ րե ցի այս ծանր մաս նա գի տութ յու նը, ո րը բարձր հար թակ-
նե րում պատ վով ներ կա յաց նում են հայ ծան րորդ նե րը: Ա մեն տա րի հայ րի կիս 
ծննդյան օ րը՝ մա յի սի 6-ին, անց կաց վում է  Սամ վել  Զա վե նի  Հա կոբ յա նի ան վան 
ա վան դա կան հու շամր ցա շա րը, ո րը ա վան դույթ է դար ձել  Հա յաս տա նի և Ար ցա-
խի տար բեր տա րի քա յին խմբե րի մար զիկ նե րի հա մար:  Այս տա րի նշե ցինք 31-
րդ  հու շամր ցա շա րը, ո րը շա րու նա կա կան է լի նե լու և  փո խանց վե լու է սերն դե սե-
րունդ»:

 Հա կոբ յա նի խոս քով՝ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յու նը և  ա ռողջ ապ րե լա կեր-
պը կեն սա կերպ է, որն ուղղ ված է ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը, հի վան դութ յուն-
նե րի կան խար գել մանն ու օր գա նիզ մի ամ րապնդ մա նը.

« Յու րա քանչ յու րի ա ռող ջութ յու նը կախ ված է իր կեն սա կեր պից՝ սնունդ, սնման 
ռե ժիմ, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յուն, սթրե սի մա կար դակ, վնա սա կար սո վո րութ-
յուն ներ և  կոր ծա նա րար վարք: Ի զուր չէ աս ված՝ ա ռողջ մարմ ում՝ ա ռողջ հո գի»:

 Խո սե լով դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի, ԵՊԲՀ-ում հա գե ցած 
ա ռօր յա ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լու մա սին՝ դա սա խո սը ընդգ ծում է՝ 
ու սա նող նե րը ոչ միայն ա պա գա բժիշկ ներ են, այլ դիր քո րո շում ու նե ցող ան հատ-
ներ, իսկ դիր քո րո շու մից ար ժեք մեկ քայլ է:

«Դժ վար է դա սա վան դել ծան րա բեռն ված գրա ֆիկ ու նե ցող ու սա նո ղին, քա նի 
որ հա ճա խա կի են կազ մա կերպ վում մրցա շա րեր՝ ներ բու հա կան, միջ բու հա կան և  
այլ ա ռաջ նութ յուն ներ: Իսկ այդ ա ռաջ նութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար ու սա-
նողն իր թանկ ժա մա նա կը նվի րում է ա ռողջ ապ րե լա կեր պին և մր ցակ ցութ յա նը՝ 
բարձր պա հե լով սե փա կան բու հի ա նու նը: Եվ դրա վառ ա պա ցույցն էր չա րա-
բաս տիկ COVID-19-ի և 44-օր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ սպի տակ հա գուս տով 
մեր զին վոր նե րի կյան քը փրկած, ինչ պես նաև հայ րե նի քի սահ ման նե րի հա մար 
կյանք տված մեր քա ջա րի, հե րոս բժիշկ նե րը, ով քեր ո չինչ չխնա յե ցին»:

Ամ փո փե լով իր խոս քը՝ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խո սը 
նշում է. «Ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը դա սե րին կազ մա կերպ վում է ըստ գոր-
ծող մե թո դա կան ծրագ րի, ո րը կազմ վում է ամ բիո նի վա րի չի և  դա սա խոս նե րի 
կող մից, ինչն էլ նպաս տում է ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յա նը ֆի զի կա-
կան դաս տիա րա կութ յան ա ռար կա յին: Ի դեպ՝ բու հի ղե կա վա րութ յան ջան քե րի 
շնոր հիվ բա րե կարգ վել է և  շա րու նակ վում են բա րե կարգ վել մար զա դահ լիճ նե րը, 
ո րը նույն պես նպաս տում է ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յա նը դա սե րին»:

ԱՌՈՂՋԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ՝ԿԵՆՍԱԿԵՐՊ
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2022 թվա կա նի հա մաշ խար հա յին ու սա նո ղա կան խա ղե րում ա պա գա 
բժիշկ-մար զիկ ներ քույր և  եղ բայր Ա նի տա և  Դա վիթ  Մակ յան նե րը հեր-
թա կան հա ջո ղութ յունն են գրան ցել կա րա տե մար զաձ ևում:

Մր ցույթն անց կաց վել է  Թուր քիա յի  Սամ սուն քա ղա քում: Այս մա սին 
հայ տա րար վեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րա տի նիս տում։

 Դա վի թը 75 կգ  քա շա յին կար գում գրա վել է բրոն զե, իսկ Ա նի տան` 68 
կգ  քա շա յին կար գում` ար ծա թե մե դալ:

 Սա 5-րդ  կու սում սո վո րող ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րի`  Հա յաս տա նի 
չեմ պիոն ներ քույր և  եղ բայր Ա նի տա և  Դա վիթ  Մակ յան նե րի հեր թա կան 
մար զա կան հա ջո ղութ յունն է:

 Նույն ըն տա նի քի մար զիկ նե րը պար բե րա բար հա ջո ղութ յուն ներ են 
գրան ցում` ար ժա նա նա լով տար բեր մրցա նակ նե րի և  մե դալ նե րի` հպար-
տութ յան ա ռիթ ներ տա լով հա րա զատ բու հին, դա սա խոս նե րին և  մեր 
երկ րին: Մր ցույ թին մաս նակ ցում էին ու սա նող ներ՝ աշ խար հի 400 հա մալ-
սա րա նից:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա վո րե լով ու սա նող մար զիկ-
նե րին հեր թա կան արդ յուն քի հա մար, նրանց մաղ թեց նո րա նոր հա ջո-
ղութ յուն ներ։

ՄԵՐՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՐԹԱԿԱՆ

ՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆԸ

Սպորտ



Բուհում բարձր ո րա կա վոր մամբ մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը 
էա կա նո րեն կախ ված է ոչ միայն ա ռար կա յի դա սա վանդ ման մա-
կար դա կից, ու սում ա կան պա րապ մունք նե րի տեխ նի կա կան հա-
գեց վա ծութ յու նից, այլև ժա մա նա կա կից մաս նա գի տա կան դա սա-
գրքե րի, ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի առ կա յութ յու նից։

Ար դեն լավ ա վան դույթ է դար ձել ԵՊԲՀ-ի և Խ. Ա բով յա նի ան վան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի 
հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յուն քում մաս նա գի տա կան դա սագր-
քե րի և  ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի ստեղծ ման և հ րա տա րակ ման 
շնոր հա կալ գոր ծը։

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ժա մա նա կին նո րաս տեղծ 
հա տուկ կրթութ յան ֆա կուլ տե տը խիստ կա րիք ու ներ բժշկա կեն-
սա բա նա կան ուղղ վա ծութ յան մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան՝ 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս Հ. Գ րի գոր յա նը, 
հա մա գոր ծակ ցե լով Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան ՊԲՀ-ի ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ նե րի հետ, ձեռ նա մուխ ե ղան բժշկա կեն սա բա-
նա կան ուղղ վա ծութ յան ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի ստեղծ ման 
և հ րա տա րակ ման խիստ կար ևոր գոր ծին։ 

Եվ ա ռա ջին ան գամ այդ պի սի փորձ ե ղավ 1985-ին, երբ ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հա տուկ կրթութ յան բաժ նի ու սա-
նող նե րի հա մար հրա տա րակ վեց «Ե րե խա նե րի և  դե ռա հաս նե րի 
հո գեախ տա բա նութ յուն» ու սում ա կան ձեռ նար կը (հե ղի նակ-
ներ՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Մ.Ա.  Մե լիք- Փա շա յան, բ.գ.դ. Մ.Գ. Եղ-
յան՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նից և Հ.Մ. Գ րի գոր յան՝ ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նից)։

 Հա ջորդ ձեռ նար կը «Նև րո պա թո լո գիա» վեր տա ռութ յամբ 
հրա տա րակ վեց 2011-ին (հե ղի նակ ներ՝ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նից՝ բ. գ. դ. Հ.  Մու րադ յան, ՀՊՄՀ-ից՝ Հ. Գ րի գոր յան)։

Այ նու հետև՝ 2019-ին լույս տե սավ  « Տե սո ղա  կան օր գա նի ա նա-
տո միա, ֆի զիո լո գիա և  պա թո լո գիա» ձեռ նար կը (հե ղի նակ ներ՝ 

Հ.Մ. Գ րի գոր յան և Ռ.Ն. Ա զար յան՝ ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նից, 
Ա.Ս.  Մա լա յան և Ե.Ա.  Մա լա յան՝  Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նից)։

Ա պա գա կեն սա բա նի, հա տուկ ման կա վար ժի, էր գո թե րապև տի,  հո գե բա-
նի, նա խադպ րո ցա կան ման կա վար ժի ձևա վո րու մը էա կա նո րեն կապ ված է 
ու սա նող նե րի կող մից ու սում ա սիր վող կեն սա բա նա կան բնույ թի ա ռար  կա-
նե րի հետ, ո րոնց շար քում իր ու րույն տեղն ու դերն ու նի « Ֆի զիո լո գիա» 
դա սըն թա ցը£

Օ րերս լույս ըն ծայ վեց « Ֆի զիո լո գիա» ձեռ նար կը (հե ղի նակ ներ՝ Դ. 
 Խու դա վերդ յան, Ա.  Տեր- Մար կոս յան, Հ.  Ղամ բար յան (ԵՊԲՀ-ից) և Հ. Գ րի-
գոր յան (ՀՊՄՀ-ից)։

 Դա սա գիր քը բաղ կա ցած է 17 գլուխ նե րից, ո րոն ցում շա րա  դրված են կոնկ-
րետ օր գան-հա մա կար գի ֆի զիո լո գիա կան ֆունկ ցիա նե րը£ Այն ա վարտ-
վում է օգ տա գործ ված ան վա նում ե րի բա ցատ րա կան բա ռա րա նով£

 Ձեռ նար կում շա րադր ված են մար դու ֆի զիո լո գիա յի վե րա բեր յալ հիմ ա-
կան հաս կա ցու թյուն նե րը, օր գան հա մա կար գե րի զար գաց ման օն տո գե նե-
զը, ֆունկ ցիո նալ ա նա տո միան, նյար դա յին հա մա կար գի կա ռուց ված քը։ 
Գր քի վեր ջում տրված է օգ տա գոր ծած և  հանձ նա րար վող գրա կա նութ յան 
ցան կը։

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅՈւՆԸԵՊԲՀ-ԻԵՎ

ՀՊՄՀ-ԻԱՌԱՋԱՏԱՐՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ

ՄԻՋԵՎՇԱՐՈւՆԱԿՎՈւՄԷ
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A three-day international scientific conference called "Drug  
Development: from Design to Costumer" dedicated to the 
50th anniversary of the Faculty of Pharmacy launched at the 
Medical University.

YSMU Rector Armen Muradyan mentioned in his speech 
that the day was of great importance as it was the celebra-
tion of the 50th anniversary of the Faculty of Pharmacy. He 
also emphasized that during its century-long history, Medical 
University has rendered invaluable services and contributed 
to the Republic of Armenia and the Armenian people with its 
outstanding achievements, adding that until now, despite the 
difficulties occurred in the recent years the University contin-
ues its development, its victorious steps and is able to prove 
its unique place in the international market of education.

Armen Muradyan added that the University is going to form 
new laboratories, resolutely develop Faculty of Pharmacy. The 
alumni of this Faculty, after graduating from YSMU, can find 
their jobs and ensure their development not only in Armenia, 
but also in various job markets of Europe, the USA, Russia.

At the end of his speech, the Rector expressed special grati-
tude to the long-time Rector of YSMU, Doctor-pharmacologist, 
Professor Vilen Hakobyan for his great contribution to the for-
mation of the faculty and wished all participants fruitful work 
and peace.

Dedicated professional to medicine, Vilen Hakobyan also 
gave an introductory speech during the conference.

Various renowned professionals of the field gave their 
speeches during the conference once again stating the impor-
tance of the Medical University and the Faculty of Pharmacy 
proving that YSMU will stand its way no matter the challenges 
and hardships of the recent times.

INTERNATIONAL CONFERENCE: 
"DRUG DEVELOPMENT: 

FROM DESIGN TO CUSTOMER"
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Dean of the Faculty of Pharmacy Bagrat Yenokyan pre-
sented the 50-year-old history of the Faculty, mainly with 
pictures that left pleasant memories among those present. 
"At the initiative of Emil Gabrielyan, the Faculty of Pharmacy 
was established. Ten years later, the faculty became the 
winner of the competition, which is recorded in the news-
paper "Future Doctor”, the Dean recalled. Bagrat Yenokyan 
also spoke about the Heads of Departments and their con-
tribution to the formation of the Faculty.

"50 years is the age of a mature person. It’s a fact that 
the Faculty of Pharmacy is firmly formed and functions. And 
difficulties should be overcome by joint efforts," the Dean 
stressed.

The forum was also attended by partners of the Faculty of 
Pharmacy.

The second day of the International Pharmacological confer-
ence was dedicated to the memory of the clinical pharmacol-
ogist, doctor, lecturer of the Department of Clinical Pharma-
cology, Vahe Meliksetyan, who died heroically in the Second 
Artsakh War.

The participants of the event paid tribute to the memory of 
the Armenians who died in the war by laying flowers at the 
memorial plaque perpetuating the memory of the heroic sons 
of the Armenian people.

YSMU various graduates made video calls and joined the 
conference from Canada, Switzerland and the United States 
of America congratulating the anniversary of the Faculty, they 
also made professional reports.

The second and the third days of the conference were full of 
both contemporary topics and of a variety of specialists.

Among other topics, the criteria for evaluating the quality of 
drugs and their registration were discussed.

At the end of the conference, the participants who arrived 
from abroad were presented with certificates.

Pharmacy faculty



The Final international conference on the topic of 
«Doctoral Programs in Public Health and Social Ser-
vices» (DPPHSS) has launched at the Medical Univer-
sity.

This important event in the field of education united 
specialists from the Universities of Armenia, Georgia, 
Romania, Austria, Sweden, Moldova, Slovakia, Kyr-
gyzstan within the warm walls of YSMU.

The welcoming message of the Rector of YSMU Ar-
men Muradyan to the guests was made by the co-
ordinator of the program and the head of the  Chair 
of Public Health and Healthcare of YSMU Artashes 
Tadevosyan.

“I am proud to welcome you to our “Alma Mater” - 
Yerevan State Medical University named after Mkhitar 
Heratsi, the only state and ancient medical university 
in Armenia. We have recently celebrated the centen-
nary of our university. For many years, the Medical 
University has been one of the leading educational 
institutions in the country, steadily developing, grow-
ing, going forward with the time, trying to apply inno-
vations in teaching and clinical practice.

For Armenia, as a partner country of the EU, and 
for YSMU in particular, this project is of great im-
portance. Internationalization of the University, es-
tablishing strong cooperation with leading universi-
ties in Europe has always been a priority for us. The 
Medical University has a long history of productive 
cooperation with international organizations and uni-
versities. I express my gratitude to the European and 
international partner universities for their willingness 
to cooperate and share their experience, knowledge 
and skills. We highly appreciate and support all such 
international projects, which are aimed at strength-
ening cooperation among the world’s leading univer-
sities.

It is a great honor for YSMU to be the coordina-
tor of the program. Eight other universities- Slovak 
Medical University, Babes-Bolyai (Romania) Univer-
sity, Gothenburg University (Sweden), University of 
Applied Sciences  Upper Austria, Yerevan State Uni-
versity, Tbilisi State University after Ivane Javakhash-
vili (Georgia), as well as the Ministry of Education, 
Science, Culture, Sports of the Republic of Armenia 
and the Ministry of Education and Science of the Re-
public of Georgia are members of the consortium of 
the program.

The Erasmus+ “Doctoral Programs in Public Health 
and Social Services» (DPPHSS) program funded by 

ERASMUS+ FINAL INTERNATIONAL 
CONFERENCE AT YSMU
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The installation and testing of the Seahorse 
XFe96 analyzer has been carried out by the en-
gineers from Moscow at the “COBRAIN” center of 
YSMU.

In the near future the visit of specialists from 
Manchester is already planned, who will certify 
the testing of the device and the training of the 
researchers who will carry out further works. The 
Seahorse XFe96 analyzer was purchased as a re-
sult of a tender to provide financial support for the 
modernization of the infrastructure, material and 
technical base in the field of science, approved by 
the order of the Minister of Education, Science, Cul-
ture and Sports of RA.

Furthermore, Konstantin Yenkoyan, Chief Re-
searcher of YSMU “COBRAIN” Center, YSMU 
Vice-Rector for Scientific Affairs, participated in the 
event of leading scientists and project managers in 
Paris, which aims to support beneficiaries in bring-
ing in scientific problems and achieving maximum 
results using the unique modern device Seahorse. 

The event also provided an opportunity to get 
familiarized with the functional specifics  and tech-
nical features of the device on the spot.

the European Union is coming to an end, but I am 
sure that the cooperation will be of a long-term 
nature,” was stated in the Rector’s speech.

The head of the Erasmus+ National Office in 
Armenia, Lana Karlova, also welcomed the partic-
ipants of the event. According to her, it is very 
important to understand how to attract students 
to research works, how to organize all these, and 
the Erasmus+ project answers these questions as 
well.

“These points are included in the project pro-
gram. One of our duties is to spread the necessary 
information. This project should have its impact.

We want each of our projects to be much more 
influential than the previous one, organizing var-
ious meetings, seminars and conferences in the 
field of healthcare and social sciences,” Lana Kar-
lova noted, expressing hope that effective meet-
ings will be continual.

In his opening speech, the head of the Depart-
ment of Public Health and Healthcare of YSMU Ar-
tashes Tadevosyan stressed the importance of the 
program not only for the Medical University, but 
also for our country. “We hope that our cooper-
ation with European partners will continue. This 
cooperation has at least 10 years of effective work 
experience,” the specialist added.

Presenting the report on “Development of educa-
tion in the fields of public health and social scienc-
es in Armenia and Georgia” , Artashes Tadevosyan 
started from the very beginning of the program, 
emphasized the important goals and outcomes of 
the program, documents and publications devel-
oped on their basis.

The opportunity to present reports at an inter-
national conference was also given to the future 
doctors.

On the second day of the conference Universi-
ty students Guertsina Petrosyan and Mikael Var-
danyan presented a report on “The Impact of 
Overweight and Obesity on the Female Repro-
ductive System”, Arpine Muradyan made a report 
on “The Gender Differences in Health-related Life 
Quality Criteria in adults during COVID-19”, Nane 
Hayrapetyan presented a report on “The preva-
lence of allergic diseases, caused by food”, and 
Alex Israelyan and Madlena Makaryan made a pre-
sentation on “The Hygienic Importance of Geneti-
cally Modified Food”.

THE SEAHORSE 
XFE96 ANALYZER 

WILL BE LAUNCHED 
AT YSMU 

“COBRAIN” CENTER

Science



 

By the invitation of the Armenian Association of 
Ultrasound Diagnostics in Obstetrics and Gynaecol-
ogy a well-known specialist from Israel, Doctor of 
Medical Sciences, Professor Dan Walsky was in Ye-
revan, YSMU lecturing his copyright material on the 
topic “Small fetus: Doppler in obstetrics: Placental 
insufficiency” .

According to YSMU head of the course “Ultrasound 

diagnostics in fetal medicine” Karine Tokhunts, direct 
professional meetings and contacts have decreased 
in the previous two years.

“We listened to Professor Walsky with great inter-
est. A doctor is obliged to study all his life, because 
the “White Army” also stands behind the saving of 
human lives, and in our case, it is about two lives at 
the same time,” elaborated Karine Tokhunts, adding 
that she was impressed by the laconic, up-to-date 
professional material of the guest professor.

It should be noted that Dan Walsky represented 
the prestigious Hadassah Mount Scopus Medical 
Hospital in Jerusalem, where he heads a separate 
department. He is a sought-after specialist in prena-
tal diagnosis and fetal therapy, high-risk pregnancy 
management, obstetrics and other modern areas of 
gynaecology.

The event was certified with continuing profession-
al development credits.

PROFESSOR DAN WALSKY'S 
LECTURE AT YSMU

Boston University Medical School was renamed in 
honor of two Armenian graduates -Aram Chobanian 
and Edward Avetisyan.

The relation of childhood friends with the American 
University has more than half a century of history.

93-year-old Armenian doctor, philanthropist, car-
diologist, Professor of Medical Sciences, member of 
the Editorial Advisory Board of the new Armenian 
Medical Journal of YSMU Aram Chobanian was the  
Honorary President of Boston University in 2003-
2005, since 1994 he is foreign member of the Na-
tional Academy of Sciences of the Republic of Arme-

nia, since 2000-Honorary member of the American 
Society of Physicians, since 2002-member of the 
European Academy of Sciences. He was awarded 
«Mkhitar Heratsi» medal, as well as the Gold Medal 
of the Yerevan State Medical University.

85-year-old philanthropist of Armenian origin, 
founder of “Khoren and Shushanik Avetisyan” school, 
musician, clarinetist of the famous Boston Pops or-
chestra Edward Avetisyan’s family was a refuge in 
the United States after the Armenian Genocide. He 
never forgot the hard work and dedication of his 
parents, their emphasis on education and became a 
philanthropist for both the USA and Armenia.

Despite all the donations, the benefactors of Ar-
menian nationality have always shown modesty 
and never wanted anything to be called after their 
names.

In the case of Boston Medical University, they 
eventually agreed on that the school is named after 
both.

The names of the best friends Aram Chobanian 
and Edward Avetisyan will now forever be associat-
ed with the Medical School of Boston University.

BOSTON UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL 
NAMED AFTER  ARMENIAN DOCTOR 

AND MUSICIAN
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Education

YSMU Rector Armen Muradyan received Honorary Consul of the Republic of 
Armenia in Fresno, Head of the medical mission from the USA Perch 
Abgaryan and Fresno City Council member Mike Karbassi.

“Our cooperation with Mr. Abgaryan has years of history and is 
very productive. Our cooperation in the educational and medical 
fields has passed the test of time,” Armen Muradyan stated, greet-
ing the guests and presenting the main mission of the century-old 
educational institution he leads, which is to train medical personnel 
and develop science in accordance with international educational 
programs.

The 100-year-old university has 6 faculties, “COBRAIN” Scientif-
ic-Educational Center for Fundamental Brain Research, and a high 
school.

Today, about 2,000 international future doctors from 33 countries 
receive education at the Medical University, and 8000 graduates carry out 
professional activities in 40 countries of the world.

According to the data for the last five years, 500 graduates 
of YSMU work in California. In three university hospitals (“Her-
atsi”, “Muratsan”, “Mikaelyan”), 100,000 patients receive med-
ical care annually, of which 40,000 - in inpatient conditions.

Armen Muradyan also spoke about the implementation of 
the process of international accreditation of the medical uni-
versity, noting the importance of cooperation in the sphere.

He also presented the work of the Homeland Defender's Re-
habilitation Center - “Soldier’s House”, and represented its Di-
rector Haykuhi Minasyan.

The Rector stressed that in recent years, about 7,000 ser-
vicemen have had the opportunity to receive rehabilitation 
treatment at this Center, which has received pan-Armenian 
and international recognition.

Emphasizing the importance of deepening the cooperation, Fresno City 
Council Member Mike Karbassi presented the activities of Fresno State Uni-
versity.

The member of the Fresno City Council asked in which areas it is most ap-
propriate to deepen the cooperation.

The Rector pointed out pediatrics and science. According to him, the ex-
change of experience in these and other areas, the implementation of joint 
research programs and the authorship of scientific publications would be a 
positive achievement.

Honorary Consul of the Republic of Armenia in Fresno, Head of the medi-
cal mission from the USA Perch Abgaryan proposed the idea of holding joint 
professional meetings with the participation of leading doctors not only in the 
USA, but also in the world.

The parties expressed their readiness to deepen the cooperation for the 
development of medicine and the strengthening of already formed relation-
ships.

Since 2015, medical groups have been coming to Armenia from the USA 
under the leadership of Perch Abgaryan in order to provide medical services 
to the population of the regions and Artsakh.

The delegation includes Armenian doctors residing abroad, whose goal is to 
be useful to the Homeland.

STRENGTHENING COOPERATION 
WITH FRESNO



 

Career Center of YSMU organized free preparatory classes 
for FMGE (Foreign Medical Graduates Examination). 

This year, 11 Indian graduates were awarded with the grad-
uation certificate of the university program. 

FMGE is a licensing examination for Indian nationals to ob-
tain the right to work as a doctor in India. 

Every year, Indian students graduated from 450 universities 
of 60 countries participate in the examination held by the Med-
ical Council of the Republic of India. 

According to Khachatur Margaryan, the head of the Career 
Center, most of the Indian graduates of YSMU pass the FMGE 
exam successfully (the success rate is around 90-95%), which 
is a high indicator among the universities of the world. "Every 
year, the Medical Council of India compiles statistics, according 
to which it ranks universities based on the results shown by 
the graduates of various universities around the world. Indian 
students educated at our university return to their country and 
successfully pass the FMGE exam, raising the ranking of both 
YSMU and Armenia on international educational platforms,"  
Khachatur Margaryan emphasizes. 

Free FMGE preparatory courses have been held since 2018 
under the auspices of the Embassy of India in Armenia. 

Rahul Anil Sethi, head of the Foreign Student Affairs De-
partment, informed that students were provided with relevant 
literature from India and were regularly informed about the 
changing regulations related to the examination. 

The preparatory courses are held in parallel with studies and 
last 3 years: the start is given in the 4th year, and the program 

ends in the 6th year.

11 INDIAN GRADUATES WERE AWARDED 
WITH THE CERTIFICATE OF THE FMGE 

PREPARATORY COURSE
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YSMU Rector Armen Muradyan hosted the 1975 gradu-
ates of the University, Rita Sulahyan-Kouyumjian, Asso-
ciate Professor of the Department of Psychiatry at McGill 
University of Canada, and Zhirayr Kouyumjian, Professor 
of the Departments of Family Healthcare and Gerontology 
of the same university.

During the meeting, willingness to deepen inter-univer-
sity cooperation was emphasized.

The guests presented the innovative program for the im-
provement of the educational system proposed by Profes-
sor emeritus of McGill University, Jacques Bradwein, which 
was successfully implemented at Shanghai University.

 “If this program gets realized in Armenia, our university 
will become a healthcare center for the entire re-
gion,” Zhirayr Kouyumjian stated.

Armen Muradyan emphasized: “We also have a 
great desire to become a leading scientific and edu-
cational university. Despite the difficult situation, we 
continue to provide medical education export. There 
are as many foreign students studying at YSMU as in 
all Armenian universities combined.”

 According to the Rector of the Medical University, 
students coming to the capital from different coun-
tries have the opportunity to get quality education at 
the Medical University.

It should be noted that Rita Sulahyan-Kouyumjian 
is known as the author of the book “In the Origins of 
Madness. Komitas. Portrait of an 
Armenian Idol.” The author ded-
icated it to the unknown scenes 
of the life and soul experiences of 
the famous armenian composer, 
musician, armenian scholar Komi-
tas. 

CANADIAN-ARMENIAN PROFESSORS 
FROM MCGILL UNIVERSITY WERE 

HOSTED AT YSMU

 YSMU  Guest



INDIAN GRADUATES SHARE THEIR 
IMPRESSIONS OF STUDYING AT YSMU

Indian future doctor Ipshita Gera is proud that she is a gradu-
ate of Yerevan State Medical University. 

“I tried to learn something every day, listen attentively and en-
gage actively in classes and had my doubts ready for my profes-
sors who efficiently answered them while clearing my concepts. 
I have always believed that while average minds discuss events 
and people, great minds discuss ideas, I have been fortunate 
enough to be surrounded by people who were hardworking and 
goal oriented especially my seniors who I could call to discuss 
strategies for preparation and when the stress of exams was 
overwhelming as well as my juniors who supported me through-
out these years”, Ipshita tells. 

Her advice to future doctors is: “learn to save lives” ․ 

It is a very proud moment for another Indian graduate, Pankaj 
Bhati, to be called “Doctor”. “My way to YSMU was paved by my 
elder brother who himself graduated from YSMU. Seeing him 
being addressed as a doctor made me realize this is what I want 
to achieve in my life. And these 6 years in YSMU made me gain 
this achievement.

Now I plan to walk on the same path for achieving greater 
heights in my profession and making my parents prouder”, he 
assures. 

Sharon Singh, YSMU Indian alumna, always wanted to be a 
doctor. “I didn’t know where this path would lead me, but God 
opened the doors for me at the right time.

YSMU played a very big role in making this dream come true”, 
she says. 

Sharon got to know about the university through her friends 
who were already studying here. “And I did some research be-
fore enrolling for this beautiful adventure of 6 years. I’m thankful 
to all my professors and doctors for the knowledge they shared 
and for the constant support”, she adds. 

Her advice for juniors is to fall in love with what they study, 
work hard and have faith in themselves․

Student's corner
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Vrouyr Bilemjian, a young and promising pharmacist, grad-
uated from the Faculty of Pharmacy of Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi in 2016.

Pharmacist, according to him, has a diverse and rich career. 
“There is an ongoing demand for pharmacists throughout the 
world, with opportunities for patient care, scientific research 
and innovation. Pharmacists play key leadership roles in all as-
pects of the healthcare system.

Developing new drugs through advanced technological meth-
ods and working in research and development were the major 
motives which made me choose this profession”, he tells. 

Currently he is pursuing his Doctoral studies (PhD) in the 
field of cancer immunology and immunotherapeutics, is work-
ing within the I-DireCT consortium between Germany (Surflay 
Nanotec GmbH) and Netherlands (University of Groningen). 
I-DireCT, pharmacist informs, is a Marie Curie European Indus-
trial Doctorate (EID) funded by the European Union within the 
H2020 Programme. The project aims to especially promote the 
exchange between the academic and the non-academic sector. 

“Having a growth mindset, being a lifelong learner and open 
for new challenges and opportunities are the key factors which 
helped me to get where I am now. Additionally, critical and an-
alytical thinking skills, good communication skills, Multi-Tasker 
and being patient are some of the important traits pharmacists 
need to possess in order to succeed both personally and profes-
sionally”, Vrouyr Bilemjian emphasizes. 

As pharmacists play key leadership roles in all aspects of the 
healthcare system, according to him, Yerevan State Medical 
University played a major role in preparing leaders for 50 years, 
and will remain to educate and enlighten students for hundreds 
of years. “My biggest wish for the Faculty of Pharmacy is to 
focus more on research and development and encourage stu-
dents to be engaged more in science and technology as those 
are the key aspects for sustainable future and developed coun-
try”, Vrouyr Bilemjian concludes.

"THE PHARMACIST'S FORMULA FOR SUCCESS": 
VROUYR BILEMJIAN

Interview



Դեղագիտական ֆակուլտետի քիմիայի 
ամբիոն Հիմնադրվել է 1974թ.-ին

Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոն 
հիմնադրվել է 1974 թ

Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոն
Հիմնադրվել է 1985 թ.

Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն
 Հիմնադրվել է 2006թ.-ին

Դեղագործության կառավարման ամբիոն
Հիմնադրվել է 2006թ.-ին

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն 
Հիմնադրվել է 1924թ.-ին

Ֆարմացիայի ամբիոն 
Հիմնադրվել է 2018թ․-ին


