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Այս համարում

Գիտական խորհրդի նիստը՝ նորաբաց կենտրոնում
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Մեկնարկել է Science Incubator ծրագիրը
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Հայ բժիշկները Սոչիում մասնակցել են «Տղամարդու
առողջություն» միջազգային համագումարին
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«Հայ համաճարակաբանների, մանրէաբանների և բժշկական մակաբուծաբանների»
չորրորդ համագումարին ներակայացվեցին ոլորտի առկա խնդիրները
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Մենդելեեվի պարբերական աղյուսակն՝ առաջին
կուրսեցիների տեսանկյունից

9

Մեկնարկեց «Կլինիկական հետազոտությունների
հետքերով» խորագրով միջոցառում
ն երի շարքը
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Կրթություն
Ապագա բժիշկներն իրենց հարցերն ուղղեցին ԵՊԲՀ
Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահան Արծրունուն
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Անցկացվեց ատամ
ն ային իմպլանտացիային նվիրված դասընթաց
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Պրոֆեսոր Թալին Բաբիկյանը դասախոսեց ԵՊԲՀ-ում
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Օլիմպիական խաղերի բժիշկ-մասնակից ամերիկահայ
Հուրի Գեբեշյանը ԵՊԲՀ-ի հյուրն էր
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«Իմ տեսանկյունից» զեկուցում-քննարկում
ն երը շարունակվում են
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ԵՊԲՀ հյուրեր
ՄԱԳԱՏԷ-ի ու ԱՀԿ-ի փորձագետներն այցելեցին ԵՊԲՀ
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ԵՊԲՀ-ի հրավերով Հայաստանում է անվանի բժիշկ Ռուբեն Ազիզյանը
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Կլինիկական
Բուժքույրական դասընթաց՝ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում
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Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը
հյուրընկալել էր գերմանացի վիրաբույժին
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Իրադարձություն
Կոմիտասի անվան ազգային քառյակի՝ Կոմիտասի 150 - ամյակին
նվիրված համերգաշարը մեկնարկեց ԵՊԲՀ-ում
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Նշվեց հնդկական Նոր տարին
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ՄԱԿ-ի Ազգային էթիկական կոմիտեների 24-րդ վեհաժողովում Հայաստանը
ներկայացրել է ԵՊԲՀ դոցենտ Սուսաննա Դավթյանը
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Դեպի 100-ամյակ
Բժշկական կրթօջախի ամենաառաջին ամբիոնները
Նորմալ անատոմիայի ամբիոն
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Բժշկական քիմիայի ամբիոն
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Հյուսվածաբանության ամբիոն
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Կենսաքիմիայի ամբիոն
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Ուսանողի անկյուն
Սիրահարվելով «ժառանգաբար» փոխանցված բժշկի մասնագիտությանը
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Ստեղծագործող ուսանողներից մեկը
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For International students
The Science Incubator program has been launched
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A Course on Dental Implantation was held
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Huri Gebeshyan, American physician-participant of
Olympic Games, was YSMU guest
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YSMU associate professor presented Armenia at the
24th assembly of UN National Ethics committees
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Concert dedicated to 150th anniversary of Komitas, performed by
National Quartet after Komitas’ started at YSMU
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The Indian New Year was celebrated in YSMU
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ՝
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի հերթական նիստը կայացավ
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի նիստերի նորաբաց
դահլիճում: Ինստիտուտում նիստ անցկացնելու գաղափարը
պատահական չէր. պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուշադ
րությանը ներկայացվեցին վերջին ամիսներին ԵՊԲՀ-ի կողմից
իրականացված վերանորգման մասշտաբային աշխատանքնե
րը։
Լիովին վերանորոգված դասասենյակներն էականորեն կբա
րելավեն ուսում
ն ական գործընթացը Միքայելյան ինստիտու
տում անցկացնելու հնարավորությունները։ Վերջին սերնդի
ժամանակակից սիմուլյատորներով նորաբաց կենտրոնը կհա
մալրվի սեպտեմբերին։ Սա դեռ կատարվող աշխատանքների
մի մասն է։ ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով նո
րամուտը, նշեց, որ Միքայելյան վիրաբուժության ինստի
տուտը վերածնունդ է ապրում։ «Շուտով այստեղ կգործի
սիմուլյացիոն կենտրոն, իսկ Միքայելյան վիրաբուժութ
յան ինստիտուտը կծառայի նաև ուսում
ն ամեթոդական
նպատակներով, որտեղ բժշկական համալսարանի ու
սանողները կարող են գիշեր-ցերեկ լինել իրենց ավագ
գործընկերների կողքին՝ վիրահատարաններում, վերա
կենդանացման բաժանմունքներում»,- ասաց ԵՊԲՀ ռեկ
տորը։
Գիտական խորհրդի նիստը նվիրված էր կլինիկա
կան աշխատանքներին։ Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝
պահանջները, որոնք դրված են կլինիկական ոլորտի
գործընկերների առջև, բավականի խիստ են, ինչի նպա
տակն է Հայաստանում ունենալ հիվանդակենտրոն
բժշկական հաստատություններ։ «Բժշկական օգնությու
նը նաև բժշկական սպասարկաման հետ նույնացած մի
դաշտ է, որտեղ անվտանգությունը կարևորագույն երաշ
խիքներից է»,-ընդգծեց ռեկտորը։
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Գիտություն

ՆՈՐԱԲԱՑ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Օրակարգի համաձայն՝ կլինիկական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր Արմեն Մինասյանը ներկայացրեց համալ
սարանի կլինիկական աշխատանքների տարեկան ամփո
փիչ հաշվետվությունը՝ անդրադառնալով 2018 թվականին
համալսարանական հիվանդանոցների բժշկական գործու
նեությանը, կլինիկանների առջև դրված խնդիրների իրա
կանացման արդյունքներին, ֆինանսական վերլուծությանը։
Արմեն Մինասյանը նշեց, որ ընդհանուր համալսարանական
հիվանդանոցային մահճակալային ֆոնդը կազմում է 684
մահճակալ՝ 1620 բուժաշխատողով։ «Վերջին տարիներին
համալսարանի կողմից հիվանդանոցներում իրականացվող
ծրագրերն ուղղված են մատուցված ծառայությունների ընդ
լայնմանը, բուժօգնության որակի բարելավմանը, բժշկագի
տության վերջին նվաճում
ն երի կիրառմանը, ժամանակակից
բժշկական սարքավորում
ն երի ձեռքբերմանը, հի
վանդների համար անվտանգ և հարմարավետ միջա
վայրի ստեղծմանը, բժշկագիտության բնագավառում
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականաց
մանը»,- ավելացրեց կլինիկական աշխատանքների
գծով պրոռեկտորը։
Գիտական խորհրդի նիստին զեկույցով հանդես
եկավ նաև ռեկտորի խորհրդական Իզաբել Աբ
գարյանը՝ ներկայացնելով ԵՊԲՀ հիմ
ն ադրամի կա
րիքների համար կլինիկական oրդինատուրայում
նպատակային ուսուցում կազմակերպելու մասին կա
նոնակարգի նախագիծը։
Այնուհետև ուսում
ն ական գրականությունը գիտա
կան խորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց գիտ
քարտուղար Տաթևիկ Ավագյանը։ Քննարկվեցին
նաև մի շարք ընթացիկ հարցեր:

 ԵԿՆԱՐԿԵԼ Է
Մ
SCIENCE INCUBATOR
ԾՐԱԳԻՐԸ
Վերջապես մեկնարկեց երկար սպասված Science Incubator ծրագիրը։
Science Incubator-ը դասընթացների շարք է, որը նա
խաձեռնել է ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկե
րությունը։ Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին
սովորեցնել, թե ինչպես զբաղվել գիտությամբ՝ սկսած
գիտական հոդվածներ գրելուց, փնտրելուց մինչև վիճա
կագրական վերլուծություն։ Առաջին դասընթացը տեղի
ունեցավ ապրիլի 19-ին:
Հոդվածների որոնման և ընթերցանության մասին
ուսանողների հետ իր փորձով կիսվեց ախտաֆիզիոլո
գիայի ամբիոնի դոցենտ, ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի դեկանի տեղակալ Արտեմ Գրիգորյանը։
Դասընթացից առաջ բոլոր ընտրված մասնակից
ներին ողջունեց ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը, ով կարևորեց ՈՒԳԸ կողմից
նման նախաձեռնության իրականացումը և խոսեց ին
կուբատորային այս ծրագիրը բժշկական համալսարանի
ուսում
ն ական գործընթացում ընդգրկելու կարևորության
մասին։
2-րդ դասընթացը վարեց Վաշինգտոնի համալսա
րանի պրոֆեսոր Նարինե Սարվազյանը, այնուհետև
գիտնականներին օգնող գործիքներին անդրադար
ձավ կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ Կատարինե
Ֆերեշետյանը։
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 ԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
Հ
Ս
 ՈՉԻՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ
«ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ
Ապրիլի 25-26-ը Սոչիում կայացավ «Տղամարդու առողջութ
յուն» խորագրով միջազգային համագումարը: Հայաստանից
միջազգային կոնգրեսին մասնակցում էր ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանի գլխավորած պատվիրակությունը: 
Միջոցառման գիտական ծրագրի շրջանակում անցկացվե
ցին սիմպոզիում
ն եր, կլոր սեղաններ, դասախոսություններ,
քննարկում
ն եր:
Երկու օր շարունակ համաշխարհային մակարդակի մաս
նագետներ հանդես եկան ելույթներով: Զեկուցվող թեմա
ները հիմ
ն ականում նվիրված էին տղամարդու վերարտադ
րողական համակարգի օրգանների հիվանդությունների
ախտորոշմանը, բուժմանը, կանխարգելմանը և ծրագիրը
հագեցած էր և արդյունավետ, մասնագետները փոխանակ
վեցին տղամարդկանց մոտ հանդիպող հիվանդությունների
բուժման իրենց փորձով և քննարկեցին հետագա
համագործակցության ձևաչափերը:
Միջազգային համագումարի ընթացքում հատուկ
մրցանակ ստացավ Հայաստանի պատվիրակութ
յունը՝ ի դեմս ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի:
Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև
ծանոթանալ Սոչիի՝ հանգստի միջազգային ստան
դարներին համապատասխան ծովափնյա քաղաքի
հետ, որն ապահովում է առողջության պահպան
ման, վերականգնման, սպորտի համար անհրա
ժեշտ բոլոր պայմանները:

ՀԱՅ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՆԵՐԻ,
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՆԵՐԻ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ՆԵՐԱԿԱՅԱՑՎԵ
ՑԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հայ համաճարակաբանների, մանրէաբանների և բժշկական մա
կաբուծաբանների (ՀՀՄԲՄ) չորրորդ համագումարը Երևանի Մ.
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում մի հար
կի տակ էր համախմբել տեղական ու միջազգային փորձագետների՝
այս ոլորտում իրենց ձեռքբերում
ն երն ու տեսակետները ներկայաց
նելու համար:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոստանտին Ենկոյանը
բացման խոսքում նշեց, որ այս դաշտի խնդիրներն արդիական են և
առողջապահական մարտահրավերների կարևոր մաս են կազմում:
«Հայաստանում մենք պետք է պատրաստենք այնպիսի բժիշկներ,
որոնք այս բնագավառում նեղ մասնագիտացում անցնելուց հետո՝
կկրթեն ու օրինակ կծառայեն ապագա բժիշկներին: ԵՊԲՀ-ն այսօր
պատրաստ է տրամադրել այդ գիտական ու կրթական հարթակնե
րը»,- պրոռեկտորը համագումարի մասնակիցներին արդյունավետ
աշխատանքային օր մաղթելով՝ ցանկություն հայտնեց, որ թիրա
խավորվեն և բարձրացվեն ոլորտի այն խնդիրները, որոնց ուղղութ
յամբ պետք է աշխատել:
ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ար
մեն Համբարձումյանը պատմական ակնարկ կատարելով՝ անդրա
դարձավ ամբիոնի ստեղծմանն ու համաճարակաբանների դերին:
«Համաճարակաբանների կարիքն ու դերը բժշկության մեջ մեծ է՝
կապված նոր ու հին ինֆեկցիաների, միգրացիոն պրոցեսների, պա
տերազմ
ն երի հետ, որոնք հանգեցնում են ինֆեկցիոն հիվանդութ
յունների տարածմանն ու փոխանցմանը՝ առաջացնելով համաճա
րակային թողտվություն»,- նշեց ամբիոնի վարիչն՝ ավելացնելով, որ
համագումարին ներկայացված է 15 զեկույց, որոնց հիմ
ն ական ուղ
ղություններն են՝ հակաբիոտիկներ և հակաբիոտիկակայունություն,
կլինիկական մանրէաբանություն և վարակիչ հիվանդություններ,
առողջապահության հետ առնչվող և արտահիվանդանոցային վա
րակներ, հակամանրէային կայունություն առողջապահական համա
կարգից դուրս` ներկայիս մարտահրավերները, մանրէային էվոլյու
ցիա, հանրային առողջապահություն և համաճարակաբանություն,
ապացուցողական բժշկություն և պատվաստանյութեր: 
Համագումարի նպատակն էր ներկայացնել ընդլայնվող գիտելիք
ները կլինիկական մանրէաբանության և համաճարակաբանության
բոլոր բնագավառներում:
Լոնդոնի Արևելյան համալսարանի ավագ դասախոս Հերմինե
Մկրտչյանը, ներկայացնելով առաջին զեկույցը, ընդգծեց, որ հակա
մանրէային կայունությունը համաշխարհային խնդիր է և շատ երկր
ներում՝ օրակարգային հարց: «Սա հինալի առիթ է խոսելու, քննար
կելու, լուծում
ն եր գտնելու այն խնդիրների համար, որոնք առկա են
նաև Հայաստանում»,- ասաց Լոնդոնի Արևելյան համալսարանի
ավագ դասախոսը:
Նշենք, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հա
մաճարակաբանության ամբիոնը հիմ
ն ադրել է 1935 թվականին:
Ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղություններն են եղել՝ համա
ճարակաբանության հրատապ հարցերը և հանրապետության տա
րածաշրջանային ախտաբանության խնդիրների պարզաբանումը:
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ՄԵՆԴԵԼԵԵՎԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՂՅՈՒՍԱԿՆ՝ ԱՌԱՋԻՆ
ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Դ. Ի. Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի ստեղծ
ման 150-ամյակին նվիրված՝ ԵՊԲՀ բժշկական քիմիայի
ամբիոնի և ուսանողական գիտական ընկերության կող
մից կազմակերպված գիտաժողովին առաջին կուրսի ու
սանողները ներկայացան զեկույցներով, ընդգծելով, որ
պարբերական աղյուսակը հանդիսանում է ինչպես քի
միայի, այնպես էլ բժշկության ու բժշկական քիմիայի հիմ
քերից մեկը:
Գիտության գծով պրոռեկտոր Կոստանտին Ենկոյանը,
վերհիշելով իր ուսանողական տարիները, նշեց, որ տա
րիներ շարունակ՝ ավանդաբար, բուհում կազմակերպվել
են այսպիսի միջոցառում
ն եր: «Այս անգամ այն համընկել
է Մենդելեևի 150-ամյակի հետ: Ես ուրախ եմ, որ առաջին
կուրսեցի ուսանողներն ասելիք ունեն: Կա պոտենցյալ,
որը պետք է ի հայտ բերել՝ գիտական արդյունքի հիման
վրա ավելի բարձր ամբիոններից հանդես գալու հա
մար»,- ասաց պրոռեկտորը՝ շեշտելով, որ քիմիայի դերը
բժշկության մեջ միշտ հիմքային է ու արդիական:
Բժշկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Մագդալինա Մելքոնյանը, ողջունելով ուսանողների
ներգրավվածությունն ու ակտիվությունը, նշեց, որ գիտա
ժողովին ներկայացված են եղել երկու տասնյալից ավելի
զեկույցներ, որոնցից ընտրվել են 20-ը, իսկ մյուսները հա
դես են եկել պաստառային զեկուցմամբ:
«Այսօր բուհը մեծ տեղ է տալիս հետազոտական աշ
խատանքներին, որոնք իրականացվում են ուսանողնե
րի կողմից: Ապագա բժիշկների հետ մեր խնդիրն է եղել
ստեղծել այնպիսի զեկույցներ, որոնք կարտահայտեն
են խնդիրների բուն էությունը»,- ասաց ամբիոնի վարի
չը՝ հավելելով, որ առաջին կուրսում ուսանողները ձեռք
են բերում փորձ՝ կատարելու այսպիսի աշխատանքներ՝
օգտվել գրականությունից, ձևավորել պաստառներ, հան
դես գալ բանավոր զեկույցներով, ինչը հետագա գործու
նեության համար շատ կարևոր բաղադրիչ է:
Գիտաժողովի ընթացքում ԵՊԲՀ առաջին կուրսի ու
սանողները, ներկայացնելով զեկույցները, կատարեցին
պատմական ակնարկներ, ինչպես նաև մանրամասն
անդրադարձան պարբերական աղյուսակի մեջ ընդգրկ
ված տարրերին:
Փակման խոսքով հանդես եկավ ԵՊԲՀ ուսանողական
գիտական ընկերության նաղագահ Է.Ա. Ղանդիլյանը,
ով կորևորեց բժշկական քիմիայի դերը ապագա բժիշկե
րի կայացման գործընթացում՝ նշելով, որ բժշկական քի
միայի ամբիոնը առաջին դարպասն է նրանց հետագա
գիտական գործունեության ճանապարհին:
Գիտաժողովում զեկույցներով հանդես եկած ուսանող
ները ստացան մասնակցության հավաստագրեր:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ «ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏՔԵՐՈՎ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
ԵՊԲՀ-ում օրերս մեկնարկեց «Կլինիկական հետազոտութ
յունների հետքերով» միջոցառում
ն երի շարքը: Հանդիպման
ընթացքում կլինիկական հետազոտությունների կարևորութ
յան, տեսակների և իրականացման մեթոդների մասին զեկու
ցում
ն երով հանդես եկան ոչ միայն բժշկական համալսարանի
ներկայացուցիչները, այլև մասնագետներ ԱՄՆ-ից:
Գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Են
կոյանը, նախքան զեկուցում
ն երի ներկայացնելը, ողջունելով
ներկաներին, նշեց, որ ուրախ է նման միջոցառման կայացման
համար՝ շեշտելով, որ այն բավական նուրբ թեմա է, ինչը թույլ է
տալու Հայաստանում ևս ձևավորել պատշաճ կլինիկական հե
տազոտությունների իրականացման հարթակ։
ԵՀՄ նախագահ, ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի ամբիոնի
ասպիրանտ Մարիամ Մովսիսյանը ներկայացրեց Երիտասարդ
հետազոտողների միության կողմից իրականացված հարցման
արդյունքները, որի նպատակն էր հասկանալ ՝ ինչպիսին է տե
ղեկացվածության մակարդակը բժշկական ոլորտի ներկայա
ցուցիչների շրջանում: Մարիամ Մովսիսյանը, նախքան թվային
տվյալներին անդրադառնալը՝ նշեց, որ հարցումը անցկացվել է
երկու փուլով ՝ հայերենով, որին բոլոր ցանկացողները կարողա
ցել են մասնակցել, և անգլերենով, որին մասնակցել են ավելի
խորը գիտելիքներ ունեցողները: Այնուհետև NDA խորհրդատ
վական խորհրդի անդամ, «Օնկորդ» ընկերության հիմ
ն ադիր
Սյուզան Ջերյանը և «Օնկորդ» ընկերության փոխնախագահ
Դեյվիդ Եսայանը հանդես եկան «21-րդ դարի հնարավորութ
յունները. կլինիկական հետազոտությունները Հայաստանում»
թեմայով զեկուցմամբ, որի ընթացքում ներկայացրին կլինիկա
կան փորձարկում
ն երի իրականացման փուլերը, մեթոդներն
ու ազդեցությունը պացիենտի վրա, ինչպես նաև դրա կարևո
րությունը հետազոտողի համար։ Վերջիններս շեշտեցին, որ
նման հետազոտությունները դրական ազդեցություն են թողնում
հազարավոր մարդկանց կյանքում։ Հաջողված զեկույցներով
հանդես եկան նաև «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հի
վանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության բաժան
մունքի ղեկավար, պրոֆեսոր Համայակ Սիսիակյանը, ԵՊԲՀ
ակնաբուժության ամբիոնի դոցենտ, Ս.Վ.Մալայանի անվան
ակնաբուժական կենտրոնի գլաուկոմայի բաժանմունքի վարիչ
Լիլիթ Ոսկանյանը, ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վա
րիչ, «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրի
նոլոգիական կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր Ելենա Աղաջա
նովան՝ կիսվելով Հայաստանում իրականացված կլինիկական
հետազոտությունների իրենց փորձով: Սեմինար-քննարկում
ն ե
րը շարունակվեցին նաև ապրիլի 29-ին և 30-ին՝ առավել խո
րը գիտելիքներ փոխանցելով ծրագրում ներառված հարցերի
վերաբերյալ, իսկ մայիսի 2-ին ԱՄՆ-ից ժամանած փորձագետ
ները համալսարանի աշխատակիցների համար իրականացրին
խորհրդատվություն հետազոտական աշխատանքների առավել
ճիշտ և արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ:
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ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐՆ ԻՐԵՆՑ
ՀԱՐՑԵՐՆ ՈՒՂՂԵՑԻՆ ԵՊԲՀ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒՆ
ԵՊԲՀ hոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
Վահան Արծրունին հանդիպեց ապագա բժիշկներին։
Հանդիպման ընթացքում հնչեցին մի շարք հարցեր, ինչ
պես նաև ուսանողները ներկայացրին իրենց հուզող
խնդիրները: Վահան Արծրունու խոսքով՝ ուսանողնե
րի ներգավվածությունը, տեղեկացված լինելը կարևոր
է: «Հոգաբարձուների խորհուրդը կոչված է աշխատել
ի նպաստ համալսարանի, ինչպես նաև լուծել համալ
սարանին և ուսանողներին վերաբերող խնդիրներ,
որոնք առնչվում են ինչպես ուսում
ն ական գործընթա
ցին, այնպես էլ գիտության զարգացմանն ու բուհի մի
ջազգայնացմանը»,-ասաց նա: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը, կարևորելով հանդիպումը, ընդգծեց, որ
բուհն ինքնավար մարմին է, որտեղ ուսանողներն ունեն
իրենց ուրույն տեղն ու դերը: «Այսպիսի հանդիպում
ն երն
անհրաժեշտություն են: Համալսարանն ապաքաղաքա
կանացված կառույց է, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող
կարող է բարձրաձայնել իրեն հուզող հարցն ու ստա
նալ պատասխաններ: Բոլորիս խնդիրն է ծառայել ի
նպաստ համալսարանի»,- ասաց նա՝ ավելացնելով, որ
խնդիրները վեր հանելու և մշտական հոգատարության
շնորհիվ է հնարավոր հասնել միջազգային ճանաչման:
ԵՊԲՀ ռեկտորի խոսքով՝ «Հորիզոն -2020» Թվինինգ
ծրագրին 432 հայտերի մեջ հաղթող ճանաչվելը և մոտ
1 միլիոն դոլարի դրամաշնորհի արժանանալը, խոսում
է այն մասին, որ ԵՊԲՀ-ն զարգացման ճիշտ ուղու վրա
է: Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահան Արծ
րունին, լսելով ուսանողների հնչեցրած հարցերը, անդ
րադարձավ ինչպես ֆինանսական, կազմակերպչական,
այնպես էլ ուսում
ն ական գործընթացներին վերաբերող
խնդիրներին:
Վահան Արծրունու խոսքով՝ մայիսի 20-ից 30-նն ըն
կած ժամանակահատվածում կկազմակերպվի համերգ,
որի հասույթը կուղղվի ուսուման վարձի վճարման հետ
խնդիր ունեցող ուսանողների աջակցությանը: Արմեն
Մուրադյանը, եզրափակելով հանդիպումը, ընդգծեց, որ
բուհի նպատակն է ունենալ մրցունակ շրջանավարտներ
միջազգային հարթակներում:
«Միայն ուսանողների հետ հետադարձ կապի շնոր
հիվ կարող ենք հասնել մեր նպատակներին»,- ասաց
ռեկտորը՝ հավելելով, որ յուրաքանչյուր ուսանող, ով
ցանկանում է իր դերն ունենալ համալսարանին վերա
բերող խնդիրների լուծման գործում, կարող է դառնալ
ուսանողական ռեկտորատի անդամ, որտեղ ամեն ուր
բաթ կամփոփվեն և լուծում
ն եր կտրվեն ուսանողներին
հուզող խնդիրներին:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ
ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱՅԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիան, Երևա
նի պետական բժշկական համալսարանը, Գերմանիայի
ատամ
ն ային իմպլանտացիայի միջազգային ուսում
ն ա
կան կենտրոնը համատեղ կազմակերպել էին աննախա
դեպ միջոցառում՝ նվիրված ատամ
ն ային իմպլանտացիա
յին:
Ատամ
ն ային իմպլանտացիայի միջազգային ուսում
ն ա
կան կենտրոնի տնօրեն, պրոֆեսոր, բժիշկ-իմպլանտոլոգ
Մանֆրեդ Լանգ Նյուրենբերգը ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիա
կան գերազանցության կենտրոնում իրականացրեց ձեռ
քի հմտության դասընթաց, որի ժամանակ մասնակիցները
տեղադրեցին իմպլանտներ վերին և ստորին արհեստա
կան ծնոտների վրա, ինչպես նաև ծանոթացան կարերի
տեղադրման մեթոդիկային:
Դասընթացը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց
ոչ միայն ծանոթանալ գերմանական ընթացակարգին,
այլև խորը գիտելիքներ ձեռք բերել իմպլանտացիայի
առնչությամբ:
Նշենք, որ Մանֆրեդ Լանգ Նյուրենբերգը նախորդ օրը
հանդես էր եկել զեկուցումով, որի ժամանակ ներկայաց
րել էր իր կատարած աշխատանքները և կիսվել հարուստ
փորձով։ Իսկ հաջորդ օրը ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական
գերազանցության կենտրոնում բժիշկ-իմպլանտոլոգը
շարունակեց ոլորտի մասնագետներին ձեռքի հմտության
աշխատանքներին ծանոթացնելը:
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ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԹԱԼԻՆ ԲԱԲԻԿՅԱՆԸ
ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ում դասախոսությունների շարքը շա
րունակվում է: Այս անգամ հետաքրքիր դասա
խոսությամբ հանդես եկավ աշխարհահռչակ
UCLA համալսարանի մանկական նյարդաբա
նության բաժանմունքի մասնագետ և բժշկա
կան համալսարանի այցելու պրոֆեսոր Թալին
Բաբիկյանը:
Նախքան դասախոսություն կարդալը՝ պրո
ֆեսորը ջերմորեն ողջունեց ներկաներին՝ նշե
լով, որ ան
չափ ու
րախ է գտնվել բժշկա
կան
համալսարանում՝ հույս հայտնելով, որ հա
մագործակցությունը կլինի շարունակական:
Այնուհետև պրոֆեսորը ներկայացրեց մանկա
կան նեյրոհոգեբանությանն ուղղված մի շարք
ուսում
ն ասիրություններ, որոնք շարունակում են
իրենց արդիականությունը պահպանել ինչպես
ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում:
Նշենք նաև, որ պրոֆեսոր Թալին
Բաբիկյանի դասախոսությունների շարքը
շարունակական է:

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ
ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ
ՀՈՒՐԻ Գ
 ԵԲԵՇՅԱՆԸ
ԵՊԲՀ-Ի ՀՅՈՒՐՆ ԷՐ

ԵՊԲՀ-ում երկուշաբթին սպորտային էր: Բժշկա
կան համալսարանի հյուրն էր օլիմպիական խաղերի
բժիշկ-մասնակից ամերիկահայ Հուրի Գեբեշյանը,
ով Հայաստանը ներկայացրել է ամենաբարձր հար
թակներից:
Հանդիպմանը ներկա սովորողների ու բուհի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ Հուրի
Գեբեշյանը կիսվեց առողջ ապրելակերպի իր
հարուստ փորձով՝ ընդգծելով, որ Հայաստան
գալու առաքելություններից մեկն էլ մարմ
ն ա
մարզության
մակարդակը
բարձրացնելն
է:
Օլիմպիական խաղերի բժիշկ-մասնակիցը հատկա
պես կանանց խորհուրդ տվեց երբեք թույլ չտալ, որ
պեսզի ձախորդությունները կարողանան խոչընդո
տել՝ հասնելու իրենց երազանքներին:
«Չպետք է ուշադրություն դարձնել այն մարդ
կանց վրա, ովքեր միշտ կրկնում են, թե չենք կարող
հասնել մեր երազանքներին: Առանց ցանկության
ու աշխատասիրության ոչնչի էլ չես հասնի»,-ասաց
նա՝ մեկ անգամ ևս կրկնելով, որ անչափ ուրախ է
գտնվել Հայաստանում և հատկապես ԵՊԲՀ-ում:
Նշենք, որ մեր հայրենակից բժիշկ-մարզիկը առա
ջին և միակ հայ կին օլիմպիական մարմ
ն ամարզիկն
է, ում անունով՝ «Գեբեշյան» անվանմամբ, հայտնի
հնարք կա մարմ
ն ամարզության մեջ:
Հուրի Գեբեշյանը 2011թ. ավարտել է Այովայի հա
մալսարանը և ստացել մարմ
ն ակրթական վերա
պատրաստման բակալավրի աստիճան։ Վնասված
քի պատճառով չի կարողացել մասնակցել 2012թ.
օլիմպիական խաղերին, թողել է սպորտը և բժիշկ
դառնալու մտադրությամբ ընդունվել Ուեյք Ֆորեսթի
բժշկական դպրոցը, երկու տարի անց՝ ավարտելով,
ստացել բժշկի որակավորում և այժմ աշխատում է
Օհայոյի Քլիվլենդի հիվանդանոցում։
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«ԻՄ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ»
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ
Օրերս ԵՊԲՀ-ում երկրորդ անգամ անցակվեց «Իմ տեսանկ
յունից» խորագրով զեկուցում-քննարկում, որի նպատակն էր
լսել ուսանողների կողմից բարձրացվող բոլոր խնդիրներն ու
հարցերը, որոնք առկա են թե՛ համալսարանում, թե՛ հասարա
կության տարբեր շերտերում:
Խոսնակները ԵՊԲՀ ուսանողներ Լիլիթ Պալյանն ու Հրաչ
Սաքանյանն էին, որոնք անդրադարձան պրոգրեսին ու ռեգ
րեսին, սեռով պայմանավորված կարծրատիպերին:
Լիլիթ Պալյանը հանդես եկավ հետաքրքիր զեկուցումով՝
փորձելով ցույց տալ՝ ի վերջո մարդկությունը հազարամյակ
ների ընթացքում պրոգրե՞ս է ապրել, թե՞ ռեգրես՝ օրինակ բե
րելով աֆրիկյան մի շարք ցեղերի, որոնք զրկված լինելով ժա
մանակակից շատ հնարավորություններից՝ իրենց երջանիկ
են համարում:
Հրաչ Սաքանյանի թեման անհատն էր. տղամարդու և կնոջ
շուրջ ավանդաբար ձևավորված կարծրատիպերը: Աղջիկը
ընկալվում է ընտանիքի ժամանակավոր անդամ, տղան՝ մշտա
կան, կնոջ դերը թերագնահատվում է գիտության, քաղաքակա
նության մեջ՝ համարելով, որ նրա տեղը ընտանիքն է:
Բուռն քննարկմանը մասնակցում էին ոչ միայն ուսանողնե
րը, որոնք տարաբնույթ կարծիքներ հնչեցրին թեմաների շուրջ,
այլև ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:
Ողջունելով թե՛ կազմակերպիչներին, թե՛ ուսանողներին՝ հե
տաքրքիր թեմաներ քննարկման դաշտ բերելու համար՝ ռեկ
տորը նշեց, որ չկան բացարձակ ճշմարտություններ, և ամեն
ինչ ժամանակի և տարածության մեջ պետք է դիտարկել. «Ինձ
համար բացահայտում էր՝ ինչպիսի խորը և հետաքրքիր ձևով
կարելի է ներկայացնել երջանկության բանաձևը: Արդյոք եր
ջանի՞կ ենք նրանով ինչ ունենք, թե ինչի ձգտում ենք հասնել,
որը չունենք»,-հավելեց ռեկտորը:
Նշենք, որ ուսանողներին հուզող ամենատարբեր հարցերին
նվիրված այս ինտերակտիվ քննարկում
ն երը շարունակական
են լինելու։ Սա այս կիսամյակի առաջին հանդիպումն էր։

ՄԱԳԱՏԷ-Ի ՈՒ ԱՀԿ-Ի
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐՆ
ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԵՊԲՀ
Առողջապահության հա
մաշխարհային կազմակեր
պության (ԱՀԿ) և Ատոմա
յին էներգիայի միջազգային
գործակալության (ՄԱԳԱՏԷ)
փորձագետները ճանաչողա
կան այ
ցով ԵՊԲՀ-ում էին:
Հանդիպման նպատակն էր
գնահատել բուհում իրակա
նացվող կրթական ծրագ
րերը, որոնք վերաբերում
են
ուռուցքաբանությանը,
հանրային առողջությանն ու
պալիատիվ բժշկական օգ
նությանը:
Գիտության գծով պրոռեկ
տոր Կոստանտին Ենկոյանն առողջապա
հության ոլորտի մասնագետներին ներ
կայացրեց ԵՊԲՀ-ի կրթական ծրագրերը,
անդրադարձավ բուհական, շարունակա
կան կրթությանը, հանրային առողջության
ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրե
րին, ինչպես նաև՝ համալսարանական կլի
նիկաների գործունեությանը:
Գիտության գծով պրոռեկտորը, խոսե
լով ուռուցքբանությանը վերաբերող հար
ցե
րի մա
սին, նշեց, որ այս տա
րի ԵՊԲՀ
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի
մանկական ուռուցքաբանական-արյունա
բանական և պրոֆեսոր Ռ. Յոլյանի անվան
արյունաբանական կենտրոնի մանկական
արյունաբանական ծառայությունների միավորման արդյունքում ստեղծ
վել է մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնը,
որտեղ համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկները շարունակում են
բժշկական օգնություն ցույց տալ հիվանդներին:
Հայաստանում ուռուցքաբանությանը, պալիատիվ խնամքին առանչ
վող հարցերին ծանոթանալուց հետո, որոնք վերաբերում են ինչպես
ենթակառուցվածքներին, կազմակերպչական խնդիրներին, այնպես էլ՝
կրթական ծրագրերին, իրավիճակը գնահատելուց հետո փորձագետնե
րը ներակայացրին զեկույց և հանդես եկան առաջարկություններով՝ հե
տագա համագործակցության ծրագրերն ընդլայնելու նպատակով:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) ու
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ՄԱԳԱՏԷ) փոր
ձագետների հետ հանդիպմանը ներկա էին ԵՊԲՀ գիտության գծով պրո
ռեկտոր Կոստանտին Ենկոյանը, հանրային առողջության և առողջա
պահության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ Արտաշես Թադևոսյանն
ու մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար
Սաթենիկ Բաղդասարյանը:
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ԵՊԲՀ հյուրեր

ԵՊԲՀ-Ի ՀՐԱՎԵՐՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԷՐ ԱՆՎԱՆԻ
ԲԺԻՇԿ Ռ
 ՈՒԲԵՆ ԱԶԻԶՅԱՆԸ
Օրերս Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում
կազմակերպվել էր կլոր սեղան- քննարկում էնդոկրինո
լոգների և էնդոկրին-վիրաբույժների մասնակցությամբ:
Քննարկումը նշանակալից էր նրանով, որ իր մասնա
գիտական հարուստ փորձով ներկաների հետ կիսվեց
Մոսկվայի Բլոխինի անվան ուռուցքաբանության կենտ
րոնի` գլխի և պարանոցի վիրաբուժության բաժանմունքի
պրոֆեսոր Ռուբեն Ազիզյանը:
Քննարկման սկզբում ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1
ամբիոնի վարիչ, վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար
Սուրեն Ստեփանյանն ուրախությամբ նշեց, որ հանդի
պումը թույլ կտա մասնագետներին կիսվել փորձի փո
խանակմամբ՝ ավելի արդյունավետ դարձնելով հետագա
աշխատանքները:
Նա նաև նշեց, որ պրոֆեսոր Ազիզյանը Միքայելյան
համալսարանական հիվանդանոցում կատարելու է վա
հանագեղձի մի շարք վիրահատություններ: Ռուբեն
Ազիզյանը, ողջունելով ոլորտի մասնագետներին, շնորհակալություն հայտ
նեց քննարկմանը մասնակցելու համար՝ ներկայացնելով իր կողմից կատար
ված բարդ վիրահատությունների դեպքեր: Նրա խոսքով՝ իրենց կլինիկայում
մշակվում են քաղցկեղի բուժման նոր մեթոդներ, որոնք դեռևս տարածված չեն
Ռուսաստանի Դաշնությունում:
Ըստ բժիշկ-վիրաբույժի՝ բացի մասնագիտական հմտություններից, շատ
կարևոր է հիվանդին ցուցաբերել հոգեբանական լուրջ աջակցություն . «Չես
կարող կանգնել ու մարդուն ասել, որ քաղցկեղ ունի, պետք են հոգեբանական
աշխատանքներ կատարել»: Այնուհետև պրոֆեսոր Ազիզյանը հանգամանալից
ներկայացրեց իրենց կլինիկայի ունեցած արդյունքներն ու հաջողությունները:
Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցավ հարց-պատասխան:
Նշենք նաև , որ Ռուբեն Ազիզյանը համալսարանական մասնագետների թի
մի հետ Արցախից ժամանած 14-ամյա աղջկա վահանաձև գեղձի բարդ վիրա
հատություն է կատարել։ Աղջիկն այժմ հետվիրահատական փուլում է:

 ՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝
Բ
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը
հյուրընկալել էր Անգլիայի միջազգային բժշկա
կան կրթության համագործակցության անդամ
ներին՝ պրոֆեսոր-բուժքույրերին, որոնք դասա
խոսություններով հանդես եկան՝ կիսվելով իրենց
գիտելիքներով և փորձով:
ՀՀ բուժքույրերի ասոցիացիայի նախագահ
Գեղանուշ Ստեփանյանը նշեց, որ արդեն երրորդ
տարին անընդմեջ կազմակերպվում են նման մի
ջոցառում
ն եր, որոնք մեծ հնարավորություն են ըն
ձեռում ոչ միայն զարգացնել մասնագիտական գի
տելիքները, այլև միջազգային փորձ ձեռք բերել:
Գեղանուշ Ստեփանյանի խոսքով՝ նպատակ
կա համագործակցությունը շարունակելու և
դասախոսությունները՝ բացի Երևանից, հանրա
պետության մակարդակով անցկացնելու:
«Կլինիկայում քույրական գործընթացն առաջ
նային օղակում է գտնվում, ուրախ եմ նման հա
մագործակցության և մասնագիտական դասապ
րոցեսի կազմակերպման համար» ,-նշեց նա:
Անգլիայի միջազգային բժշկական կրթության
համագործակցության անդամ
ն երը, ովքեր մաս
նագիտական տարբեր ծրագրերով շրջում են ամ
բողջ աշխարհով, դասախոսություն կարդացին
թիմային աշխատանքի մասին՝ ներկայացնելով
պալիատիվ, հետվիրահատական, նորածնային
և այլ խնամքի նրբությունները` խոսելով նաև հի
վանդի անվտանգությանը վերաբերող մի շարք
հարցերի մասին:
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Կլինիկական

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ ԷՐ
ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺԻՆ
Վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոս,
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի վիրա
բույժ Անդրանիկ Ալեքսանյանի և վիրաբուժության
թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, Միքայելյան վիրաբուժութ
յան ինստիտուտի կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր
Սուրեն Ստեփանյանի հրավերով Միքայելյան վի
րաբուժության ինստիտուտում էր Գերմանիայի Ուլմ
համալսարանական կլինիկայի հայտնի վիրաբույժ և
բարերար Հոլգեր Լիսթլը:
Վիրաբույժը Միքայելյան վիրաբուժության ինստի
տուտում անցկացրել է կոնֆերանս, որի ժամանակ
խոսել է վերքերի բուժման համար նախատեսված
սարքավորում
ն երի և դրանց կիրառման նրբություն
ների մասին, որոնցից և նվիրել է հիվանդանոցին:
Հոլգեր Լիսթլը շրջել է համալսարանական հիվան
դանոցով, ծանոթացել օրերս բացված սիմուլ
յացիոն ուսում
ն ական կենտրոնին և այնտեղ
տարվող աշխատանքներին:
Նշենք, որ Հոլգեր Լիսթլը ոչ միայն հայտնի
վիրաբույժ է, այլև բարերար, ով մեծ ներդրում
է ունեցել նաև Աֆրիկայի հիվանդանոցներից
մեկի վերանորոգման գործում:

 ՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
Կ
ՔԱՌՅԱԿԻ՝ Կ
 ՈՄԻՏԱՍԻ 150 - ԱՄՅԱԿԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԵՐԳԱՇԱՐԸ
ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Կոմիտասի անվան ազգային քառյա
կի՝ «Մշակույթն՝ ուսանողներին» ծրագրի
շրջանակում Երևանի պետական բժշկա
կան համալսարանում մեկնարկեց անդ
րանիկ համերգը՝ նվիրված Կոմիտասի
150-ամյակին։
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նա
խագահ Վահան Արծրունու խոսքով՝ այսօր
բժշկական համալսարանը պատիվ ունի
իր հարկի ներքո հյուրընկալելու լեգենդար
քառյակը: «Խորհրդանշական է, որ Կոմի
տասի 150- ամյակին նվիրված անդրանիկ
համերգը տեղի է ունենում բժշկական հա
մալսարանում: Մենք առաջնորդվում ենք
այն գաղափարով, որ ԵՊԲՀ ուսանողնե
րը ոչ միայն ա
պա
գա բժիշկ
ներ են, այլև
բոլոր սոցիալական շերտերին հպված այն
հանգույցը, որը պարտավոր է ունենալ
պատկերացում սեփական մշակույթի մա
սին»,-ընդգծեց Վահան Արծրունին՝ ավե
լացնելով, որ շատ կարևոր է սովորողների
ներգավվածությունը «Մշակույթն՝ ուսանող
ներին» ծրագրին: Այն նախատեսում է միջո
ցառում
ն երի շարքը, որը մշակույթը կմոտեց
նի ուսանողներին:
Կոմիտասի անվան լարային քառյակի
առաջին ջութակ Էդուարդ Թադևոսյանը,
ողջունելով ներկաներին, նշեց, որ Կոմի
տասի անվան ազգային քառյակը, տարի
ներ շարունակ աշխարհին ներկայացնելով
Կոմիտասի գործերի Ասլամազյանի մշա
կում
ն երը, հանրահռչակում է կոմիտասյան
երաժշտությունը:
Ջութակահարներ
Էդուարդ
Թադևոսյանի, Սյուզի Երիցյանի, թավջու
թակահար Անժելա Սարգսյանի և ալտա
հար Ալեքսանդր Կոսեմյանի յուրաքանչյուր
կատարում ուղեկցվեց բարձր ծափողջյուն
ներով՝ արտահայտելով ներկաների հիա
ցումն ու շնորհակալությունը:
Նշենք, որ այս տարին Կոմիտասի ան
վան ազգային քառյակի համար նույնպես
հոբելյանական է: Արդեն 95 տարի է՝ փո
փոխվող կազմով, սակայն անզուգական
կատարողական արվեստով, արժեհամա
կարգին ու ավանդույթներին հավատարմ
մնալով՝ քառյակն աշխարհով մեկ ճանաչելի
է դարձնում մեր ազգային հոգևոր էությունը։
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ՆՇՎԵՑ ՀՆԴԿԱԿԱՆ
Ն
 ՈՐ ՏԱՐԻՆ
Օրերս ԵՊԲՀ-ում տոնական մթնոլորտ էր: Հնդիկ ու
սանողների մասնակցությամբ ավանդական երգերով
ու պարերով նշվեց հնդկական Նոր տարին, որը ևս մեկ
անգամ հնարավորություն ընձեռեց մասնակիցներին
ծանոթանալու և հաղորդակից լինելու հնդկական հա
րուստ մշակույթին:
Նախքան համերգային ծրագիրը՝ ողջույնի խոսքով
հանդես եկավ ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:
Ռեկտորը, շնորհավորելով հնդիկ ուսանողներին և
նրանց ընտանիքների անդամներին, շեշտեց, որ մշա
կութային միջոցառում
ն երը շատ կարևոր են և ուսանո
ղական կյանքը դարձնում են էլ ավելի հետաքրքիր:
«Ինձ համար մեծ պատիվ է մայր բուհի բեմահարթակից
մեր ուսանողներին շնորհավորել Հարավային Հնդկաս
տանի Նոր տարվա կապակցությամբ: Այս տարին մեծ,
նշանակալի իրադարձությունների տարի է լինելու, ինչ
պես Հնդկաստանում, այնպես էլ Հայաստանում»-ասաց
նա՝ նշելով, որ ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ և
լիազոր դեսպան Սանգվան Յոգեշվարը հրավիրվել է
մասնակցելու Կոմիտասի 150-ամյակի նվիրված համեր
գին, ինչպես նաև պարի միջազգային օրը շուրջպար
բռնել համալսարանում ՝ աշխարհին ի ցույց դնելով, որ
համամարդկային արժեքները, գթասրտությունը, հա
վատարմությունը, գիտելիքը կարելի է նաև մշակույթով
պահպանել:
ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Սանգվան Յոգեշվարը, շնորհակալություն հայտնելով
ԵՊԲՀ-ին նման միջացառում
ն երի կազմակերպման հա
մար, հավելեց, որ միայն գիտելիքով բժիշկ չեն դառնում,
լիարժեք դաստիարակության համար պետք են նաև հա
մամարդկային արժեքներ:
Դեսպանը ուրախությամբ նշեց, որ հնդիկ ուսանողնե
րը գտնվում են ապահով և վստահելի ձեռքերում:
Ելույթներից հետո հնդիկ ուսանողները ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանին և դեսպան Սանգվան Յոգեշվարին
հանձնեցին հուշանվերներ, այնուհետև ներկայացրին
գեղեցիկ համերգային ծրագիր` համեմված հնդկական
պարերով ու երգերով:

ՄԱԿ-Ի ԱԶԳԱՅԻՆ ԷԹԻԿԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻ 24-ՐԴ
ՎԵՀԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ԵՊԲՀ ԴՈՑԵՆՏ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆԸ
Ապրիլի 4-5-ին ՄԱԿ-ի Եվրոպական հանձնաժողովի
հրավերով (կենտրոնական գրասենյակը՝ Բրյուսել) Ազ
գային էթիկական կոմիտեների 24-րդ վեհաժողովում
Հայաստանը ներկայացնելու համար մասնակցութ
յան պաշտոնական հրավեր է ստացել ԵՊԲՀ հասա
րակագիտական ամբիոնի դոցենտ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
Բիոէթիկայի ամբիոնի հայաստանյան մասնաճյուղի
վարիչ, փիլիսոփյական գիտությունների դոկտոր
Սուսաննա Դավթյանը:
Վեհաժողովը տեղի ունեցավ Ռումինիայի նախկին
մայրաքաղաք Յաշում:
Ազգային էթիկական կոմիտեների ֆորումը ցանց է,
որը համախմբում է Եվրոպայի էթիկական, բիոէթիկա
կան կառույցները: Ֆորումի հիմ
ն ադրման նպատակն է
եղել նպաստել էթիկայի և բիոէթիկայի բնագավառում
լավագույն փորձի տարածմանը:
Ի հավելումն դրա՝ ֆորումը հնարավորություն է տա
լիս ոլորտի առաջատար մասնագետներին իրազեկ
ված լինել այդ ուղղությամբ Եվրահանձնաժողովի
նախանշած ծրագրերին, ինչպես նաև՝ կատարած աշ
խատանքներին:
Ի թիվս բնագավառի ճանաչված մասնագետների՝
անհատի կրթության և դաստիարակության դրված
քի առնչությամբ սեփական փորձի մասին պատմելով՝
Ս.Դավթյանը ներկաներին ներկայացրել ԵՊԲՀ-ում
կիրառվող «Բիոէթիկա» առարկայի անգլերեն ուսում
նական ձեռնարկը՝ "Bioethics", հավելելով, որ «Առանց
սիրտը կրթելու, միտքը կրթելը լիարժեք կրթություն չի
կարելի համարել»:
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Ելույթի առիթով հնչած բազմաթիվ արձագանքնե
րում բարձր է գնահատվել Հայաստանի ներկայացուց
չի դիրքորոշումը արծարծվող խնդրահարույց հարցերի
առն
չութ
յամբ (մարդու իրավունքներ, խոցելի խմբեր,
փախստականներ և այլն)։
Ֆորումի մասնակիցների թվում էին միջազգային
ճանաչում և բարձր վարկանիշ ունեցող փորձագետ
ներ, որոնցից հիշատակման են արժանի Եվրախորհր
դի՝ բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների բաժան
մունքի վարիչ Լոուրենս Լվոֆը, Եվրահանձնաժողովի՝
գիտական մեխանիզմ
ն երի խորհրդի վարիչ Ջոհաննես
Կլումպերսը, Անգլիայի Հասարակական գիտություն
ների ակադեմիայի անկախ փորձագետ Ռոն Իֆո
ֆեն Ֆագսը, Կանադայի Հետազոտական էթիկայի
ասոցիացիայի հիմ
ն ադիր նախագահ Վիլլ Վան Դեն
Հունարդը, Եվրահանձնաժողովի
հետազոտական
էթիկայի սեկտորի վարիչ Էդիտա Սիկորսկան,
Եվրահանձնաժողովի
էթիկայի
բաժանմունքի
փորձագետ Քրիստինա Գավրիլովիչը և այլոք։

Նամակներ՝ վեհաժողովից հետո
Dear Professor Davtyan,
I hope you arrived safely back home, and you enjoyed
the NEC forum and your short staying in Romania.
We deeply appreciate your commitment to the success of
our meeting. Without your willingness to sacrifice time and
energy to come to Romania and your involvement in the
discussions and interactions, our event could never happen.
Let's hope to meet each other next year in Croatia and to
continue our collaboration.
All the best.
Cristina Gavrilovich and all

Dear Dr. Davtyan,
I would like to thank you for nice conversations
during the meeting. Was pleasure meeting you in
person and to learn at least a little bit about your
views, and about your country. I would like to
learn more in the future.
Sincerely yours,
Jozef Glasa

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹՕՋԱԽԻ
ԾՆՆԴՅԱՆ
Նորմալ անատոմիայի
ամբիոն

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 1999 թվականին
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Ամբիոնը հիմ
ն ադրվել է 1922 թվականին, ամ
բիոնի հիմ
ն ադիրը 1885թ. Սորբոնի համալ
սարանի բժշկական ֆակուլտետի շրջանա
վարտ 
Վա
հան Արծ
րու
նին է, ով 1885-1889թթ.
Վենետիկում ուսում
ն ասիրել էր լեզուներ, տի
րապետել 6 լեզվի և 1920 թվականից ակտիվ
մասնակցություն ունեցել Երևանի նորաստեղծ
համալսարանում բժշկական ֆակուլտետի հիմ
նադրմանը։ Ամբիոնը ղեկավարել են Վահան
Արծրունին (1922-1947թթ), Մ. Պ. Ավագյանը (194756թթ), Հ.Մ. Հակոբյանը (1956-65թթ), Լ. Ք. Մա
նուկյանը (1965-77թթ.), Հ. Գ. Ղազարյանը (19771982թթ.), Լ. Ա. Մանուկյանը (1982-88թթ.), Ա.Ս.
Կանայանը (1988-93թթ), Գ. Պ. Քյալյանը (19942011թթ), Կ. Մ. Բարոյանը (2011թ.-առ այսօր)։
1922-ի նոյեմբերին Երևանի պետական համալ
սարանում ստեղծվում է բժշկական ֆակուլտետ,
որի բազայի վրա հիմ
ն ադրվում է բժշկական ինս
տիտուտը:
Անատոմիայի ամբիոնը տեղակայված է եղել
նախկին լվացքատան երկու խարխուլ սենյակնե
րում, որոնք գտնվում էին ախոռատան կողքին:
Դասերը տեղի էին ունենում լամպի լույսի տակ
կամ ախոռատան բակում, չկային հայերեն լեզ
վով ձեռնարկներ և դասագրքեր:
1923թ. հրատարակվեց Վ. Արծրունու անա
տոմիայի
առաջին
դասագիրքը,
1924-ին՝
«Ռուսերեն–լատիներեն-հայերեն բժշկագիտա
կան տերմինների բառարանը», որը հայկա
կան
բժշկագիտական
տերմինաբանության
զարգացման հիմքը հանդիսացավ։ Մանկա
վարժական աշխատանքները, այդ թվում` դա
սախոսություններն ու գործնական պարապ
մունքները ավելի բարձր մակարդակի հասան,
երբ 1926-ին Ա. Թամանյանի նախագծով կա
ռուցվեց անատոմիկումի մասնաշենքը: Վ.
Արծրունու նախաձեռնությամբ ամբիոնը տե
ղափոխվեց և մինչև այսօր գործում է անա
տոմիական մասնաշենքի երկրորդ հարկում:
Վ. Արծրունու նախաձեռնությամբ ամբիոնին կից
ստեղծվել է անատոմիական թանգարան, որը
հետագայում կոչվել է նրա անունով:
Տարբեր տարիներին ամբիոնում աշխատել
են՝ Ե. Թ. Շեկ-Հովսեփյանը, Ե. Ա. Բայրամյանը,
Հ. Հակոբյանը, Լ.Վ. Վարդանյանը, Ա.
Ա. Սարաֆյանը, Ք. Մ. Այվազյանը, Շ. Թ.
Պետրոսյանը, Հ. Մ. Այնաջյանը, Լ. Սարգսյանը,
Լ.Ա. Մանուկյանը և ուրիշներ։

Դեպի 100-ամյակ

ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
ԹՎԱԿԱՆ՝ 1922

Բժշկական քիմիայի ամբիոն

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 60-ական թթ.

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 70-ական թթ. սկզբին

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 80-ական թթ. սկզբին

26

1922թ Երևանի պետական համալսարանի անօր
գանական քիմիայի ամբիոնի հիման վրա նորաս
տեղծ բժշկական ֆակուլտետի համար ստեղծվեց
ընդհանուր քիմիայի ինքնուրույն ամբիոն: Ամբիո
նի կազմում միավորվում էին ընդհանուր և անալի
տիկ քիմիայի դասընթացները: Ամբիոնի հետագա
զարգացման համար կարևոր փուլ հանդիսացավ
բժշկական ֆակուլտետի անջատումն իբրև ինքնու
րույն ինստիտուտ: Այնուհետև ամբիոնը վերան
վանվել է՝ 1967թ.՝ անօրգանական, անալիտիկ և
կլինիկական քիմիայի, 1982թ.՝ ընդհանուր քիմիայի,
1993թ.՝ ընդհանուր և կենսաօրգանական քիմիայի,
2008թ.`բժշկական քիմիայի ամբիոն:
Ամբիոնի հիմ
ն ադիրն է ՀՀ գիտությունների ակա
դեմիայի թղթակից-անդամ, գիտության վաստակա
վոր գործիչ, պրոֆեսոր Ս.Պ. Ղամբարյանը (18791948)՝ օրգանական քիմիայի հիմ
ն ադիրը ՀՍՍՀ-ում:
Նրա ջանքերով են կազմակերպվել և նրա կողմից
ղեկավարվել օրգանական քիմիայի ամբիոնները
նաև համալսարանում, գյուղատնտեսական, պոլի
տեխնիկական և անասնաբուծական-անասնաբու
ժական ինստիտուտներում:
Ամբիոնի երախտավորներից՝ Հ.Հ. Ակունյանը
(1924-37թթ.), 1900 – 1901 թվականներին Բեռլինում
գրել է յուրօրինակ ձեռնարկ անօրգանական քիմիա
յից, որի համար պարգևատրվել է: 1938 թվականին
պաշտպանել է թեզ և ստացել ք.գ.դ. –ի կոչում:
Պրոֆ. Ա.Լ. Մնջոյանի ղեկավարությամբ (193739թթ.) ամբիոնը միավորվում է օրգանական քիմիա
յի ամբիոնի հետ:
1939-66թթ. ամբիոնը ղեկավարել է ք.գ.դ., պրո
ֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ Ա.Ք.
Հարությունյանը, ում կողմից առաջին անգամ գրվել
է ձեռնարկ՝ ուսում
ն ական գործնական աշխատանք
ների համար, անալիտիկ քիմիայից (որակական և
քանակական անալիզ)՝ հայերեն և ռուսերեն լեզու
ներով:

Դեպի 100-ամյակ

Անցած տարիների ընթացքում նախապատրաստա
կան ֆակուլտետի և առաջին կուրսի ուսանող
ներին ամբիոնում դասավանդվել են անօր
գանական, ընդհանուր, անալիտիկ, կոլոիդ,
օրգանական, կենսաֆիզիկական, կենսաօրգա
նական քիմիա առարկաները։
Ամբիոնի աշխատակազմը դասավանդմա
նը զուգահեռ կատարել է նաև բազմաբնույթ
գիտական հետազոտություններ: Ուսում
ն ա
սիրվել են հանրապետության տարածքի հողե
րում և բույսերում առկա միկրոտարրերի քա
նակական բաղադրությունը, բուժիչ ցեխերի և
տորֆերի ֆիզիկաքիմիական հատկություննե
րը, Երևանի սինթետիկ կաուչուկի գործարանի
արտահոսող ջրերի կազմը և մշակվել դրանց
մաքրման եղանակները, մշակվել են սպիտա
կուցների քանակական որոշման մի շարք մե
թոդներ: Պրոֆեսոր Է.Ե. Մխեյանի (1967-81թթ.)
Պրոֆ. Հ.Վ. Մատինյանը և աստիտենտ Դ.Ց. Պողոսյանը՝
ղեկավարությամբ ուսում
ն ասիրվել է սրտանոթա
քիմիայի քննությունը հաջող հանձնած խմբի հետ
յին հիվանդությունների ժամանակ գլիկոսֆինգո
լիպիդների դերը և սիմպաթիկ նյարդային հա
մակարգի տրոֆիկ ադապտացիոն ազդեցության
մեխանիզները: 1982թ. ՀՍՍՀ գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից անդամ, պրոֆեսոր Գ.Ա.
Չուխաջյանի ղեկավարությամբ աշխատանքներ
են կատարվել պոլիմերային թաղանթների և այլ
օժանդակ միջոցների ստեղծման ուղղությամբ՝
բժշկական պրակտիկայում կիրառելու համար:
Վերջին տասնամյակներում ամբիոնի գիտական
գործունեությունը նվիրված է եղել մարդկության
համար չարիք հանդիսացող ակուստիկ սթրեսի
զարգացման կենսաքիմիական մեխանիզմ
ն երի
պարզաբանմանը. աղմուկի ազդման արդյուն
քում առաջացող ֆիզիկաքիմիական տեղաշար
ժերի մեխանիզմ
ն երի ուսում
ն ասիրությանը և
դրանց կարգավորմանը՝ հակաօքսիդանտային
ակտիվությամբ օժտված բնական և սինթետիկ
Ընդհանուր և կենսաօրգանական քիմիայի
ծագման միացությունների օգնությամբ:
աշխատակազմը, 1993թ.
1993թ-ից ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.դ.,
պրոֆեսոր Մ.Մ.Մելքոնյանը, ում ղեկավարությամբ
ամբիոնի ուսումնական և գիտական գործունեությունը
թևակոխեց նոր ժամանակաշրջան:

Հյուսվածաբանության
ամբիոն

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 70-ական թթ.

28

Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Գ.Ս.
Հայրապետյանը: Սակայն ամբիոնի իրական
հիմ
ն ադիր կարելի է համարել Հայկանդուխտ
Չախմախչյանին (1924-1952թթ.), որը երկու ան
գամ գործուղվել է Գերմանիա, ինչպես նաև
կահավորել է ամբիոնը անհրաժեշտ սարքա
վորում
ն երով: Հ.Գ. Եփրեմյանից (1952-1970թթ.)
և Կ.Հ. Կարապետյանից (1971-1976թթ.) հետո
28 տարի ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.դ., պրոֆ.
Ա.Վ. Ազնաուրյանը (1976-2008թթ.), ով մեծ ներդ
րում է ունեցել ամբիոնի կայացման գործում:
Այդ ընթացքում ամբիոնը արդյունավետ աճ է
ունեցել ինչպես գիտական, այնպես էլ ուսում
նական պրոցեսների ոլորտում: 1988 թվականի
երկրաշարժից հետո ամբիոնը վերցրել է նոր գի
տական ուղղվածություն՝ նվիրված երկարատև
ճնշման համախտանիշին:
Ներկայումս ամբիոնը, Կ.Թ. Սահակյանի
ղեկավարությամբ, գիտահետազոտական աշ
խատանքներ է կատարում երկու ուղղությամբ`
փորձարարական՝ երկարատև ճնշման համախ
տանիշի պայմաններում տարբեր օրգան-հա
մակարգերում կառուցվածքագործառույթային
փոփոխություններն ու դրանց հնարավոր կան
խարգելումը և կլինիկական՝ թիմալինի ազդե
ցությունը ենթաստամոքսային գեղձի արտա
զատական և ներզատական ապարատների
կառուցվածքագործառույթային վիճակի վրա
առաջացրած «ստրեպտոզոտոցինային դիաբե
տի» և «արգինինային պանկրեատիտի» մոդել
ների պայմաններում:
Վերը նշված թեմաներով պաշտպանվել են 7
թեկնածուական և 4 դոկտորական ատենախո
սություններ:
Ամբիոնն
ակտիվորեն
մասնակցում
է
Հայաստանի մորֆոլոգների ասոցիացիաների
նիստերին, որի նախագահը ամբիոնի երախ
տավոր պրոֆ. Ա.Վ. Ազնաուրյանն է:
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Կենսաքիմիայի ամբիոն

Դոցենտ Հ.Վ. Մատինյանը, 1959թ.

Պրոֆեսորներ Գ.Ս. Խաչատրյանը և
Վ.Գ. Մխիթարյանը՝ ամբիոնին կից ուղեղի
բիոսինթետիկ ռեակցիաների լաբորատորիայի
կոլեկտիվի հետ,1970թ.

Ամբիոնը հիմ
ն ադրվել է Երևանի պետական հա
մալսարանի բժշկական ֆակուլտետում` որպես ֆի
զիոլոգիական քիմիայի ամբիոն: Ամբիոնի առաջին
վարիչը եղել է ԵՊՀ-ի ռեկտոր, այնուհետև պրոֆեսոր
Հակոբ Գարեգինի Հովհաննիսյանը:1930-ին՝ ԵՊՀից բժշկական ֆակուլտետի անջատման և Երևա
նի պետական բժշկական ինստիտուտի ստեղծ
ման
արդյունքում
ֆիզիոլոգիական
քիմիայի
ամբիոնը տեղափոխվել է նորաստեղծ ինստիտուտ և
անվանվել կենսաբանական քիմիայի ամբիոն: Նրա
ղեկավարությամբ կատարվել են կիսաացետալային
սինթեզի կատալիզատորների որոնման, որոշ վիտա
մինների և օքսիպուրինների հակաօքսիդանտային
հատկությունների ուսում
ն ասիրության աշխատանքներ:
1937թ.-ին ամբիոնի վարիչ է դարձել Հրաչյա Խաչատուրի
Բունիաթյանը, ով 1943թ.-ին Հայաստանի այլ ականա
վոր գիտնականների հետ հիմ
ն ադրել է ՀՍՍՀ գիտութ
յունների ակադեմիան (ԳԱ): Նրա ղեկավարության
տարիներին ամբիոնում իրականացվել են լայնածա
վալ նեյրոքիմիական հետազոտություններ նվիրված`
• գլխուղեղի դրդման և արգելակման, ինչպես նաև
պայմանական ռեֆլեքսների հիմքում ընկած կենսաքի
միական պրոցեսների։
• սիմպաթիկոադրենալային համակարգի ադապ
տացիոն տրոֆիկական ազդեցության կենսաքիմիա
կան հիմունքների (Էմիլ Երեմի Մխեյան և ուրիշներ)
բացահայտմանը: 1961թ.-ից ամբիոնը ղեկավարել է
ՀՍՍՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, գիտության վաստակա
վոր գործիչ, պրոֆեսոր Վահան Գրիգորի Մխիթարյա
նը, ում ղեկավարությամբ ուսում
ն ասիրվել են քլորոպ
րենային թունավորման մեխանիզմ
ն երը: Հետագայում
դրանք հիմք են ծառայել լիպիդային գերօքսիդացման
ազատ ռադիկալային շղթայական ռեակցիաների, ինչ
պես նաև այդ պրոցեսը կարգավորող հակաօքսիդան
տային համակարգի ուսում
ն ասիրության համար: Այդ
ուղղությունը, որը կոչվել է «Օքսիդացիոն սթրես», հե
տագա զարգացում է ստացել ամբիոնի ներկայիս վա
րիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրո
ֆեսոր, համալսարանի երախտավոր Միխայիլ Իոսիֆի
Աղաջանովի կողմից:

Ամբիոնի աշխատակիցները, 1975թ.

Պրոֆեսորներ Մ.Ի. Աղաջանովը, Դ.Մ. Գևորգյանը
և գիտաշխատող Ելենա Մելիք-Աղաևան և այլոք
կոնֆերանսից հետո, 1976թ.
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Պրոֆ. Է.Ե. Մխեյանը՝ ուսանողների հետ

Դեպի 100-ամյակ

Գ.Ս. Խաչատրյանը ասպիրանտական քննության ժամանակ,
հանձնաժողովում՝ ակադ. Հ.Խ. Բունյաթյանը, դոց. Վ.Գ.
Մխիթարյանը, Յ.Հ. Քեչեկը, ասիստ. Վ.Բ. Բեղյանը, ավ.
լաբորանտ Վ. Մախատչյանը, ասպիրանտ Է.Ե. Մխեյանը

Պրոֆ. Է.Մ. Միքայելյանը և դոց. Մ.Ս. Մացոյանը՝
քննություններից հետո, 1992թ.

Ամբիոնական նիստից հետո, 1984թ.

Պրոֆ. Գ.Ս. Վարդանյանը՝ ուսանողների հետ, 2007թ.

Դոց. Ա.Վ. Սահարյանը՝ ուսանողների հետ

ՍԻՐԱՀԱՐՎԵԼՈՎ
«ԺԱՌԱՆԳԱԲԱՐ» ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ
Շարունակում ենք ներկայացնել ԵՊԲՀ այն ուսանողներին, որոնք ոչ միայն ու
սում
ն ական հաջողություններ ունեն, այլև հասարակական ակտիվություն են ցուցա
բերում և ամենակարևորը՝ բառի բուն իմաստով սիրահարված են ապագա մաս
նագիտությանը։ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողուհի
Արևիկ Մինասյանի մասնագիտական ուղին կանխորոշվել էր, երբ դեռ բավականին
փոքր էր և ատամհատիկին ընտրել էր ֆոնենդոսկոպը։
«Ծնողներիցս բացի՝ ընտանիքիս բոլոր անդամ
ն երը բժիշկներ են։ Բժշկությունը
ընտրելու ամենամեծ պատճառը հենց այդ էր։ Փոքր տարիքում շատ ժամանակ եմ
անցկացրել հիվանդանոցում, թե՛ որպես բուժառու, թե՛ որպես «բժիշկ»։ Պատճառն
այն էր, որ այդ տարիքում իմ դեպքում ախտորոշված էր կեղծ կռուպ շնչառական
հիվանդությունը, այդ պատճառով հաճախ էի այցելում բժշկիս, որը իմ տատիկն էր՝
քիթ-կոկորդ-ականջաբան Ջուլիետա Աշոտի Կարապետյանը։ Որքան էլ տարօրի
նակ է, ինձ այնքան էր գերում հիվանդանոցային միջավայրը, որ երբեմն նույնիսկ
ձևաց
նում էի՝ իբր ինձ լավ չեմ զգում, որ
պես
զի ինձ բժշկի տա
նեին»,պատմում է Արևիկը։
 Հետագայում՝ ավելի մեծ տարիքում, ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցում
սովորելիս ամեն տարի հնարավորոություն է ունեցել ուսում
ն ական պրակ
տիկա անցնել համալսարանական տարբեր հիվանդանոցներում։ Այդ ըն
թացքում էլ հստակեցրել է որոշումն ու վստահաբար ընդունվել Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան:
Բուհ ընդունվելուն Արևիկ Մինասյանը մեծ ոգևորությամբ է սպասել, քա
նի որ ավելի է մոտեցել բժիշկ դառնալու երազանքին։
«Միշտ ցանկացել եմ նմանվել ընտանիքիս բժիշկ անդամ
ն երին, հատ
կապես՝ տատիկիս, պապիկիս և մորաքրոջս, քանի որ միշտ հպարտացել
եմ իրենց կատարած աշխատանքով։ Տատիկս՝ Ջուլիետա Կարապետյանը,
աշխատել է «Արաբկիր» բուժկենտրոնում՝ բացման առաջին իսկ օրվա
նից, երբ դեռ բուժկենտրոնը չէր կոչվում «Արաբկիր»։ Աշխատել է այնտեղ
45 տարի և այնտեղ էլ ավարտվել է իր աշխատանքային գործունեությու
նը՝ որպես վիրաբույժ։  Պապիկս՝ Յուրի Կարապետյանը, տարիներ շա
րունակ աշխատել է արյան փոխներարկման ինստիտուտում՝
որպես գլխավոր բժիշկ, ավելի ուշ զբաղեցրել է փոխտնօրե
նի պաշտոնը և կարիերայի վերջին շրջանում կարճ ժամանակ
եղել է տնօրենի պաշտոնակատար։ Պապիկս առաջինն էր, ով
Հայաստանում կատարեց պլազմոֆերեզ: Մորաքույրս՝ Հասմիկ
Կարապետյանը, մասնագիտացել է երկու ուղղություններով. աշ
խատել սկսել է որպես նեոնոտոլոգ, սակայն տարիներ անց վե
րապատրաստվեց որպես արյունաբան և մինչև օրս աշխատում
է այդ ոլորտում»,- մանրամասնում է ապագա բժիշկը։
Նա մեծ հույսեր ունի, որ ծնողներն ապագայում կհպարտա
նան իր ձեռքբերում
ն երով։ Դեռ դպրոցական տարիներից է աչ
քի ընկել ակտիվությամբ, և պատահական չէ, որ ուսանողական
խորհրդարանի անդամ է:
«Անդամակցությունը խորհրդարանին տվել և շարունակում
է ինձ տալ բազմաթիվ նոր ծանոթություններ և հնարավորութ
յուն՝ փորձել ավելի կատարյալ դարձնել մեր համալսարանը,
ծանոթանալ համալսարանում կատարվող աշխատանքներին։
Ունեմ փոքրիկ երազանք. ցանկանում եմ բացել իմ սեփական նորաձևության սրահը
և հուսով եմ, որ ապագայում ժամանակ կգտնվի, և երազանքս իրականություն կդարձ
նեմ՝ չխանգարելով գլխավոր մասնագիտությանս՝ բժշկությանը»,- հավելում է Արևիկը։
Դեռ վաղ է խոսել նեղ մասնագիտացման մասին, բայց առաջիկայում իրեն ցանկանում
է տեսնել ռադիոլոգիայի ոլորտում։
«Հուսով եմ, որ տարիներ հետո, ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեմ, կլինեմ լավ մաս
նագետ և կ
 օգնեմ շատ մարդկանց, չէ՞ որ մեր օրերի հերոսները բժիշկներն են»,- ասում
է ապագա բժիշկը։
Շարունակելով ընտանեկան ավանդույթը՝ բժշկի մասնագիտությունն է ընտրել և
ԵՊԲՀ-ում է սովորում նաև Արևիկի ավագ քույրը։
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

32

Ուսանողի անկյուն

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ
Ես Արմինե Ադունցն եմ։ Ադունցը իմ գրական կեղծանունն
է։ Ծնվել եմ Տավուշի մարզում։
Սովորում եմ ԵՊԲՀ֊ի դեղագիտական ֆակուլտետի
երկրորդ կուրսում։
Սիրում եմ ընթերցել, ինչպես նաև՝ գրել։
Մասնագիտական կրթության հետ մեկտեղ ունեմ բազաթիվ
նախասիրություններ`
ձեռագործ,
ուլունքագործություն,
նկարչություն։ բացի այդ՝ հաճախել եմ ազգագրական,
ազատ ոճի պարի խմբակների։
Մասնակցել եմ ասմունքի մրցույթների և արժանացել
տարբեր մրցանակների։
ՓՈԹՈՐԿՈՏ
ՓՈԹՈՐԻԿ

ՀՈՒՅԶԵՐ

թ
՞ե ՀՈՒՅԶԵՐԻ

Հոգիս դարձել էր խաղաղ օվկիանոս,
Բայց մեկ է՝ նավս փնտրում էր փարոս.
Օվկիանոս էր նա, թե՞ մի հայելի`
Ոչ ոք չգիտի։
Քո սերն էլ հանկարծ ճամփորդել ուզեց
Եվ իմ նավակից ուղետոմս խնդրեց,
Քանզի դատարկ էր նավակն իմ սրտի,
Սրտիս մի անկյունը ես նրան տվի։
 այց ագահ էր նա,
Բ
Չէր ուզում փոքրիկ անկյունում նստել,
Եվ նա ցանկացավ
Սիրտն իմ գրավել։
Ալեկոծվում էր սիրտն իմ դեռատի`
Չընկնելով ցանցը սիրո ճիրանի,
Բայց մեծ էր սերն այդ փոքրիկ խենթուկի,
Եվ նավս դարձավ փոթորկի գերի:
Չէ՛, ես առհասարակ ծխող չեմ։ Բայց ցանկանում
եմ քեզ մանրացնել, փաթաթել սիգարի մեջ կամ լցնել
ծխամորճը և անհագ վայելել։
Քեզ կզգամ իմ շուրթերին, քո բույրը հասու կլինի իմ
ռունգերին, բայց կրկին իմը չես լինի։ Դ
 ու մահացու ես,
բայց նաև հաճելի։ Դու կկործանես իմ ապագան, բայց
ես հիմա կվայելեմ քեզ։
Դու նույնիսկ մանրացված վիճակում ելքեր ես
փնտրում ինձնից փախչելու։ Օդս հարստանում է քեզ
նով, իսկ ես՝ անկուշտի նման կլանում, ներծծում եմ օդը,
որ գոնե քո մասնիկը կրկին զգամ
Չէ՛, ես խմող չեմ, բայց ինձ տվել եմ օղուն։ Առաջին
անգամ խմեցի մեր բաժանման օրը։ Ուղեղս մթագնել
էր, անհասկանալի և տարօրինակ էր շուրջբոլորը, և
ամենքը ծիծաղում էին ինձ վրա, բացի հեռվում դրած
շշից։ Նա կանչում էր՝ ե՛կ, արի՛, արի համտեսիր ինձ,
ես չեմ ծիծաղում քեզ վրա, դե՛, ու՞մ ես սպասում, արի՛։
Քայլերս տարան դեպի հեռվում գտնվող շիշը։ Ձեռքերս
ակամա վերցրին, բացեցին և ապակյա բաժակի մեջ
դատարկեցին մի քանի կաթիլ։

Կաթ կաթ կաթում էր օղին, իսկ ինձ թվում էր, թե շիշը
իմ աչքերն են, իսկ կաթիլները իմ արցունքները։ Ինչ
պես միշտ՝ չէի սխալվում։ Այդ կաթիլները արցունքնե
րի էին նման՝ նրանց նման պարզ, ջինջ և նրանց պես
դառը։
Դեմքս անապատի էր նման, որտեղ օազիսը աչքերս
էին։ Այնտեղ էր պահված ջուրը։ Կաթ կաթ օղին հոսում
էր ներս, խառնվում արյանս և մթագնում ուղեղս։
Հիմա ամեն ինչ փոխվեց։ Շուրջս ամեն ինչ դարձավ
մռայլ, իսկ այժմ օղու շիշը տիրել է ինձ և քամահրական
ժպիտներ է նետում։
Չէ ես խմող չեմ, բայց հարբել եմ քեզնով։
Հարբել և մոռացել՝ որ խմիչքը հակացուցված է ինձ։
Ծխախոտ, ալկոհոլ դրանց միջոցով ես զգում եմ քեզ իմ
ներսում, իմ հոգում, իմ սրտի մի անկյունում։
Չէ, ես ծխող չեմ, բայց շնչակտուր եմ լինում քո բացա
կայությունից։
Ես խմող չեմ, բայց ապրել եմ քեզնով։

THE SCIENCE INCUBATOR
PROGRAM HAS BEEN LAUNCHED
Finally, Science Incubator program was launched.
Science Incubator is a series of trainings initiated by
the YSMU Student Scientific Society. The purpose of
the training is to teach students how to be engaged
in science, starting from writing scientific articles,
searching for statistical analysis. The first training took
place on April 19. Deputy Dean of the Faculty of General Medicine, Artem Grigoryan, associate professor of
the Department of Pathophysiology, shared his experience with the students about searching and reading
articles.
Before the training, YSMU Vice-Rector on Scientific
affairs Konstantin Enkoyan welcomed all selected participants; he emphasized the importance of the implementation of such a project by SSS and spoke about
the incubator program to be included in the medical
university’s educational process. The 2nd course was
conducted by Professor of Washington University Narine Sarvazyan, and then assistant of the department
of Biochemistry Katarine spoke about instruments
assisting scientists.
We wish good luck to all the participants.

Science

Education

A COURSE ON DENTAL
IMPLANTATION WAS HELD
Association of Armenian Dentists , Yerevan State Medical University,
German International Training Center of Dental Implantation organized an unprecedented event dedicated to dental implantation.
The Head of the International Training Center of dental implants, Professor, Doctor-implantologist Manfred Lang Nurnberg held a workshop
of hand skills in the center of dental excellence of YSMU where
the participants set implants in the upper and lower artificial
jaws as well as got acquainted with methods of suturing.
The course gave participants the opportunity not only to get
acquainted with the German procedure, but also to gain indepth knowledge on implantation.
It should be noted that Manfred Lang Nuremberg also made
a report during which he presented his works and shared his
profound experience. On April 28, at the dental excellence center of YSMU the implantologist continued presenting the hand
skills to the specialists of the filed.

HURI GEBESHYAN, AMERICAN
PHYSICIAN-PARTICIPANT
OF OLYMPIC GAMES,
WAS YSMU GUEST
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Monday was a sports day in YSMU. The guest of the Medical
University was American-Armenian physician-participant of the
Olympic Games Huri Gebeshyan who represented Armenia from
the highest levels.
Together with the students and university faculty, Huri Gebeshyan shared her rich experience of healthy lifestyle, stressing that
one of the missions of the visit to Armenia is to raise the level of
gymnastics.
The doctor-participant of the Olympic Games especially advised
women to never allow adversities to obstruct their dreams.
“We should not pay attention to the people who repeat that
they cannot achieve their dreams. You will not achieve anything
without willingness and hard work, “she said, repeating once
again that she is extremely happy to be in Armenia and especially in YSMU.
It should be noted that our compatriot doctor-sportsman is the first and only
Armenian female Olympic gymnast, whose name is known as the name of a skill
in gymnastics “Gebeshyan”.
Huri Gebeshyan graduated from Iowa University and received a bachelor’s degree in physical education in 2011. Due to an injury, she was not able to take
part in the 2012 Olympic Games. She left the sport and entered the Wake Forest
Medical School with the intention of becoming a doctor. Two years later, she graduated, received a doctor’s degree and now works at the Cleveland Hospital in Ohio.

YSMU ASSOCIATE PROFESSOR
PRESENTED ARMENIA AT THE
24TH ASSEMBLY OF UN
NATIONAL ETHICS COMMITTEES

Event

On April 4-5, by the UN European Commission’s invitation, to represent Armenia in the central office at the 24th Ethnic Committees
convention in Brussels, Dr. Susanna Davtyan, an associate professor at YSMU Social Sciences Department, received an official invitation.
The Assembly took place in Romania’s old capital, Iași
National Ethics Committees Forum is a network, which unites Europe’s ethical and bioethical structures. The purpose of the forum
has been the contribution to the dissemination of best experience
in ethics. Moreover, the forum allows leading experts in the field to
be aware of the programs set by the European Commission in that
direction, and the work that has been done towards it.
Among the recognized professionals in the field, by telling about
her own experience in an individual’s upbringing and education,
S. Davtyan presented the application of YSMU Bioethics course in
English language manual, adding: “Without spiritual education, professional education can not be full”.
In numerous responses to the speeches, Armenia’s representative’s perspective on mentioned problematic issues was
highly assessed.
Among the forum participants were
internationally recognized and highly respected experts, among who have to be
mentioned the head of the Bioethics and
Human Rights unit of Council of Europe,
Lawrence Lwoff, Head of the Scientific
Advice Mechanism Unit in DG Research
and Innovation of European Commission, Johannes Klumpers , independent
consultant of Academy of Social Sciences
in England, Ron Iphofen, the founder and
the chairperson of the Canadian Research
Ethics Association, Will C. van den Hoonaard.

Letters after the assembly
Dear Dr. Davtyan,
I would like to thank you for nice conversations during
the meeting. Was pleasure meeting you in person and to
learn at least a little bit about your views, and about your
country. I would like to learn more in the future.
Sincerely yours,
Jozef Glasa

Dear Professor Davtyan,
I hope you arrived safely back home, and you enjoyed the NEC forum and your short staying in Romania.
We deeply appreciate your commitment to the success
of our meeting. Without your willingness to sacrifice time
and energy to come to Romania and your involvement in
the discussions and interactions, our event could never
happen.
Let's hope to meet each other next year in Croatia and
to continue our collaboration.
All the best.
Cristina Gavrilovich and all

CONCERT DEDICATED TO 150TH
ANNIVERSARY OF KOMITAS,
PERFORMED BY NATIONAL
KOMITAS QUARTET LAUNCHED
AT YSMU

Within the frames of “Culture to students” program of National Quartet after Komitas, the first concert dedicated to
150th anniversary of Komitas, started at YSMU.
According to chairman of YSMU board of Trustees, Vahan
Artsruni, today the medical university has the honor to host
the legendary quartet under its walls.” It is symbolic that the
first concert dedicated to the 150th anniversary of Komitas
is held at the Medical University. We are guided by the idea
that YSMU students are not only future doctors, but are
the link, which is connected to all social strata, and must
have an idea of their own culture”, stressed Vahan Artsruni,
adding that it is very important for students to be engaged
in “culture to Students” program. It provides a series of
events that bring the culture closer to the universities.
The first violin of National Quartet after Komitas Eduard
Tadevosyan welcomed the audience and mentioned that
National Quartet after Komitas, for many years, has presented to the world the works of Komitas, edited by Aslamazyan, and is spreading music of Komitas.
Each performance by violinists Eduard Tadevosyan, Suzy
Yeritsyan, cellist Anzhela Sargsyan and viola player Alexander Kosemyan was accompanied by high applauds, expressing the admiration and gratitude of the audience.
It should be noted that this year is also jubilee for National
Quartet after Komitas. Already 95 years, with its varying
composition, but loyal to impeccable artistry, value systems and traditions, the quartet makes our spiritual essence
recognizable around the world.
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THE INDIAN NEW YEAR
WAS CELEBRATED IN YSMU
Recently, the festive atmosphere was dominant
in YSMU. Indian New Year was celebrated with traditional Indian songs and dances with Indian students, which once again enabled the participants to
get acquainted and be part of Indian rich culture.
Before the concert, rector of YSMU, Armen Martirosyan made a welcoming speech. The Rector, by
congratulating Indian students and their families,
stressed that cultural events are very important and
make students life more exciting.
“It is a great honor for me to congratulate our students on the occasion of New Year in South India.
This year will be a year of great, significant events
both in India and Armenia,”-he said, noting that India’s ambassador to Armenia Sangwan Yogeshwar
was invited to attend a concert dedicated to the
150th anniversary of Komitas, as well as to dance
during the International Dance Day. This will show
the world that human values, compassion, loyalty,
knowledge can also be preserved by culture.
The Ambassador of India to the Republic of Armenia Sangwan Yogeshwar, during his gratitude
speech, added that knowledge in not enough for becoming doctor, alongside them universal values are
also needed.
The ambassador joyfully mentioned that Indian
students are in safe and trustworthy hands.
After the speeches, Indian students handed souvenirs to YSMU Rector Armen Muradyan and ambassador Sangwan Yogeshwar. Then they presented
a beautiful concert program, sprinkled with Indian
dances and songs.
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