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 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատողներ՝
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

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։

Ա ռաջ նորդ վե լով մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ

Ա նընդ հատ նորն ի մա նա լու ցան կութ յամբ

 Վերջ նա կան նպա տա կը՝ մեծ ներդ րում

Դե ղա գի տա կան ո լոր տը զար գաց նե լու ծրագ րեր

Երևանը լավ կրթություն և ընկերներ է տվել հնդիկ ապագա բժշկին

 Կա րե լի է հաս նել ա մեն ին չի

Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 
Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

Ե րա զանք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն

Բժշ կին պետք է հի շեն ժպի տով

 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նը սոսկ նպա տակ չէր

Երբ ա մեն ինչ դառ նում է հաղ թա հա րե լի

 Լա վա գույ նը լի նե լու ձգտու մը

 Հայ րե նի քում կեր տենք ա ռողջ ա պա գա

Ըն թեր ցա սեր բժշկի մտա հո րի զո նը լայն է

Ա վե լի շատ ման կան ճի չեր

« Գի տե լիք և տ րա մա բա նութ յուն» բա նաձ ևը

Օգտակար խորհուրդներ
«Ես այ սօր կա նեմ սա…»



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց վեց ԱՄՆ-ում հրա տա րակ ված 
“Medical Atlas of Cornea and External Diseases in Middle Eastern Populations” 
 գիրք-ատ լա սի շնոր հան դե սը:  Հե ղի նակն ակ նա բու ժութ յան պրո ֆե սոր, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, Ս.  Մա լա յա նի ան վան ակ նա բու ժա-
կան կենտ րո նի աչ քի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի բա ժան մուն քի վա-
րիչ Ան նա  Հո վա կիմ յանն է:

 Մաս նա գի տա կան փորձն ու գի տե լիք նե րը մեկ տե ղե լով` բժիշկ- գիտ-
նա կա նի մե ծա գույն ցան կութ յունն է, որ պես զի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման 
արդ յունք նե րի խո սուն օ րի նակ նե րով լի հրա տա րա կութ յու նը հարս տաց նի 
ակ նա բու ժութ յան ո լոր տի հա մաշ խար հա յին մաս նա գի տա կան գրա կա-
նութ յու նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով ներ կա նե րին 100-ամ յա 
կրթօ ջա խում, նշեց, որ գի տա կան խորհր դի նիս տե րի ըն թաց քում բազ միցս 
նշվել է, որ հա մալ սա րա նա կան նե րի գի տա կան աշ խար հագ րութ յու նը վա-

ղուց հա տել է մեր երկ րի այն սահ ման նե րը, ո րոնք մեզ տա րան ջա տում են բժշկա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան զար գա ցած հա մա կար գե րից:

«Այ սօր ևս  մեկ ա պա ցույց, որ հայ պրո ֆե սո րը կա րո ղա ցել է իր աշ խա տութ յամբ 
ամ փո փել տա րի նե րի փոր ձը և Ա մե րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում հրա տա րա կե-
լով գիրք-ատ լաս՝ պա տիվ բե րել ոչ միայն բժշկա կան մայր բու հին, այլև  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան բժշկութ յա նը»,- շեշ տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Բու հի ղե կա վա րի խոս քով՝ ամ բիո նա կան նե րից շա տերն ան ցել են բա զում դժվա րութ-
յուն նե րով լե ցուն փա ռա հեղ ու ղի, ո րը բժշկա գի տութ յան մեջ ե ղել է զար գաց ման ճա-
նա պարհ, և ն րանց փորձն օ րի նակ է նաև ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի հա մար:  Նա 
հի շեց րեց, որ յու րա քանչ յուր ակ տիվ կլի նի ցիստ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա ջակ ցութ-
յամբ իր փորձն ու ան ցած ու ղին ա կա դե միա կան լեզ վով, ա կա դե միա կան շրջա նակ նե-
րում ամ փո փե լու հնա րա վո րութ յուն ու նի, իսկ ԵՊԲՀ-ն  ա մուր կանգ նած է յու րա քանչ յու-
րի թի կուն քին:

«Պ րո ֆե սոր Ան նա  Հո վա կիմ յա նի կա տա րած աշ խա տանքն օ րի նա կե լի է բո լո րի հա-
մար»,-եզ րա փա կեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ շնոր հա վո րե լով գրքի հե ղի նա կին և  ամ բողջ 
բժշկա կան հա մայն քին:

 Նախ քան գրքի բո վան դա կութ յանն անդ րա դառ նա լը` հե ղի նա կը ներ կա յաց րեց նաև 
գրքի ստեղծ ման, ակ նա բու ժութ յան ո լոր տում իր ա ռա ջին քայ լե րի ու հա ջո ղութ յուն նե րի 
նա խա պատ մութ յու նը:

 Խո սե լով ԱՄՆ-ում տաս նամ յակ ներ ա ռաջ մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը շա րու նա-
կե լու, վե րա պատ րաստ վե լու հնա րա վո րութ յան մա սին՝ նա անդ րա դար ձավ պրո ֆե սոր 
Ա լեք սանդր  Մա լա յա նի և  Հայ կա կան ակ նա բու ժա կան նա խագ ծի հիմ ա դիր  Ռո ջեր 
 Հով հան նիս յա նի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, ին չի շնոր հիվ հայ ակ նա բույժ նե րը կա տա րե-
լա գոր ծե ցին գի տե լիք ներն ար տերկ րում:

Պ րո ֆե սոր  Հո վա կիմ յա նը նկա տեց, որ ու րախ է լի նել ԱՄՆ-ում ակ նա բու ժութ յան 
ո լոր տի խո շո րա գույն մաս նա գետ նե րի հզոր գի տա կան փոր ձի և  լայն աշ խար հա յաց քի 
ժա ռան գոր դը:

Տ պա գիր է ջե րում նա ման րա մաս նում է եղ ջե րա թա ղան թի և  ար տա քին աչ քի հի վան-
դութ յուն նե րի ե զա կի դեպ քեր  Մեր ձա վոր Ար ևել քում՝ տրա մադ րե լով դրանց հա մա պար-
փակ հա վա քա ծուն, ընդ ո րում՝ այդ դեպ քե րը շատ հազ վա դեպ են հան դի պում աշ խար-
հի այլ տա րա ծաշր ջան նե րում: Բժշ կա կան ատ լա սը ներ կա յաց նում է եղ ջե րա թա ղան թի 
տար բեր պա թո լո գիա նե րի և  ար տա քին աչ քի հի վան դութ յուն նե րի՝ տա սը տար վա կլի-
նի կա կան պրակ տի կա յի ըն թաց քում ձեռք բեր ված ա վե լի քան 800 նկար, ո րից 102-ը 
կլի նի կա կան դեպ քեր են` բու ժու մից ա ռաջ և  հե տո:

 Գիրք-ատ լա սը կենտ րո նա նում է  Մեր ձա վոր Ար ևել քի հի վանդ նե րի վրա, ո րոնք իր 
աշ խա տա տե ղում`  Մա լա յա նի ան վան ակ նա բու ժա կան կենտ րո նում հե ղի նա կի կող մից 
ստա ցել են բո լոր ախ տո րո շում երն ու բու ժու մը: Անդ րա դառ նա լով այն պի սի թե մա նե րի, 
ինչ պի սիք են եղ ջե րա թա ղան թի վի րա հա տութ յուն նե րը, կո պե րի հի վան դութ յուն նե րը և 
բ նա ծին խան գա րում ե րը՝ այս գիրքն ի դեա լա կան ռե սուրս է ակ նա բույժ նե րի, ե րի տա-
սարդ բժիշկ նե րի, օր դի նա տոր նե րի և  ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի, հե տա զո տող նե րի 
հա մար: Ատ լա սում տեղ են գտել աշ խար հում բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն հան դի սա ցող 
« Բոս տոն յան ա ռա ջին տե սա կի» կե րա տոպ րո թե զա վոր ման դեպ քե րը:

Ան նա  Հո վա կիմ յա նի խոս քով՝ 507 է ջից և 13 գլխից բաղ կա ցած գիրքն ան ցել է 3 խստա-
պա հանջ գրա խո սութ յուն։

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱՆՆԱՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆԻ
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«ԱՄՆ-ում այս գրքի տպագ րութ յան հա մար խստա գույն պա հանջ նե րը եր բեմ հու սա-
հա տութ յուն և  հիաս թա փութ յուն էին ա ռա ջաց նում։  Քույրս`  Նաի րա  Հո վա կիմ յա նը, որն 
ԱՄՆ-ում եր կու գրքի, նաև ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գե րում ուս մուն քի հե ղի նակ 
է, ինձ ան կոտ րում ու ժի մղեց՝ նշե լով, որ ես ի րա վունք չու նեմ հու սա հատ վե լու, ո րով հետև 
պա տաս խա նա տու եմ ա մուս նուս, զա վակ նե րիս և ծ նող նե րիս առջև՝ ի րեն ցից խլած ժա-
մա նա կի հա մար, ինձ հետ աշ խա տող և  դեռ նոր կրթվող ե րի տա սարդ ակ նա բույժ նե րի, 
ինչ պես նաև կրթութ յանս առջև պա տաս խան արդ յուն քի հա մար, հա յաս տան յան ակ նա-
բու ժութ յան, ինչ պես նաև հայ րե նի քի առջև ծա ռա ցած յու րօ րի նակ պարտ քիս հա մար», 
- ա սաց նա։ 

Ե լույ թի ըն թաց քում հնչե ցին ող ջույն ներ և շ նոր հա վո րան քի խոս քեր աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րից, մաս նա վո րա պես՝ UCLA հա մալ սա րա նից (Էն թո նի Ալ դա վեն),  Հա րա վա յին 
 Կա լի ֆոռ նիա յից ( Ջոն  Հով հան նիս յան),  Ռու սաս տա նից (Ա նուշ Ա միր յան),  Պե րո ւի մայ րա-
քա ղաք  Լի մա յից ( Կառ լոս  Սի վե րիո),  Հայ կա կան ակ նա բու ժա կան նա խագ ծից ( Ռո ջեր 
 Հով հան նիս յան) և պ րո ֆե սոր Ա լեք սանդր  Մա լա յա նից։

 Տե սաու ղերձ նե րում մաս նա գետ նե րը հա մա կար ծիք էին. գիր քը ոչ միայն սո վո րող նե րի, 
այլև հենց գոր ծող ակ նա բույժ նե րի հա մար կլի նի կի րա ռա կան և  շատ օգ տա կար:

Ն շենք, որ գրքի մա սին ար դեն կար ծիք ներ են հղել նաև տար բեր երկր նե րում ապ րող 
բժիշկ նե րը, Ան նա  Հո վա կիմ յա նի գոր ծըն կեր նե րը` հե ղի նա կած աշ խա տութ յու նը հա մա րե-
լով բո վան դա կութ յամբ` բժշկա կան, էութ յամբ` ազ գան վեր հրա տա րա կութ յուն:

 Հե ղի նա կին շնոր հա վո րա կան խոս քեր հղող գոր ծըն կեր նե րի թվում էր նաև ման կա կան 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ Ա րա  Բաբ լո յա նը, ում գնա հատ մամբ 30 տա րի անց հնա-
րա վո րութ յուն ու նենք քա ղել ակ նա բու ժութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րի 
արդ յունք նե րը:

«Ն ման դա սա խոս ներ, աշ խա տա կից ներ ու նե նա լը գանձ է հա մալ սա րա նի հա մար: 
 Կար ծում եմ` բժշկա կան հա մալ սա րա նը տա րեց տա րի էլ ա վե լի է ցույց տա լիս իր ա ռա ջա-
տար դերն ու նշա նա կութ յու նը ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց ման մեջ»,- շեշ տեց պրո ֆե-
սոր  Բաբ լո յա նը` հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ն  ոչ միայն կրթա կան, գի տա կան հաս տա տութ յուն 
է, այլ հաս տա տութ յուն է, ո րը ա ռող ջա պա հութ յան մեջ թե լադ րում է ո րակ և  ոճ:

Իր պրակ տի կա յում հազ վա դեպ հան դի պած դեպ քերն ու բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն-
նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո` ե լույթն Ան նա  Հո վա կիմ յա նը եզ րա փա կեց հույն բժիշկ և 
 փի լի սո փա  Հի պոկ րա տի խոս քե րից մեջ բեր մամբ` ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում բո լոր 
ճա նա պարհ նե րը խա վա րից դե պի լույս են տա նում:

Ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին նա կոչ ա րեց հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին՝ վստա-
հեց նե լով, որ աշ խա տա սի րութ յուն, հա մա ռութ յուն և  գոր ծին նվի րում ու նե նա լու դեպ քում 
հնա րա վոր է հաս նել հա ջո ղութ յան և  գիրք տպագ րել ար տերկ րում սե փա կան ու ժե րով:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ան նա  Հո վա կիմ յա նը 100-
ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:  Նա 2000-2001թթ. վե րա պատ րաստ վել է 
 Սան-Ֆ րան ցիս կո յի  Կա լի ֆոռ նիա կան հա մալ սա րա նում (UCSF): 2004-2005թթ. վե րա-
պատ րաստ վել է ԱՄՆ Cincinnati Eye Institute-ում: 2009-ին  Մոսկ վա յի Ֆ յո դո րո վի ան վան 
կլի նի կա յում ան ցել է կա տա րակ տի վի րա բու ժութ յան վե րա պատ րաս տում:

Հ մուտ ակ նա բույ ժը մաս նա գի տա կան մի շարք միա վո րում ե րի ան դամ է:  Մաս նակ ցել 
է ակ նա բու ժա կան տասն յակ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե րի և  հա մա գու մար նե րի՝ աշ-
խար հի տար բեր անկ յուն նե րում:

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին Ան նա  Հո վա կիմ յա նը իր հե ղի նա կած IGI Global խո շոր ա մե-
րիկ յան հրա տա րակ չութ յան կող մից լույս ըն ծայ ված գիր քը նվի րեց բժշկա կան հա մալ սա-
րա նին, հա յաս տան յան ակ նա բու ժա կան խո շոր կենտ րոն նե րի ղե կա վար նե րին:

ԱՄՆ-ում լույս տես նե լուց հե տո գիր քը տպա գիր և  է լեկտ րո նա յին տար բե րա կով վա ճառ-
վում է նաև առ ցանց ԱՄՆ հայտ նի գրա խա նութ նե րում (նշենք, որ ա ռա քում անվ ճար է):

Շ նոր հան դե սին ներ կա էին ակ նա բու ժութ յան, այլ բնա գա վառ նե րի ան վա նի մաս նա գետ-
ներ, բժիշկ-գիտ նա կան ներ, դի վա նա գի տա կան և  մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի, բժշկա կան 
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Իրադարձություն



 Շու տով  Հա յաս տա նը կու նե նա ա ռող ջա-
պա հութ յան ծրագ րե րի ազ գա յին գի տա-
հե տա զո տա կան նոր ո րա կի կենտ րոն, ո րը 
կլի նի մրցու նակ տա րա ծաշր ջա նում: Ն մա-
նա տիպ կա ռույ ցի ստեղ ծում անհ րա ժեշ-
տութ յուն է։

Ս րըն թաց փո փոխ վող ա ռող ջա պա հա-
կան մար տահ րա վեր նե րը պա հան ջում են 
ո րո շում եր ըն դու նող մար մին նե րից ա պա-
ցու ցո ղա կան հենք ու նե ցող մի ջազ գա յին 
լա վա գույն փոր ձի վրա հիմ ված տե ղի ի րա-
վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող, ի րա կան 
կյան քում կեն սու նակ ո րո շում ե րի ըն դու-
նում։

 Կո վիդ-19 հա մաշ խար հա յին ճգնա ժամ 
ա ռա վել ար դիա կան դարձ րեց գի տութ յան 
և  գործ նա կան ա ռող ջա պա հութ յան միջև 
արդ յու նա վետ կա պի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 
Օ րի նակ՝ դեռևս մինչև հա մա վա րա կը գիտ-
նա կան նե րը կան խա տե սում էին, որ ան-
կա ռա վա րե լի հա մա վա րա կի արդ յուն քում՝ 
 Հա յաս տա նի ՀՆԱ ան կու մը կա րող էր կազ-
մել 2%, բարձր ե կա մուտ նե րով երկր նե րի նը՝ 
0,5%։

 Փաս տա ցի ան կու մը կազ մեց  հա մա պա-
տաս խա նա բար` 7,4% և 4,7 %:

 Բազ մա թիվ կա ռա վա րութ յուն նե րին 
կից ստեղծ վե ցին գիտ նա կան նե րից և 
 փոր ձա գետ նե րից կազմ ված խոր հուրդ ներ, 
սա կայն, ցա վոք, ոչ բո լո րը հետ ևե ցին մաս-
նա գետ նե րին։Օ րի նակ՝ Բ րա զի լիա յի նա խա-
գահ  Ժաիր  Բոլ սո նա րուն  Սե նա տի կող մից 
մե ղադր վում է Covid-19-ի դեմ պայ քա րի գի-
տա կան մո տե ցում երն ան տե սե լու մեջ, ո րի 
հետ ևան քով մա հա ցել են հար յուր հա զա րա-

վոր բրա զի լիա ցի ներ։
ԱՄՆ նա խա գահ Թ րամ փը 

 Կոնգ րե սի կող մից մե ղադր վում է 
ԱՄՆ ՀՎԿԱԿ աշ խա տանք նե րին 
խո չըն դո տե լու և  մաս նա գետ նե րի 
խոր հուրդ ներն հետ ևո ղա կան ան-
տե սե լու մեջ ։
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Ել նե լով այս և ն ման այլ փաս տե րից՝ ո րո շում 
է կա յաց վել հիմ ել ԵՊԲՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան ծրագ րե րի ազ գա յին գի տա հե տա զո տա-
կան կենտ րոն, ո րը լի նե լով ա ռող ջա պա հա կան 
ո լոր տում ո րո շում ե րին ա ջակ ցող կա ռույց, տե-
ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան աշ խա տանք ներ 
է ի րա կա նաց նե լու հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով․ 
ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում պե տա-
կան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման, ի րա գործ-
ման, արդ յունք նե րի գնա հատ ման վե րա բեր յալ 
խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում, 

ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի վե րա բեր-
յալ մաս նա գի տա կան դիր քո րոշ ման տրա մադ-
րում՝ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին 
(ՀՀ ԱԺ, ՀՀ կա ռա վա րութ յուն, քա ղա քա կա-
նութ յուն մշա կող գե րա տես չութ յուն ներ),

ըն թա ցիկ, ար դի և  հան րա յին հե տաքրք րութ-
յուն ներ կա յաց նող ա ռող ջա պա հա կան հիմ ա-
հար ցե րի մշտա դի տար կում, վեր լու ծութ յուն, 
կան խա տե սում ե րի ի րա կա նա ցում և  ազ դե-
ցութ յան գնա հա տում,

ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի լայն շրջա նա-
կի (մարդ կա յին նե րու ժի զար գա ցում, ֆի նան-
սա վո րում, ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, 
բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ո րա կի 
բա րե լա վում և  այլն) հա յե ցա կար գե րի, ռազ մա-
վա րութ յուն նե րի, մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րե րի 
մշա կում։

ԵՊԲՀ ա ռող ջա պա հութ յան ծրագ րե րի ազ-
գա յին գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը տե-
ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան աշ խա տանք ներ 
է ի րա կա նաց նե լու հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով․

մի ջազ գա յին հա մալ սա րան նե րի նմա նա տիպ 
կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան,

ո լոր տա յին քննար կում ե րի կա յուն հար թակ-
նե րի ստեղ ծում և տ րա մադ րում,

բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի ցան ցե րի 
զար գաց ման ծրագ րե րի մշակ ման խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում,

շա հագր գիռ կող մե րի պատ վե րով գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի, թի րա խա յին սո ցիո լո-
գիա կան հար ցում ե րի ի րա կա նաց նում։

Իրադարձություն



2022 թվա կա նը սկսում է 2021 թվա կա նի 
ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան 
կենտ րո նի աշ խա տանք նե րի ամ փոփ-
մամբ։

2021 թվա կա նին սկսվե ցին ԵՊԲՀ 
«ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա-
զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ-
րո նի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: 
 Կենտ րո նի կա ռուց մանն ուղղ ված աշ խա-
տանք նե րը մո տե նում են ա վար տին, և  
այն շու տով կբա ցի իր դռնե րը:

Իսկ մինչ այդ՝ նշենք, որ ԵՊԲՀ 
«ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի հա մա կար գող, 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը, 
այս տա րի ևս, ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի 
հրա մա նով հաս տատ ված ՀՀ պե տա կան 
բյու ջեի հաշ վին ի րա կա նաց վող գի տա-
կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ-
յան ծրագ րե րում և (կամ) թե մա նե րում 
ընդգրկ ված բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ աշ խա տող գի տաշ խա տող նե րի մրցույ թի հաղ թող է:

Ա վե լաց նենք նո րութ յունն այն մա սին, որ եր կու հոդ ված ներ կա յաց վել է հրա պա րակ ման, 
այժմ գտնվում են փոր ձաքնն ման փու լում:

ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի հրա մա նով հաս տատ ված գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու-
նեութ յան պայ մա նագ րա յին (թե մա տիկ) ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով գի տա կան թե մա նե րի 
հայ տե րի մրցույ թի շրջա նակ նե րում ֆի նան սա վոր ման է ե րաշ խա վոր վել մեկ թե մա:  ՀՀ ԿԳՄՍ 
նա խա րա րի հրա մա նով հաս տատ ված գի տութ յան ո լոր տում են թա կա ռուց ված քի, նյու թա տեխ-
նի կա կան բա զա յի ար դիա կա նաց ման հա մար ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու 
մրցույ թին ներ կա յաց ված  Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի հայ տի ֆի նան սա վոր ման արդ-
յուն քում ԵՊԲՀ-ն  ձեռք է բե րե լու մոտ 300․000 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղութ յամբ Seahorse XFe96 ա նա-
լի զա տոր:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մաս նա գետ ներն ակ տիվ շա րու նա կե լու են Covid_Antibody և 
Covid_Neuro հե տա զո տա կան խմբե րի, Scaut նա խագ ծի աշ խա տանք նե րը:

 Հիմք է դրվել նոր Investigator-initiated COQOS հե տա զո տա կան նա խագ ծին՝ Roche Diagnostics 
ըն կե րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը կազ մա կեր պել է եր կու խո շոր մի ջազ գա յին մի ջո ցա ռում՝ 
« ԳիտԱ րար» ա մա ռա յին դպրոց և « Նեյ րո գի տութ յան նա խա ձեռ նութ յուն  Հա յաս տա նում» քա-
ռօր յա գի տա ժո ղով:

Անց կաց վել է  Քո վի դի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ա նօս միա յի տե ղե կատ վա կան շա բաթ, 5 սե-
մի նար՝ առ կա և  առ ցանց տար բե րակ նե րով:

ՄԵԾՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ,ՄԵԾՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐ
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Բժշ կա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-
պան ման կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ անցկացվեց «Կ լի նի-
կա կան գե նե տի կա և  մո լե կու լա յին ախ տո րո շում» թե մա յով գի-
տա կան և  գործ նա կան հա մա ժո ղո վը։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով ար տերկ-
րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րին, մաղ թեց արդ յու նա վետ 
աշ խա տանք։  Նա նշեց․ «Բժշ կութ յան անձ նա վո րում այ սօր 
բժշկութ յան ա պա գան է։ Այս նա խա ձեռ նութ յու նը պատ կա-
նում է մարդ կանց այն խմբին, որն իր վրա պա տաս խա նատ-
վութ յուն է վերց րել խո սե լու բժշկութ յան ա պա գա յի մա սին։ Այս 
հիմ քի վրա կզար գա նան ժա մա նա կա կից բժշկա գի տութ յան և 
 տեխ նո լո գիա յի «ծի լե րը»։ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հա մար 
շատ կար ևոր է, որ պես զի բժշկա գի տութ յու նը լի նի բա ցա ռա-
պես ա պա ցու ցո ղա կան և  ուղղ ված լի նի դե պի նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րը»։ 

 Բու հի ղե կա վա րը հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Թա մա րա  Սարգս յա նին՝ 
նմա նա տիպ քննար կում ե րի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ 
դրսևո րած նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան հա մար։

Եր կօր յա մի ջո ցառ ման շրջա նա կում հայ և  օ տա րերկ րա ցի 
մաս նա գետ նե րը քննար կե ցին ժա մա նա կա կից մո լե կու լա յին-
գե նե տիկ ախ տո րոշ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

 Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին  ի րենց փոր ձը ներ կա յաց-
րին   Բոչ կո վի ան վան ԴՊԲԳՀ (ФГБНУ) բժշկա կան գե նե տի-
կա յի կենտ րո նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը։ Անդ րա դարձ 
կա տար վեց նաև ար հես տա կան բա նա կա նութ յան թե մա յին։  

 Բաց ման խոս քով հան դես ե կան պրո ֆե սոր ներ  Թա մա րա 
 Սարգս յա նը և ԴՆԹ-ախ տո րոշ ման լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, 
ՌԳԱ ան դամ Ա լեք սանդր  Պոլ յա կո վը։

 Թա մա րա  Սարգս յա նը հի շեց րեց, որ բժշկա կան գե նե տի կա-
յի կենտ րո նը  Հա յաս տա նում ստեղծ վել է ա վե լի քան 20 տա րի 
ա ռաջ՝ նշե լով․ « Սա միակ կա ռույցն է, որ տեղ զբաղ-
վում են տա րա տե սակ ծանր և  հազ վա դեպ հան դի պող 
հի վան դութ յուն նե րի մո լե կու լա յին-գե նե տիկ ախ տո-
րոշ մամբ, կլի նի կա կան գե նե տի կա յով։  Հաս տատ ված 
կա յուն մի ջազ գա յին կա պե րի շնոր հիվ մեր կենտ րո-
նը զար գաց նում է այս բար դա գույն ո լոր տը մեր երկ-
րում»։

Պ րո ֆե սոր Ա լեք սանդր  Պոլ յա կո վը գո հու նա-
կութ յուն հայտ նեց հա մա վա րա կի պայ ման նե-
րում  Հա յաս տա նում ոչ առ ցանց հան դի պում կազ-
մա կեր պե լու առն չութ յամբ։  Նա ներ կա յաց րեց 
« Հի պեր ֆե նի լա լա նի նե միան ՌԴ-ում» զե կույ ցը։ 

 Զե կույց ներ ներ կա յաց րին նաև բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, ժա ռան գա կան նյու թա փո-
խա նա կութ յան հի վան դութ յուն նե րի և  սե լեկ տիվ 
սկրի նին գի լա բո րա տո րիա նե րի վա րիչ Ե կա տե րի-
նա  Զա խա րո վան, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Է պի գե նե տի կա յի լա բո րա-
տո րիա յի վա րիչ,  Պի րո գո վի ան վան  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան ազ գա յին հե տա զո տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մո լե կու լա յին և բջ ջա յին գե նե տի կա յի ամ-
բիո նի պրո ֆե սոր Վ լա դի միր Ստ րել նի կո վը, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, մո լե կու լա յին գե նե տի կա-
կան ախ տո րոշ ման լա բո րա տո րիա յի բժիշկ-լա բո րա տոր գե նե տիկ, հա մա տեղ օգ տա գործ ման « Գե նոմ» կենտ-
րո նի ղե կա վար, օր դի նա տու րա յի և  աս պի րան տու րա յի ամ բիո նի դո ցենտ Օք սա նա  Ռիժ կո վան, բ.գ. դո ցենտ, 
Semantic Hub-ի հիմ ա դիր և  գոր ծա դիր տնօ րեն, Ար հես տա կան ին տե լեկ տի ռու սա կան ա սո ցիա ցիա յի գի-
տա կան խորհր դի ան դամ, Ար հես տա կան ին տե լեկ տի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի ան դամ Ի րի նա Ե ֆի մեն-
կոն, բ.գ.թ., պրո ֆե սոր, ման կա բույժ-գաստ րոէն տե րո լոգ  Տատ յա նա  Բու շու ևան, ինչ պես նաև բժիշկ-գե նե տիկ 
 Դա րիա  Գուս ևան։  

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑԵՐԵՎԱՆՅԱՆՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
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 Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ, բժիշկ ներ և  ու սա նող ներ, տե ղե կաց նում ենք, 
որ լույս է տե սել ֆրան սիա կան La Revue du Praticien պար բե րա կա նի հա-
յե րեն հրա տա րա կութ յան դեկ տեմ բեր յան հա մա րը։

Այս հա մա րում ընդգրկ ված հոդ ված նե րը վե րա բե րում են բժշկութ յան 
տար բեր ճյու ղե րի, մաս նա վո րա պես՝ ՄԻԱՎ վա րա կին։

40 տա րի ա ռաջ սկիզբ ա ռած ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ո դի սա կա նը դեռ չի հա-
սել վերջ նա կե տին։ 80-ա կան նե րին, երբ ՄԻԱՎ վա րա կը անս պա սե լիո-
րեն հա մալ րեց բժշկա գի տութ յան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի եր կար 
շար քը, վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հան դեպ տի րում էր ո րո շա կի ան-
հո գութ յան մթնո լորտ, քա նի որ պատ վաս տան յու թերն ու հա կա բիո տիկ-
նե րը նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն ներ էին գրան ցել։ Թ վում էր՝ ման րէ ներն 
ու վի րուս ներն ար դեն կա ռա վա րե լի և  վե րահս կե լի են, այ նինչ ՄԻԱՎ-ը, 
իսկ այ սօր նաև  Քո վիդ-19-ը ե կան ա պա ցու ցե լու հա կա ռա կը։  Սա կայն գի-
տութ յան ա ռա ջըն թացն ան հեր քե լի է. ՄԻԱՎ-ն  այլևս ան խու սա փե լիո րեն 
մա հա բեր այն վա րա կը չէ, մե րօր յա վա րա կա կիր, բու ժում ստա ցող հի-
վան դը, երբ ու նի չհայտ նա բեր վող վի րու սա յին ծան րա բեռն վա ծութ յուն, 
ապ րում է նույն քան, որ քան վա րա կա զերծ ցան կա ցած մարդ։ ՄԻԱՎ վա-
րա կին նվիր ված հոդ վա ծա շարն ամ փո փում է մե րօր յա տվյալ նե րը։

 Հա մա րում կգտնեք նաև մղձա վանջ նե րին, գլաու կո մա յի վի րա հա տա-
կան բուժ ման նոր մե թոդ նե րին, ցա վազր կող դե ղա մի ջոց նե րից ա ռա ջա-

ցող սուր թու նա վո րում ե րին և  այլ թե մա նե րի առնչ վող հոդ ված ներ:

Revue de Praticien-ի հա յե րեն հրա տա րա կութ յան գլխա վոր խմբա գիր 
 Վա հե  Մուղ նեց յա նը  Հա յաս տա նում բժշկե լու, կրթե լու և  կա ռու ցե լու ցան-
կութ յամբ մաղ թում է բո լո րին բա րի ըն թեր ցում:

ԵՊԲՀ-ն  Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի հետ անց կաց րել է « Բիոէ թի կա և  
ի րա վունք» առ ցանց գի տա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցում էին նշված եր կու հա-
մալ սա րա նի դա սա խոս ներ և  ու սա նող ներ։

 Գի տա ժո ղո վի նա խա ձեռ նող նե րի խոս քով` ի րենց նպա տակն էր ոչ միայն 
անդ րա դառ նալ կեն սաէ թի կա յի ո լոր տի ար դիա կան է թի կա կան և  ի րա վա-
կան խնդիր նե րին, այլև միջ գի տա կար գա յին քննար կում եր ծա վա լել այդ 
հար ցե րի վե րա բեր յալ` մեկ ան գամ ևս  ընդգ ծե լով հո րի զո նա կան կրթութ յան 
ար գա սա բե րութ յունն ու կար ևո րութ յու նը։

 Հե տաքր քիր ու ծա վա լուն քննար կում-
ներ ե ղան ո լոր տի գեր ժա մա նա կա կից և 
 կար ևոր թե մա նե րի շուրջ, ո րոնք շա րու նա-
կում են մար տահ րա վեր ներ նե տել մարդ-
կութ յանն առ այ սօր:

Ինչ պես ցան կա ցած արդ յու նա վետ գի-
տա ժո ղով, տա րե վերջ յան այս մի ջո ցա ռու-
մը ևս  ա վարտ վեց մի շարք ձեռք բե րում ե-
րով և  հե տա գա այլ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
գա ղա փար նե րով ու ծրագ րե րով։

ԻԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԻՈԷԹԻԿԱԵՎԻՐԱՎՈՒՆՔ»ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ
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ԵՊԲՀ ՔՈԲՐԵՅՆ գի տե լի քի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո-
խանց ման գրա սեն յա կի ա ռա ջին նա խա գի ծը՝ « ԳիտԱ րա րը», 
ամ փո փեց ի րա կա նաց րած աշ խա տան քի արդ յունք նե րը:  
 Նա խագ ծի մաս նա կից ներն ար ժա նա ցան վկա յա կան նե րի, 
իսկ հաղ թող խմբե րը պարգ ևատր վե ցին:

Ծ րագ րի շրջա նա կում մաս նա կից նե րը ձեռք են բե րել գի-
տա կան աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք ներ, ա ռանց քա յին հմտութ յուն ներ և հ նա րա վո րութ-
յուն են ու նե ցել ստա ցած գի տե լիք նե րը կի րա ռել ի րենց հե տա-
զո տա կան ծրագ րե րի նա խագծ ման հա մար։

 Հանձ նե լով մրցա նա կան նե րը՝  ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը անդ րա դար ձավ բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կար ևո րութ յա նը և, հատ-
կա պես, այդ աշ խա տանք նե րում ու սա նող նե րի ներգ րավ վա-
ծութ յա նը, ա պա հաղ թող թի մին և « ԳիտԱ րա րի» մաս նա-
կից ու սա նող նե րին խոս տա ցավ՝ հա մալ սա րա նում ո րակ յալ 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու դեպ քում ճա-
նա պար հոր դա կան դրա մաշ նորհ նե րի հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռել՝ հա մալ սա րա նը  մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ներ կա-
յաց նե լու նպա տա կով:

ԵՊԲՀ գի տութ յան պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը, 
ամ փո փե լով ՔՈԲՐԵՅՆ ծրագ րի շրջա նակ նե րում վեր ջին 
մեկ տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ված ե րի տա սար դա կան 
նա խագ ծե րը, ընդգ ծեց, որ ՔՈԲՐԵՅՆ ծրագ րի ա ռաջ նա յին 
նպա տակ նե րից է ու սա նող նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի հա մար 
հե տա զո տա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը:

ԵՊԲՀ ՔՈԲՐԵՅՆ գի տե լի քի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց-
ման գրա սեն յա կի պա տաս խա նա տու  Մա րիամ  Մով սիս յա նը 
ներ կա յաց րեց գրա սեն յա կի կող մից տար վա ըն թաց քում նա-
խա ձեռ նած ծրագ րե րը և  խոս տա ցավ, որ դրանք լի նե լու են 
շա րու նա կա կան:

«ԳԻՏԱՐԱՐ»ՆԱԽԱԳԾԻԱՄՓՈՓՈՒՄԸ
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Ա պա գա ծրագ րե րին, նա խագ ծե րին ու ա նե լիք նե րին նոր շունչ տա լու 
ակն կա լի քով՝ ԵՊԲՀ ու սա նող ներն ու դա սա խոս նե րը հանգստ յան օ րե րին 
ու նե ցան թի մա յին հե տաքր քիր հան դի պում:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ-
նե րի, հա մա ճա րա կա բան նե րի և  տար բեր ստո րա բա ժա նում ե րի ղե կա-
վար նե րի, ինչ պես նաև ա պա գա բժիշկ նե րի հետ հա մա տեղ քննար կեց 
հան րա յին ի րա զեկ մա նը, սո ցիա լա կան ցան ցե րում կար ծի քի ձևա վոր ման 
ազ դե ցութ յա նը վե րա բե րող թե մա ներ:

« Խե լա ցի մար դիկ պետք է լու սա վոր չա կան գոր ծու նեութ յուն տա րա ծեն 
սո ցիա լա կան հար թակ նե րում»,- նշեց բու հի ղե կա վա րը` կար ևո րե լով այն 
գա ղա փա րը, որ բժիշկ նե րը մտա վո րա կա նութ յան ող նա շարն են և  բո լոր 
ժա մա նակ նե րում ի րա կա նաց նում են լու սա վոր չա կան աշ խա տանք:

Ար տալ սա րա նա յին հան դի պում ու նե ցավ նաև գե ղար վես տա կան մաս:
 Ներ կա նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ պատ րաստ վեց 100-ամ յա 

ԵՊԲՀ-ն  խորհր դան շող կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի նկա րը:
 Հա մալ սա րա նա կան նե րին բարձր տրա մադ րութ յուն փո խան ցե ցին նաև 

ա պա գա բժիշկ նե րի ե րաժշ տա կան կա տա րում ե րը: Ն ման ձևա չա փի հան-
դի պում ե րը բժշկա կան հա մալ սա րա նում դար ձել են ա վան դույթ և  լի նե լու 
են շա րու նա կա կան:

ԹԻՄԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔ`
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՈՎ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց վեց օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո-
նի 5-րդ  վի րա բու ժա կան ու սա նո ղա կան օ լիմ պիա դան։

 Լի նե լով յու րա հա տուկ ստու գա տես՝ ծրագ րի շուրջն էին 
հա մախմբ վել վեց տասն յա կից ա վե լի ա պա գա վի րա-
բույժ ներ։

Ձ ևա վոր ված ա ռողջ մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում 
ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին ա միս ներ շա րու նակ ձեռք 
բե րած գործ նա կան հմտութ յուն նե րը և  տե սա կան գի տե-
լիք նե րը, ո րոնք մշտա պես ե ղել են ամ բիո նի ու սում ա մե-
թո դա կան աշ խա տանք նե րի ան բա ժան մա սը։

Ազ դա րա րե լով օ լիմ պիա դա յի սկիզ բը՝ տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո-
նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Սեմ յոն Օր դու յա նը կար ևո րեց ու-
սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը վի րա բու ժա կան խմբա-
կի աշ խա տանք նե րին և  տա րե վերջ յան օ լիմ պիա դա յին։

 Ցու ցա բե րե լով մաս նա գի տա կան բարձր ու նա կութ-
յուն ներ՝ ու սա նող նե րը մրցե ցին 4 տար բեր ա ռա ջադ-
րանք նե րում։

Ա պա գա բժիշկ նե րի հմտութ յուն նե րը գնա հա տե ցին 
ժյու րիի ան դամ ե րը` պրո ֆե սոր ներ` վի րա բու ժութ յան 
թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ  Սու րեն Ս տե փան յա նը, վի րա բու-
ժութ յան թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ  Մի սաք  Մի րի ջան յա նը, 
ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո-
նի վա րիչ Ի րի նա  Մալ խաս յա նը, ընդ հա նուր վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Ս ևակ  Շահ բազ յա նը։

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ-ում կազ մա կերպ վող օ լիմ պիա դա ներն, 
ա ռա ջին հեր թին, միտ ված են ու սա նող նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ մա նը։

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆՎԻՐԱՍՐԱՀԻՑ՝

ԻՐԱԿԱՆԵՐԱԶԱՆՔ

Կրթություն



 Մայ րա քա ղա քի ա վագ դպրոց նե րի շար քում ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրոցն ար ժա նի տեղ ու նի՝ թե՛ ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի-
մութ յան, թե՛ նրանց գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րի տե սանկ յու նից: 
 Մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման ո րո նում ե րը և  ա վագ դպրո ցի 
ընտ րութ յու նը ծնող նե րին հե տաքր քող ար դի հար ցե րից են, ո րոնց 
աշ խա տում են մո տե նալ մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ:

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի տնօ րեն  Նա րի նե  Սարգս յանն ու նի 
ոչ միայն ման կա վար ժա կան, կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի ղե-
կա վար ման, այլև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում աշ խա-
տան քի մեծ փորձ, ե րի տա սարդ նե րի կրթութ յանն ու դաս տիա րա-
կութ յանն ուղղ ված մի շարք հոդ ված նե րի, ոչ ֆոր մալ կրթութ յան 
կազ մա կերպ մանն ուղղ ված գրքե րի հե ղի նակ է:

 Ման կա վար ժի, կրթութ յան կազ մա կերպ չի հետ զրու ցել ենք 
ա վագ դպրո ցի գոր ծու նեութ յան ու հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին:

 Տի կին  Սարգս յան, ինչ պես գի տենք « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը 
2012 թվա կա նից վե րա կազ մա կերպ վել և  միա ցել է ԵՊԲՀ կազ մին: 

 Հետ հա յաց՝ ինչ պե՞ս կգնա հա տեք դպրո ցի գոր ծու նեութ յու նը հա մալ սա-
րա նի կազ մում, ինչ պի սի՞ փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին կրթա կան 
ծրագ րում:

Իմ խո րին հա մոզ մամբ, « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը կա յա ցավ հենց այդ 
ժա մա նակ, երբ միա ցավ ԵՊԲՀ կազ մին:  Վի ճա կագ րութ յունն էլ է փաս-
տում այդ մա սին։  Մեր ա շա կերտ նե րի թիվ այդ տա րի նե րին ա ճեց 500-
ով, ներդր վե ցին կրթա կան նոր ու հե տաքր քիր ծրագ րեր (գեր մա նե րե նի 
DSD ու սու ցում, բժշկա կան ֆի զի կա, մար դու ա նա տո միա, ֆի զիո լո գիա 
և  հի գիե նա, օ լիմ պիա կան դա սըն թաց ներ, ռու սաց լեզ վի հա ղոր դակ-
ցա կան հմտութ յուն ներ և  այլն), դպրո ցին հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց 
օգտ վե լու հա մալ սա րա նի գի տաու սում ա կան բա զա յից, ի րա կա նաց նե-
լու հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յուն։  Հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րը 
դա սեր վա րե ցին դպրո ցում, սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն հաս տատ վեց 
ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րի և դպ րո ցի ա ռար կա յա կան մաս նախմ բե րի միջև։ 
Ար մա տա պես բա րե լավ վեց սո վո րող նե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո-
րոշ ման գոր ծըն թա ցը։  Մեր ա շա կերտ նե րը հնա րա վո րութ յուն ստա-
ցան մաս նա գի տա կան պրակ տի կան անց կաց նել հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րում։  Վեր ջին հինգ տա րում մեր դպրո ցի ու սուց չա կան 
կազ մը հա մալր վել է տա րա կարգ ու նե ցող փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րով և 
 գի տաշ խա տող նե րով։  Պար բե րա բար բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս նե րի բազ մա մաս նա գի տա կան խումբ է գա լիս դպրոց, դա սալ սում 
կազ մա կեր պում մեր ու սու ցիչ նե րի հետ, ուղ ղոր դում նրանց։

2016-ին ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ յան կող մից մեր դպրոցն ընդգրկ վել է 
ա ռա ջա տար (մեն թոր) դպրոց նե րի խմբում և կր թա կան ծրագ րե րը վե-
րա զի նե լու, սո վո րող նե րին և  ու սու ցիչ նե րին ու սում ա մե թո դա կան 
ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով հե ռա վար դա սեր կազ մա կեր-
պել  Գե ղար քու նի քի մար զի սահ մա նա մերձ Տ րե տուք և  Կու տա կան գյու-
ղե րի,  Վա յոց  Ձո րի մար զի Ա զա տե կի դպրո ցա կան նե րի հա մար: 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մե ծա պես կար ևո րում է հան րակր թութ-
յան արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը։ Աս վա ծի ա պա ցույց նե րից մեկն էլ 
այն է, որ դպրո ցում ներդր վել է ու սում ա մե թո դա կան գծով փոխտ նօ-
րե նի հաս տիք, ո րը հա մա կար գում է սո վո րող նե րի կող մից ինք նու րույն 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, նրանց ար տա դա սա-
րա նա յին գոր ծու նեութ յու նը, օ լիմ պիա կան ռե զեր վի հետ կազ մա կերպ-
վող աշ խա տանք նե րը, ու սու ցիչ նե րի մե թո դա կան պատ րաստ վա ծութ-
յան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը և  այլն։ 
 Նո րա մու ծութ յուն է նաև դա սա րա նը հա մա կար գող նե րի հաս տիք նե րի 
ներդ րու մը, ին չը մե ծա պես նպաս տեց սո վո րող նե րի բազ մա կող մա-
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նի դաս տիա րա կութ յան և  մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման 
խնդիր նե րի լուծ մա նը։ 

2020-ին մեր դպրո ցը հաղ թող է ճա նաչ վել ԿԳՄՍ նա խա-
րա րութ յան կող մից անց կաց վող « Տար վա լա վա գույն նե րը» 
մրցույ թում, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տվել ներդ նե լու «Շրջ-
ված դա սա րան» ծրա գի րը։ Ծ րագ րի հիմ քում այն է, որ ու-
սու ցիչ նե րը սո վո րող նե րին նա խա պես տրա մադ րում են 
ու սում ա կան նյու թը տե սա դա սե րի, լրա ցու ցիչ նյու թե րի, 
խաղ-ա ռա ջադ րանք նե րի տես քով, իսկ դա սա րա նում հա մա-
տեղ քննար կում են միայն ա շա կերտ նե րի հա մար ան հաս-
կա նա լի կամ խնդրա հա րույց հար ցե րը։ Ար դեն մշակ վել են 
հա յոց լեզ վի և  անգ լե րե նի շուրջ եր կու տասն յակ դա սապ լան-
ներ, ո րոնք հա ջո ղութ յամբ փոր ձարկ վում են մեր դպրո ցում։ 
Ի դեպ՝ ու րա խա լի է, որ ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը փաս-
տում են նաև ծնող նե րը։

- Որ պես ղե կա վար և կր թութ յան բնա գա վա ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ՝  Ձեր կար ծի քով ո՞րն է դպրո ցի հիմ ա կան այ ցե քար տը, ո րի մի ջո ցով 
այն ճա նա չե լի է դառ նում:

- Ըն դուն ված է ա սել, որ դպրո ցի գլխա վոր ա ռա քե լութ յու նը սո վո րել- 
սո վո րեց նելն է ու խե լա ցի, պատ վախն դիր և  հայ րե նա սեր քա-
ղա քա ցի ձևա վո րե լը։  Մեր դպրոցն այս ա մե նին գու մա րում է ևս 
 մե կը. մենք թռիչ քի թևեր ենք տա լիս մեր սա նե րի ե րա զանք նե-
րին։ Ն րանք մեզ մոտ են գա լիս հիմ ա կա նում մաս նա գի տա կան 
ո րո շա կի կողմ ո րոշ մամբ, և  մենք օգ նում ենք նրանց կա տա րե-
լու դե պի ի րենց ե րա զան քի ի րա կա նա ցում տա նող ճա նա պար հի 
ա ռա ջին կար ևոր քայ լե րը։  Մեր ա շա կերտ նե րը ոչ թե խոս քով, այլ 
գոր ծով են սո վո րում, որ լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար նախ ևա-
ռաջ պետք է լավ մարդ լի նել։  Նո րա մու տը դպրոց նրանք սկսում 
են՝ այ ցե լե լով  Մուղ նու Ս. Գ ևորգ ե կե ղե ցի, որ տեղ ստա նում են 
հոգ ևոր օրհ նութ յուն։  Մեր սա ներն ի րենց հա մալ սա րա նի մի մաս-
նիկն են զգում, մաս նակ ցում են գի տա կան, ու սում ա կան, հա սա-
րա կա կան, բա րե գոր ծա կան տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի, նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րի։ Ս խալ ված կլի նեմ, ե թե այս բա ղադ րիչ նե րից 
որ ևէ մե կին նա խա պատ վութ յուն տամ։ Իմ խո րին հա մոզ մամբ՝ 
այս ա մե նի հան րա գու մա րը մեր դպրո ցի այ ցե քարտն է։

« Հե րա ցիա կան ես, ու րեմ նա խա ձեռ նող ես ու ակ տիվ,  օ րի նա պահ 
ես ու պատ վախն դիր, հե տա զո տող ես ու մրցու նակ»,- այդ հան գա ման-
քը մե ծա պես պայ մա նա վոր վում է նաև նրա նով, որ, հա մա ձայն դպրո ցի 
կա նո նադ րութ յան, ըն դու նե լութ յունն ի րա կա նաց վում է մրցու թա յին 
կար գով։  Մեզ մոտ հիմ ա կա նում գա լիս են մո տի վաց ված, սո վո րե-
լու ցան կութ յուն ու նե ցող ա շա կերտ ներ, ո րոնք գի տեն, որ գի տե լի-
քի ստու գու մից զատ՝ կա տա րե լու են հե տա զո տա կան  աշ խա տանք, 
«քննութ յուն են բռնե լու» աշ խա տան քա յին դաս տիա րա կութ յու նից, 
բա րե վար քութ յու նից, պա տաս խա նատ վութ յան աս տի ճա նից, ընդ-
հա նուր ճա նա չո ղա կան հմտութ յուն նե րից և  այլն։ Եվ գու ցե հենց 
սա է հան րութ յա նը ճա նա չե լի դարձ րել մեր դպրո ցը։ Ես ու րախ եմ, 
որ տա րեց տա րի մեր վար կա նիշն ա ճում է։ Ա պա ցույցն ինչ պես մեր 
դպրոց դի մող նե րի, այն պես էլ մեր շրջա նա վարտ նե րից բու հեր ըն-
դուն վող նե րի ան նա խա դեպ մեծ թիվ է։  Վի ճա կագ րութ յու նը փաս-
տում է, որ վեր ջին հինգ տա րում մեր դպրո ցի շրջա նա վարտ նե րի 
90 տո կոսն ըն դուն վում է ԵՊԲՀ կամ պե տա կան վար կա նի շա յին այլ 
բու հեր։ 

Դպ րո ցում ի րա կա նաց վում է խո րաց ված հոս քա յին ու սու ցում հու մա-
նի տար և բ նա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քե րով: Ո՞ր հոսքն է ա ռա վել 
պա հանջ ված ա վագ դպրո ցի սա նե րի շրջա նում:

Որ պես  ԵՊԲՀ կազ մում գոր ծող դպրոց՝ մենք նախ ևա ռաջ խո րաց ված 
հոս քա յին ու սու ցում ենք ի րա կա նաց նում բնա գի տա մա թե մա տի կա կան 
հոս քում։  Նա խորդ տա րի նե րին ե ղել են նաև հու մա նի տար հոս քի դա-
սա րան ներ, սա կայն դրանք աս տի ճա նա բար մա րել են։  Ներ կա յում մենք 
ու նենք բնա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քի եր կու են թա հոսք՝ տնտե սա-
գի տա կան և  կեն սա քի միա կան: Ա ռա վել պա հանջ վա ծը, ի հար կե, կեն սա-
քի միա կանն է (շուրջ 75 %)։  Մեր ա շա կերտ նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յունն 

Կրթություն



ար դեն ընտ րել է բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու գի տակ ցա բար 
պատ րաստ վում է դրան։

Օ լիմ պիա դա նե րում հե րա ցիա կան նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը ևս  
ակն հայտ են և  ոգ ևո րիչ բո լո րիս հա մար: Այս գոր ծում, ան շուշտ, 
մեծ է ման կա վարժ նե րի դե րը, ա շա կեր տի և  ու սուց չի հա մա տեղ 
աշ խա տան քը: Օ լիմ պիա դա նե րի մաս նակ ցե լու ձգտու մը սո-
վո րող նե րի մոտ բարձ րաց նե լու հա մար ինչ պե՞ս եք նրանց շա-
հագրգ ռում, ի՞նչ սկզբունք եք որ դեգ րել այս հար ցում:

Օ լիմ պիա կան հա ջո ղութ յուն նե րը վեր ջին հինգ տա րում մեր 
գլխա վոր ձեռք բե րում են։ Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ մեր 
սա նե րը լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի են հաս նում դպրո ցա կան նե րի 
ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի մար զա յին և  հան րա պե տա կան 
փու լե րում, ընդգրկ վում են մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա նե րի թի-

մե րի կազ մում։ Դպ րո ցի շուրջ եր կու տասն յակ ա շա կերտ ներ 2019-2021 թթ. 
ըն թաց քում  ԿԳՄՍ նա խա րա րի հրա մա նով ար ժա նա ցան ան-
վա նա կան կրթա թո շա կի։ Եվ ի րա վա ցի եք, երբ նշում եք, որ այս 
գոր ծում չա փա զանց մեծ է ման կա վար ժի դե րը։ Ար դեն մի քա-
նի տա րի է, ինչ մեր դպրո ցում գոր ծում են օ լիմ պիա կան դա սըն-
թաց ներ, ո րոնց նպա տա կը մրցու նակ ա շա կերտ ներ պատ րաս-
տելն է։  Դա սըն թա ցը վա րում են փոր ձա ռու և հ մուտ ու սու ցիչ ներ՝ 
 Սոն յա  Սի մոն յա նը,  Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը,  Մա րիա Գ րի գոր-
յա նը, Ար մի նե  Խա չատր յա նը և  ու րիշ ներ։  Մեծ է նաև բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի քի միա յի և  կեն սա բա նութ յան ամ բիոն նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը։ Օ լիմ պիա կան խմբե րում գոր ծում է մրցակ ցութ-
յան օ րեն քը։  Մաս նա կից նե րը գի տակ ցում են, որ պետք է ա նեն 
ա ռա վե լա գույ նը, ո րով հետև խմբում կման միայն նրանք, ո րոնք 
հա ջո ղութ յամբ կհաղ թա հա րեն օ լիմ պիա դա յի հեր թա կան փուլն 
ու կանց նեն հա ջոր դին։ Այդ պատ ճա ռով էլ աշ խա տում են ջա-
նադ րա բար։

 Մեր դպրո ցը նշա նա կա լից ձեռք բե րում եր ու նի նաև մի ջազ գա-
յին հար թակ նե րում։  Միայն այս տա րի մեր ա շա կերտ նե րը 3 մե դալ են նվա ճել 

մի ջազ գա յին եր կու օ լիմ պիա դա նե րում՝ կի րա ռա կան կեն սա բա-
նութ յան մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա յում ոս կե ( Մա նե  Կուր ղին յան) 
և բ րոն զե (Ար ման  Հայ րա պետ յան) մե դալ ներ, իսկ քի միա յի 53-
րդ  մի ջազ գա յին մեն դե լեև յան օ լիմ պիա դա յում՝ բրոն զե մե դալ 
( Հայկ Ա ղեկ յան)։ Ի դեպ՝  Հայկ Ա ղեկ յա նը նաև  Մե գա պո լիս նե րի 
6-րդ  օ լիմ պիա դա յի ար ծա թե մե դա լա կիր է, ին չը նրան հնա րա-
վո րութ յուն է տվել ա ռանց քննութ յան ըն դուն վել ԵՊԲՀ։

Դպ րո ցը 2021-ին մաս նակ ցել է ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան կազ-
մա կեր պած  Գի տութ յան փա ռա տո նին և մր ցա նակ ներ շա հել 
« Կեն սա բա նութ յուն», « Քի միա», « Ֆի զի կա և  մա թե մա տի կա» 
ան վա նա կար գե րում։

Դպ րո ցը մաս նակ ցել է Ա մե րի կա յի ճար տա րա գետ նե րի և 
 գիտ նա կան նե րի ա սո ցիա ցիա յի կող մից կազ մա կերպ ված 
«AESA Science Olympiad» փա ռա տո նին և  շա հել 1-ին, 2-րդ, 

3-րդ և հա տուկ մրցա նակ ներ, իսկ կեն սա բա նութ յան ու սու ցիչ  Ռու բի նա 
 Հա րութ յուն յա նը ճա նաչ վել է « Տար վա լա վա գույն ու սու ցիչ»:

 Ձեր ղե կա վա րած դպրո ցի շատ շրջա նա վարտ ներ ստա ցած 
գի տե լիք նե րի շնոր հիվ՝ հա ջո ղութ յամբ հաղ թա հա րե լով քննութ-
յուն նե րը, հա մալ րում են բժշկա կան բու հի ու սա նող նե րի շար-
քե րը:  Գի տեմ, որ այս ուղ ղութ յամբ հա մա գոր ծակ ցում եք նաև 
ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի հետ: Կ ման րա մաս նե՞ք մաս նա գի-
տա կան կողմ ո րոշ ման ծրագ րե րի մա սին:

Դպ րոցն ու նի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ մանն ուղղ ված 
հստակ ծրա գիր, ո րը նե րա ռում է սո վո րող նե րի կող մից սե-
փա կան «ես»-ի բա ցա հայտ մա նը և  անձ նա կան հե տաքրք-
րութ յուն նե րի, նա խա սի րութ յուն նե րի ու կա րո ղութ յուն նե րի վե-
րագ նա հատ մա նը միտ ված տա րաբ նույթ դաս-քննար կում եր, 
հի վան դա նոց ներ, ձեռ նար կութ յուն ներ, բան կեր, ար տադ րա մա-
սեր և  այլ կա ռույց ներ կազ մա կերպ վող նպա տա կա յին այ ցե լութ-

յուն ներ և  ուղ ղոր դող այլ աշ խա տանք ներ:
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 Չա փա զանց կար ևո րում եմ կեն սա քի միա կան հոս քում սո վո րող նե րի՝ տար բեր 
հի վան դա նոց ներ կազ մա կերպ ված այ ցե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րին հնա րա վո-
րութ յուն են տա լիս մո տի կից ծա նո թա նա լու բժշկի պա տաս խա նա տու ա ռա քե-
լութ յա նը, նրա դժվար ա ռօր յա յին:  Մեր ա շա կերտ նե րը բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ-
յուն ու նեն ողջ տար վա ըն թաց քում պար բե րա բար լի նե լու հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րում, ծա նո թա նա լու այդ հա մա կար գի տար բեր օ ղակ նե րում 
աշ խա տող մաս նա գետ նե րին, շփվե լու հի վանդ նե րի հետ, օգ նե լու բուժ քույ րե-
րին և  սա նի տար նե րին: Այս տա րի Covid-19-ի կան խար գել ման շրջա նակ նե րում 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում մեր ա շա կերտ նե րը եր կու ա միս շա-
րու նակ կա մա վո րա կան աշ խա տանք են ի րա կա նաց րել:

 Մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րում հե տաքր-
քիր տեղ են զբա ղեց նում «մաս նա գետ-ծնող» հան դի պում-քննար կում ե րը, ո րի 
շրջա նակ նե րում տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի ծնող ներ հան դի պում են սո-
վո րող նե րի հետ, գործ նա կա նում ներ կա յաց նում ի րենց մաս նա գի տութ յան հետ 
կապ ված հար ցեր, ա շա կերտ նե րին փոք րիկ խմբե րով հրա վի րում են պա տու հա-
նից այն կողմ վի րա հա տութ յուն ներ դի տե լու, պար բե րա բար կազ մա կեր պում են 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պին ուղղ ված դա սա խո սութ յուն ներ։

Ար դեն ա վան դույթ են դար ձել տար բեր բու հե րում սո վո րող շրջա նա վարտ նե րի 
հետ կազ մա կերպ վող հան դի պում ե րը, ո րոնք մե ծա պես օգ նում են ա շա կերտ նե-
րին մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման հար ցում։ Իսկ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
կազ մում լի նե լը ինք նին են թադ րում է մաս նակ ցութ յուն տա րաբ նույթ հա մա ժո-
ղով ե րին, պար բե րա կան այ ցեր, ու սա նող նե րի հետ շփում: Այն պես որ դպրոց-
բուհ հե տա դարձ կա պը մեր սո վո րող նե րի ա ռօր յա յի ան բա ժա նե լի մասն է:  Մեր 
ա շա կեր տա կան խոր հուր դը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է հա մալ սա րա նի ու-
սա նո ղա կան խորհր դի հետ, ին չի արդ յուն քում ծնվում են հե տաքր քիր ու հան րա-
շահ շատ գոր ծեր։  Հենց վեր ջերս հա մա տեղ նա խա ձեռ նե ցին ա ռողջ ապ րե լա կեր-
պին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րի մի ամ բողջ շարք։

 Ողջ տա րի հետ ևում ենք դպրո ցա կան նե րի ոչ միայն ու սում ա կան, այլև ար-
տա դա սա րա նա յին ակ տի վութ յա նը. ար շավ եր, հան րա յին ի րա զեկ ման, ինչ պես 
նաև բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր:  Խո սենք նաև այս մա սին:

Ար տա դա սա րա նա յին մի ջո ցա ռում երն ի րա կա նում ու սում ա կան գոր ծըն թա-
ցի շա րու նա կութ յուն են են թադ րում, և  մենք մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ ենք 
վե րա բեր վում դրանց։ Ար շավ ե րը հա ճախ ու ղեկց վում են է կո լո գիա կան ծրագ րե-
րով (շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան հար ցեր, ծա ռա տունկ և  այլն):

Ա վան դույթ է դար ձել մշա կու թա յին-ճա նա չո ղա կան ար շավ ե րի, մշա կույ թի 
գոր ծիչ նե րի հետ հան դի պում ե րի կազ մա կեր պու մը, ո րը նպաս տում է սո վո րող-
նե րի հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կութ յա նը։   Հայ րե նա սի րա կան, մշա կու թա-
յին-ճա նա չո ղա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են այ ցե րի, հան դի պում-
քննար կում ե րի ձևով:

 Տե ղե կատ վա կան ակ ցիա նե րը նույն պես մեծ ոգ ևո րութ յուն են ա ռա ջաց նում 
սո վո րող նե րի շրջա նում, ա շա կեր տա կան հա մայնքն ինքն է ա ռանձ նաց նում թե-
մա նե րի շրջա նա կը և  կազ մա կեր պում  հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում եր՝ հա ճախ 
հա մա գոր ծակ ցե լով նաև տե ղա կան, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 
 պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րի, մշա կու թա յին  կա ռույց նե րի` գրա դա րան նե-
րի, թան գա րան նե րի հետ:

 Բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ե րը մեր ա ռօր յա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն են:  Դեռևս 
դպրոց ըն դուն վե լիս ա շա կերտ նե րը սկսում են պատ րաստ վել դրան. ա մա ռա յին 
դպրո ցի շրջա նակ նե րում մաս նակ ցում են խե ցե գոր ծութ յան դա սըն թա ցի, ա պա 
սե փա կան ձեռ քե րով պատ րաս տում կա վե աշ խա տանք ներ, ո րոնք այ նու հետև 
ներ կա յաց նում են ցու ցա հան դես-վա ճառ քի և ս տաց ված հա սույթն օգ տա գոր ծում 
բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով:  Կազ մա կերպ վում են նաև  բա րե գոր ծա կան 
հա մերգ ներ: Ա շա կերտ ներն ի րենք են ո րո շում, թե յու րա քանչ յուր տար վա ի րենց 
ա ջակ ցութ յունն ուր են ուղ ղոր դե լու։

 Բա րե գոր ծա կան աշ խա տանք ներն ուղղ ված են լի նում սո ցիա լա կան խնդիր ներ 
ու նե ցող բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րին ա ջակ ցե լուն, ման կատ նե րում կա մա վո-
րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը:

 Մեր ա շա կերտ նե րի հա մար իս կա կան տոն է դառ նում բեր քա հա վաք նե րին 
մաս նակ ցութ յու նը, որն օգ նում է սո վո րող նե րի մեջ ձևա վո րել աշ խա տա սի րութ-
յուն և  հար գանք հո ղի աշ խա տա վո րի և ն րա աշ խա տան քի նկատ մամբ:

 Կա տար ված աշ խա տան քը շատ է, բայց ա ռա վել կար ևոր է, որ ա նե լիք նե րը ևս 
 քիչ չեն:  Նոր ու հե տաքր քիր շատ ծրագ րեր ենք կյան քի կո չե լու: 

Կրթություն



Կ լի նի կա կան դեպ քեր և  թե մա ներ քննար կե լու նպա-
տա կով « Սին կո» ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յան 
շրջա նա կում ա պա գա բժիշկ ներն ու դա սա խոս նե րը 
կրկին հան դի պե ցին ԵՊԲՀ-ում:

 Մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ, սրտա բա նութ յան 
գծով 1-ին կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ա մալ-
յա  Մա նու սաջ յա նը նշեց, որ թե մա յի ընտ րութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ վա հա նաձև գեղ-
ձի հի վան դութ յուն նե րը բա վա կա նին տա րած ված են 
 Հա յաս տա նում:

 Ներ կա յաց նե լով օր վա հյու րե րին` նա հույս հայտ-
նեց, որ քննար կու մը կլի նի ին ֆոր մա տիվ և  արդ յու նա-
վետ:

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի բժիշկ-
էն դոկ րի նո լոգ, էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Ռե նա տա  Մար կոս յա նը և  ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ, «Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի 
էն դոկ րին վի րա բու ժութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար 
Ար մեն  Վար ժա պետ յանն ի րենց փոր ձը ներ կա յաց րին 
մի ջո ցառ ման ներ կա նե րին:

Ին տե րակ տիվ քննար կու մը հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռեց խո սել վա հա նաձև հան գույց նե րի խնդրի, դրա 
ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի 
մա սին:  

 Վա հա նա գեղ ձի հան գույց նե րը սո վո րա բար պա տա-
հա կան են հայտ նա բեր վում. եր բեմ հի վանդն ինքն է 
նկա տում, եր բեմ էլ շրջա պա տող մար դիկ են ու շադ-
րութ յուն դարձ նում «մե ծա ցած վա հա նա գեղ ձին»:

 Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ` ման րակր կիտ 
զննում էլ հիմք է դառ նում պա ցիենտ-բժիշկ-էն դոկ րի-
նո լոգ փոխ հա րա բե րութ յան:

 Վա հա նա գեղ ձի հան գույց նե րի ա ռա ջաց ման հիմ-
նա կան պատ ճա ռը սննդում յո դի պա կասն է:  Կար ևոր 
գոր ծոն է նաև ժա ռան գա կա նութ յու նը:

Ն շենք, որ « Սին կոն» ու սա նող նե րի կող մից սիր ված 
մի ջո ցա ռում է, ո րի կազ մա կեր պու մը, հա մա վա րա-
կով պայ մա նա վոր ված, տևա կան ժա մա նակ ընդ-
հատ վել էր, իսկ այժմ կրկին շա րու նակ վում է:  Այս 
տար վա հան դի պու մը երկ րորդն ու վեր ջինն էր:

Քն նարկ մա նը հա ջոր դեց մրցույ թի անց կա ցու մը: 
 Լա վա գույն նե րը հա մալ սա րա նի կող մից ստա ցան 
նվեր` գրքե րի տես քով:

« Սին կո» ան վա նու մը պա տա հա կան չի ընտր վել, 
այն իս պա նե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
հինգ և  ար տա հայ տում է բժշկա կան, հատ կա պես 
կլի նի կա կան ո լոր տում հայտ նի մաս նա գի տա կան 
քննարկ ման՝ «պի տի մի նուտ կա» բա ռի ի մաս տը:

Ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յան թի րա խա յին 
լսա րա նը 4-6-րդ  կուր սե րի ու սա նող ներն են, բայց 
հա ճախ մաս նակ ցում են նաև կրտսեր կուր սե րի ու-

սա նող ներ: Քն նարկ վող դեպ քե րը հա ճախ ընտր վում 
են մի ջազ գա յին փոր ձից և հ րա վիր յալ բժիշկ նե րի անձ-
նա կան պրակ տի կա յից:

«ՍԻՆԿՈՆ»ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԷ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում անց կաց վեց ՀՀ սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ-
նա կա տա րի գրա սեն յա կի հրա վե րով  Հա յաս տան ժա մա նած ավստ-
րա լա հայ դե ղա գետ  Մով սես Ին ջե ջիկ յա նի դա սա խո սութ յու նը՝ 
« Դե ղե րի տնա յին վե րաքն նութ յուն» թե մա յով։

 Հան դիպ ման սկզբում  Մով սես Ին ջե ջիկ յա նը ներ կա յա ցավ ու-
սա նող նե րին և  դա սա խո սա կան անձ նա կազ մին՝ նշե լով, որ ծնվել 
է  Սի րիա յում, որ տեղ ըն տա նի քը հայտն վել է  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան հետ ևան քով։  Հե տա գա յում, կի սատ թող նե լով ու սու մը, 
 Մով սե սը ստիպ ված ե ղավ լքել նաև պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա-
կում գտնվող  Սի րիան և բ նա կութ յուն հաս տա տել Ավստ րա լիա յում։

 Մով սես Ին ջե ջիկ յա նը դա սա խո սութ յան ըն թաց քում բնո րո-
շեց դե ղա գի տութ յու նը 4 բա ռով՝  Գի տութ յուն, Ար վեստ,  Բիզ նես, 
 Մար դա սի րութ յուն։  

 Ն րա խոս քով՝ այս բա ռե րը կազ մում են դե ղա գե տի ա մե նօր-
յա աշ խա տան քի ան բա ժան մա սը։

Անդ րա դառ նա լով դե ղե րի վա սա կար ազ դե ցութ յա նը՝ 
 Մով սես Ին ջե ջիկ յա նը մեջ բե րեց պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա-
կան տվյալ ներ, ո րոնց հա մա ձայն՝  Հա յաս տա նում միայն 2018 
թվա կա նին 3725 անձ դե ղե րի կողմ ա կի ազ դե ցութ յան հետ-
ևան քով դի մել է բժշկա կան հաս տա տութ յուն։ 

Հ րա վիր ված մաս նա գետն օ րի նակ նե րի մի ջո ցով ման րա-
մաս նո րեն ներ կա յաց րեց բժշկի և  դե ղա գե տի հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ձևա չա փե րը: 

Ին տե րակ տիվ դա սա խո սութ յան ըն թաց քում անդ րա դարձ 
ե ղավ  դե ղե րի հիմ ա կան ցան կին, ո րոնք դե ղա գետն օգ տա-
գոր ծում է, ինչ պես նաև ո րո շա կի հի վան դութ յուն նե րի դեպ-
քում դե ղե րի հա կազ դե ցութ յա նը։ 

 Դա սա խո սութ յու նը եզ րա փակ վեց  Մով սես Ին ջե ջիկ-
յա նի կող մից ու սա նող նե րին ներ կա յաց ված հե տաքր քիր 
ա ռա ջադ րան քով։

ԱՎՍՏՐԱԼԱՀԱՅԴԵՂԱԳԵՏԻԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ, 
գե նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լու պրո ֆե սոր, 
Ավստ րիա յի Գ րա ցի հա մալ սա րա նի  Բիո բան կի 
հիմ ա դիր-տնօ րեն, այժմ՝ Ավստ րիա յի Գ րա ցի 
հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տում բո լոր գի տա հե-
տա զո տա կան, կրթա կան ծրագ րե րի և  բո լոր 
Biobanking և Biomarker Research ծրագ րե րի 
պա տաս խա նա տու  Կա րի նե  Սարգս յա նը հա-
մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րու մի «Digital 
Davos -2022» գա գա թա ժո ղո վի ըն թաց քում ներ-
կա յաց րեց «Ա ռող ջա պա հութ յան ա պա գան» 
զե կույ ցը։ 

Անդ րա դառ նա լով հի վան դութ յա նը, ո րը նա 
հաղ թա հա րել է, և  ո րը հնա րա վոր ե ղավ բու ժել 
աշ խար հի լա վա գույն նյար դա վի րա բույժ նե րից 
մե կի շնոր հիվ՝ նա ընդգ ծեց, որ ե թե ծնված լի-
ներ կես դար ա ռաջ, ա պա, հնա րա վոր է՝ ողջ 
չլի ներ։ 

«Այս մա կար դա կի վի րա բու ժութ յու նը հա սա նե լի է միայն զար գա ցած աշ խար հում։  Լի նե լով 
բժիշկ, հե տա զո տող և  հի վանդ՝ ես բժշկութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ա պա գան տես նում եմ ին-
տեգ րա ցիոն մո տեց ման մեջ:  Հե տա գա փո փո խութ յուն նե րը լի նե լու են եր կու տար բեր ո լոր տում՝ 
գոր ծող ա ռող ջա պա հութ յուն և ձ ևա վոր վող ա ռող ջա պա հութ յուն», - ընդգ ծեց  Կա րի նե  Սարգս յա նը։ 

Աշ խար հում գոր ծող ա ռող ջա պա հութ յուն եռ յակն, ըստ մաս նա գե տի, նե րա ռում է՝
1. ա ռող ջա պա հութ յան աշ խա տող նե րին՝ բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր, 
2. ա պա գա հի վան դութ յուն նե րը և  նոր մար տահ րա վեր նե րը,
3. ա պա գա ախ տո րո շիչ և  թե րապև տիկ տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնք զար գա նում են հսկա յա կան 

ա րա գութ յամբ։ 

« Կաս կա ծից վեր է, որ մեր հա սա րա կութ յու նը շատ ա վե լի ա րագ է զար գա նում, քան նախ կի-
նում։  Դա վե րա բե րում է նաև բժշկա կան տեխ նո լո գիա նե րին, ո րոնք այ սօր հա սել են ան հա վա-
նա կան մա կար դա կի», - նշեց  Կա րի նե  Սարգս յա նը։ Ըստ նրա՝ «Ա պա գա ա ռող ջա պա հութ յան և 
բժշ կութ յան ձևա վոր վող եռ յա կը» զե կույ ցի հա մա ձայն, դա վե րա բե րում է ա ռող ջա պա հութ յան մի-
տում ե րին․ 2004 թվա կա նին մենք խո սում էինք անձ նա վոր ված բժշկութ յան մա սին, իսկ մի քա նի 
տա րի ա ռաջ հայտն վեց «ճշգրիտ բժշկութ յուն» տեր մի նը, և  ա ռող ջա պա հութ յու նը սկսեց ա վե լի 
շատ հակ վել դե պի մեկ ան ձը:  Շատ շու տով սո վո րա կան կդառ նան կան խար գե լիչ ընդ լայն ման մո-
տե ցու մը, թվա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը, ին տեգր ված (ա ռօր յա կյան քում) բժշկութ յու նը։ Ա պա գան 
այն չէ, թե ինչ պես ենք մենք բու ժում հի վան դութ յուն նե րը, այլ այն, թե ինչ պես ենք կան խում դրանց 
ա ռա ջա ցու մը:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րին.  Մենք պետք է պայ քա րենք հի վան-
դա նո ցը որ պես բիզ նես դի տար կե լու գա ղա փա րի դեմ:  Պետք է բարձ րաց նենք մատ չե լիութ յան 
մա կար դա կը: Ա պա գա յում մենք կհաղ թա հա րենք վճա րու նա կութ յան և  մատ չե լիութ յան խո չըն դո-
տը՝ հօ գուտ ա ռող ջութ յան հա սա նե լիութ յան, հա մա կար գի և  լա վա գույն ո րա կի կա յու նութ յան, ին-
տեգր ված ա ռողջ հի վանդ նե րի փոր ձի և  պար զա պես ա վե լի լավ ա ռող ջութ յան:

Հ նա րա վո րութ յուն նե րին․ ինչ պի սիք են կար գա վո րող բա րե լա վում ե րը, բժշկա կան սիմ բիո զի 
հե տա զո տութ յունն ու բու ժու մը, նոր ին տեգ րա ցիոն կազ մա կերպ չա կան և  բիզ նես մո դել նե րը և  
ա ռող ջա պա հա կան (տեխ նո լո գիա կան) հար թակ նե րը, ո րոնք ա պա գա բժշկութ յունն ա վե լի հա սա-
նե լի կդարձ նեն, ե թե քա ղա քա կա նութ յու նը պահ պա նի տեխ նո լո գիա կան և  բու ժիչ զար գաց ման 
ա րա գութ յու նը: 

«Ա պա գա յում մենք կկա րո ղա նանք բու ժել վեր քե րը րո պե նե րի ըն թաց քում, զար գաց նել լիար ժեք 
օր գան ներ, ոսկ րեր և բ ջիջ ներ, ստեղ ծել մարդ կա յին է ներ գիա յով աշ խա տող սար քա վո րում եր, 
վե րա կանգ նել վաս ված ու ղե ղը և  շատ ա վե լին: Ին տեգ րա տիվ ա ռող ջա պա հութ յու նը, ներ թա-
փանց ված լի նե լով մարդ կա յին մո տեց մամբ, ստա նա լով բարձ րա կարգ ախ տո րո շիչ և  թե րապև տիկ 
տեխ նո լո գիա նե րի ա ջակ ցութ յու նը, կլի նի հիմ ա կան ո րո շիչ գոր ծո նը։ Ուս տի ա պա գա յում ոչ թե 
վի րու սը կլի նի վա րա կիչ, այլ ինք նին ա ռող ջութ յու նը: Ես ու զում եմ զե կույցս ա վար տել Ան տո ւան 
դը  Սենտ Էքզ յու պե րիի խոս քե րով. « Միայն սրտով կա րե լի է ճիշտ տես նել. էա կանն ան տե սա նե լի 
է աչ քի հա մար»։ Այս պի սով, մենք ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում պետք է ա ռաջ նորդ վենք սրտով», 
- եզ րա փա կեց ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սո րը:

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆԱՊԱԳԱՆ»ԶԵԿՈՒՅՑԸ
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ԵՊԲՀ օ տար լե զու նե րի ամ բիո նը՝ դո ցենտ Ս վետ-
լա նա  Նալ բանդ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, ռու սաց 
լեզ վի յու րա հա տուկ նա խա տո նա կան դաս էր կազ-
մա կեր պել ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
ա ռա ջին կուր սե ցի նե րի հա մար։

« Չէ՞ որ, ե թե աստ ղե րը փայ լում են, ու րեմ դա ինչ-
որ մե կին պետք է»․  այս լա վա տե սա կան բա ռե րով 
սկսվեց ոչ սո վո րա կան դասն ա պա գա 

բժիշկ նե րի հա մար։

Օ տար լե զու նե րի ամ բիո նում ար դեն տա րի ներ 
ի վեր ձևա վոր վել են հե տաքր քիր ա վան դույթ ներ, 
ո րոն ցից մեկն էլ մի ջո ցա ռում երն են․ յու րա քանչ-
յուր կի սամ յա կի վեր ջում, ո րոնք ամ փո փում են ամ-
բիո նի հա ջո ղութ յուն ներն ու հաղ թա նակ նե րը։ Այդ 
մի ջո ցա ռում ե րի ըն թաց քում ու սա նող նե րը ծա-
նո թա նում են հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան 
«ոս կե» է ջե րին, ին չը կար ևոր է միջմ շա կու թա յին 
կա պե րի ընդ լայն ման և  բա րո յա կան ար ժեք նե րի 
ամ րապնդ ման, ու սա նող նե րի աշ խար հա յաց քի ձևա-
վոր ման ա ռու մով։ 

Այս ան գամ ընտր վել էր Ան տո ւան դը 
 Սենտ-Էքզ յու պե րիի « Փոք րիկ իշ խա նը» ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը։ 17-ամ յա ա պա գա բժիշկ նե րը քննար կում 
ծա վա լե ցին կեն սա կան կար ևո րութ յուն ներ կա յաց-
նող հար ցե րի շուրջ, ինչ պես, օ րի նակ, « Հա նուն ին չի՞ 
է ապ րում մար դը։ Ի՞նչ է հա վա տա րիմ ըն կե րութ յու նը 
և  ի րա կան սե րը»։

 Բուռն քննարկ ման ար ժա նա ցան գրքի հիմ ա կան 
պատ վի րան նե րը.

 Միայն սիրտն է սրա տես։ Ա մե նա կար ևո րը չես կա րող 
տես նել աչ քե րով։ Մ տա ծի՛ր ոչ միայն քո մա սին։ Ուժ գտի՛ր 
ինքդ քեզ փո խե լու հա մար: Դժ վար է դուրս գալ կախ վա-
ծութ յուն նե րի շրջա նա կից։ Ու նայն մար դիկ խուլ են ա մեն 
ին չի հա մար, բա ցի գո վես տից։  Դու չես կա րող ու սում ա-
սի րել աշ խարհն ա ռանց սեն յա կից դուրս գա լու:  Մար դու 
եր ջան կութ յունն ամ բողջ կյան քում մյուս նե րի հա մար 
փա րոս լի նելն է:

« Մենք փոր ձե ցինք հաս կա նալ և  գի տակ ցել մարդ կա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի ար ժեքն ու գե ղեց կութ յու նը գրքի 
յու րա քանչ յուր դրվա գում։ Տ պա վո րութ յուն նե րը շատ էին, 
այդ մա սին կա րե լի է խո սել ու խո սել։  Փոք րիկ իշ խա նը 
գնաց, բայց նա միշտ վե րա դառ նում է նրանց մոտ, ով-
քեր սի րով նո րից են թեր թում այդ հրա շա լի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան է ջե րը», - մի ջո ցա ռու մը եզ րա փա կեց Ս վետ լա նա 
 Նալ բանդ յա նը։
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կազ մում գոր ծող, մի ջին մաս նա գի տա-
կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող ԵՊԲՀ քո լե ջում կրթա կան նոր ծրագ-
րե րի ներդ րում ու մաս նա գի տութ յուն նե րի ցան կի ընդ լայ նու մը շա րու-
նա կա կան գոր ծըն թաց է։

 Քո լե ջի մաս նա գի տութ յուն նե րին (« Քույ րա կան գործ», « Բու ժա կան 
գործ», « Լա բո րա տոր ախ տո րո շում», «Ա տամ ա տեխ նի կա կան գործ», 
« Դե ղա գոր ծութ յուն») 2021-2022 ու սում ա կան տա րում ա վե լա ցավ ևս 
 մե կը՝ «Պ րո թե զիստ-օր թե զիստ-տեխ նիկ» մաս նա գի տութ յու նը։

«Պ րո թե զիստ-օր թե զիստ-տեխ նիկ» մաս նա գի տութ յամբ սո վո րե լու 
հնա րա վո րութ յուն  Հա յաս տա նում առ կա է միայն բժշկա կան հա մալ-

սա րա նի քո լե ջում։  Մաս նա գի տութ յու նը ներդր վել  է՝ հաշ վի 
առ նե լով նա խորդ տար վա պա տե րազ մի հետ ևան քով երկ րում 
ստեղծ ված ի րա վի ճակն ու հան րա պե տութ յու նում այս ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի սա կա վութ յու նը»,-նշում է ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ-
րեն Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը։

 Քո լե ջում մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ստա ցող ա պա-
գա պրո թե զիստ-օր թե զիստ-տեխ նիկ նե րը բա ցա ռիկ  հնա-
րա վո րութ յուն ու նեն գործ նա կան հմտութ յուն ներ ձեռք բե րել 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում՝ 
 Զին վո րի տա նը։

«Ոչ միայն մեր երկ րում, այլև տա րա ծաշր ջա նում  Զին վո րի 
տու նը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով և  
ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գետ նե րով, ով քեր ի րենց փոր ձը և 

 գի տե լիք նե րը փո խան ցում են մեր ու սա նող նե րին»,- ընդգ ծում է քո լե ջի 
ղե կա վա րը՝ հա վե լե լով, որ նոր մաս նա գի տութ յամբ ու սա նող ներն այժմ 
24-ն  են։   Նա խա տես վում է ա ռա ջի կա յում այս թի վը կրկնա պատ կել։

 Քո լե ջը չի սահ մա նա փակ վե լու առ կա մաս նա գի տութ յուն նե րով․ ընդ-
լայ նու մը նոր, պա հանջ ված ուղ ղութ յուն նե րով օ րա կար գում է։

 Նա խանշ ված նպա տակ նե րից է քո լե ջում ե ռա լե զու ու սուց ման ներդ-
րու մը՝ հաշ վի առ նե լով, որ ԵՊԲՀ հնա րա վո րութ յուն նե րը թույլ են տա լիս 

ներդ նել քո լե ջում ե ռա լե զու ու սու ցում։ Այս քայ լը հնա րա-
վո րութ յուն կըն ձե ռի ներգ րա վել օ տա րերկ րա ցի դի մորդ-
ներ և մր ցու նակ լի նել նաև ար տերկ րում։

Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը տե ղե կաց նում է նաև, որ 
ԵՊԲՀ-ի կող մից վե րամ շակ ված ծրագ րա յին փո փո խութ-
յուն նե րի շնոր հիվ, 2020/2021 ուս տա րում քո լեջ ըն դուն-
ված  ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ու սու-
մը շա րու նա կել  հա մա պա տաս խան մաս նա գի տութ յամբ  
բժշկա կան հա մալ սա րա նի երկ րորդ կուր սում՝ ա ռանց 
պե տա կան ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի։

Տ նօ րե նի փո խանց մամբ՝ այս պա հին ա մե նա պա հանջ-
ված մաս նա գի տութ յուն նե րից է քույ րա կան գոր ծը։ Ն շենք, 
որ միայն ԵՊԲՀ քո լե ջում է գոր ծում « Բու ժա կան գործ» 
մաս նա գի տութ յու նը, որն ընտ րած դի մորդ ներն ա վար տե-

լով ու սում ա ռութ յու նը, ստա նում են են թաս պա յի կո չում և  որ պես բու ժակ 
ծա ռա յութ յան են անց նում ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նում։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի քո լեջն այ սօր ու նի շուրջ  600 ու սա նող։ Կր-
թա կան հաս տա տութ յուն կա րող են ըն դուն վել 9-րդ և 12-րդ  դա սա րան ներն 
ա վար տած ա շա կերտ նե րը՝ ա ռանց տա րի քա յին սահ մա նա փակ ման:
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 Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր-
տում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում ե րի շրջա նա-
կում և 2013-ի սեպ տեմ բե րին ԵՊԲՀ-ի և Կր թա-
կան ծրագ րե րի կենտ րո նի միջև ստո րագր ված 
դրա մաշ նոր հա յին պայ մա նագ րի շնոր հիվ սկիզբ 
դրվեց գործ նա կան հմտութ յուն նե րի սի մուլ յա-
ցիոն ու սում ա կան կենտ րո նի ստեղծ մա նը:

2014-ի դեկ տեմ բե րի 22-ին ԵՊԲՀ-ում հիմ ադր-
վեց սի մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րո նը, ո րը 
բու հի ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում տե սա կան 
գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու բո լո րո-
վին նոր բարձ րա ձող էր:  Սի մուլ յա ցիոն կենտ րո-
նի մի ջո ցով մեր բու հի կրթա կան հա մա կար գում 
ներդր վել է բժշկա կան կրթութ յան նոր մե թոդ՝ 
սի մուլ յա ցիոն ու սու ցում: Այս պի սի նո րա րա րա-
կան կրթա կան մե թո դի ներ մու ծու մը բժշկա կան 
կրթութ յան թե՛ բու հա կան, թե՛ հետ բու հա կան, ինչ-
պես նաև շա րու նա կա կան կրթութ յան փու լե րում 
թույլ է տա լիս զար գաց նել ու սա նող նե րի գործ նա-
կան հմտութ յուն նե րը և ն վա զա գույ նի հասց նել բժշկա կան սխալ նե րի 
թի վը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

 Սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նը նե րա ռում է չորս հիմ ա կան կլի նի կա կան 
ուղ ղութ յուն ներ` վե րա կեն դա նա ցում, ին տեն սիվ թե րա պիա, վի րա բու-
ժութ յուն, ման կա բար ձութ յուն և  գի նե կո լո գիա: « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցում տե ղա կայ ված կենտ րո նի սրահ նե րը 
հա մալր ված են հա մա պա տաս խան մուլ յաժ նե րով, շար ժա սար քե րով և 
կր թա կան ծրագ րեր պա րու նա կող հա մա կար գիչ նե րով:

 Սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նը վե րա կեն դա նաց ման, ին տեն սիվ թե րա պիա-
յի, ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի, վի րա բու ժութ յան, ընդ հա նուր 
կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րի ուղ ղութ յամբ մաս նա գի տա կան կա րո-
ղութ յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար նո րա գույն բժշկա կան սի մուլ յա ցիոն 
կրթա կան հա մա լիր է, ո րը նե րա ռում է հա տուկ ծրագ րա յին ա պա հով-
մամբ հա մա կարգ չայ նաց ված ռո բոտ ներ, հա մա կարգ չա յին և  հա րա կից 
տեխ նի կա, հա մա պա տաս խան կա հույք, ինչ պես նաև սի մուլ յա ցիոն 
բժշկա կան կրթութ յա նը վե րա բե րող մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յուն: 
 Պա տա հա կան չէ, որ կենտ րո նը որ դեգ րել է « Սո վո րեց նե լով սո վո րում 
են» կար գա խո սը: Բժշ կա կան այս նոր ուղ ղութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս բարձր կուր սե րի ու սա նող նե րին, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե-
րին, ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին փո խան ցել ի րենց ար դեն ստա ցած գի տե-
լիք նե րը, ինչ պես նաև դա սա խո սել:  Կենտ րո նում կի րառ վում են ու սա-
նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րը ստու գե լու քննա կան նո րա րար 
մե խա նիզմ եր:  Տա րի նե րի ըն թաց քում այն սիր վեց ա պա գա բժիշկ նե-
րի, ինչ պես նաև ար դեն կա յա ցած մաս նա գետ նե րի կող մից:

Ն շենք, որ սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը վե րա պատ-
րաստ վել են ար տերկ րի հե ղի նա կա վոր ու սում ա կան կենտ րոն նե րում: 
Ա ռա ջա տար փոր ձի ներդր ման և  բա րե փո խում ե րի լա վա գույն արդ-
յունքն ա պա հո վե լու նպա տա կով ԵՊԲՀ-ի սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի և 
կ լի նի կա կան ամ բիոն նե րի դա սա խոս նե րի, օր դի նա տոր նե րի հա մար 
ևս  պար բե րա բար անց կաց վում են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
ներ մի ջազ գա յին ճա նա չում ու նե ցող փոր ձա գետ նե րի կող մից, կազ մա-
կերպ վում են մաս նա գետ նե րի փո խայ ցեր, ու սում ա կան վար ժանք ներ:

Ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու թե մա յով վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց ներ են կազ մա կերպ վում նաև բժիշկ նե րի և 
 բուժ քույ րե րի հա մար:

Շ նոր հա վո րում ենք ու սում ա կան սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի ողջ անձ-
նա կազ մին` մաղ թե լով նոր ձեռք բե րում եր և  հա ջո ղութ յուն ներ, հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նում:
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 Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րը տա րած ված 
են  Հա յաս տա նում և  յու րա քանչ յու րը՝ ան կախ տա րի քից 
և  սե ռից, կա րող է առնչ վել այդ ախ տա հար ման հետ:  
 Վա հա նաձև գեղ ձի ախ տա հա րու մը հան դի պում է երկ
րագն դի ա մեն 10րդ բ նակ չի մոտ և  ու նի ա վե լաց ման մի
տում:   Հարկ է նշել, որ վա հա նաձև գեղ ձի խնդիր ներն 
ա վե լի հա ճախ հան դի պում են կա նանց մոտ:

ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  էն դոկ րի նո լո գիա կան 
բա ժան մուն քի բժիշկ  Ռե նա տա  Մար կոս յանն անդ րա դար
ձել է խնդրի ա ռա ջաց ման հիմ ա կան պատ ճառ նե րին և 
հ նա րա վոր կան խար գել մա նը:

-  Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րը ա մե նա տա րած-
ված հի վան դութ յուն նե րի շարքն են դաս վում, կնշե՞ք հիմ ա-
կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք մե ծաց նում են վա հա նաձև գեղ ձի 
հի վան դութ յուն նե րի և  քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա-
նութ յու նը։

- Ա ռաջ նա յին պատ ճառ նե րից է  յո դի պա կա սը կամ ա վել ցու-
կը:  Վա հա նաձև գեղ ձի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան հա մար յոդն անհ-
րա ժեշ տութ յուն է, և դ րա պա կա սը, ինչ պես նաև՝ ա վել ցու կը կա րող են 
հան գեց նել մի շարք հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Ինչ պես գո-
յա ցութ յուն նե րի, այն պես էլ վա հա նաձև գեղ ձի այլ հի վան դութ յուն նե րի 
գե նե տիկ նա խա հա կու մը նույն պես մեծ նշա նա կութ յուն ու նի։ Ե թե ժա-
ռան գա կա նութ յու նը ըստ վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րի ծան-
րա բեռն ված է, ա պա պետք է կրկնա կի զգոն լի նել։

 Մեծ նշա նա կութ յուն ու նի նաև կեն սա կերպն ու է կո լո գիան:       Են թադր-
վում է, որ ծխե լը նպաս տում է թու նա վոր խպի պի ա ռա ջաց մա նը։  Բա ցի 
այդ՝ ծխող նե րի մոտ գրե թե 7-8 ան գամ ա վե լի հա ճախ է հան դի պում ցայ-
տուն ար տա հայտ ված էկ զօֆ տալմ: Բ նակ լի մա յա կան ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րը կա րող են ազ դել վա հա նաձև գեղ ձի աշ խա տան քի վրա։ 
 Շատ մեծ դեր ու նեն նաև տար բեր «վա սա կար» ար տադ րութ յուն նե րը։ 
 Պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ նաև ճա ռա գայ թու մը:  Չեր նո բի լից հե-
տո Ուկ րաի նա յում և  Բե լա ռու սում գրե թե 10 ան գամ ա վե լա ցել է վա հա-
նաձև գեղ ձի ու ռուցք ու նե ցող հի վանդ նե րի թի վը, և ն րանց թի վը մինչ 
այժմ ա ճում է՝ չնա յած այս քան տա րի է ան ցել։  Հատ կա պես ա վե լի հա-
ճախ այն հան դի պում է ե րե խա նե րի մոտ, քա նի որ նրանց վա հա նաձև 
գեղ ձը ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ ռա դիոակ տիվ յոդ է կլա նում, և ն րա 
աշ խա տան քը խախտ վում է։  Ֆու կու սու մա յում վթա րից հե տո զգա լիո րեն 
ա վե լա ցել է վա հա նաձև գեղ ձի ու ռուցք ու նե ցող ե րե խա նե րի թի վը։

 Ո րո՞նք են վա հա նաձև գեղ ձի ախ տա հար ման հիմ ա կան ախ տան
շան նե րը:

-  Թեր ֆունկ ցիա յի ժա մա նակ հա ճա խա կի դիտ վում է թու լութ յուն, քնկո-
տութ յուն, այ տուց վա ծութ յուն, փոր կա պութ յուն, բնո րոշ է նաև մա զա թա-
փութ յուն, իսկ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի մոտ` դաշ տա նա յին ցիկ լի խան գա-
րում եր:  Վա հա նաձև գեղ ձի հոր մոն նե րի գե րար տադ րութ յու նը կա րող է 
ա ռա ջաց նել գրգռվա ծութ յուն և  ան հանգս տութ յուն, քա շի նվա զում, հա-
ճա խասր տութ յուն, դյուր հոգ նե լիութ յուն: Բ նո րոշ է նաև քնի խան գա րում:

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հա ճա խա ցել են վա հա նաձև գեղ ձի 
հան գու ցա յին ախ տա հա րում ե րը (բա րո րակ և  չա րո րակ), ո րոնք ո րոշ 
դեպ քե րում կա րող են ար տա հայտ վել վա հա նաձև գեղ ձի տե սա նե լի մե-
ծա ցու մով:  Ծա վա լի մե ծաց ման հաշ վին վա հա նաձև գեղ ձը սեղ մում է 
շնչա փո ղը և  հա րա կից խո շոր ա նոթ նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով գլխապ տույտ, 
գլխա ցավ, սուր, նո պա յաձև կամ խեղ դող հազ:  Լի նում են դեպ քեր, երբ 
ու ռուց քը չա փե րով լի նում է փոքր, և  հի վան դը որ ևէ գան գատ չի ու նե-
նում:
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Սք րի նին գա յին հե տա զո տութ յուն նե րը թույլ են տա լիս վաղ շրջա նում 
հայտ նա բե րել այդ հան գույց նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ վա հա նաձև գեղ ձի 
հան գու ցա յին գո յա ցութ յուն նե րի 1-5%-ը չա րո րակ են, հետ ևա բար՝ վա-
հա նաձև գեղ ձի հան գույց ներ ու նե ցող պա ցիենտ նե րը պետք է գտնվեն 
բժշկա կան հա տուկ հսկո ղութ յան ներ քո:

 Ցա վով պետք է նշեմ, որ վա հա նաձև գեղ ձի չա րո րակ ու ռուցք նե րով 
ախ տա հա րու մը բա վա կա նին ե րի տա սար դա ցել է:

 Վա հա նաձև գեղ ձի հան գույց ներ ու նե ցող 100 հի վան դից 1-5-ի մոտ 
հայ նա բեր վում է չա րո րակ ու ռուցք:  Չա րո րակ ու ռուցք նե րը լի նում 
են դի ֆե րենց ված և չ դի ֆե րենց ված:  Դի ֆե րենց ված՝ պա պիլ յար և 
 ֆու լի կուլ յար ձևե րի բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը հաս նում է 95-
100%-ի:  Բա րե բախ տա բար, քիչ են ոչ դի ֆե րենց ված ձևե րը, ո րոնք կոչ-
վում են ա նապ լաս տիկ: Դ րանք քաղց կե ղի ա մե նա սար սա փե լի տե-
սակն են. ա րագ աճ են ար ձա նագ րում և  ան բու ժե լի են:  Վա հա նաձև 
գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րից է մե դուլ յար քաղց կե ղը, որն ա ռա ջա նում 
է հա տուկ C բջիջ նե րից: Դ րանք ար տադ րում են ոչ թե վա հա նա գեղ ձի 
հոր մոն ներ, այլ կալ ցիո տո նին, ո րը մաս նակ ցում է կալ ցիու մի փո խա-
նա կութ յան մեջ: C բջիջ նե րը բնու թագր վում են ա րագ մե տաս տա վոր-
մամբ: Ախ տո րո շու մը հաս տա տե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է հե ռաց նել 
վա հա նաձև գեղ ձը և  ավ շա յին (լիմ ֆա տիկ) հան գույց նե րը, որ պես զի 
հե տա գա յում բա ցա ռենք հի վան դութ յան կրկնվե լու հա վա նա կա նութ-
յու նը:  Մե դուլ յար քաղց կե ղի բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը 75-85 % է:

 Ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րի 
բու ժու մը:

 Հի պո ֆունկ ցիա յի ժա մա նակ ցուց ված է փո խա րի նող թե րա պիա, 
ո րը ի րա կա նաց վում է լևո թի րոք սի նով:  Հի պեր ֆունկ ցիա յի դեպ-
քում անհ րա ժեշտ է սուպ րե սիվ թե րա պիա, ռա դիո յո դա թե րա պիա: 
Այն պա ցիենտ նե րը, ո րոնց մոտ ախ տո րոշ վել է հան գու ցա վոր խպիպ 
ա ռանց ֆունկ ցիա յի խան գար մամբ, դե ղե րով բուժ ման կա րիք չու նեն: 
 Վա հա նաձև գեղ ձի չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն նե րի բուժ ման մե թոդն 
է վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րը և  ռա դիո յո դա թե րա պիան:

 Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րը ախ տո րո շե լու հա մար անհ-
րա ժեշտ հե տա զո տութ յու ներն են` հոր մոն նե րի ո րո շու մը ար յան մեջ, 
ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յու նը, կա րի քի դեպ քում նաև է լաս տոգ-
րա ֆիան:

 Հա մադ րե լով կլի նի կա կան և  հոր մո նա յին տվյալ-
նե րը, ինչ պես նաև ՈՒՁՀ տվյալ նե րը, նշա նակ վում 
է հա մա պա տաս խան բու ժում՝ կոն սեր վա տիվ կամ 
ոչ կոն սեր վա տիվ:

 Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րի արդ յու-
նա վետ բուժ ման հա մար կար ևոր է վաղ հայտ նա-
բե րու մը, հատ կա պես՝ չա րո րակ ու ռուցք նե րի պա-
րա գա յում:

Կլինիկական



« Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի ամ բողջ անձ նա կազ մը՝ ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րի գլխա վո րութ յամբ, գտնվում է Covid-19 
հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի ա ռաջ նագ-
ծում՝ միա սին  հաղ թա հա րե լով վտան գա վոր 
հի վան դութ յան ար դեն չորս ա լիք։

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ, ԵՊԲՀ պրո-
ֆե սոր Ա րեն  Բաբ լում յա նը ցա վով ար ձա-
նագ րում է, որ ոչ բո լո րին է հա ջող վել փրկել։ 
 Հատ կա պես ծանր է այն միտ քը, որ ան դառ-
նա լի կո րուստ նե րի կե սից ա վե լին ե ղել են 
ապ րի լից հե տո, երբ մեկ նար կեց զանգ վա-
ծա յին պատ վաս տում ե րի գոր ծըն թա ցը։

«Օ միկ րոն տե սա կով հա րուց ված նոր ա լի-
քի հետ բախ վե լու ռիս կը մեծ է, ո րը կա րե լի է կան խար գե լել հա սա նե լի և  անվ-
տանգ գոր ծո ղութ յուն նե րի, հա կա հա մա ճա րա կա յին վար քա գիծ դրսևո րե լու և 
 պատ վաստ վե լու մի ջո ցով», -նշում է պրո ֆե սոր Ա րեն  Բաբ լում յա նը։

«Այ սօր մենք կանգ նած ենք հեր թա կան՝ թվով 5-րդ  ա լի քի դար պաս նե րի 
ա ռաջ։ Դ րա մա սին է վկա յում 11 օր շա րու նակ ակ տիվ բուժ ման մեջ գտնվող 
պա ցիենտ նե րի թվի ա ճը, որն այս ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մել է 57 %, 
ինչ պես նաև նոր հայտ նա բեր ված դեպ քե րի թվի տե սա նե լի ա ճը, ո րը 2021 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 8-ից հե տո գրե թե հնգա պատկ վել է»,-նշում է գլխա վոր 
բժիշ կը՝ ա վե լաց նե լով, որ Օ միկ րոն տե սա կով հա րուց ված նոր ա լի քի հետ 
բախ վե լու ռիս կը մեծ է, ո րը թեև ա ռա ջաց նում է հի վան դութ յան ա վե լի թեթև 
ախ տան շան ներ, բայց վտան գա վոր է տա րած ման պայթ յու նա յին ա րա գութ-
յամբ և կրկ նա վա րակ ա ռա ջաց նե լու տաս նա պա տիկ ա վե լի մեծ հա վա նա կա-
նութ յամբ։

Ինչ պես ար ձա նագ րում է Ա րեն  Բաբ լում յա նը, նման ի րա վի ճա կում մեծ է 
հի վան դա նո ցա յին հա մա կար գի ռե սուրս նե րի ա րագ սպառ ման վտանգն իր 
բո լոր ծանր հետ ևանք նե րով։ « Յու րա քանչ յուր «ծանր հետ ևանք» ձևա կերպ-
ման հետ ևում մար դու կյանք է, չի րա կա նաց ված նպա տակ ներ, կի սատ մա-
ցած գոր ծեր։ Ին չու՞ են թար կել մեզ և  մեր հա րա զատ նե րին նման  փոր ձութ յան, 
ե թե կա րե լի է կա ռա վա րել հի վան դութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ռիս կե րը՝ 
պարզ, հա սա նե լի և  անվ տանգ գոր ծո ղութ յուն նե րի,

մաս նա վո րա պես` հա կա հա մա ճա րա կա յին վար քա գիծ դրսևո րե լու և 
 պատ վաստ վե լու մի ջո ցով»,-կոչ է ա նում գլխա վոր բժիշ կը։

Ըստ նրա՝ ար դեն կան գի տա կան ա պա ցույց ներ, որ ան գամ օ միկ րո նի պա-
րա գա յում պատ վաստ ված մար դիկ առն վազն՝ 65%-ով, իսկ խթա նիչ դե ղա չափ 
ստա ցած նե րը՝ 81%-ով ա վե լի պաշտ պան ված են հի վան դութ յան ծանր և  ան-
դառ նա լի ըն թաց քից։

Ա րեն  Բաբ լում յա նի կար ծի քով՝ սա է Արևմտ յան Եվ րո պա յի կող մից ընտր-
ված ճա նա պար հը, ո րը պետք է լի նի նաև մե րը։

Հ.Գ. Ն կա րում պատ կեր ված են Եվ րա միութ յան 5 ա ռա վել շատ պատ վաստ-
ված և 5 ա ռա վել քիչ պատ վաստ ված երկր նե րի և  Հա յաս տա նի՝ կո րո նա վի րու-
սից մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րը՝ 1 մլն բ նակ չի հաշ վով։
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 Հան րա յին ի րա զեկ ման լայ նա ծա վալ աշ խա տանք 
ի րա կա նաց նե լով` ԵՊԲՀ մաս նա գետ նե րը բազ միցս 
նշել են այն մա սին, որ COVID-19-ի ազ դե ցութ յու նը 
ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի վրա չի սահ մա-
նա փակ վում միայն հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կի 
վատ թա րաց մամբ. այն բա ցա սա բար է անդ րա դառ-
նում նաև ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կա ռա-
վար ման արդ յու նա վե տութ յան վրա:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րի փո խանց մամբ` ա ռա-
վել տա րած ված, ինչ պես նաև, ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան պայ ման-
նե րում վաղ հայտ նա բեր ման են թա կա, կյան քում 
ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր ված չա րո րակ նո րա-
գո յա ցութ յուն նե րի փու լե րի վեր լու ծութ յու նը վկա-
յում է, որ վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր ված I-II 
փու լե րում հայտ նա բեր ման ցու ցա նիշ նե րի բա րե լա-
վու մը գրան ցել է էա կան հե տըն թաց՝ 2020 թվա կա-
նին կազ մե լով ըն դա մե նը 42%, ո րը 8.4%-ով ցածր է 2019-ի (50.4%) և 3%-ով՝ 2016-ի 
տվյալ նե րից:

Տվ յալ նե րի հա մա ձայն` ա ճել է III և IV փու լե րում հայտ նա բեր ված հի վան-
դութ յան տե սա կա րար կշի ռը, մաս նա վո րա պես՝ III փու լում են հայտ նա բեր վել 
քաղց կե ղի 25.4%-ը, ո րը վեր ջին 5 տա րի նե րի ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն է, իսկ IV 
փու լում՝ 32.6%-ը, ո րը բարձր է 2019-ի ցու ցա նի շից, սա կայն ա վե լի ցածր է 2016-
2018թթ. տվյալ նե րից: 

 Հի վան դութ յան I-II փու լե րում հայտ նա բե րու մը 2020-ին նա խորդ տար վա հա-
մե մատ ա ռա վել մեծ ան կում է ար ձա նագ րել վա հա նա գեղ ձի՝ 16.2%-ով, հաս տա-
ղու՝ 14.3%-ով, կրծքա գեղ ձի՝ 11%-ով, մաշ կի մե լա նո մա յի՝ 10.4%-ով և  ար գան դի 
պա րա նո ցի՝ 9.6%-ով քաղց կե ղի մա սով:

 Կար ևոր է ի րա զեկ լի նել, որ վե րոնշ յալ քաղց կե ղի տե սակ նե րը հան դի սա նում 
են այն հի վան դութ յուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր է վաղ հայտ նա բե րել զանգ վա-
ծա յին սքրի նինգ նե րի և  թի րա խա յին հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով:
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Օ րերս ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յու նը, շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցի տնօ րեն  Բագ րատ  Բա վե յա նին, հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի անձ նա կազ մին 
ներ կա յաց րեց տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ-
տո նա կա տար, բոք սա յին բա ժան մուն քի  ղե-
կա վար, գլխա վար բժշկի տե ղա կալ Հ ռիփ սի մե 
Ապ րես յա նին:

Ինչ պես նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը՝ իր աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան շուրջ 10 տա րին  Բագ րատ  Բա վե յա նը, 
ղե կա վա րե լով հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցը, կա րո ղա ցել է հա մախմ բել և  ա մե նա ծանր 
պա հե րին դառ նալ կողմ ո րո շիչ հի վան դա նո ցի 
անձ նա կազ մի հա մար՝ իր կյան քի 25 տա րի նե րը 
նվի րե լով ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յա նը:

 Խո սե լով մար տահ րա վեր նե րի մա սին՝ Ար-
մեն  Մու րադ յա նը տնօ րե նի նո րան շա նակ պաշ-
տո նա կա տա րին հոր դո րեց՝ պահ պա նե լով հի-
վան դա նո ցի ձեռք բե րում ե րը, ա վե լաց նել նոր 

ո րակ:
 Բագ րատ  Բա վե յա նը նշեց, որ պա տիվ է ու նե ցել եր կար տա րի ներ աշ-

խա տել հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի մեծ անձ նա կազ մի հետ:
«Կ յան քի այս փու լում ընտ րութ յուն եմ կա յաց րել՝ հօ գուտ մաս նա գի-

տա կան զար գաց ման»,-շեշ տեց նա՝ մաղ թե լով, որ տա րի նե րի ըն թաց-
քում ի րա կա նաց ված աշ խա տանքն ա վե լի մեծ արդ յունք ներ գրան ցի՝ ի 
նպաստ ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան, ա վե լաց նե լով՝ ե րե խա նե րի ա ռող-
ջութ յան հա մար ներդ րած յու րա քանչ յուր լու մա տա րի նե րի ըն թաց քում 
տաս նա պա տիկ վե րա դառ նում է:

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի նո րան շա նակ պաշ տո նա կա-
տար Հ ռիփ սի մե Ապ րես յա նը, ստանձ նե լով պա տաս խա նա տու և 
 պար տա վո րեց նող պաշ տո նը, նշեց՝ հա մալ սա րա նա կան թի մի ա ջակ-
ցութ յամբ պատ րաստ է կա տա րել ա ռա վե լա գույ նը՝ հի վան դա նո ցի աշ-
խա տան քը լա վա գույնս կազ մա կեր պե լու հա մար:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը եր կար տա րի ներ հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցը ղե կա վա րե լու հա մար  Բագ րատ  Բա վե յա նին հանձ-
նեց պատ վո գիր:

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ»ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸՆՈՐՏՆՕՐԵՆՈՒՆԻ
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100-ամ յա բու հի ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի հո բել յան նե րը ևս  մեկ 
ա ռիթ են՝ վե րարժ ևո րե լու նրանց ան ցած ճա նա պարհն ու բժշկութ յան 
պատ մութ յան մեջ ու նե ցած ներդ րու մը:

 Վեր ջերս բժիշկ, կլի նի ցիստ, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ, 
ման կա վարժ, գիտ նա կան, ան վա նի սրտա բան, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս 
 Կառ լեն Ա դամ յա նի 85-ամ յա հո բել յանն էր:   

 Կառ լեն Ա դամ յա նը 1959 թվա կա նին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տը:

 Նա 1962-1965 թվա կան նե րին ե ղել է ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յան սրտա բա նութ յան և սր տի վի րա հա տութ յան ինս տի տու տի 
աս պի րանտ, նույն ինս տի տու տի աշ խա տա կից, ա պա՝ սրտի խրո նի կա-
կան ի շե միկ հի վան դութ յան բաժ նի վա րիչ, Եր ևա նի սրտա բա նութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի տնօ րեն, 1995 թվա կա նից՝ միա ժա-
մա նակ՝ Ազ գա յին ա ռող ջա պա հութ յան ինս տի տու տի կլի նի կա կան սրտա-
բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր սրտա բան (1979-2001), 
 Հա յաս տա նի սրտա բան նե րի ըն կե րակ ցութ յան նա խա գահ, Սր տա բան-
նե րի եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յան գլխա վոր ա սամբ լեա յի ան դամ:

Սկզ բում ցան կա ցել է վի րա բույժ դառ նալ. աշ խա տել է որ պես սրտա յին 
վի րա բույժ, սա կայն հե տա գա յում ո րո շում է կա յաց րել վի րա բու ժութ յու-
նից ան ցում կա տա րել դե պի թե րա պիա, ին չը, ինչ պես ինքն է գնա հա տել, 
բժշկութ յան մեջ բա վա կա նին հազ վագ յուտ եր ևույթ է:

Ան վա նի մաս նա գե տը շուրջ 500 գի տա կան աշ խա տան քի, այդ 
թվում՝ 4 մե նագ րութ յան հե ղի նակ է։

 Գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը նվիր ված է սրտա բա նութ յան 
բնա գա վա ռում կլի նի կա ֆունկ ցիո նալ ուղ ղութ յան ներդր մա նը։ 
Աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում են սրտամ ա նի սուր ին ֆարկ տի 
դեպ քում սրտի դիաս տո լա յին ֆունկ ցիա յի խան գար ման և  ձախ 
փո րո քի ձևա փոխ ման մե խա նիզմ ե րին, դրանց կան խար գել ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րին։ Մ շա կել է սրտի ի շե միկ հի վան դութ յան 
և բ նա ծին ա րատ նե րի դեպ քում սրտի ֆունկ ցիո նալ ան բա վա-
րա րութ յան հա յե ցա կար գը և  ա ռա ջար կել ար յան շրջա նա ռութ-
յան ան բա վա րա րութ յան մինչկ լի նի կա կան փու լի զար գաց ման 
դա սա կար գում։ Կ լի նի կա կան սրտա բա նութ յան մեջ ներդ րել է 
կեն սա ռիթ մա բա նութ յան և  ի մու նա բա նութ յան ուղ ղութ յուն նե րը, 
զբաղ վել զար կե րա կա յին հի պեր տո նիա յի և սր տի ի շե միկ հի վան-
դութ յան ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին կան խար գել ման հար ցե րի 
ու սում ա սի րութ յամբ։

 Կառ լեն Ա դամ յա նին եր կար տա րի ներ հա ջող վել է նաև հա-
մա տե ղել կլի նի կա կան, ման կա վար ժա կան և  գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը:

 Նա կանգ նած է մեր երկ րում սրտա բա նա կան ծա ռա յութ յան 
ստեղծ ման ու կա յաց ման ա կունք նե րում. պրո ֆե սո րի սա նե-
րը լրաց րել են սրտա բան նե րի շար քերն ինչ պես Եր ևա նում, 
այն պես էլ՝ հան րա պե տութ յան մար զե րում:  Նա մեծ ա վանդ 
ու նի տար բեր սերն դի սրտա բան նե րի կա յաց ման գոր ծում:

«Բժշ կութ յան մեջ հա մա ռութ յուն և  աշ խա տա սի րութ յուն է 
պետք: Դ րա նով է տար բեր վում բժշկի մաս նա գի տութ յու նը»,- 
այս հա մոզ մուն քով էլ ան վա նի բժիշկն ան ցել է մաս նա գի-
տա կան ու ղի, ո րով կար միր թե լի նման անց նում է նրա մո-
տե ցու մը՝  Կառ լեն Ա դամ յա նը հա նուն ա ռող ջութ յան պայ քար 
մղե լով՝ պարգ ևել է ապ րե լու հա վատ:

Հոբելյան



Աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում երն այ սօր 
ամ բողջ աշ խար հում գիտ նա կան նե րի ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում են։ Ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խարhա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րով՝ 
աշ խար հում 160 ե րե խա յից մեկն ու նի աու տիզ մի 
սպեկտ րի խան գա րում:

ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա-
տի փոխ դե կան, նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս, նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի աս-
պի րանտ  Մե րի Մ խի թար յա նը ո րո շել է անդ րա-
դառ նալ այդ խնդրին՝ ա ռան ձին հե տա զո տութ յան 
մի ջո ցով։

«Աու տիզ մի սպեկտ րի խան գար ման ռիս կի գոր-
ծոն նե րի ու սում ա սի րու մը և գ նա հա տու մը ՀՀ-ում՝ 
Եր ևան քա ղա քի օ րի նա կով» թե մա յով հե տա զո-
տութ յան գի տա կան ղե կա վա րը ԵՊԲՀ գի տութ յան 

գծով պրո ռեկ տոր, կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յանն է։ 

 Մե րի Մ խի թար յա նի խոս քով՝ բժշկա կան բու հում գոր ծող նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո-
րիա յի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող հե տա զո տութ յան թե ման շատ ար դիա կան է ամ բողջ 
աշ խար հում։ Ն յար դա յին զար գաց ման հետ կապ ված խնդիր նե րը, այդ թվում՝ աու տիզ մը, 
ըստ նրա, տա րած ված են աշ խար հի երկր նե րի մեծ մա սում։

« Վեր ջին 50 տար վա ըն թաց քում աշ խար հում ա հագ նա ցող թվեր են ար ձա նագր վել, և  
այդ թվե րը մենք կա րող ենք նկա տել նաև  Հա յաս տա նում։ Ե թե տա րի ներ ա ռաջ հա սա րա-
կութ յան մեջ շատ հազ վա դեպ կա րող էինք հան դի պել նման խնդրով ե րե խա նե րի, ա պա 
հի մա այդ պի սի դեպ քերն ա վե լի հա ճա խա կի են դար ձել։  Գու ցե, հի մա նման խնդիր ներն ու 
հի վան դութ յուն ներն ա վե լի ճա նա չե լի են, այ սինքն՝ մենք ա վե լի շատ բան գի տենք դրանց 
մա սին, կամ, մի գու ցե, ախ տո րո շում ա վե լի լավ է կա տար վում, ա մեն դեպ քում, որ պես 
հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան խնդիր, զար գաց ման հետ կապ ված հի վան դութ յուն նե րը 
շատ կար ևոր և  ար դիա կան են, քա նի որ այդ խնդիր նե րով ե րե խա նե րը և  ա պա գա յում 
նաև մե ծա հա սակ նե րը սո վո րա բար ու նե նում են հա րա կից մի շարք խնդիր ներ և  այս կամ 
այն աս տի ճա նի հաշ ման դա մութ յուն», - նշում է  Մե րի Մ խի թար յա նը։

 Հաշ վի առ նե լով հար ցի ար դիա կա նութ յու նը և  քիչ ու սում ա սիր ված լի նե լը  Հա յաս տա նում՝ 
նա ո րո շեց զբաղ վել աու տիզ մի սպեկտ րի խան գար ման խնդիր նե րով  Հա յաս տա նում, իսկ 
ա վե լի կոնկ րետ՝ Եր ևա նի տա րած քում։

« Մի ջին զար գա ցում ու նե ցող երկր նե րում նմա նա տիպ հե տա զո տութ յուն նե րը սա կա վա-
թիվ են, ո րով հետև ա վե լի լուրջ ա ռող ջա պա հա կան խնդիր ներ կան։ Այ սինքն՝ զար գաց-
ման հետ կապ ված խնդիր նե րը մի փոքր աչ քա թող ար ված վի ճա կում են։  Նույ նը կա րող 
ենք ա սել  Հա յաս տա նի մա սին։  Մինչև օրս մենք չու նեինք աու տիզ մով ախ տո րոշ ված ե րե-
խա նե րի հստակ թի վը։  Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի 
հետ փոր ձե ցինք կա տա րել նաև այդ քար տե զագ րու մը։ Արդ յուն քում 1000 ե րե խա յի տվյալ-
ներ վեր հան վե ցին հան րա պե տութ յան մասշ տա բով», - շեշ տում է  Մե րի Մ խի թար յա նը՝ 
հա վե լե լով, սա կայն, որ ի րա կան թի վը կա րող է մոտ 3 ան գամ ա վե լին լի նել։ 

Աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րու մը նյար դա զար գաց ման խան գա րում է, այ սինքն՝ իր մեջ 
նե րա ռում է մի շարք խա թար ված ո լորտ ներ։ Աու տիզ մով ե րե խա նե րի մոտ խա թար ված է 
խոս քը, հա ղոր դակ ցու մը, ու նեն կրկնվող ստե րեո տի պա յին վարք։

 Մե րի Մ խի թար յա նի հա մոզ մամբ՝ աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րու մը՝ որ պես ա ռող ջա-
պա հա կան խնդիր, շատ մեծ հու զա կան և  ֆի նան սա կան բեռ է և՛ ըն տա նի քի, և՛ երկ րի հա-
մար։
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«Այս կար ևոր խնդի րը պետք է ան պայ ման ու սում ա սի րել 
և  փոր ձել գտնել մեր առջև դրված խնդիր նե րի հաս ցեագր-
ված լու ծում ե րը։  Ցա վա լի է, որ  Հա յաս տա նում նմա նա տիպ 
հե տա զո տութ յուն ներ դեռ չեն ար վել, բայց սկիզ բը դրված 
է», -շեշ տում է նա։ 

Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված աու տիզ մը 
(ռիս կի գոր ծոն նե րը)․ 

Չ նա յած ամ բողջ աշ խար հում կա տար վող բազ մա թիվ հե-
տա զո տութ յուն նե րին և  այն փաս տին, որ ժա ռան գա կան 
գոր ծո նը բա ցա հայտ ված պատ ճառ նե րի շար քում է՝ ԵՊԲՀ 
աս պի րան տի փո խանց մամբ՝ մո տա վո րա պես 100-ից ա վե լի 
չու սում ա սիր ված գե ներ կան, ո րոնք պա տաս խա նա տու են 
աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում ե րի հա մար։

« Գոր ծոն նե րի մյուս շարքն ան վա նում են շրջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ, ո րոնց կա րե լի 
է բա ժա նել պրե-, պե րի- և  նեո նա տալ խմբե րի։ Ա ռա վել նշա նա կա լի հա վա նա կան պրե-
նա տալ գոր ծոն նե րը հետև յալն են՝ ծնող նե րի տա րի քը, հղիութ յուն նե րի միջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծը, հղիութ յան ըն թաց քում կնոջ ի մու նա յին կար գա վի ճա կը (վա րակ ներ, 
աու տոի մուն հի վան դութ յուն ներ), դե ղե րի օգ տա գոր ծու մը (մաս նա վո րա պես՝ հա կա դեպ-
րե սանտ ներ, հա կաասթ մա տիկ դե ղեր, հա կաէ պի լեպ տիկ ներ), կնոջ նյու թա փո խա նա-
կութ յան վի ճա կը (շա քա րա յին դիա բետ, գերճն շում, հղիութ յան ըն թաց քում ա վե լորդ քաշ), 
կնոջ սննդա կար գա յին կար գա վի ճա կը (ֆո լաթթ վի, եր կա թի ըն դու նու մը, վի տա մին D-ի մա-
կար դա կը և  այլն)», - ման րա մաս նում է հե տա զո տութ յան հե ղի նա կը: Որ պես ռիս կի գոր-
ծոն նա ա ռանձ նաց նում է նաև ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ խթա նիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը։ 
« Հարց ված մայ րե րի մոտ նկա տե ցինք մի տում, որ հա մար յա բո լո րը ծննդա բե րութ յան ժա-
մա նակ ա ռանց ու ղե ցույց նե րին հետ ևե լու օգ տա գոր ծել են խթա նիչ ներ։  Վեր ջին նե րը նշա-
նակ վում և  կի րառ վում են միայն հստակ ցու ցում ե րի դեպ քում», - ընդգ ծում է  Մե րի Մ խի-
թար յա նը։   

Ն րա խոս քով՝ ռիս կի այլ գոր ծոն նե րի թվում է շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծութ յու նը 
ծանր մե տաղ նե րով կամ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում կի րառ վող լու ծիչ նե րի հետ ևան քով 
օ դի աղ տոտ վա ծութ յու նը։ 

« Ժա ռան գա կան գոր ծո նը մենք չենք կա րող փո խել, բայց շրջա կա մի ջա վայ րի ռիս կի գոր-
ծոն նե րի վրա ազ դել կա րող ենք։ Այ սինքն՝ դրանք այն գոր ծոն ներն են, ո րոնք հնա րա վոր է 
փո փո խութ յան են թար կել և  կան խել դրան ցով պայ մա նա վոր ված աու տիզ մի ա ռա ջաց ման 
ռիս կը։  Մեր հե տա զո տութ յան նպա տա կը հենց դա է՝ ու սում ա սի րել պրե նա տալ, պե րի-
նա տալ և  նեո նա տալ ժա մա նա կաշր ջան նե րում կնոջ մոտ առ կա ռիս կի գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
կա րող են բե րել պտղի մոտ աու տիզ մի սպեկտ րի խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման։  Մենք փոր ձում 
ենք հաս կա նալ՝ Եր ևա նում որ ռիս կի գոր ծոն ներն են տա րած ված, կազ մա կեր պել կան խար-
գե լիչ մի ջո ցա ռում եր և տվ յալ հե տա զո տութ յան արդ յուն քում ստաց ված եզ րա կա ցութ յան 
հի ման վրա ա ռա ջար կել հա մա պա տաս խան լու ծում եր», - ման րա մաս նում է մաս նա գե տը։      

 Հե տա զո տութ յան արդ յուն քում, նրա խոս քով, կբա ցա հայտ վեն նոր մա յից շեղ ված մի 
շարք գոր ծոն ներ և  կի րա կա նաց վեն կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում եր։

« Մեր հե տա զո տութ յան նպա տա կը փո փոխ վող ռիս կի գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տում է, 
իսկ արդ յունք նե րը մեզ հնա րա վո րութ յուն կտան կա տա րե լու պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում-
ներ, ո րոնք էլ կնպաս տեն ա հագ նա ցող թվե րի նվա զեց մա նը», - եզ րա փա կում է  Մե րի Մ խի-
թար յա նը՝ ընդգ ծե լով հե տա զո տութ յան գի տա կան ար ժե քը և  հույս հայտ նե լով, որ ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան։   

Հարցազրույց



ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի դա սա խոս, ար ձա կա-
գիր, բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ Ար մե նու հի  Սիս յա նը 
հա մալ սա րա նա կան լի նե լու կար ևոր ա ռա քե լութ յու նից 
բա ցի մշա կու թա յին կյան քում ևս  ակ տիվ գոր ծու նեութ-
յուն է ծա վա լում:  Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան-
դամ լի նե լուց բա ցի նաև Կ յո տո յի ( Ճա պո նիա), Բր յու սե լի, 
 Լի բա նա նի, Կո լում բիա յի մի ջազ գա յին գրող նե րի ա սո ցիա-
ցիա նե րի ան դամ է, ինչ պես նաև  Կո լում բիա յի միաց յալ 
ազ գե րի Unilettras կազ մա կեր պութ յան « Բա րի կամ քի դես-
պան» է, hա յաս տան յան և  մի ջազ գա յին տար բեր մրցա-
նակ նե րի դափ նե կիր:

 Նա անդ րա դար ձել է աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յա նը, վեր ջերս հրա տա րակ ված «Անծ րար նա մակ-
ներ» գրքին և  իր ստեղ ծա գոր ծա կան ծրագ րե րին: 
 

Բժշ կա կան բու հում դա սա վան դե լուց բա ցի, ակ տիվ գոր ծու նեութ
յուն եք ծա վա լում նաև գրա կան աշ խար հում: Ինչ պե՞ս է հա ջող վում 
հա մա տե ղել, ի՞նչ հան գա մանք նե րում եք ա մե նից ա վե լի լավ աշ խա

տում, օր վա ո՞ր ժա մե րին եք գրում։ 
-  Տար բեր բնա գա վառ նե րում գոր ծե լը և՛ բազ մա զա նութ յան հե տաքրք րութ յուն է պա րու նա կում իր 

մեջ, և՛ հո գե կան ու ֆի զի կա կան  սպա ռում է են թադ րում: Աշ խա տում եմ, որ ոչ մի բնա գա վառ չտու ժի, 
ո րով հետև ինքս կի սատ-պռատ ո չինչ չեմ կա րող ա նել:  Բայց, ան կեղծ ա սեմ, ստեղ ծա գոր ծա կան ավ-
յունս հար վա ծի տակ է ընկ նում:  Յու րա քանչ յուր օր վա լա վա գույն՝ ա ռա ջին կե սը նվիր վում է հա մալ-
սա րա նին՝ ու սա նո ղութ յան հետ աշ խա տան քին: Դ րա նից հե տո ինչ էլ ա նես՝ հոգ նա ծութ յան  դրոշ մը 
վրան է: Այն պես որ, տու ժում է ստեղ ծա գոր ծա կան  կյան քիս բա ժի նը, այլ կերպ ա սած՝ ես եմ տու ժո ղը: 
Երբ ստեղ ծա գոր ծո ղը չի կա րո ղա նում աշ խա տել այն ժա մա նակ, երբ կա դրա պա հանջն ու անհ րա ժեշ-
տութ յու նը, դա, մեղմ ա սած, վատ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ: Ա սեմ ա վե լին. չեմ զար մա նա, ե թե 
ո րոշ ստեղ ծա գոր ծող մարդ կանց նևրոզ նե րը, ու ղե ղի կամ հո գե կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախտ-
ման, ան գամ ինք նաս պա նութ յան հան գեց նող պատ ճառ նե րից կա րող են լի նել ստեղ ծա գոր ծե լու պա-
հան ջի և հ նա րա վո րութ յան միջև ա ռա ջա ցած ճեղք վածքն ու հա կա սութ յուն նե րը…

Խնդ րեմ՝ գի տա կան ու սում ա սի րութ յան նյութ եմ ա ռա ջար կում ներ կա յումս գոր ծող կամ ա պա գա 
բժիշկ նե րին…  Իմ փոր ձից դրա կան օ րի նակ փաս տեմ. ինքս եր կու ան գամ գրա կան մի ջազ գա յին ծրագ-
րե րում հաղ թե լու արդ յուն քում հնա րա վո րութ յուն ու նե ցել եմ ապ րե լու և ս տեղ ծա գոր ծե լու  Վիեն նա յում՝ 

2 ա միս և Շ վեյ ցա րիա յում՝ 1,5 ա միս: Այն տեղ գրո ղի հա մար 
ստեղ ծա գոր ծա կան նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լու 
նպա տա կով ա պա հո վել էին բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը՝ 
ուղ ևո րութ յան ծախ սեր, կե ցութ յուն, ապ րե լու մի ջոց ներ։ Այդ 
ա մենն ար վում էր  գրո ղին ստեղ ծա գոր ծե լու հնա րա վո րութ-
յուն ըն ձե ռե լու հա մար:  Բայց դա, ի հար կե, հա տուկ ծրա գիր էր 
և  գոր ծում էր մրցակ ցութ յամբ ընտր ված գրող նե րի հա մար:

Որ ժա մե րին եմ գրու՞մ… Չ կա այդ պի սի բան: Ես ինքս էլ չգի-
տեմ՝ երբ եմ գրում:  Պար զա պես պետք է ա զատ լի նեմ մտքով, 
հո գով, գի տակ ցութ յամբ…  Պատ կե րաց նու՞մ եք, թե ինչ է նշա-
նա կում կին գրող լի նե լը, երբ աշ խա տան քից զատ կա նաև ըն-
տա նիք, զա նա զան պար տա վո րութ յուն ներ, կեն ցաղ, տնտե-
սութ յուն վա րել… Եվ հմտութ յու նը հենց այդ ա մե նը հասց նե լու 
մեջ է, ընդ ո րում՝ պատ շաճ, լա վա գույն կեր պով:  Չեմ սի րում 
գո վազ դել իմ կեն ցա ղա յին հմտութ յուն նե րը:  Մի բան կա սեմ 
միայն. ե թե իմ խո հա նո ցը թե րի ե ղավ կամ տանս կար գու կա-
նո նը խա թար ված, ու րեմ դա ես չեմ՝ ինձ փո խել են կամ ար-
դեն չկամ…   

  Վեր ջերս հրա տա րակ վեց  Ձեր «Անծ րար նա մակ ներ» գիր
քը: Ըն թեր ցո ղը ի՞նչ կա րող է բա ցա հայ տել գրքի մի ջո ցով:

-  Յու րա քանչ յուր գիրք լույս տես նե լուց հե տո ա վե լի շատ ըն թեր ցո ղին է պատ կա նում, քան հե ղի-
նա կին: Ե թե ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ ըն թեր ցո ղը տես նում է ի րեն, ու րեմ դա հա ջող ված գործ է: Իսկ 
սո վո րա բար հա ջող ված են լի նում ան կեղծ, ապր ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: Այս ժո ղո վա ծուն ինձ 
հա մար բա վա կա նա չափ անձ նա կան է, ծնվել է հո գու ա նաղ մուկ զրույց նե րի թե լադ րան քով, պարզ, 
ան պա ճույճ ո ճով: Ար դեն շատ ար ձա գանք ներ եմ լսում՝ սպե ղա նի, հո գու ըն կեր, կա րե կից խոսք ու 
նմա նա տիպ բնո րո շում եր, ին չի շնոր հիվ գիր քը դառ նում է ըն թեր ցո ղի հա մար հա րա զատ հա տոր: 
Այ սօր մար դը շատ կա րիք ու նի հո գու ըն կե րակ ցութ յան, ապ րու մակ ցու մի, ու երբ գիր քը դառ նում է այդ 
հո գե կի ցը, ու րեմ թանկ, արժ ևոր ված ի րո ղութ յուն է: Ես այդ պես էլ են թադ րում էի, քա նի որ այս ար ևի 
տակ ո չինչ նոր չէ, և  ե թե ցա վը ապր ված է մե կի կող մից ու ցմրուրս խմված, ու րեմ այդ ապ րու մը կա-
րող է պատ կա նել նաև մյու սին, այ լոց, շա տե րին… Գ րո ղի ա ռա քե լութ յու նը հենց այն է, որ ամ րա կա յի 
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այդ ապ րու մը, հո գու թրթի ռը, եր բեմ՝ բա ռե րով նկա րագ րե լու անհ-
նա րին թվաց յա լը, բայց, ե թե «ի սկզբա նե բանն էր», ու րեմ հնա րա-
վոր է դա ա նել, գե ղար վես տը՝ օգ նա կան…  

  Դուք ա մե նա շատ թարգ ման ված ժա մա նա կա կից հե ղի նակ նե րից 
եք: Ա մե նից շատ ո՞ր լեզ վով եք թարգ ման վել:

- Ինչ մեղքս թաքց նեմ, թարգ ման վել և տ պագր վել եմ 23 լեզ վով, 
առջ ևում նոր ա ռա ջար կութ յուն ներ է լի կան:  Գե րակշ ռո ղը ճա պո նե րեն 
թարգ ման ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներս են, քա նի որ դրանք գրքե րի 
տես քով են՝ եր կու բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծու ներ՝ տպագր ված 
 Ճա պո նիա յի նախ կին մայ րա քա ղաք  Կիո տո յում: Գր քե րի լույս ըն ծա-
յու մից հե տո ինձ հրա վի րե ցին  Կիո տո՝ գրքե րի շնոր հան դե սին, ինչ-
պես նաև պա տիվ ու նե ցա դառ նալ ի րենց գրող նե րի ա սո ցիա ցիա-
յի ան դամ:  Հե տո գա լիս է անգ լե րե նը, ա պա՝ իս պա նե րե նը:  Ճիշտն 
ա սած՝ հի մա  ինձ հա մար ա ռա վել հե տաքր քիր են ոչ այն քան հայտ նի 
լե զու նե րով թարգ ման վե լը: Օ րի նակ՝ վեր ջերս թարգ մա նել էին մա լա-
յե րեն և տ պագ րել ի րենց գրա կան ամ սագ րում: Անգ լե րե նից էին հա-
վա նել, ընտ րել: Ան մի ջա պես մտա հա մա ցանց, կար դա ցի ինչ լե զու 
է, որ տեղ են խո սում… Նաև հայտ նա բե րե ցի, որ Ի տա լիա յում սի ցի լե րե նը ա ռան ձին լե զու է, երբ 
վեր ջերս թարգ ման վե ցի նաև այդ լեզ վով:

 Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս եք սկսել գրել: Ի՞ն չը մղեց գրե լուն։
- Երբ մի ան գամ գնա ցի այն աշ խարհ, հետ ե կա ու դրա նից հե տո 

Աստ ված փո խեց երկ րի վրա ինձ տրված ըն թաց քը…Դ րա նից հե տո  
ան կախ իմ ընտ րութ յան կամ քից՝ ըն թա նում եմ  այդ  ըն ծայ ված, բայց ոչ 
դյու րին ճա նա պար հով…

 Ե թե ստիպ ված լի նեիք  Ձեր գոր ծե րը փրկել կրա կից, ա պա ո՞ րը 
կփրկեիք:

-  Չէի ու զի մտա ծել այդ մա սին, ո րով հետև երկ րորդ ան գամ նույ նը չի 
գրվում: « Վար պետն ու  Մար գա րի տան» վե պում  Բուլ գա կով իր հե րո սի 
շուր թե րով  ա սում  է. « Ձե ռագ րե րը չեն այր վում»:

 Ըստ   Ձեզ այ սօր վա ե րի տա սար դութ յու նը ըն թեր ցո՞ւմ է՝ նկա տի ու
նե նա լով մաս նա վո րա պես ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին:

-  Բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ ե ղել են կար դա ցող ներ և չ կար դա ցող-
ներ, պար զա պես մեր օ րե րում հա մա կար գիչն ու հա մա ցան ցը գե րա կա-
յող տեղ են գրա վել գրքի հան դեպ: Ո չինչ, թող հա մա ցան ցով կար դան, 
միայն թե կար դան, թեև, ըստ իս, սա ռը էկ րա նը չի կա րող փո խա րի-
նել ձեռ քի մեջ առն վող գրքի է ջե րի ջեր մութ յա նը:  Գիրքն  ըն թեր ցե լիս 
հե ղի նա կի հո գին ա սես ներ կա է գրքում, ին չը չես ա սի հա մա կարգ չով կար դա լիս:   Ներ կա յումս 
ու սա նող նե րիս գե րակ շիռ մա սը ար տա սահ ման ցի ու սա նող ներն են, քան տե ղա ցի նե րը, բայց 
ե ղած նե րի թվով էլ կա սեի, որ հա մա տա րած չէ հե տաքրք րութ յու նը գրա կա նութ յան հան դեպ: Ես 
նրանց ա սում եմ, որ գրա կա նութ յուն սի րե լը, գիրք կար դա լը որ ևէ մաս նա գի տութ յան մե նաշ նոր-
հը չէ. որ քան կար դա ցած է բժիշ կը, ի րա վա բա նը կամ զին վո րա կա նը, այն քան ընդգր կուն է նրա 
մտա հո րի զոնն, ու նա հաս տատ տար բեր վում է չկար դա ցո ղից, հա մե նայն դեպս, ինձ հա մար նրանք 
տե սա նե լիո րեն տար բեր վում են: Ինչ վե րա բե րում է ու սա-
նող նե րին, մի բան վստա հո րեն կա սեմ. գրա կա նութ յուն 
սի րում են այն աղ ջիկ ներն ու տղա նե րը, ո րոնք դպրո ցում 
ու նե ցել են գրա կա նութ յան լավ ու սու ցիչ ներ:  Մինչև ինքդ 
չսի րես գրա կա նութ յու նը, անհ նա րին կլի նի այդ սե րը փո-
խան ցել ա շա կեր տին:  Հա կա ռակ դեպ քում գրա կա նութ յու-
նը դառ նում է չսիր ված, ան գի րի դաս և  ոչ եր բեք մտա ծել, 
վեր լու ծել սո վո րեց նե լու, կյան քը դի տար կե լու ա մե նա մոտ 
ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յուն... 

 Ի՞նչն է  Ձեզ հատ կա պես մտա հո գում գրա կան կյան
քում, ի՞ն չը կցան կա նա յիք փո խել:

- Չէի ցան կա նա ներ քին խո հա նո ցի թաքս տոց ներ բա-
ցել, բայց այն, որ գրո ղի հա մար մեծ խնդիր է գիրք տպագ-
րե լը, գաղտ նիք չէ, իսկ ներ կա յումս հան վել է նախ կի նում 
գոր ծող պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը:  Ինչ պես նաև 
դե ֆի ցիտ է հո նո րար վճա րե լու ա վան դույ թը: Ս րանք, ան-
շուշտ, գրա կա նութ յան ո լոր տից չեն կախ ված, այլ շատ 
ա վե լի բարձր ատ յան նե րից, բայց գրա կա նութ յան, առ հա-
սա րակ ար վես տի հան դեպ գո յութ յուն ու նե ցող պե տա կան 
հո գա ցութ յան վե րա բեր մուն քով է բնո րոշ վում նաև տվյալ 
երկ րի դեմ քը:

  Կա՞ն թե մա ներ, ո րոնք  Ձեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե
րում եր բեք չեն ար ծարծ վե լու:

-Ա յո՛, կան, որ չեն ար ծարծ վել: Ե թե ուժ գտնեմ երբ ևէ դրանց անդ րա դառ նա լու, կար ծարծ վեն: 
Ա ռայժմ դեռ պատ րաստ չեմ:  Չեմ ու զում վե րապ րել դրանք:

 

Մշակույթ



 Տա վու շի մար զի ե րի տա սարդ բժշկու հու, ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ 
 Վար դու հի  Վար դա պետ յա նի աշ խա տան քի հու զիչ պա հե րից մե կը 
հուն վա րի 6-ին, Ար ցախ յան 44-օր յա պա տե րազ մում զոհ ված  Ման վել 
 Մա նու չար յա նի եղ բոր` Էմ մա նո ւել  Մա նու չար յա նի ծնունդն էր:

44-օր յա պա տե րազ մում ան մա հա ցած  Ման վել  Մա նու չար յա նը 
 Տա վու շի մար զի  Հա ղար ծին գյու ղից էր:  Ն րա եղ բոր ծնուն դը սպաս-
ված էր ոչ միայն ըն տա նի քի, այլև ամ բողջ գյու ղի կող մից:

Ե րե խա յի ծնունդն ըն դու նող բժշկա կան թի մից  Վար դու հի 
 Վար դա պետ յա նը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը 
ա վար տել է 2009 թվա կա նին, ա պա ըն դուն վել է կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա ՝ « Ման կա բար ձութ յուն և  գի նե կո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ, 
որն ան ցել է « Մոր և  ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման» գի տա հե-
տա զո տա կան կենտ րո նում:

 Վար դու հի  Վար դա պետ յանն այժմ ղե կա վա րում է Իջ ևա նի բուժ-
կենտ րո նի ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բա ժան մուն քը:

« Վի րա հա տութ յու նը ըն թա ցել է հարթ, որ ևէ խնդիր չի ա ռա ջա ցել, 
ի րա պես մեզ հա մար հրաշք էր: Ծն վել է ա ռողջ ե րե խա,  3 կգ 700 գրամ 
քա շով, 51 սմ  հա սա կով:  Չեմ կա րող հուզ մունքս բա ցատ րել, չա փա զանց 
մեծ էր պա տաս խա նատ վութ յու նը, խորհր դան շա կան ծնունդ էր:  Մայրն, 
ու նե նա լով որ դու կորս տի այդ ապ րում ե րը, ուժ գտավ իր մեջ, և ծն վեց 
Էմ մա նո ւե լը»,- նշում է բժշկու հին:

Օր դի նա տու րան ա վար տե լով 2013 թվա կա նին՝  Վար դու հին ան մի ջա-
պես մեկ նել է հայ րե նի քա ղաք՝ Իջ ևան, աշ խա տե լու:

«Ի սկզբա նե ո րո շել էի, որ պետք է բուհն ա վար տե լուց հե տո ան պայ-
ման  վե րա դառ նամ  Տա վուշ: Բժշ կա կան հա մալ սա րանն իս կա պես մայր 
բուհ է, այն մեզ կա յաց րել է նախ որ պես մարդ, տվել մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ, մշտա պես գոր ծե լու կամք:  Դա սա վան դել 
են դա սա խոս ներ, ո րոնք լա վա գույնս գի տակ ցում էին սահ մա նին բժշկա-
գի տութ յու նը զար գաց նե լու կար ևո րութ յու նը, խրա խու սում մեզ՝ ու սա-
նող նե րիս, դառ նալ դրա մաս նա կի ցը»,-նշում է  Տա վու շում աշ խա տող 
ե րի տա սարդ բժիշ կը:

 Նա վստահ է, որ մար զե րում ևս  պետք է հա վա սա րա պես ա ռաջ գնա 
բժշկութ յու նը՝ հան գեց նե լով ընդ հա նուր բժշկա գի տութ յան բարձ րաց մա նը 
հան րա պե տութ յու նում: 

« Շատ բարդ վի րա հա տութ յուն ներ, ո րոնք չէին կա տար վում այս տեղ, 
հի մա Եր ևա նի տար բեր բուժ հաս տա տութ յուն նե րի մեր գոր ծըն կեր-
նե րի օգ նութ յամբ, ի րա կա նաց վում են հենց տե ղում:  Գա լիս են մաս-
նա գետ նե րը և  օգ նում ՝ կա տա րե լու այդ վի րա հա տութ յուն նե րը և  նաև 
կիս վում ի րենց փոր ձով, վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ անց-
կաց նում»,-ընդգ ծում է  Վար դու հի  Վար դա պետ յա նը:

Ե րի տա սարդ բժշկու հին ցան կա նում է, որ իր գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում մար զում շա տա նան ծնունդ նե րը, որ սահ մա նին ման կան ճի-
չեր շատ լսվեն:
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ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներն ի րենց մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը ծա վա լում են  Հա յաս տա նի տար բեր անկ յուն-
նե րում` պատ վով կա տա րե լով հե րա ցիա կա նի կար ևոր ա ռա-
քե լութ յու նը:   

 Գե ղար քու նի քի մար զի  Վար դե նիս քա ղա քի պո լիկ լի նի-
կա յի բժիշկ Ք րիս տի նե  Մել քոն յա նը ևս ս պի տակ բա նա կի 
մար տիկ նե րից է, որն իր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով ոչ 
միայն  Վար դե նի սի, այլև սահ մա նա մերձ գյու ղե րի բնա կիչ-
նե րի կող քին է:  Նա Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն է ա վար տել 2007 թվա-
կա նին:

«Եր կու տա րի անց ա վար տել եմ կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րան՝ «Էն դոկ րի նո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ:  Քա նի որ 
գի տեի` վե րա դառ նա լու էի  Վար դե նիս, հե տաքրքր վե ցինք, 
թե ինչ մաս նա գե տի պա հան ջարկ կա այս տեղ, որ պես զի 
ա վե լի օգ տա կար լի նեմ բնակ չութ յա նը:  Բա վա կան եր կար 
ժա մա նակ՝ տասն յակ տա րի ներ, այս տեղ չկար էն դոկ րի նո-
լոգ, ուս տի կանգ ա ռա հենց այս նեղ մաս նա գի տութ յան վրա: Ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո 
 Վար դե նի սում ան ցել եմ աշ խա տան քի:  Կար ծում եմ՝ ճիշտ եմ ընտ րել մաս նա գի տութ յունս»,-
նշում է նա:

Ք րիս տի նե  Մել քոն յա նի խոս քով` հաշ վի առ նե լով թե՛ մաս նա գետ նե րի, թե´ տեխ նո լո գիա-
նե րի բա ցա կա յութ յու նը կամ սղութ յու նը, աշ խա տանքն այս տեղ ա վե լի դժվար է դառ նում. 
«Բ նա կիչ նե րի ա ռող ջա կան շատ խնդիր ներ լուծ վում են` հիմ վե լով միայն մեր գի տե լիք նե րի և 
տ րա մա բա նութ յան վրա:  Բու ժա ռու նե րի մեծ մա սը, բազ մա թիվ խնդիր նե րից ել նե լով, հա ճախ 
չի կա րո ղա նում հաս նել Եր ևան, ուս տի խնդրի լուծ ման պա տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում  է 
մաս նա գե տի ու սե րին»:

Անդ րա դառ նա լով պա ցիենտ-բժիշկ հա րա բե րութ յուն նե րին՝ նա ընդգ ծում է, որ դա իր հա-
մար ա մե նա կար ևորն է:

« Կար ևոր է, որ պա ցիեն տը վստա հի քեզ, հա վա տա, որ ի րոք հոգ ես տա նե լու իր մա սին, 
տես նի, որ իս կա պես մտա ծում ես իր ա ռող ջութ յան մա սին: Ե թե հա վա տաց` ու րեմ կբուժ վի: 
Վս տահ եմ` դե ղե րից բա ցի բուժ ման հա մար շատ կար ևոր է նաև բժիշկ-պա ցիենտ ճիշտ հա-
րա բե րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը:  Յու րա քանչ յուր պա ցիեն տի` կապ չու նի բա րե կամ է, ծա նոթ, թե 
ան ծա նոթ, բան վոր է, հո ղա գործ, թե ինչ-որ կա ռույ ցի տնօ րեն, ե թե սկսում ես բու ժու մը, ա պա 
ա մե նայն լրջութ յամբ պետք է մո տե նաս նրա խնդիր նե րին և  հո գա տա րութ յամբ հասց նես լուծ-
մա նը»,-հա վե լում է նա:

Ք րիս տի նե  Մել քոն յա նի հա մար բժշկի ա մե նա կար ևոր հատ կա նիշ նե րից մե կը մար դուն հաս-
կա նալ կա րո ղա նալն է և  իր աշ խա տան քը սի րե լը. « Սի րում եմ իմ աշ խա տան քը, եր բեք չեմ 
վի ճում հի վան դի հետ: Ե թե հի վանդն ար դեն ե կել է, ու րեմ ար դեն լար ված է, կա րող է լի նել 
ագ րե սիվ, կա րող է մի փոքր ճիշտ չհաս կա նալ քեզ, կա րող է ճիշտ չար տա հայտ վել»:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտն իր մար զում նաև թե րապև տի պար տա կա նութ յուն ներ է կա տա րում:
«Երբ մար զում ես աշ խա տում` չես կա րող միայն քո նեղ մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տել: Այդ 

ա ռու մով դժվա րա նում է մեր աշ խա տան քը, բայց և  ա վե լի հա գե ցած դառ նում»,-նշում է բժիշ կը:
Էն դոկ րի նո լոգն աշ խա տան քա յին լար վա ծութ յունն ու հոգ նա ծութ յու նը փոր ձում է տուն չտա-

նել` ըն տա նի քում լավ տրա մադ րութ յուն պահ պա նե լու հա մար:
Բժշ կի ու ղին ընտ րել ցան կա ցող նե րին մաս նա գե տը խոր հուրդ է տա լիս սկսել աշ խա տել հե-

ռա վոր գյու ղե րում:
« Քա նի որ այն տեղ իս կա պես կա յա նում ես և  կոփ վում, քա ղա քում աշ խա տելն ար դեն հեշտ է 

դառ նում:  Կար ևոր է նաև ընտ րել ճիշտ ու սուց չի, ա վագ գոր ծըն կե րոջ, ո րից օ րի նակ են վերց-
նե լու, ո րը քեզ կա ռաջ նոր դի: Այդ ա ռու մով ԵՊԲՀ-ն  ա ռանձ նա նում է իր մաս նա գետ նե րով, 
ո րոն ցից վերց նում ենք ա մե նա կար ևոր հմտութ յուն նե րը, ո րոնք հե տա գա յում կի րա ռում ենք 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ»,-ընդգ ծում է բու ժաշ խա տո ղը` հա վե լե լով, որ յու րա-
քանչ յուր ո լոր տի զար գա ցում կախ ված է ցան կութ յու նից, կամ քից և  հա մառ աշ խա տան քից:

« Գի տե լիք և տ րա մա բա նութ յուն» բա նաձ ևը սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րում աշ խա տող 
բժշկին պետք է գա լիս ա մեն օր։

«ԳԻՏԵԼԻՔԵՎՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ԲԱՆԱՁԵՎԸ

ԵՊԲՀ շրջանավարտ



Ա վե լի քան 90-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող « Մա րի  Նու բար» ակ նա-
բու ժա կան կլի նի կան ոչ միայն գի տակ լի նի կա կան բժշկա կան կազ մա-
կեր պութ յուն է, որ տեղ ու սում ա սիր վում և  բուժ վում են ակ նա յին հի-
վան դութ յուն նե րը, այլև ակ նա բույժ նե րի պատ րաստ ման դարբ նոց է: 
Ակ նա բու ժութ յան գծով կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Լու սի նե Գ յու լա-
միր յա նի ա ռա ջի կա նպա տակ ներն ու ծրագ րե րը կապ ված են մի միայն 
ո րակ յալ ակ նա բույժ-միկ րո վի րա բույժ դառ նա լու հետ։

«Ակ նա բու ժութ յու նը միակ բժշկա կան ո լորտն է, որն ընդգր կում է և՛ թե րա
պիա, և՛ վի րա բու ժութ յուն մաս նա գի տա ցում ե րը։ Ակ նա բու ժութ յունն ընտ րել 
եմ՝ սի րե լով բժշկա գի տութ յան այս ուղ ղութ յու նը։  Հա մա ձայ նեք, որ նվա զա
գույ նը շատ հա ճե լի է վե րա կանգ նել մարդ կանց աչ քի լույ սը։ Ես սի րում եմ 
իմ մաս նա գի տութ յու նը, և դ րա նում մեծ դեր ու նի « Մա րի  Նու բար» ակ նա բու
ժա կան կլի նի կա յի անձ նա կազ մը։ Ն րանք այն քան մեծ ջեր մութ յամբ ու սի րով 
բա ցե ցին իմ առջև ակ նա բու ժութ յան դռնե րը, որ ես ոչ մի օր չեմ զղջա ցել 
ո րոշ մանս հա մար»,- նշում է մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
կենտ րո նի սո վո րո ղը` մեջ բե րե լով հա մալ սա րա նա կան ակ նա բու ժա կան կլի նի-
կա յի և  իր ղե կա վա րի՝ ԵՊԲՀ ման կա կան ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի և  ակ-
նա բու ժութ յան կուր սի վա րիչ Ա հա րոն  Գաբ րիել յա նի այն միտ քը, որ ակ նա բու-
ժութ յու նը բժշկութ յան ա րիս տոկ րա տիան է:

« Մա րի  Նու բար» ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յի ա վագ գոր ծըն կեր նե րին շնոր-
հա կալ է սո վո րե լու հնա րա վո րութ յան հա մար՝ խոս տա նա լով լի նել ար ժա նի 
ա շա կերտ և  հետ նորդ:

Անդ րա դառ նա լով ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին՝ նա նշում է, որ ԵՊԲՀ-ն  մեծ 
դեր ու նի իր կյան քում ՝ թե՛ որ պես մարդ, և  թե՛ որ պես բժիշկ կա յաց ման գոր ծում։

« Մենք ըն դուն վում ենք հա մալ սա րան դե ռա հաս տա րի քում ու ա վար տում ենք ար դեն հա սուն, կա յա ցած ան հատ ներ:  Շատ 
կար ևոր է այդ ճա նա պարհն անց նել ճիշտ մարդ կանց հետ։ Իմ բախտն այդ հար ցում բե րել է։ Որ պես մարդ, բժիշկ ինձ դաս
տիա րա կել ու կրթել են ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գետ նե րը։ Երբ 17 տա րե կան ես ու նոր ես ըն դուն վում բժշկա կան հա մալ
սա րան, պատ կե րա ցում ան գամ չու նես,  թե բժշկա գի տութ յան ո լոր տի ինչ նվիր յալ ներ են մեզ շրջա պա տում:  Տա րի նե րի 
ըն թաց քում, երբ սկսում ես գի տակ ցել բժիշկ լի նե լու  պա տաս խա նատ վութ յու նը, անց նում ես տար բեր դժվա րութ յուն նե րի 
մի ջով, միայն այդ ժա մա նակ ես հաս կա նում, թե կյան քի ու մաս նա գի տա կան փորձ ու նե ցող ինչ մեծ մաս նա գետ ներ են քո 
ու սու ցիչ նե րը»,- ընդգ ծում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը` ակ նա ծան քի խոս քեր հղե լով իր բո լոր ու սու ցիչ նե րին, ո րոնք քար առ 
քար իր հա մար կա ռու ցել են այն աս տի ճա նը, ո րով նա բարձ րա նում է դե պի ակ նա բույժ դառ նա լու ե րա զան քը:

Արժ ևո րե լով այդ ա մե նը՝ նա նշում է, որ յու րա քանչ յուր դա սա խո սից փոր ձել է վերց նել ա ռա վե լա գույնն ու ար ժե քա վո րը: 
 Բա ցի լավ ու սու ցիչ նե րից ու հիմ ա վոր գի տե լիք նե րից՝ ԵՊԲՀ-ն  ի րեն լավ ըն կեր ներ է տվել։

« Գի տե՞ք, մենք միա սին ան ցել ենք շատ դժվա րութ յուն նե րի մի ջով, հի վան դա սեն յա կի դռնից ներս տե սել ենք բազ մա թիվ 
ճա կա տագ րեր, տե սել ենք մա հեր, միև նույն ժա մա նակ նոր աշ խարհ ե կող փոք րիկ ներ, հրաշ քով փրկված պա ցիենտ ներ, 
բժշկին ուղղ ված շնոր հա կալ աչ քեր։ Այդ ա մենն ա վե լի է ամ րաց րել մեր ըն կե րութ յունն ու յու րա քանչ յու րիս  տվել այլ ար ժե
հա մա կարգ, ո րով կար ծում եմ, որ մենք՝ բժշկա կան բու հի շրջա նա վարտ ներս, նման ենք միմ յանց և  տար բեր վում ենք մա
ցած բո լո րից»,- նշում է  Լու սի նեն:

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում էլ, որ պես ա պա գա մաս նա գետ, նա ա կա նա տես է ե ղել սպի տակ բա նա կի մար տիկ նե րի հե րո սա-
կան աշ խա տան քին՝ իր մաս նակ ցութ յու նը հա մա րե լով չնչին՝ զին ծա ռա յող նե րին բու ժօգ նութ յան տրա մադր ման այն հսկա յա-
կան  աշ խա տան քի հա մե մատ, ո րը կա տա րել են բժիշկ նե րը.

«Ա ռա ջին հի վան դա նոց բեր ված ա ռա ջին վի րա վոր զին վո րը, ում եր բեք չեմ մո ռա նա ...  Ռեա նի մա ցիա տա նող ճա նա պար
հը, ո րով ես ա մեն օր անց նում էի՝ ա ղո թե լով, որ պես զի չտես նեմ մեր զին վոր նե րից (ո րոնց ես ա մեն օր վի րա կա պում էի) որ ևէ 
մե կի ան կո ղի նը դա տարկ:  Հի շում եմ՝ մի օր, երբ տար բեր բա ժան մունք նե րից բժիշկ ներ, կա մա վոր ներ և  օր դի նա տոր ներ 
ընդ հա նուր հա մայց էին կա տա րում, մո տե ցանք մի զին վո րի, ո րը ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կում էր գտնվում. նրան վի րա հա
տել էին թե՛ դի մած նո տա յին վի րա բույժ նե րը, թե՛ ակ նա բույժ ներն ու նեյ րո վի րա բույժ նե րը:  Բո լո րով շատ հու սա հատ զննում 
էինք այդ տղա յին, երբ հան կարծ նա բռնեց վի րա բույժ նե րից մե կի ձեռ քը, սեղ մեց ու ժպտաց։ Ինձ հա մար հե ղի նա կութ յուն 
հան դի սա ցող բժիշկ նե րը նա յե ցին միմ յանց և սկ սե ցին ար տաս վել։ Ես եր բեք չեմ մո ռա նա այդ տե սա րա նը, ո րը լա վա գույնս 
ար տա ցո լում էր իմ ու սու ցիչ նե րի նվիր վա ծութ յունն ու ազն վութ յու նը, և  այն, թե որ քան ար ժա նի էին նրանք ա ռա ջին հեր թին 
մե ծա տա ռով մարդ, ա պա նաև բժիշկ լի նե լու կոչ մա նը»:

 Լու սի նե Գ յու լա միր յա նի գնա հատ մամբ` բժշկի մաս նա գի տութ յունն աշ խար հում ա մե նա շատն է պա հան ջում անձ նա զո հութ-
յուն և  բա րութ յուն:

Իր հա մար այս մաս նա գի տութ յու նը նվի րում է, ար վեստ, բարձ րա գույն ար ժեք և  մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն։
«Բ ժիշկն այն մարդն է, ո րը ձեր կող քին է ձեր ա մե նադժ վար օ րե րին, ո րը սպի տակ խա լա թը հա գին, սու պեր հե րո սի 

պես զո հում է ի րեն հա նուն ան ծա նո թի, և  ո րը ձեր վեր ջին հույսն է՝ ան կախ ե ղա նա կից ու օր վա ժա մից։ Երբ լսում ես 
պա ցիենտ նե րի օրհ նանք նե րը, տես նում ես նրանց ու րա խութ յան ար ցունք նե րը, այդ պա հին ես զգում հենց ի րա կան եր-
ջան կութ յուն»,- եզ րա փա կում է ա պա գա ակ նա բույ ժը:

Ն րա կյան քի գլխա վոր նպա տակ նե րից է նաև բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն հիմ ե լը, որն աշ խա տանք նե րը կուղ ղի 
հնա րա վո րինս շատ մարդ կանց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը փրկե լու ա ռա քե լութ յա նը:
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ

36



 Դեռ ա վագ դպրո ցից բժշկա կան հա մալ սա րա նի 5-րդ 
 կուր սի ու սա նող Ա նի Գ րի գոր յա նը հե տաքրքր վում էր գի-
տութ յամբ և  կա մա վո րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րում 
հենց գի տութ յան ո լոր տում։ ԵՊԲՀ-ում ու սում ա ռութ յան 
ըն թաց քում ա ռա ջին կուր սից ա պա գա բժիշ կը ու սա նո ղա-
կան գի տա կան ըն կե րութ յան ակ տիվ ան դամ ե րից էր, 
ով ոչ միայն մաս նակ ցել է գի տա կան խմբակ նե րի աշ խա-
տանք նե րին, այլև հա մա կար գել մի ջո ցա ռում ե րը:

«Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յանն ան դա մակ ցե լու 
հենց ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում «Ու սա նո ղա կան գի տա կան 
օր վա» շրջա նա կում հան դես եմ ե կել պաս տա ռա յին զե կույ ցով 
և տ պագ րել եմ իմ ա ռա ջին աբստ րակ տը։  Հե տա գա յում՝ 2018
2021 թվա կան նե րին, ե ղել եմ «Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ» մի
ջո ցառ ման կազ մա կերպ չա կան թի մում»,- պատ մում է Ա նին:  Նա 
այս ըն թաց քում ձեռք է բե րել մի շարք հմտութ յուն ներ՝ սկսած 
փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լուց մինչև գի-
տա կան հոդ ված ներ գրե լը։ Այժմ սո վո րողն ընդգրկ ված է SCAUT 
հե տա զո տա կան ծրագ րում և  որ պես մեն թոր օգ նում է բու հի 
« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կան ընտ րած երկ րորդ 
կուր սի ու սա նող նե րին պատ րաս տել ի րենց հե տա զո տա կան ծրա-
գի րը։ SCAUT-ը « Հո րի զոն 2020»-ի «Ա րագ ա ռա ջըն թաց դե պի 
նո րա րա րութ յուն» մրցույ թի հաղ թող դրա մաշ նորհ նե րից է, ո րի 
հա մա կար գո ղը  Նի դեռ լանդ նե րի  Լա բո նո վում կեն սա տեխ նո լո-
գիա կան ըն կե րութ յունն է։  Նա խագ ծի գոր ծըն կեր հաս տա տութ-
յուն ներն են  Մոն պե լիեի հա մալ սա րա նը, Blok System Supply B.V. 
ըն կե րութ յու նը և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը։

 Լավ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար Ա նին վստահ է, 
որ բժիշ կը պետք է նաև ո րոշ չա փով գիտ նա կան լի նի: 
« Հե տաքրք րա սի րութ յու նը և  ա նընդ հատ նորն ի մա նա լու ցան
կութ յունն են զար գաց նում բժշկա գի տութ յու նը ու էլ ա վե լի հզո
րաց նում պրակ տիկ բժշկութ յու նը։ Ա ռանց գի տա կան բա ղադ րի
չի ա ռա ջըն թաց չի կա րող լի նել ոչ մի ո լոր տում»,- ընդգ ծում է նա:

Ինք նա կա տա րե լա գործ մանն ու մաս նա գի տա կան շա րու նա կա-
կան կրթութ յանն ուղղ ված շատ նպա տակ ներ ու նի: Ծ րագ րում է 
դառ նալ մաշ կա վե նե րա բան և զ բաղ վել պրակ տիկ բժշկութ յամբ` 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ: Ար ցախ յան 
վեր ջին պա տե րազ մի ըն թաց քում նաև կա մա վո րա կան աշ խա-
տանք է կա տա րել:

 Կար ևո րե լով ու սուց ման դե րը Եր ևա նում՝ Ար ցա խից ժա մա-
նա կա վո րա պես տե ղա փոխ ված ա շա կերտ նե րին դա սա վան դել 
է մա թե մա տի կա ու անգ լե րեն։  Բա ցի դա սա պատ րաս տու մից՝ 
նաև ներգ րավ վել է ըն տա նիք նե րին անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րով 
ա պա հո վե լու գոր ծըն թա ցին։
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Լ ևոն Օր բե լու ան վան կրթա թո շա կի ար ժա նա ցած  Ռու զան նա 
Ա ռա քել յա նը, ըն տա նի քում ու նե նա լով բժիշկ և բ ժիշկ-ստո մա-
տո լոգ հա րա զատ ներ, դեռ ման կուց ո րո շել էր՝ պետք է բժիշկ 
դառ նա:

«Դպ րո ցում շատ եմ սի րել « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կան և  միշտ 
ցան կա ցել եմ ման րա մասն ու խո րութ յամբ ի մա նալ մար դու օր գա նիզ
մի ա նա տո միան, ֆի զիո լո գիան և  բիո քի միա կան գոր ծըն թաց նե րը, 
ինչ պես նաև հաս կա նալ օր գա նիզ մում կա տար վող բո լոր շե ղում երն 
ու կա րո ղա նալ ճիշտ բու ժել»,- նշում է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե-
տի ու սա նո ղը:

 Ռու զան նա Ա ռա քել յա նը դպրո ցա կան տա րի նե րին մաս նակ ցել է 
տար բեր ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի, հա ճա խել է խմբակ նե րի, 
կա տա րել կա մա վո րա կան աշ խա տանք:  Տի րա պե տե լով օ տար լե զու նե-
րի՝ նպա տա կադր վել է մի ջազ գա յին շփում եր հաս տա տել և  զար գաց նել 

 Հա յաս տա նում բժշկա կան ո լոր տը՝ ար տա սահ մա նում փորձ ձեռք բե րե լու և  օ տա րերկր յա մաս նա գետ-
նե րին մեր եր կիր հրա վի րե լու մի ջո ցով:

«Դպ րո ցա կան տա րի նե րին ու նե ցել եմ շատ լավ ու սու ցիչ ներ, ո րոնք ինձ տվել են հիմ ա վոր գի տե
լիք ներ՝ բժշկա կան ըն դուն վե լու հա մար: Դ րա շնոր հիվ հա մալ սա րան ըն դուն վե լու և քն նութ յուն նե րին 
պատ րաստ վե լու ճա նա պարհն ինձ հա մար այն քան էլ բարդ չի ե ղել»,- շեշ տում է ա պա գա ստո մա-
տո լո գը, ո րը բու հում մաս նակ ցել է մի շարք մի ջո ցա ռում ե րի՝ լի նե լով ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
մի ջազ գա յին կա պե րի հանձ նա ժո ղո վի ակ տիվ ան դամ:

Ն րա խոս քով՝ հա մալ սա րա նում սո վո րե լու ըն թաց քում դա սե րից շեղ վե լու և  հանգս տա նա լու հա մար 
ո րո շել է ի րա կա նաց նել կյան քի ե րա զանքն ու հա ճա խել նկար չութ յան դա սըն թաց նե րի: Արդ յուն քում 
բա ցա հայտ վել է՝ բա վա կա նին լավ է նկա րում:  

 Ռու զան նա Ա ռա քել յա նի կար ծի քով՝ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յունն այն քան էա կան չէ, որ քան 
ընտ րած ո լոր տում լա վա գույն նե րից մե կը լի նե լու ձգտու մը: «Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ա մե նա պա
տաս խա նա տու և  ա մե նա կար ևոր մաս նա գի տութ յուն նե րից մեկն է, իսկ ինձ հա մար շար ժիչ ուժ է՝ 
լի նել այն պի սի բժիշկ,  ում պա ցիենտ ներն ան վե րա պա հո րեն կվստա հեն թե՛ ի րենց, թե՛ հա րա զատ
նե րի ա պա քի նու մը»,- ա սում է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ ա ռանց հիմ ա վոր և  խո րը գի տե լիք նե րի հնա րա-
վոր չէ ճիշտ ախ տո րո շել և  բու ժել հի վան դութ յու նը, իսկ գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու, ընդ հա նուր բժշկա-
կան մտա ծե լա կերպ ձևա վո րե լու և  լավ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար պետք է ան վերջ սո վո րել, իսկ 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յունն ուղ ղա կի լավ սո վո րե լու արդ յունքն է»,-ընդգ ծում է ա պա գա բժիշ կը, ո րը 
պար տա վո րեց նող է հա մա րում Լ ևոն Օր բե լու ան վան կրթա թո շա կի ար ժա նա նա լը, քա նի որ պետք է 
ա վե լի տքնա ջան աշ խա տել և մ ալ այդ կրթա թո շա կին ար ժա նի մաս նա գետ և  Հա յաս տա նի ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տում ու նե նալ այն պի սի ներդ րում, ինչ պի սիք ու նե ցել են մեր ան վա նի բժիշկ նե րը:

Ըստ նրա՝ ստո մա տո լո գիա կան ո լոր տը լայն է և  բա վա կա նին հե տաքր քիր. ա նընդ հատ նոր աս-
պա րեզ ներ են բա ցա հայտ վում, ի հայտ են գա լիս նո րա րա րութ յուն ներ: Ա ռայժմ ո րո շել է դառ նալ ըն-
տա նե կան ստո մա տո լոգ ՝ նպա տակ ու նե նա լով հե տա գա յում բա ցա հայ տել ստո մա տո լո գիա կան այլ 
նեղ ո լորտ ներ, ինչ պես նաև խո րա նալ գի տութ յան և  բե րա նի խո ռո չի ընդ հա նուր հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման մեջ:

« Հաղ թա հա րե լով բարդ ու հե տաքր քիր մի շարք խո չըն դոտ ներ, ա նընդ հատ ինք նակրթ վե լով, աշ
խա տե լով և  կա տա րե լա գործ վե լով՝ ու զում եմ ոչ միայն ա նընդ հատ սո վո րել և  զար գա նալ նեղ մաս
նա գի տութ յան մեջ, այլև ու սում ա սի րել և  բա ցա հայ տել տար բեր բնա գա վառ ներ, քա նի որ բժիշ կը 
պետք է լավ տի րա պե տի և՛ իր մաս նա գի տութ յա նը, և՛ լի նի բազ մա կող մա նի զար գա ցած ու հե տաքր
քիր մարդ»,-հա մոզ ված է Լ ևոն Օր բե լու ան վան կրթա թո շա կա ռուն:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը պա հան ջում է լի նել անձ նա զոհ, պատ րաս տա կամ՝ 
օգ նել մարդ կանց, լի նել շատ պա տաս խա նա տու և  պար տա ճա նաչ, քա նի որ իր աշ խա տան քը կապ ված 
է մարդ կանց կյան քի և  ա ռող ջութ յան հետ:

«Բ ժիշ կը պետք է միշտ մտա ծի պա ցիեն տի ա ռող ջութ յան և  բա րօ րութ յան, այլ ոչ թե անձ նա կան 
նա խա սի րութ յուն նե րի կամ շա հե րի մա սին»,-ա սում է նա՝ հույս հայտ նե լով, որ կներդր վի ա ռող ջա-
պա հա կան ա պա հո վագ րութ յուն, և  բո լոր քա ղա քա ցի նե րը, ան կախ աշ խա տան քի վայ րից, կու նե նան 
բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յուն և  ա մեն տա րի պար տա դիր կանց նեն բուժզն նում, ին չի արդ յուն քում 
մի շարք բարդ և վ տան գա վոր հի վան դութ յուն ներ հնա րա վոր կլի նի ճիշտ ժա մա նա կին ախ տո րո շել և 
 բու ժել: 

«Որ պես բժիշկ շատ եմ ցան կա նում, որ գոր ծեն առ ցանց հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոնց մի ջո ցով մաս
նա գետն ան մի ջա պես  կա րող է ծա նո թա նալ  յու րա քանչ յուր պա ցիեն տի հի վան դութ յան պատ մութ
յա նը՝  գրան ցե լով նաև իր կա տա րած աշ խա տան քը»,-եզ րա փա կում է բժշկա կան բու հի ան վա նա կան 
կրթա թո շա կա ռուն:
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 Տա վուշ ցի  Ծո վի նար Ար զու ման յա նը Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րան է ըն դուն վել ակ տիվ մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յամբ զբաղ վե լու հե ռան կա րով:

 Նա ներ կա յումս սո վո րում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 1-ին 
կուր սում:

 Ծո վի նա րը  Բերդ խո շո րաց ված հա մայն քից այս ֆա կուլ տետ 
2021 թվա կա նին ըն դուն ված միակ ու սա նողն է: 

«Որ քա նով հասց րել եմ տե ղե կա նալ այս ա միս նե րի ըն թաց
քում՝ մեր տա րա ծաշր ջա նից քչերն են ընտ րում դե ղա գե տի մաս
նա գի տութ յու նը, այդ պատ ճա ռով ցան կութ յունս է ա վար տե լուց 
հե տո վե րա դառ նալ ծննդա վայր՝ այդ ո լոր տում իմ ներդ րում 
ու նե նա լու հա մար:  Կա րող եմ բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րում բժիշկդե ղա գետ աշ խա տել, շատ կցան կա նա յի նաև աշ
խա տել դե ղա գոր ծա կան լա բո րա տո րիա նե րում՝ դե ղար տադ
րութ յան ո լոր տում, մարդ կանց ա ռող ջութ յան հա մար օգ տա կար դե ղեր 
ստա նալ»,-նշում է ա պա գա դե ղա գե տը:

 Ծո վի նա րի հա մար բժշկա կան մայր բուհ ըն դուն վե լը, ա ռա վել ևս 
 սո վո րե լը մե ծա գույն պա տաս խա նատ վութ յուն է, իսկ սպի տակ խա լաթ 
կրելն ար դեն իսկ պար տա վո րեց նող է. « Հե տա գա յում մար դու ա ռող ջութ
յան հետ ենք գործ ու նե նա լու, ին չը չա փա զանց մեծ պա տաս խա նատ
վութ յուն է:  Պետք է շատ լավ սո վո րել, ջան քեր գոր ծադ րել ՝ դառ նա լու 
լա վա գույ նը: Ես այդ գի տակ ցու մով եմ ձեռքս վերց նում բու հա կան դա
սագր քե րը՝ պատ րաստ վե լու քննութ յուն նե րին, հնա րա վո րինս շատ գի
տե լիք ձեռք բե րե լու»:

Ու սա նո ղու հին նշում է՝ ան համ բեր սպա սում է գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րին, երբ կսկսեն հմտա նալ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
նրբութ յուն նե րին:

« Դե ղա գի տութ յու նը շատ հե տաքր քիր ո լորտ է, դրա մի ջո ցով տար
բեր հի վան դութ յուն նե րի մա սին ընդ հա նուր տե ղե կութ յուն ներ ու նե նա
լու հնա րա վո րութ յուն ենք ստա նում: Այս պա հին, թեև ա ռա ջին կուր սում 
ենք, բայց ար դեն փոր ձում ենք մեզ տես նել այդ ո լոր տում, բժշկա գի
տութ յան մեջ»,-ընդգ ծում է ա պա գա դե ղա գե տը:

 Գաղտ նիք չէ, որ  Տա վու շի մար զը հա րուստ բու սա կա նութ յուն ու նի, նաև 
հա րուստ է դե ղա բույ սե րով:

«Երբ ստա նամ անհ րա ժեշտ տե սա կան ու գործ նա կան գի տե լիք ներ, 
շատ կցան կա նա յի ա ռա վել խո րութ յամբ ու սում ա սի րել այդ բույ սե րի 
քի միա կան կազ մը, կեն սա բա նա կան հատ կութ յուն նե րը՝ դրանց դե ղա
բա նա կան ազ դե ցութ յան մա սին ա ռա վել ընդգր կուն պատ կեր կազ մե լու 
հա մար: Եվ, որ պես արդ յունք այդ աշ խա տանք նե րի, կցան կա նա յի նաև 
կազ մել  Տա վու շի դե ղա բույ սե րի ժո ղո վա ծու, որ տեղ ընդգրկ ված կլի նեն 
մեր տա րա ծաշր ջա նում ա ճող բո լոր բու սա տե սակ նե րը՝ ի րենց ման րա
մասն նկա րագ րե րով և  օգ տա գործ ման ցու ցում ե րով»,-իր ծրագ րե րի մա-
սին է ման րա մաս նում ա պա գա դե ղա գե տը:
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Ա պա գա վի րա բույժ և  ռազ մա կան բժիշկ Աա կաշ 
 Պան նուն սո վո րում է բժշկա կան բու հի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սում։

Ծն վել է Հնդ կաս տա նի մայ րա քա ղաք  Դե լիի մո տա-
կայ քում գտնվող  Ռոհ տակ քա ղա քում։

«Ես ար կա ծախն դիր մարդ եմ, հեշ տութ յամբ եմ կապ-
վում նոր մարդ կանց հետ:  Ժա մա նա կի ա ռու մով այդ քան էլ 
կազ մա կերպ ված չեմ, բայց բա վա կա նին հետ ևո ղա կան եմ 
ա կա դե միա կան կրթութ յան տե սանկ յու նից», - ա սում է ու սա-
նո ղը: Աա կաշն ու նի մի շարք հե տաքրք րութ յուն ներ, ինչ պի-
սիք են՝ գիրք կար դա լը, էս քիզ նե րը, քայ լար շավ ե րը, չմուշկ-
նե րով սա հե լը, ձկնոր սութ յու նը:

« Նաև հե ծան վորդ եմ և  վեր ջերս ա վար տին հասց րի մոտ 
500 կմ  եր կա րութ յամբ հե ծան վա յին ճա նա պար հոր դութ յունս 
հյու սի սա յին  Հա յաս տա նով՝ ընդգր կե լով 6 քա ղաք», - պատ-

մում է նա:

Հն դիկ ու սա նո ղը ո րո շեց բժիշկ դառ նալ, երբ 15 տա րե կան էր։ 
« Մե ծա պես հե տաքրքր ված էի մարմ ի ֆունկ ցիա նե րի կեն սա-
բա նութ յամբ և  մարդ կանց օգ տա կար լի նե լու մեծ ցան կութ յուն 
ու նեի: Երբ պա պիկս ա ռա ջար կեց ինձ այս ազ նիվ մաս նա գի-
տութ յու նը՝ սկզբում մի փոքր վա խե նում էի, բայց հի մա դա ինձ 
հա մար ե րա զանք է դար ձել։  Չէի ցան կա նա որ ևէ բան փո խել իմ 
կյան քում», - վստա հեց նում է Աա կա շը:

 Հա յաս տա նին օ տա րերկ րա ցի ու սա նո ղը ծա նոթ էր նո րութ-
յուն նե րի և  պատ մա վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի շնոր հիվ։

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մա սին ի մա ցա ըն կե րոջս մի ջո-
ցով, որն ա վար տել էր բու հը ե րեք տա րի ա ռաջ։ Այ նու հետև ինքս 
կա տա րե ցի ո րո շա կի հե տա զո տութ յուն և, հաշ վի առ նե լով հաս-
տա տութ յան հա րուստ ժա ռան գութ յու նը, ո րո շե ցի դի մել՝ բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու հա մար», - ա սում է Աա կա շը։

ԵՊԲՀ կրթութ յան ո րա կը, նրա հա մոզ մամբ, չի զի ջում աշ-
խար հի այլ հե ղի նա կա վոր բու հե րին։ « Ման կութ յան ըն կեր ներս 
սո վո րում են աշ խար հի տար բեր երկր նե րում, եր բեմ նստում և 
 խո սում ենք․ մեր բժշկա կա նը միշտ լա վա գույնն է լի նում, և  ես 
հպար տո րեն կա րող եմ ա սել՝ ա յո, գոհ եմ իմ կրթութ յու նից», - 
ընդգ ծում է հնդիկ ու սա նո ղը։ 

 Հա յաս տա նը, նրա կար ծի քով, գե ղե ցիկ վայր է ապ րե լու հա-
մար, իսկ հայ ժո ղո վուր դը շատ հյու րըն կալ է։ «Եր ևանն ինձ շատ 
բան սո վո րեց րեց և  դարձ րեց ինք նու րույն մարդ։ Եր ևանն ինձ 
նաև հիա նա լի ըն կեր ներ տվեց։ Կ ցան կա նա յի մալ և  աշ խա տել 
 Հա յաս տա նում, բայց քա նի որ ամ բողջ ըն տա նիքս Հնդ կաս տա-
նում է, բա ցի դրա նից, բա նա կում որ պես բժիշկ ծա ռա յե լու ծրագ-
րեր ու նեմ, պետք է վե րա դառ նամ հայ րե նիք», - ա սում է Աա կա-
շը։

Ն րա կար ծի քով՝ լավ բժշկի հա մար պետք է կար ևոր վի պա-
ցիեն տը՝ ան կախ ազ գութ յու նից, կրո նից, էթ նիկ կամ լեզ վա կան 
պատ կա նե լութ յու նից:

« Լավ բժիշ կը պետք է ու նե նա բա ցա ռիկ պար զութ յուն և 
 հան գիստ բնա վո րութ յուն», - եզ րա փա կում է Աա կաշ  Պան նուն։
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Ս տո մա տո լո գի կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող,  Ռու բեն 
 Յոլ յա նի ան վան կրթա թո շա կի ար ժա նա ցած  Մա րիամ 
 Հա րութ յուն յա նը վաղ տա րի քից գի տակ ցել է ա ռողջ 
լի նե լու կար ևո րութ յու նը, ա ռանց ո րի եր ջա նիկ լի նելն 
անհ նար է։ « Մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լիս, երբ վեր լու-
ծում էի կյան քիս ան ցած տա րի նե րը, հան գե ցի մի պարզ 
եզ րա կա ցութ յան՝ իմ մեջ միշտ ե ղել է մարդ կանց օգ նե-
լու և ն րանց եր ջան կաց նե լու ցան կութ յու նը»,-ա սում է 
նա՝ ա վե լաց նե լով, որ խո րը գի տակց մամբ է ե րա զել, 
իսկ այժմ նպա տա կադ րել մարդ կանց պարգ ևել ա ռող-
ջութ յուն, հետ ևա բար՝ եր ջան կաց նել։ Իսկ եր ջան կութ-
յան ար տա հայտ ման գլխա վոր ձևե րից մեկն ա ռողջ և 
 գե ղե ցիկ ժպիտն է։  

 Լի նե լով բժիշկ-ստա մա տո լոգ՝ նա պատ րաստ վում է 
մարդ կանց ըն ձե ռել բե րա նի խո ռո չի հի վան դութ յուն նե րը 
կան խար գե լե լու, բու ժե լու և  վեր ջի նիս հետ ևանք նե րը վե-
րաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ միա ժա մա նակ պա ցիենտ նե րին պարգ ևե լով գե ղեց կութ-
յուն, գրավ չութ յուն և  ինք նավս տա հութ յուն, ո րոնք հո գե կան ա ռող ջութ յան գրա վա կան-
ներն են։  Մար դուն բու ժե լու ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջո ցը ծի ծաղն է, ան թե րի և  ա ռողջ 
ժպի տը:

Ինչ պես նշում է  Մա րիամ  Հա րութ յուն յա նը՝ ի րեն փոք րուց դաս տիա րա կել  են լի նել 
աշ խա տա սեր և ն պա տա կաս լաց, բայց ոչ թե «Ն պա տակն ար դա րաց նում է մի ջոց նե րը» 
սկզբուն քով, այլ բարձ րա գույն ար ժեք ներ սեր մա նե լով։ « Հի շում եմ, որ ա ռա ջին ու սուց-
չու հիս ինձ ա սո ցաց նում էր մեղ վի հետ՝ ան դա դար աշ խա տող և պրպ տող։ Դպ րոցն ինձ 
զի նեց անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով և  բա ցա հայ տեց կյան քի բա զում գաղտ նիք ներն ու 
ճա նա պար հեց բժշկա կան հա մալ սա րան, որ տեղ քայլ առ քայլ փոր ձում եմ հաս նել իմ 
ե րա զան քին»,- ա սում է դպրո ցը գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տած ա պա գա 
ստո մա տո լո գը, ո րը նպա տակ էր դրել նույն կերպ շա րու նա կել ու սու մը բժշա կա կան բու-
հում և  հաս նել հա ջո ղութ յուն նե րի։

« Լի նե լով պեր ֆեկ ցիո նիստ՝ երբ ևի ցե չեմ ընտ րել հեշտ ու ղի ներ. միշտ աշ խա տել եմ, 
սո վո րել, կա տա րե լա գործ վել՝ չնա յած բո լոր դժվա րութ յուն նե րին և  խո չըն դոտ նե րին։ Իմ 
նշա նա բանն է. «Ե թե կա նպա տակ, ե թե կա ցան կութ յուն, ա պա դու կա րող ես հաս նել 
ա մեն ին չի»,-ընդգ ծում է ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռուն։

Ն րա խոս քով՝ երբ ու նես նպա տակ դար ձած ե րա զանք, ա պա դա ինք նին հզոր շար ժիչ 
ուժ է, ո րը քեզ ո գեշն չում է գոր ծել ա ռանց կանգ առ նե լու։

«Ան շուշտ, բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րե լը հեշտ 
չէ, բայց գի տակ ցե լով  ընտ րածդ մաս նա գի տութ յան պա տաս խա նատ վութ յան աս տի-
ճա նը՝ ներ քին և  ար տա քին բո լոր ռե սուրս ներն օգ տա գոր ծե լով պետք է հա մա ռո րեն 
ձգտես ա ռա վե լա գույ նին։  Սո վո րե լու ըն թաց քում ա ռաջ նորդ վե լով այն գա ղա փա րով, որ 
փուլ առ փուլ ստեղծ ված փոքր նպա տակ ներն ու դրանց ի րա կա նա ցու մը հան գեց նում է 
սպաս ված վերջ նարդ յուն քի։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող լի նելն ար դեն իսկ պար տա վո րեց նող է ա պա գա 
ստո մա տո լո գի հա մար, իսկ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռո ւի կոչ մանն ար ժա նա նա լը՝ 
ա վե լին, քան այն վստա հութ յու նը, ո րը ստա նում ենք հա մալ սա րա նի կող մից, պետք է 
բարձր գնա հա տել, եր բեք չմո ռա նալ և վս տահ քայ լե րով ձգտել ա պա ցու ցել ըն ձեռ ված 
կոչ մանն ար ժա նի լի նե լը»։

Ա պա գա ստո մա տո լո գը դեռ վերջ նա կան ո րո շում չի կա յաց րել մաս նա գի տաց ման 
ընտ րութ յան հար ցում, բայց, ան կախ ընտ րութ յու նից, ձգտե լու է լի նել լա վա գույ նը և 
 բարձր պա հել հե րա ցիա կա նի բարձր ա նու նը։

« Մաս նա գի տա կան կա յաց ման իմ ճա նա պար հը դեռ նոր է սկսվե լու, ո րը պա հան-
ջում է եր կար տա րի նե րի քրտնա ջան աշ խա տանք, բայց հա մոզ ված եմ, որ այդ ճա-
նա պար հը լե ցուն է լի նե լու և՛ դժվա րութ յուն նե րով, և՛ բա ցա հայ տում ե րով, և՛ ձեռք բե-
րում ե րով, ո րոնք օգ նե լու են ինձ դառ նալ ո րակ յալ մաս նա գետ»,-ա սում է բժշկա կան 
բու հի ու սա նո ղը՝ շեշ տե լով, որ բժշկի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած մարդ կանց հա մար 
ա ռանց քա յին է հա մա րում մար դա սի րութ յու նը, բարձր պա տաս խա նատ վութ յու նը, համ-
բե րա տա րութ յու նը, կար գա պա հութ յու նը և  շա րու նա կա բար ինք նակրթ վե լու, կա տա րե-
լա գործ վե լու ձգտու մը։
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ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի բա նա վե-
ճի մրցույ թի հաղ թող թի մի ան դամ Գ րեյս  Բի ժու 
 Թո մա սը սո վո րում է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի վեր ջին՝ 6-րդ  կուր սում։

24-ամ յա ա պա գա բժիշ կը ծնվել է  Հա րա վա յին Հնդ կաս տա նի  Կե րա լա քա ղա-
քում, մե ծա ցել՝ Ն յու  Դե լիում։

«Ես  նկա րիչ եմ, ո րի մեջ ման կուց ար մա տա ցած է բժշկութ յան հան դեպ ձգտու-
մը:  Ման կութ յան տա րի նե րին ա մաչ կոտ էի՝ ցածր ինք նագ նա հա տա կա նով:  Բայց 
մե ծա նա լով՝ ինձ գտա ար վես տում: Ես այն օգ տա գոր ծե ցի որ պես հույ զերս ար տա-
հայ տե լու մի ջոց, ո րը հե տա գա յում դար ձավ իմ ու ժը», - պատ մում է Գ րեյ սը:

Հնդ կու հին նկար չութ յան ո լոր տի ա վե լի քան 50 մրցույ թի հաղ թող է:  Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում նա իր մեջ բա ցա հայ տեց նաև եր գե լու և  պա րե լու ձիր քե րը:

 Տե սախ ցիկ նե րի նկատ մամբ ան հագ սե րը Գ րեյ սին տա րավ դե պի  Հան րա յին 
հե ռուս տաըն կե րութ յուն, որ տեղ նա հա յե րե նով կա տա րեց ան վա նի կոմ պո զի տոր, 
ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ  Սա սուն  Պասկ ևիչ յա նի եր գե րից մե կը։

 Պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե ին չու ո րո շեց բժիշկ դառ նալ, ա սում է․ 
« Ման կուց միշտ ցան կա ցել եմ ինչ-որ բան ա նել մարդ կութ յան հա մար։ Մ տա ծե ցի, 
որ, դառ նա լով բժիշկ, կա րող եմ հպար տա նա լու ա ռիթ տալ ծնող նե րիս և  նաև ա նել 
այն, ինչ իս կա պես ու զում եմ:  Հայրս ո գեշն չեց ինձ, իսկ մայրս ա ջակ ցեց բժշկութ-
յան ո լոր տում ա պա գա ձեռք բե րում ե րիս:  Վեց տա րի անց, երբ հետ եմ նա յում, 
հպար տութ յուն եմ զգում այդ վճռա կան ո րո շու մը կա յաց նե լու հա մար։ Բժշ կա կան 
հա մալ սա րանն ինձ տվեց այն թևե րը, ո րոնք պետք էին՝ ե րա զանք ներս ի րա կա-
նաց նե լու հա մար»:

Գ րեյ սը մեջ բե րում է բրա զի լա ցի գրող  Պաո լո  Կոե լիո յի հայտ նի խոս քը, ըստ ո րի՝ 
երբ ինչ-որ բան շատ ես ցան կա նում, ողջ տիե զերքն օգ նում է քեզ այդ հար ցում:

« Դա հենց այն էր, ինչ տե ղի ու նե ցավ ինձ հետ:  Պա տա հա բար ձեռքս ըն կավ 
ԵՊԲՀ-ի մա սին պատ մող տե ղե կատ վա կան գրքույ կը, ո րին ու շադ րութ յուն չդարձ-
րի՝ մտա ծե լով, որ ըն դուն վե լու եմ Հնդ կաս տա նի որ ևէ բժշկա կան հա մալ սա րան։ 
 Բայց հայրս հե տաքրքր վեց  Հա յաս տա նով՝ որ պես ա ռա ջին քրիս տոն յա եր կիր, որն 
ա ռանձ նա նում է նաև հան ցա վո րութ յան ա մե նա ցածր մա կար դա կով», - ընդգ ծում 
է ու սա նո ղու հին։

Բժշ կա կան բուհն, ըստ նրա, ու նի բարձր վար կա նիշ և Հնդ կաս տա նում հայտ-
նի է իր ո րակ յալ կրթութ յամբ: « Հա մալ սա րա նի կրթա կան ծրագ րե րը, հո գա տա-
րութ յու նը և  ու շադ րութ յու նը, ո րոնց ար ժա նա նում են ու սա նող նե րը դա սա խոս-
նե րի կող մից, նման չեն այլ բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րին: 
 Ծա նո թա նա լով ար ձա գանք նե րին և զ րու ցե լով շրջա նա վարտ նե րի հետ՝ հա մոզ վե-
ցի, որ այս հա մալ սա րա նում սո վո րե լու ո րո շում իմ բնա կան ընտ րութ յունն էր», 
- շեշ տում է Գ րեյ սը: 

 Հե տա գա յում նա կընտ րի գի նե կո լո գի մաս նա գի տութ յու նը և կ կա տա րե լա գոր ծի 
գի տե լիք նե րը կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռում:

« Հա յաս տա նը գե ղե ցիկ եր կիր է՝ բնութ յան հիաս քանչ տե սա րան նե րով, հու շար-
ձան նե րով, փո ղոց նե րով, լեռ նե րով և  բազ մա թիվ վան քե րով:  Հայ ժո ղո վուր դը շատ 
ջերմ է և հ յու րըն կալ, հենց դա է ստի պում մեզ այս տեղ զգալ ինչ պես տա նը: Այս-
տեղ մար դիկ բա րի սիրտ ու նեն՝ ան կախ ա մեն ին չից», - ան կեղ ծա նում է հնդիկ 
ու սա նո ղու հին:  Հա յե րե նը, նրա խոս քով, հին, հա րուստ պատ մութ յամբ լե ցուն լե զու 
է, և  իս կա պես ա ռա վե լութ յուն է այն սո վո րե լը։Բժշ կի մաս նա գի տութ յան մեջ նա 
ա ռանձ նաց նում է լավ ունկն դիր լի նե լու կա րո ղութ յու նը:

« Մար դա սի րութ յու նը բժշկի ա մե նա կար ևոր ա ռա քի նութ յունն է՝  կա րեկ ցան-
քի և ն վի րու մի հետ մեկ տեղ: Բ ժիշ կը պետք է հաս կա նա, որ 
հի վան դը միայն բժշկա կան խնդիր նե րի և  դե ղե րի ցանկ չէ: 
Բ ժիշ կը պետք է մշտա պես տեղ յակ լի նի բո լոր նո րա րա րութ յուն-
նե րին, պա տաս խա նա տու  կյան քի տևո ղութ յան եր կա րաց ման և 
 հա սա րա կութ յան բա րե կե ցութ յան ա պա հով ման հա մար՝ ե րաշ-
խա վո րե լով ա րագ ախ տո րո շում և  բու ժում։ Կ ցան կա նա յի մեջ բե-
րել կա նա դա ցի բժիշկ Ո ւիլ յամ Օս լե րի խոս քե րը. « Լավ բժիշ կը 
բու ժում է հի վան դութ յու նը, լա վա գույն բժիշ կը բու ժում է հի վան-
դին, որն ու նի այդ հի վան դութ յու նը»:

Իմ կող մից կա վե լաց նեմ․ « Լա վա գույն բժիշ կը գնա հա տում է 
հի վան դութ յու նը ընդ հա նուր հա մա տեքս տում», - եզ րա փա կում է 
ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նո ղու հին: 
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող, այս տար-
վա՝  Բար դու ղի մեոս  Ֆա նարջ յա նի ան վան կրթա թո շա կա-
ռու  Մե րի  Խա չատր յա նը ծնվել է բժիշկ նե րի ըն տա նի քում 
և  ման կուց ծա նոթ է ե ղել բժշկա կան ո լոր տի թո հու բո հին: 

« Դեռ վաղ հա սա կից հստակ ո րո շել էի, որ ընտ րե լու եմ այս 
պա տաս խա նա տու մաս նա գի տութ յու նը և մ ա ցի անդրդ վե լի 
ո րոշ մանս մեջ»,- ա սում է նա: 

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռուն նշում է, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում անց կաց րած ա մեն օրն իր հետ բե րում է նո րա նոր 
մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց հաղ թա հա րու մը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում ձևա վո րել բժշկին հա րիր ա մուր կամք: 

 Մե րի  Խա չատր յա նի խոս քով` բժշկա կան բու հում բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ սո վո րելն այն քան էլ հեշտ չէ: «Ձգ տու մը՝ դառ նալ 
գի տակ մաս նա գետ և  ա պա գա յում փրկել մարդ կա յին կյան քեր՝ 
ա մեն ինչ դարձ նում է հաղ թա հա րե լի»,-ա սում է ա պա գա բժիշ-
կը՝ հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ ան վա նա կան կրթա թո շա կա-
ռու լի նե լը պար տա վո րեց նող է: Ար ժա նա նա լով  Բար դու ղի մեոս 
 Ֆա նարջ յա նի ան վան կրթա թո շա կի՝ ա պա գա բժիշ կը վեր ջի նիս 
օ րի նա կով ձգտում  է հաս նել լա վա գույն արդ յունք նե րի: 

 Բար դու ղի մեոս Ար տե մի  Ֆա նարջ յա նը հայ րե նա կան ռենտ գե-
նա բա նութ յան հիմ ա դիր նե րից մեկն է, հայ կա կան ռենտ գե նա-
բա նութ յան դպրո ցի ստեղ ծո ղը։ Ն րա ա նու նը քաջ ծա նոթ է ա ռող-
ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում: 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը նա խա տե սում է որ պես 
մաս նա գի տա ցում ընտ րել ճա ռա գայ թա յին ախ տո րո շու մը:  Նա 
վստահ է, որ ճշգրիտ և գ րա գետ ախ տո րո շու մը հա ջող ված բուժ-
ման հե նաս յու նե րից է, իսկ բժշկի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած 
ան ձը պետք է ա ռա ջին հեր թին տար բեր վի ապ րու մակց ման` էմ-
պա թիա յի կա րո ղութ յամբ և  ա րագ ու ճիշտ ո րո շում եր ըն դու նե լու 
ու նա կութ յամբ: 

 Բար դու ղի մեոս  Ֆա նարջ յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռուն կցան-
կա նար, որ  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գում 
ներդր վեր պար տա դիր բժշկա կան ա պա հո վագ րա կան հա մա-
կարգ՝ պա ցիենտ նե րին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով օգտ վել բու-
ժախ տո րո շիչ բո լոր մե թոդ նե րից:
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Բժշ կա կան բու հի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի հնդիկ ու սա նող  Ռա վի  Դա լա լը միշտ ե րա զել 
է դառ նալ սրտա թո րա սա յին վի րա բույժ։

« Թեև գի տեմ, որ շատ դժվար և  ժա մա նա կա տար է 
լի նե լու, բայց կար ծում եմ, որ կվա յե լեմ այդ ճա նա պար հոր-
դութ յու նը», - վստահ է նա:

25-ամ յա ա պա գա բժիշ կը ծնվել է  Դե լիի հար ևան 
 Հար յա նա նա հան գի գյու ղե րից մե կում: Կ յան քի ա ռա ջին 
տա րի ներն անց կաց րել է հայ րե նի գյու ղում:  Հե տա գա յում 
 Ռա վիի ըն տա նի քը տե ղա փոխ վեց մայ րա քա ղաք՝ նրան 
լավ կրթութ յուն ա պա հո վե լու հա մար:

«Գ յու ղում ապ րե լու ըն թաց քում ժա մա նա կիս մեծ մասն 
անց կաց նում էի կար դա լով:  Կար ծում եմ՝ հենց շատ կար-
դա լը ձևա վո րեց իմ ան հա տա կա նութ յու նը: Դպ րո ցա կան 
տա րի քում հե տաքրքր ված էի տար բեր սպոր տաձ ևե րով՝ 

կրի կետ, ֆուտ բոլ, վո լեյ բոլ, բայց կար դալն այն հոբ բին է, ո րը հաս տա-
տուն էր ողջ կյան քիս ըն թաց քում», - պատ մում է  Ռա վին:

Բ ժիշկ դառ նա լը հնդիկ ու սա նո ղի ման կութ յան ե րա զանքն էր, ին չի 
մա սին նշում է․ « Փոքր տա րի քում, երբ այ ցե լում էի բժշկի, շատ մեծ հե-
տաքրք րութ յամբ էի հետ ևում նրան:  Բազ միցս ա կա նա տես լի նե լով հի-
վանդ նե րին օգ նող բժշկի աշ խա տան քին՝ ինձ մոտ ա ռա ջա ցավ մաս նա-
գի տութ յան հան դեպ հա մակ րանք»:

Բժշ կա կան կրթութ յուն տրա մադ րող հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րան նե-
րի շար քում նա ընտ րեց ԵՊԲՀ-ն՝ իր հայ րե նա կից մի ու սա նո ղի խորհր-
դով, որն ար դեն սո վո րում էր բժշկա կան բու հում:

« Հա յաս տա նը գե ղե ցիկ վայր է, իսկ հայ ժո ղո վուր դը շատ ջերմ է: Ինչ-
պես իմ եր կի րը՝ Հնդ կաս տա նը,  Հա յաս տա նը նույն պես ու նի հա զա րամ-
յա մշա կու թա յին ժա ռան գութ յուն: Ինձ հա մար  Հա յաս տանն այժմ երկ-
րորդ տուն է», - ընդգ ծում է  Ռա վի  Դա լա լը։

Բժշ կի մաս նա գի տութ յան կար ևոր հատ կա նիշ նե րի շար քում նա 
ա ռանձ նաց նում է համ բե րա տա րութ յու նը և ն վիր վա ծութ յու նը մաս նա-
գի տութ յա նը։

«Բ ժիշ կը միշտ պետք է ի մա նա՝ ինչ պես խո սել ոչ միայն հի վան դի, 
այլև հի վան դի ըն տա նի քի հետ:  Կար ծում եմ՝ ե թե բժիշ կը ճիշտ է հա-
ղոր դակց վում հի վան դի հետ, ա պա դա շատ լավ հո գե բա նա կան ազ դե-
ցութ յուն է ու նե նում՝ օգ նե լով ա վե լի արդ յու նա վե տո րեն բու ժօգ նութ յուն 
տրա մադ րել», - շեշ տում է  Ռա վին։

 Հա ջո ղակ բժիշկ լի նե լու հա մար, նրա հա մոզ մամբ, պետք է միշտ բաց 
լի նել բժշկութ յան ա նընդ հատ փո փոխ վող ո լոր տի նկատ մամբ և ձգ տել 
նոր փորձ ձեռք բե րել:

«Ի րա կան հա ջո ղութ յունն այն է, երբ դու դրա կան ազ դե ցութ յուն ես 
ու նե նում քո հա սա րա կութ յան վրա, և  երբ մար դիկ քեզ հի շում են, պետք 
է հի շեն ժպի տով: Բ ժիշ կը պետք է այն պի սի համ բավ ու նե նա, որ հի-
վան դը լիո վին վստահ լի նի՝ ի րեն պատ շաճ կեր պով կբու ժեն», - եզ րա-
փա կում է հնդիկ ու սա նո ղը:
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող, 
Գ րի գոր Ա րեշ յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռու Է լի-
զա  Պո ղոս յա նին կեն սա բա նութ յունն ու մար դու 
ա նա տո միան հե տաքրք րել է դեռ դպրո ցա կան 
տա րի քից:

« Ցան կա նում էի պար զել օր գա նիզ մի աշ խա տան-
քի մե խա նիզմ երն ու նրբութ յուն նե րը»,-ա սում է նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ բժշկա կան հա մալ սա րանն ընտ րելն 
իր բնա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի հետ ևանքն է:

 Միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո Է լի զա 
 Պո ղոս յանն ըն դուն վել է քո լեջ: «Ու սա նե լու տա րի-
նե րին հաս կա ցա, որ ճիշտ ու ղու վրա եմ:  Կար միր 
դիպ լո մով քո լեջն ա վար տե լուց հե տո անվ ճար ըն-
դուն վե ցի բժշկա կան հա մալ սա րան»,-նշում է ա պա-
գա բժիշ կը:

Ու սա նո ղա կան տա րի ներն ան վա նա կան կրթա թո-
շա կա ռո ւի հա մար ան ցել են ա րագ, բայց ոչ ան հետք: 
« Գի տե լիք նե րից բա ցի՝ ձեռք եմ բե րել կյան քի ըն կեր ներ, ո րի հա մար շատ շնոր-
հա կալ եմ»,-ընդգ ծում է նա:

Է լի զա  Պո ղոս յա նի խոս քով՝ ուս ման ըն թաց քում  բազ միցս լսել է, որ մի ջակ 
բժիշ կը ոչ ո քի պետք չէ:

«Ե թե ընտ րել ենք այս մաս նա գի տութ յու նը, ա պա պետք է լի նենք լա վա գույ նը 
մեր ընտ րած ո լոր տում:  Հենց լա վա գույ նը լի նե լու ձգտում է ա մե նաու ժեղ շար-
ժիչ ու ժը»,-հա մոզ ված է բժշկա կան բու հի ու սա նո ղը:

 Կա տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ ո րո շա կի ճա նա չում ձեռք բե րե լը և´ հա ճե-
լի է, և՛ պար տա վո րեց նող, քա նի որ այդ ճա նա չում ու ղեկց վում է սպա սե լիք նե-
րի ո րո շա կի մա կար դա կով, ո րը հե տա գա յում պետք է ար դա րաց նել:

« Բա կա լավ րիա տում ու սա նե լը մեզ զի նում է բա վա նա կին ա մուր տե սա կան 
հիմ քով, ո րը հե տա գա յում պետք է խո րաց նել մաս նա գի տաց ման ճա նա պար-
հին`զու գա հեռ այն գործ նա կան հմտութ յուն նե րով հա մալ րե լով»,-կար ծում է նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ յու րա քանչ յուր ո լորտ հաս նում է ա ռա վե լա գույն արդ յունք նե-
րի, երբ տի րում է ա ռողջ մրցակ ցութ յուն: 

 Հենց այդ պի սի ա ռողջ մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րում էլ նա պատ կե րաց նում 
է իր աշ խա տանքն ու կա յաց ման գոր ծըն թա ցը:

Բժշ կի հա մար կար ևո րա գույն ար ժեք ներ է հա մա րում աշ խա տա սի րութ յու նը, 
նպա տա կաս լա ցութ յունն ու կա րեկ ցան քը:

« Պետք է պատ րաստ լի նել ինքդ քեզ ինչ-որ չա փով նե ղութ յուն տա լուն՝ ցան-
կա լի արդ յուն քի հաս նե լու հա մար: Իսկ բժշկի հա մար կեն սա կան անհ րա ժեշ-
տութ յուն են ինք նու սու ցում ու ինք նա զար գա ցու մը»,-ա վե լաց նում է ա պա գա 
բժիշ կը:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ բա րե փո խում ե րի կա րիք ու նե ցող ուղ ղութ յուն նե րը 
շատ են, բայց ա ռա ջին հեր թին պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել բու ժա պա հով-
ման օ ղա կին:

«Ե թե մար դուն մի քա նի ան գամ բա ցատ րեն սկրի նին գա յին հե տա զո տութ-
յուն նե րի կար ևո րութ յու նը, կեն սա կեր պի հետ կապ ված ռիս կի գոր ծոն նե րի 
վտան գը, ա պա կար ծում եմ՝ նա նույն պես կան հանգս տա նա իր ա ռող ջութ յան 
հա մար և կ լի նի ա վե լի ինք նա գի տա կից»,-վստահ է Գ րի գոր Ա րեշ յա նի ան վան 
կրթա թո շա կա ռուն՝ ընդգ ծե լով, որ ա վե լի հեշտ է կան խար գե լել հի վան դութ յու-
նը, քան բու ժել այն:
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Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռու  Գա յա նե 
 Սահ րադ յա նի  մաս նա գի տա կան նա խընտ րութ յու նը կանգ է 
ա ռել բժշկա կան ո լոր տի վրա, քա նի որ ե րա զում էր զբաղ վել 
մարդ կանց ա ռող ջութ յանն օ գուտ բե րող գոր ծով։

 Թե բժշկա կան ո լոր տի որ ուղ ղութ յունն էր ընտ րե լու, նրա հա մար հստակ 
չէր, չէր կողմ ո րոշ վում, թե որն է այն ու ղին, ո րը պետք է անց նի ողջ կյան քի 
ըն թաց քում։

« Հա յաս տա նում բժշկութ յան ո լոր տում ա ռա ջին քայ լե րը սո վո րեց նում է 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը, թերևս, այս ո լոր տի մայր բու հը։ Եվ պա տա հա-
կան չէ, որ կյան քի բե րու մով ինձ հան դի պած լա վա գույն բժիշկ-մաս նա գետ-
նե րը հենց ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներ էին, ո րոնք նշում էին ի րենց կյան քում 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի կար ևոր դե րա կա տա րութ յան մա սին և  խոր հուրդ 
տա լիս ան պայ ման սո վո րել հենց այս ու սում ա կան հաս տա տութ յու նում»,-
ա սում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը՝ ա վե լաց նե լով, որ ո րո շու-
մը՝ մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը ստա նալ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում, ան խախտ էր, հատ կա պես, բու հում ա ռա ջարկ վող մաս-
նա գի տութ յուն նե րի լայն ցան կը թույլ էր տա լիս նաև կողմ ո րոշ վել ի րեն հու-
զող բժշկա կան են թաո լոր տի հար ցում։ 

 Մինչև բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լը սո վո րել է «Ք վանտ» վար ժա րա նի քի միա կեն սա բա նա կան հոս քում։ « Տա րի նե րի 
ըն թաց քում հաս կա ցել եմ այդ գի տա կար գե րի բար դութ յունն ու կար ևո րութ յու նը և դ րանց լրջո րեն վե րա բեր վե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը։ «Ք վանտ» վար ժա րա նում ու սու ցիչ նե րիս օգ նութ յամբ և  ուղ ղոր դու մով՝ հեշ տո րեն հաղ թա հա րե ցի քի միա կեն սա բա նա կան 
ուղ ղութ յան ա ռա ջին դժվար փու լե րը և  հաս կա ցա, որ այդ քայ լով մո տե նում եմ իմ ե րա զան քին՝ սո վո րել բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում և ս տա նալ բժշկա կան մաս նա գի տութ յուն»,-նշում է ա պա գա դե ղա գե տը, ում հա մար պարզ էր՝ պետք է աշ խա տել ա ռա վե լա-
գույնս՝ գի տե լիք ամ բա րե լու հա մար։ 

 Պետք էր շատ աշ խա տանք, կամք և, ի հար կե, նպա տա կաս լա ցութ յուն։ Խն դի րը, թերևս, ա վե լի էր բար դա նում ժա մա նա կա կից 
գի տութ յան ա րագ զար գաց ման պայ ման նե րում, ո րին հաս նե լու հա մար պետք էր կրկնա պատ կել և  ե ռա պատ կել ջան քե րը։ 

 Գա յա նե  Սահ րադ յա նը ԵՊԲՀ ըն դուն վել է անվ ճար հի մունք նե րով և  հաս կա ցել, որ դա իր ջան քե րի լա վա գույն գնա հա տա կանն 
էր։ « Բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րե լու իմ կար ևոր խթա նը ցան կա ցած ա ռար կա յի գի տե լիք նե րին լա վա գույնս տի րա պե տե լու 
զգա ցո ղութ յունն էր։

Այն ինձ հա մար հնա րա վո րութ յուն էր՝ ճա նա չե լու և  հաս կա նա լու այն աշ խար հը, ո րին ես ձգտել եմ։  Յու րա քանչ յուր նա խորդ՝ 
ար դեն ստա ցած գի տե լիք ա ռա վել հեշ տաց նում էր նոր գի տե լի քին տի րա պե տե լու ճա նա պար հը, իսկ դրանց հաղ թա հա րու մը տա-
լիս էր մաս նա գի տա կան ինք նավս տա հութ յուն»,-ա սում է նա՝ ընդգ ծե լով, որ բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նը սոսկ նպա տակ չէր, այլ՝ 
արդ յունք։ Ինչ պես նշում է  Գա յա նեն՝ յու րա քանչ յուր մաս նա գի տութ յան մեջ կան հե ղի նա կութ յուն ներ, ո րոնց թո ղած գի տե լի քը և 
 փոր ձը հարս տաց նում են տվյալ ո լոր տը։

«Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ծա նո թա ցա դե ղա գի տութ յան ո լոր տում ա կա դե մի կոս, դե ղա բան, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Է միլ  Գաբ րիել յա նի թո ղած ահ ռե լի ա վան դին և  ա ռանձ նա հա տուկ մարդ կա յին և  գի տաու սում ա կան պատ կա-
ռանք էի զգում նրա նկատ մամբ։ Երբ ևի ցե չէի կա րող են թադ րել, որ պա տիվ կու նե նամ դառ նալ նրա ան վա նա կան կրթա թո շա կա-
ռուն։  Չեմ հա մա րում, որ ամ բող ջութ յամբ հաղ թա հա րել եմ այն նշա ձո ղը, ո րը կա րող է թույլ տալ ար ժա նա նա լու այս կրթա թո շա կին։ 
 Սա կայն, այժմ, երբ պա տիվ ու նեմ լի նե լու մեծ ա կա դե մի կո սի ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռուն, ինձ ա ռա վել պար տա վոր ված եմ 
զգում մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներս խո րաց նե լու ու հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու հա մար»,-ա սում է նա։   Ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռուն դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լիս և  ու սում ա ռութ յան 5 տա րի նե րի ըն թաց քում, ա ռա վել հստա կեց րել է իր 
հա մար այն ու ղին, ո րը պետք է անց նի հա մալ սա րա նա կան կրթութ յունն ա վար տե լուց հե տո։ 

« Հա մա րում եմ, որ դե ղա գի տութ յու նը, որ պես բժշկա կան ո լոր տի ճյուղ, հա մըն թաց պետք է քայ լի բժշկութ յան մյուս ճյու ղե րի հետ 
և  ծա ռա յի մարդ կա յին ա ռող ջութ յան ա պա հով ման կար ևո րա գույն գա ղա փա րին»,-հա վե լում է ա պա գա դե ղա գե տը։ 

Ն րա խոս քով՝ այ սօր դե ղա գի տութ յունն աշ խար հում գտնվում է բո լո րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում, քա նի որ բազ մա թիվ հի վան-
դութ յուն ներ նոր մար տահ րա վեր ներ են նե տել մարդ կութ յա նը։ Այդ մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լի են նաև դե ղա գի տութ յան 
ձեռք բե րում ե րի մի ջո ցով։

«Իմ մաս նա գի տա կան կա յա ցու մը տես նում եմ դե ղա գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում կամ լա բո րա տո րիա նե րում ներգ-
րավ վա ծութ յամբ, գի տա կան թե մա յի ու սում ա սի րութ յամբ, որն ար դեն սկսել եմ մա գիստ րո սա կան թե զի շրջա նա կում»,-ա սում է 
 Գա յա նե  Սահ րադ յա նը՝ ա վե լաց նե լով, որ նպա տակ ու նի եվ րո պա կան որ ևէ բու հում գի տե լիք ներն ա վե լի խո րաց նե լու և, ան պայ-
ման,  Հա յաս տա նում դե ղա գի տութ յան զար գաց մա նը այն ծա ռա յեց նե լու։  

Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռուն կար ծում է, որ բժշկութ յան ո լոր տը ընտ րող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ու նե նա 
տար բեր վող հատ կա նիշ ներ՝ մար դա սի րութ յուն, բա րութ յուն, համ բե րա տա րութ յուն։

 Դե ղա գե տի հա մար ևս  այս հատ կա նիշ նե րը, բա ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից և հմ տութ յուն նե րից, կար ևոր նշա նա կութ-
յուն ու նեն։

« Մար դա սի րութ յու նը դե ղա գե տի հա մար բա րո յա կան կար ևո րա գույն խթան է՝ թե՛ գի տա կան ու սում ա սի րութ յուն ա նե լիս, թե՛ 
դե ղե րի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված լի նե լիս, թե՛ բժիշկ-մաս նա գե տի հետ դե ղա գի տա կան խորհր դակ ցութ յուն ներ 
անց կաց նե լիս, թե՛ հի վան դին անհ րա ժեշտ դե ղա գի տա կան խոր հուրդ ներ տա լիս»,- հա մոզ ված է  Գա յա նե  Սահ րադ յա նը, ում գնա-
հատ մամբ մեր երկ րում դե ղա գի տութ յան զար գաց ման մի տում երն ակն հայտ են. գոր ծում են ե րի տա սարդ, սա կայն արդ յու նա վետ 
գոր ծու նեութ յամբ դե ղա գի տա կան ար տադ րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք լավ մաս նա գետ ներ ներգ րա վե լու հայտ են ներ-
կա յաց նում։ 

« Շատ դե ղա գետ շրջա նա վարտ ներ բա րե հա ջող կեր պով ներգ րավ ված են այս կազ մա կեր պութ յուն նե րում, դրանց ար տադ րա-
կան և  լա բո րա տոր գոր ծու նեութ յան մեջ։  Սա կայն մեկ ո լորտ, ո րը, կար ծում եմ,  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում 
ու շադ րութ յան չի ար ժա նա նում, բժիշկ-դե ղա գետ հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պում է։ Ե թե հե տա գա յում ու նե նամ հնա րա-
վո րութ յուն՝ կներդ նեմ իմ ջան քերն այն զար գաց նե լու հա մար։  Կար ծում եմ՝ ցան կա ցած հի վան դութ յան բուժ ման հա ջո ղութ յան 
գրա վա կանն է այս եր կու մաս նա գետ նե րի ճիշտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը»,-ընդգ ծում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ան վա նա կան 
կրթա թո շա կա ռուն՝ ա ռա ջար կե լով մեկ տե ղել ջան քե րը  դե ղա գի տութ յան ո լոր տը զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ։    
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ԵՊԲՀ-ի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող  Մի խա յիլ  Բոլ յա նի 
հա մար բժիշկ դառ նա լու ցան կութ յունն ա ռա-
ջա ցել է դեռ ման կուց: Գ նա լով նպա տա կի 
հետ ևից՝ ըն դուն վել է բժշկա կան հա մալ սա-
րան՝ ի սկզբա նե ու նե նա լով նեղ մաս նա գի տա-
կան կողմ ո րո շում` վի րա բու ժութ յուն։

«Ու սում ա սի րե լով վի րա բու ժութ յան աս պեկտ նե րը՝ ի 
վեր ջո գտա ինձ ա վե լի հո գե հա րա զատ նեղ մաս նա գի-
տութ յուն` օն կո վի րա բու ժութ յուն։  Ընտ րութ յան հար ցում 
մեծ դեր են ու նե ցել ոչ միայն իմ դիր քո րո շում ե րը,այլև 
ա վագ ու սու ցիչ ներս, ով քեր ինձ հա մար ո գեշնչ ման 
աղբ յուր են ե ղել և կ լի նեն»,-ընդգ ծում է նա: 

 Հե րա ցիա կա նի կար ծի քով՝ բժշկին անհ րա ժեշտ հատ-
կա նիշ նե րը բազ մա զան են. « Հատ կա պես կա ռանձ նաց-
նեմ այն ա մե նը, ինչ ո րակ և  բարձ րա գույն ար ժեք են 
են թադ րում՝ մար դա սի րութ յուն, բու ժա ռո ւի և ն րա հա-
րա զա տի հետ բա րե կիրթ շփման կա րո ղութ յուն, պա-
տաս խա նատ վութ յան զգա ցում, զսպվա ծութ յուն, պար-
տա ճա նա չութ յուն, համ բե րա տա րութ յուն, հու զա կան 
կա յու նութ յուն, բազ մա կող մա նի զար գա ցա ծութ յուն»։

 
 Քա նի որ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը պա հան ջում 

է անձն վեր աշ խա տանք, հսկա յա կան է ներ գիա յի և 
 ժա մա նա կի ներդ րում, ուս տի  Մի խա յիլ  Բոլ յա նը բո լոր 
ա պա գա բժիկ նե րին խոր հուրդ է տա լիս հստակ քայ լե-
րով գնալ ի րենց նպա տա կին ըն դա ռաջ. «Ե թե մեզ բա-
ժին է հա սել այս ա ռա քե լութ յու նը, որն ա մե նից շի տակն 
է, ու րեմ այ լընտ րանք չկա, կա րող ենք և  պետք է կեր-
տենք ա ռողջ ա պա գա՝ հզոր հայ րե նի քում»:

Ա պա գա բժիշկն ու նի ե րաժշ տա կան կրթութ յուն, 
նվա գում է դաշ նա մուր և  կի թառ: « Մաս նա գի տա կան 
լար ված օր վա ա վար տին նա խընտ րում եմ հանգս-
տութ յունս վե րագտ նել ե րաժշ տութ յան օվ կիա նում: 
 Նա խա սի րութ յուն ներս շատ են, ա ռանց դրանց կյանքս 
կկորց ներ իր վառ գու նապ նա կը: Դ րանց թվում է նաև 
լու սան կար չութ յու նը:   Սա կայն բո լոր նա խա սի րութ յուն-
նե րիցս ա մե նա հո գե հա րա զա տը խո հա րա րութ յունն 
է, և  ե թե չընտ րեի բժշկի ու ղին՝ գու ցե դառ նա յի խո-
հա րար»,-նշում է նա՝ հա վե լե լով, որ յոթ տա րե կա նից 
մինչ օրս հե տաքրքր ված է ազ գա յին խո հա նոց նե րով 
և  խո հա րա րութ յամբ, տի րա պե տում է բազ մա թիվ բա-
ղադ րա տոմ սե րի և  խո հա րա րա կան հմտութ յուն նե րի:

ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄԿԵՐՏԵՆՔԱՌՈՂՋԱՊԱԳԱ
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Ա մա նոր յա տո նե րի ա ռի թով հանգստ յան կարճ 
օ րե րը և  աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու փաս տը 
մարդ կանց մեծ մասն ըն դու նեց դժկա մութ յամբ:

 Հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, բ.գ.թ., դո ցենտ 
 Կա րի նե  Թա թար յա նը կար ծում է, որ հիմ ա կան 
պատ ճառն է, որ մենք ապ րում ենք տա րի նե րի ըն-
թաց քում ձևա վոր ված և  սո վո րութ յուն դար ձած կեն-
սա կեր պով, պար տա վոր վա ծութ յուն նե րով, «ա նե-
լիք-չա նե լիք նե րով»։

« Ցան կա ցած շե ղում այդ կարծ րա տի պե րից ա ռա-
ջաց նում է լար վա ծութ յուն, ներ քին ան հար մա րութ-
յուն և  դի մադ րում՝ նոր ձևա չա փին ա ռա վե լա պես 
հար մար վե լու ա ռու մով։ Այն ինչ՝ պետք է հի շել, որ 
կյան քում, հատ կա պես, մեր օ րե րում, կա յուն ո չինչ 
չկա։  Կա րե լի է ա սել, որ կա յուն են միայն փո փո-
խութ յուն նե րը, ո րոնց հան դի պում ենք յու րա քանչ յուր 
օր, ժամ…»,- նշում է  Կա րի նե  Թա թար յա նը:

Ն րա խոս քով` այդ փո փո խութ յանն են վե րա բե րում 
նաև այս տար վա կրճատ ված հանգստ յան օ րե րը, 
ին չը հա կա ռակ էր մեր ձևա վոր ված կեն սա կեր պին։

«Իսկ արդ յո՞ք այդ օ րե րը տրա մադ րե ցինք լիար ժեք հանգս տին, արդ յո՞ք 
անհ րա ժեշտ ժա մա նակ տրա մադ րե ցինք մեր հա րա զատ նե րին, ե րե խա նե-
րին, կյան քի ան դառ նա լի պա հե րով հա գե նա լուն և, վեր ջա պես, աշ խա տան-
քա յին ա ռօր յա յից կտրվե լուն։  Կար ծում եմ՝ ոչ։  Շա տե րը ծան րա բեռ վե ցին 
լրա ցու ցիչ կեն ցա ղա յին հոգ սե րով, ո րոնք նույն պես կար ևոր և  ոչ պա կաս 
հոգ նեց նող էին։  Հետ ևան քը՝ չհասց նել հանգս տա նալն էր… Ա ռա ջին աշ խա-
տան քա յին օ րը, բնա կա նա բար, բո լորս էլ տրա մադր ված չենք լի նում աշ-
խա տե լու՝ ան կախ հանգստ յան օ րե րի տևո ղութ յու նից, ին չը նոր մալ է։  Բայց 
ինչ քան շուտ սկսենք հու նի մեջ մտնել, այդ քան շա հած կլի նենք»,-ման րա-
մաս նում է հո գե կան ա ռող ջութ յան մաս նա գե տը:

Այս ա մե նից ել նե լով՝ նա ընդգ ծում է, որ ցան կա լի է վե րա նա յենք ձևա վոր-
ված սո վո րութ յուն նե րը, ո րոնք մո տի վա ցիան ի ջեց նող ա մե նաան տես ված 
պատ ճառ նե րից են։ Պ լա նա վո րենք հատ կա պես ա ռա ջին աշ խա տան քա յին 
օ րե րը, քա նի որ արդ յու նա վետ է «ես այ սօր կա նեմ սա…», քան «ան թիվ 
գոր ծեր ու նեմ ա նե լու» միտ քը։

 Փոր ձենք սո վո րա կա նից շուտ լի նել աշ խա տան քի վայ րում, ին չը կօգ նի 
օ րը սկսել ոչ կար ևոր գոր ծե րից և տ րա մադր վել արդ յու նա վետ աշ խա տան-
քին։

«Օ րի նակ՝ կար գի բե րել աշ խա տա սեն յա կը, դա սա վո րել աշ խա տա-
տե ղը: Եվ, ի հար կե, գի տակ ցել, որ այս տա րի ա ռա վել մեծ ե ռան դով և 
 հետ ևո ղա կա նութ յամբ պետք է ձգտենք մեր նպա տակ նե րին, ո րում յու րա-
քանչ յուրս ու նենք մեր ա նե լի քը, և  յու րա քանչ յու րիս ներդ րու մը չա փա զանց 
կար ևոր է: Դ րա հա մար՝ այ սօր վա գոր ծը ա նում ենք այ սօր, հի մա և  այս տեղ. 
աշ խա տե լիս՝ աշ խա տում ենք, հանգս տա նա լիս՝ հանգս տա նում, ե րա զե լիս՝ 
ե րա զում... և  այդ բո լո րը՝ գի տակց ված: Անց յա լը չենք խցկում ներ կա, ներ-
կան չենք զո հա բե րում կաս կա ծե լի ա պա գա յին, ա պա գան չենք վտան գում 
ան պա տաս խա նա տու վար քով»,- ա սում է  Կա րի նե  Թա թար յա նը` հա վե լե-
լով, որ  ժա մա նա կը և  է ներ գիան պետք է ծախ սել բա ցա ռա պես մեզ վե րա-
բեր վող և  մեր հա սա նե լիութ յան սահ ման նե րում գտնվող խնդիր նե րի լուծ-
ման հա մար։

 Նա վստա հեց նում է, որ վե րոնշ յալ կե տե րին հետ ևե լով և դ րան ցով ա ռաջ-
նորդ վե լով, արդ յուն քը սպա սեց նել չի տա:

«ԵՍԱՅՍՕՐԿԱՆԵՄՍԱ…»





Graduate of Yerevan State Medical Uni-
versity after M. Heratsi,visiting Professor of 
the Department of Genetics, Founder-Di-
rector of the Biobank of the University of 
Graz, Austria, now the responsible person 
of all the scientific research works and ed-
ucational projects  and responsible for  all 
Biobanking and Biomarker Research proj-
ects in the  rectorate  of the University of 
Graz, Austria-  Karine Sargsyan presented 
the “Future of Healthcare” report during 
the summit “Digital Davos-2022”.

Referring to the disease she overcame, 
which could be cured by one of the world’s 
best neurosurgeons, she stressed that if 
she had been born half a century ago,s he 
might not have been alive.

“Surgery of this level is available only in the developed world. As a doctor, researcher, patient, I see the 
future of medicine and  healthcare in an integrated approach. The further changes will be in two different 
spheres: existing healthcare and emerging healthcare,” Karine Sargsyan emphasized.

 

According to the expert, the world healthcare trio includes:healthcare workers, doctors, nurses,
future diseases and new challenges,future diagnostic and therapeutic technologies which are evolving at 

a tremendous rate.

“There is no doubt that our society is developing much faster than before. It also refers to medical tech-
nologies, which have reached an incredible level today,” said Karine Sargsyan. 

According to her and according to the report “The emerging trio of future health care’s medicine”refers 
to health care trends ․ In 2004, we were talking about personalized medicine, and a few years ago the 
term “exact medicine” came into being, and health care began to be more inclusive. Preventive expansion 
approach, digital healthcare, integrated (in everyday life) medicine will soon become commonplace. The 
future is not how we treat disease, but how we prevent it.

The challenges of the healthcare system: We must fight against the idea of treating the hospital as a 
business. We need to increase accessibility. In the future, we will overcome the barrier of solvency և acces-
sibility in favor of access to health, system and  best quality stability, integrated healthy patient experience 
and simply better health.

Opportunities : such as regulatory improvements, research, and treatment of medical symbiosis, new in-
tegration organizational and business models, and healthcare (technology) platforms that will make future 
medicine more accessible if policies keep pace with technological and therapeutic development.

“In the future, we will be able to heal wounds in minutes, develop full-fledged organs, bones, cells, create 
human-powered equipment, repair damaged brains, and much more. Integrative healthcare, being pen-
etrated by the human approach, receiving the support of high-quality diagnostic and therapeutic technol-
ogies, will be the main determining factor. So in the future, it is not the virus that will be contagious, but 
health itself. I want to end my report with the words of Antoine de Saint-Exupéry. “Only with the heart can 
one see truly: the essential is invisible to the eye. ” Thus, we must be guided by the heart in the field of 
healthcare, “concluded the visiting professor of YSMU.

THE “FUTURE OF HEALTH” REPORT
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The year 2022 begins with the sum-
ming up of the activities of the 2021 
YSMU "COBRAIN" Scientific-Educa-
tional Center for Fundamental Brain 
Research.

In 2021, the construction work of 
YSMU "COBRAIN" Scientific-Educa-
tional Center for Fundamental Brain 
Research began. The construction of 
the center is nearing completion, it 
will soon open its doors.

Before that, it should be noted that 
YSMU "COBRAIN" program Coordina-
tor, Vice-Rector of the Medical Uni-
versity, Professor Konstantin Yenkoy-
an, this year as well,  is the winner 
of the competition of the  scientific 
researchers working with  high effi-
ciency  in the field of scientific  and 
scientific-technical activity programs(or) topics implemented at 
the expense of the RA state budget approved by the RA Minister 
of Education and Science. Let's add  that two articles have been 
submitted for publication and are currently under review.

One topic has been guaranteed for the purpose of contractual 
(thematic) financing of scientific- and scientific-technical activities 
approved by the order of the RA Minister of Education and Sci-
ence within the framework of the competition for scientific topics. 
YSMU will purchase a Seahorse XFe96 analyzer worth about $ 
300,000 as a result of the application of the Neuroscience Labo-
ratory for the grant for the provision of financial support for the 
modernization of infrastructure and material and technical base 
in the field of science approved by the RA Minister of Education 
and Science.

The specialists of the Medical University will actively continue 
the work of the Covid_Antibody և Covid_Neuro research groups, 
the SCAUT project.

The new Investigator-initiated COQOS research project was 
funded by Roche Diagnostics.

The Medical University organized two major international 
events: GitaArar Summer School and the Neuroscience Initiative 
in Armenia four-day conference.

A post-Covid anosmia information week was conducted, with 5 
seminars available online.

LARGE INVESTMENTS GREAT 
EXPECTANCIES

Science



The year 2022 begins with the summing up of the 
activities of the 2021 YSMU "COBRAIN" Scientific-Edu-
cational Center for Fundamental Brain Research.

In 2021, the construction work of YSMU "COBRAIN" 
Scientific-Educational Center for Fundamental Brain Re-
search began. The construction of the center is nearing 
completion, it will soon open its doors.

Before that, it should be noted that YSMU "COBRAIN" 
program Coordinator, Vice-Rector of the Medical Uni-
versity, Professor Konstantin Yenkoyan, this year as 
well,  is the winner of the competition of the  scientific 
researchers working with  high efficiency  in the field of 
scientific  and scientific-technical activity programs(or) 
topics implemented at the expense of the RA state bud-
get approved by the RA Minister of Education and Sci-
ence. Let's add  that two articles have been submitted 
for publication and are currently under review.

One topic has been guaranteed for the purpose of 
contractual (thematic) financing of scientific- and sci-
entific-technical activities approved by the order of the 
RA Minister of Education and Science within the frame-
work of the competition for scientific topics. YSMU will 
purchase a Seahorse XFe96 analyzer worth about $ 
300,000 as a result of the application of the Neuro-
science Laboratory for the grant for the provision of 
financial support for the modernization of infrastructure 
and material and technical base in the field of science 
approved by the RA Minister of Education and Science.

The specialists of the Medical University will actively 
continue the work of the Covid_Antibody և Covid_Neu-

ro research groups, the SCAUT 
project.

The new Investigator-initiated 
COQOS research project was fund-
ed by Roche Diagnostics.

The Medical University organized 
two major international events: 
GitaArar Summer School and the 
Neuroscience Initiative in Armenia 
four-day conference.

A post-Covid anosmia informa-
tion week was conducted, with 5 
seminars available online.
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Thanks to the grant agreement signed in Septem-
ber 2013 between YSMU and the Center for Ed-
ucational Programs, the creation of a simulation 
training center for practical skills was initiated.

On December 22, 2014, a simulation training and 
sports center was founded at YSMU, which in 
the educational process of the university was a 
completely new way of voicing the application of 
theoretical knowledge in practice. The introduc-
tion of such an innovative method of education 
at the stages of both university and postgradu-
ate, as well as continuing education, allows stu-
dents to develop practical skills and minimise the 
number of medical errors in their professional activities.

Simulation Center for the formation of professional abili-
ties in the direction of resuscitation, intensive care, obstet-
rics and gynaecology, surgery, general clinical skills has 
the latest medical simulation educational complex, which 
includes computerised robots with special software, com-
puter and related equipment, appropriate qualifications, as 
well as professional and scientific literature related to simu-
lation medical education. It is no coincidence that the cen-
ter adopted the slogan “teaching learning”. This new medi-
cal direction gives an opportunity to senior students, clinical 
residents, first-year students to transfer the knowledge they 
have already acquired, as well as to teach. The center 
uses innovative examination mechanisms to test students’ 
practical skills. For many years, she has been loved by fu-
ture doctors, as well as by already established specialists.

It should be noted that the employees of the simulation center 
have been retrained in reputable foreign training centers. In 
order to ensure the best result of the implementation of best 
practices and reforms, teachers of the simulation center and 
clinical departments of YSMU, for residents, retraining cours-
es are also periodically conducted by world-renowned experts, mutual 
visits of specialists, training courses and trainings are organized. Re-
training courses for doctors and nurses are organized on the topic of first 
aid. Congratulations to all employees of the training simulation center, 
wishing new achievements and successes, expanding cooperation.

THE SIMULATION CENTER 
IS 7 YEARS OLD

Education



The presentation of the book “Medical Atlas of Cornea and External Dis-
eases in Middle Eastern Populations” published in the USA took place at the 
Medical University.

The author is ophthalmologist, Professor, Doctor of Medical Sciences. 
Head of the Department of Inflammatory Diseases of the Eye of the S.Ma-
layan Ophthalmological Center Anna Hovakimyan.

YSMU Rector Armen Muradyan, welcoming those present at the 100-year-
old educational institution, noted that during the meetings of the Academic 
Council it was repeatedly noted that the scientific geography of the univer-
sants has long crossed the borders of our country that separate us from the 
developed medical, trade and accounting systems.

“Today is another proof that the Armenian professor has managed to 
generalize many years of experience with his works and by publishing an 
Atlas book in the United States of America, to bring honor not only to the 
doctor, but also to the medicine of the Republic of Armenia,” Armen Mu-
radyan stressed.

According to the head of the university, many of the departments have 
passed a glorious path full of many difficulties, which was in medicine 
through development, and their experience is an example for young pro-
fessionals.

He recalled that with the support of every active clinical medical univer-
sity, his experience and the path he has traveled has the opportunity to generalize in academic 
circles in only academic language, and YSMU firmly stands behind each.

“The work of Professor Anna Hovakimyan is exemplary for everyone,” Armen Muradyan con-
cluded, congratulating the author of the book and the entire medical community.

Before proceeding to the content of the book, the author also presented the background of 
the creation of the book, his first steps in the field of ophthalmology and efforts. Speaking about 
the possibility of continuing and retraining professional education in the USA decades ago, he 
touched upon the cooperation of Professor Alexander Malayan and the founder of the Armenian 
Ophthalmological Center Roger Hovhannisyan, thanks to which Armenian ophthalmologists have 
improved their knowledge abroad.

Professor Hovakimyan noted that he is glad to be the heir of a powerful scientific experience 
and a wide world of the largest specialists in the field of ophthalmology in the USA.

On the printed pages, he details rare cases of corneal and external eye diseases in the Middle 
East, providing a comprehensive collection of them, and these cases are very common in other 
regions of the world.

The medical atlas presents more than 800 images acquired during ten years of clinical practice 
of various corneal pathologies and diseases of the outer eye, of which 102 are clinical cases 
before and after treatment.

The Atlas book focuses on Middle Eastern patients who were diagnosed at her workplace The 
Malayan Ophthalmological Center received all diagnoses and treatment by the author.

Addressing topics such as corneal viruses, eyelid diseases and congenital disorders, this book 
is an ideal resource for ophthalmologists, young doctors, residents and students, teachers, re-
searchers. The atlas has found a place for the world ‘s rare prosthetics operations of the “ Boston 
first type”.

According to Anna Hovakimyan, the book, consisting of 507 pages and 13 heads, has passed 
3 demanding reviews.

“The strict requirements for the publication of this book in the USA sometimes caused despair 
and disappointment.

My sister Naira Hovakimyan, who is the author of two books in the USA, as well as exercises 
in the field of self-government, pushed me to unbending strength, noting that I have no right to 

ATLAS BOOK BY PROFESSOR ANNA 
HOVAKIMYAN
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despair, because I am responsible to my husband, children 
and parents for the time taken away from them, to young 
ophthalmologists working with me and recently studying, as 
well as for the reciprocal result before education, for Arme-
nian ophthalmology, as well as for a kind of choreographer 
facing the Motherland,” she said.

During the speech, greetings and congratulations were 
heard from different parts of the world, in particular from 
UCLA University (Anthony Al-Daven), Southern California 
(John Hovannisian), Russia (Anush Amiryan), Lima, the cap-
ital of Peru (Carlos Siverio), the Armenian Ophthalmology 
Project (Roger Hovannisian) and Professor Aleksandra Ma-
layan.

In video messages, experts agreed: the book will be ap-
plied and very useful not only for scientists, but also for 
ophthalmologists themselves.

It should be noted that the opinions about the book have already been expressed by doctors living in 
different countries, colleagues of Anna Hovakimyan, considering the author’s work to be a medical, in 
fact, patriotic publication.

Among the partners congratulating the author was also the head of the Department of Pediatric Surgery 
Ara Babloyan, according to whom in 30 years we have the opportunity to receive the results of coopera-
tion programs in the field of ophthalmology.

“I think that every year the Medical University more and more demonstrates its leading role and im-
portance in the development of healthcare,” Professor Babloyan stressed, adding that YSMU is not only 
an educational, scientific institution, but also an institution that dictates quality and style in healthcare.

After presenting rare cases and exceptional cases in her practice, Anna Hovakimyan quoted the words 
of the Greek physician and philosopher Hippocrates that all paths in the learning process lead light out 
of darkness.

He urged young professionals to believe in their own strength, assuring that with hard work, persever-
ance and dedication, it is possible to succeed and publish a book abroad on their own.

Graduate of YSMU, Professor of the Department of Ophthalmology Anna Ovakim-Yan author of more 
than 100 scientific articles.

In 2000-2001 he worked in the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia. In 2004-2005, he stud-
ied at the University of California, San Francisco (at the University of California). training at the Cincinnati 
Eye Institute USA.

2009-was retrained in the field of cataract surgery at the Fedorov Moscow Clinic.
An experienced ophthalmologist is a member of a number of professional associations.
 Participated in dozens of international ophthalmological conferences and congresses in different parts 

of the world.
At the end of the event, Anna Hovakimyan dedicated a book published by a major American publication 

IGI Global to the Medical University, the heads of major ophthalmological centers in Armenia.
After publication in the USA, the book is also sold in well-known US bookstores online (note that delivery 

is free).
The presentation was attended by well-known specialists in ophthalmology and other fields, medical 

scientists, representatives of diplomatic and international management, and the medical community.

Event



Autism Spectrum Disorders are now the 
focus of attention of scientists around the 
world. According to the World Health Orga-
nization, s one in 160 children in the world 
has an Autism Spectrum Disorder

Deputy Dean of YSMU Overseas Educa-
tion, the chair of normal anatomy, a post-
graduate student at the Neurology Labora-
tory Meri Mkhitaryan decided to address 
this issue through an individual investiga-
tion. 

The scientific supervisor  of the investigation 
“The study and estimation of autism spectrum 
disorder risk factors in the Republic of Armenia, 
through the example of Yerevan” is the Vice- 
rector for Scientific Affairs and the  professor of 

the chair of Biochemistry Konstantin Enokyan. 

According to Mary Mkhitaryan, the topics of the studies in the field of neurosurgery 
conducted in the medical school are relevant all over the world. According to her, the 
problems related to nervous development, including autism, are widespread in the 
countries of the world. 

“During the last 50 years, increasing numbers have been recorded in the world, 
and we can also observe those numbers in Armenia. If years ago in the world we 
could rarely meet children with such a problem, now cases like this have become 
even more popular. Maybe now such problems and cases are even more recognizable 
as we know about these, or maybe the diagnosis is better, in any case, the issue of 
health care, developmental concerns are very important, because those issues that 
children, and later adults have, usually have side problems as well, and disabilities in 
different levels.” States Ani Mkhitaryan. 

“Considering the fact that the issue is not well-studied in Armenia, she decided to 
deal with autism spectrum disorder in Armenia, and more specifically, Yerevan in the 
area”. 

“Similar research is being done in developing countries,” she says. “After all, there 
are more serious health problems. That is to say, the problems connected with devel-
opment are in a slightly overlooked situation. We can say the same about Armenia. 
Until now, we did not have the exact number of children diagnosed with autism. In 
the context of research, we tried to do it with the chair of hygiene and ecology. As a 
result, data on 1,000 children were retrieved on a republican scale,” states Mary M. 
khitaryan by adding, even though the real number can be about 3 times more.

Autism Spectrum Disorder is a disorder of the nervous system, which includes a 
number of other sphere disorders. People with autism have impaired speech, com-
munication, and repetitive stereo-type behavior.

According to Mary Mkhitaryan, autism spectrum disorder as a chronic health prob-
lem , is a very big emotional and financial burden for the family, for the country.
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Interview

“This important problem must be 
studied and it is important to find the 
addressed solutions to the problems 
set before us. “It is unfortunate that no 
similar research has been done in Ar-
menia yet, but it has been launched.” 
She speaks.

What Causes Autism
 (Risk Factors)?

Despite  much research being done 
all over the world and the fact that it is 
inherited,  there are approximately 100 
genes that are not studied which are 
responsible for autism spectrum disorder, says YSMU postgraduate student. 

“The other series of factors are called factors of the the surrounding environ-
ment, which can be divided into pre-, for neonatal groups. Most notable Prenatal 
functions are as follows: Parents’ age, pregnancy, the period between pregnan-
cies, the menstrual cycle of a woman during pregnancy, the woman’s immunity 
during pregnancy drug usage (in particular, antidepressants, caustic drugs, antie-
pileptic drugs), the metabolism of woman (diabetes, hypertension, extra weight 
during pregnancy)  female nutritional status ( “Folic acid, iron intake, vitamin D 
supplement, etc.),”, says the author of the investigation. As a risk factor during 
pregnancy, she identifies the usage of stimulants during childbirth. We found that 
almost every mother used unprescribed stimulants during childbirth. These are 
being prescribed and used only in certain cases”, mentions Mary Kirakosyan. 

According to her, other risk factors include pollution of the surrounding environ-
ment with heavy metals or air pollution due to the solvents used in the agricultural 
sector.

“We can not change the hereditary activity, but it can affect the risky activities of 
the surrounding environment, that is, these are the factors that can be changed, 
prevented, and conditioned to reduce the risk of developing autism. The purpose 
of our research is to study prenatal, perinatal, neonatal risk factors for a woman 
in menopause that could lead to fetal autism spectrum problems for the growth of 
the fetus. We are trying to understand which risk factors are widespread in Arme-
nia, organize preventive measures and suggest corresponding solutions based on 
the conclusions of the  research results “ details the specialist.

According to the specialist, as a result of the research, a number of newly devi-
ated factors will be revealed. Preventive measures will be taken. 

“The purpose of our research is to identify changing risk factors, and the results 
will provide opportunities for professional and lactational activities, which will help 
to reduce the increasing numbers”, concludes Mary Mkhitaryan outlining the scien-
tific value of the research and hoping that the research will be continual.



FROM AN EXPERIMENTAL OPERATING 
ROOM TO A REAL DREAM

The 5th surgical Olympiad student was conducted at the 
Medical University of the Department of Operative Surgery 
and topographic Anatomy.

Being a kind of inspection, more than six dozen future 
surgeons rallied around the program.

In the conditions of healthy competition, students demon-
strated the practical skills and video knowledge acquired 
over the months, which have always been an integral part 
of the educational and methodological work of the depart-
ment.

Marking the beginning of the Olympiad, the head of the De-
partment of Topographic Anatomy and Surgical Operations, 
Professor Semyon Orduyan, took part in the work of the sur-
gical circle and at the end of the year in the Olympiad.

Having shown high professional skills, the students compet-
ed in four different tasks.

The skills of future doctors were evaluated by the jury mem-
bers: professors - Head of the Department of Surgery No. 1 
Suren Stepanyan, Head of the Department of Surgery No. 4 

Misak Mirijanyan, Head of the Department of Anesthesiology and Intensive Care Irina Malkhasyan, Associ-
ate Professor of the Department of General Surgery Sevak Shahbazyan.

Note that the Olympiads organized at YSMU are primarily aimed at improving the practical skills of stu-
dents.
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Grace Biju Thomas, a member of the winning team of the 
YSMU International Student Debate Competition, is a 6th year stu-
dent at the Faculty of General Medicine.

24-year-old future doctor was born in Kerala, South India, but 
was raised and did her complete schooling in New Delhi.

“I am an artist with a passion for medicine ingrained in me 
deep from childhood. At childhood I was a shy, introvert with low 
self-esteem. But as growing up, I found my voice in art. I used it as 
a mode to express my emotions which later became my strength”, 
Grace tells. She won over 50+ painting, sketching, and art compe-
tition and gained a title of Creative Artist.

Over the time Grace realised her talents in singing and dancing 
as well.

“I've always had the passion to be on camera. My teacher Mrs. 
Gayane Davtyan bestowed a prestigious opportunity to appear on Armenian Public 
Television to sing a beautiful song written by her husband, famous composer, Ar-
menian National Artist Sasun Paskevichyan.

Telling about why she has decided to become a doctor, Grace says: “I always 
had the heart since childhood to do something for the people and mankind. And I 
thought becoming a doctor I can make my parents proud and also do what I re-
ally want - serving people. Then my only goal and dream was to get into medical 
school. Knowing how hard and risky this decision is, still I found my foot on the 
ground and was ready to take that venture. My father inspired me, and my mother 
supported me all through the process of choosing medicine by beliving in me. And 
after 6 years when I look back, I feel proud for taking that strong decision, and 
YSMU gave me those wings that I needed to fulfil those dreams”.

The future doctor totally believes in destiny and God's plan. “There is one saying 
by Paulo Coelho which says: "When you want something, all the universe conspires 
in helping you to achieve it”. And that's what had happened. I accidently came 
across the brochure of YSMU which I didn't pay attention to, thinking that I'll get 
into any medical university in India. But my dad got interested into it. Armenia for 
being known to be the 1st Christian country and lowest crime rates caught his eyes”, she notes.

YSMU, according to Grace, has high credence and rankings and is known for its world class education, well rec-
ognised in India. “The education system in this university, the care and attention lecturers attend their students 
are unparallel to any educational institution for higher studies. Reading testimonials and talking to alumni made 
it my natural choice to study in this university”, she emphasizes.

It really fascinates Grace the genesis of new cell in a mother's womb and how a woman's body is so versatily 
created. “Hence, gynecology and obstetrics would be my 1st choice in the set of specialities”, she adds. 

Talking about Armenia, the Indian student assures: “It’s a beautiful country with breathtaking sights of nature, 
art forms, monuments, streets, mountains and lots of monasteries. And I do feel proud that I study in such a 
tourist attracting country. The language – Hayeren - is an old, rich language, full of history, and it is indeed a 
privilege to learn such an ancient language and paying respect to it”.

The armenian people, Grace emphasizes, are very warm and welcoming, and this is what that makes interna-
tional students feel home. “Armenia, surely, does feel like my second home. Here people are grateful and kind 
hearted”, the student says.

From her point of view, doctors should be great listeners, empathetic to the concerns of their patients with 
strong work ethics. “Humanity becomes the most important virtue in a doctor along with compassion and ded-
ication. Doctors need to understand that patient isn't just a list of medical problems and medications. Doctors 
should be well versed and up to date with all the important information regarding his/her practice. Doctors are 
responsible for increased life expectancy and improved well-being in society. I would love to quote what Sir Wil-
liam Osler famously said: "The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has 
the disease". To add further context, a great physician estimates the illness in the context of the whole”, Grace 
Biju Thomas concludes.

YSMU GAVE AN INDIAN STUDENT WINGS 
TO FULFIL HER DREAMS

Student's corner




