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 Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-

րա նում ներդր վեց « Լան ցետ» մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան 
ծրա գի րը:

Այն կյան քի կոչ վեց ա պա գա ա նո թա յին վի րա բույժ, 1-ին 
կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Տիգ րան Սև յա նի մտահ-
ղաց մամբ և  կա րիե րա յի կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ: 
 Վեր ջի նիս ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նի բնո րոշ-
մամբ՝ « Լան ցե տը» հար թակ է, որ տեղ ու սա նո ղը գի տա կան 
ղե կա վա րի հո վա նա վո րութ յամբ հմտութ յուն ներ է սո վո րեց-
նում մյուս ու սա նող նե րին: « Սա այն ե զա կի դեպ քե րից է, երբ 
դա սա վանդ ման ողջ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց նում են ու
սա նող նե րը», - ընդգ ծում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:

 Հար թա կը, նրա խոս քով, բաղ կա ցած է մի քա նի փու լից: 
«Ա ռա ջին փու լում սո վո րեց նում ենք բա զա յին հմտութ յուն
նե րը, երկ րորդ փու լում սո վո րեց նում ենք աշ խա տել բնա

կան նյու թի վրա, եր րորդ փու լում ի րա կա նաց նում ենք փոր ձա
րա րա կան վի րա հա տութ յուն ներ կեն դա նու վրա, չոր րոր դում՝ 
գի տա կան ղե կա վար նե րից մե կի հսկո ղութ յան ներ քո, ծրագ րի 
մաս նա կից նե րը ներգ րավ վում են որ պես ա սիս տենտ, ի րա կան 
վի րա հա տութ յան ժա մա նակ», - ման րա մաս նում է  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նը:

Սկզ բում, հա վե լում է նա, նա խա տես վում էր չոր րորդ փուլն 
անց կաց նել  Մոսկ վա յի Ի.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի  հետ փո խա նակ ման 
ծրագ րի մի ջո ցով, սա կայն COVID-19-ը խա փա նեց բո լոր ծրագ-
րե րը:

« Լան ցե տի» յու րա քանչ յուր փու լից հե տո, սահ ման ված գրա-
ֆի կի հա մա ձայն, ու սա նող նե րը պետք է քննութ յուն հանձ նեն: 
 Սա կայն նրանք ա զատ են և  կա րող են ներ կա յա նալ քննութ յան 
միայն այն ժա մա նակ, երբ զգան, որ պատ րաստ են քննութ յա-

նը: « Մենք ու սա նո ղին տա լիս ենք մեկ շա բաթ՝ պատ րաստ վե լու 
հա մար:  Ցան կա ցած ժա մա նակ նա կա րող է մտնել փոր ձա րա րա
կան վի րաս րահ և  պա րա պել, զար գաց նել իր ցան կա ցած հմտութ
յու նը: Իսկ քննութ յու նը վերց նում են տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի 
և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն Օր դու յա նը 
և  վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, « Մի քա յել յան» հա մալ
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա
վար  Սու րեն Ս տե փան յա նը, ո րոնք ծրագ րի գի տապ րակ տիկ ղե
կա վար ներն են»,- նշում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:

Ա ռա ջին ե րեք փու լերն ի րա կա նաց վում են փոր ձա րա րա կան վի-
րաս րահ նե րում, իսկ վեր ջին՝ չոր րորդ փուլն անց կաց վում է կլի նի-
կա յում՝ գի տա կան ղե կա վա րի հսկո ղութ յամբ:

Ին չու՞ ներդր վեց « Լան ցետ» ծրա գի րը:
Երկ րորդ կուր սում, կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վա րի խոս քով, 

ու սա նող նե րը փոր ձա րա րա կան վի րա հա տա րա նում յու րաց նում են այն 
հիմ ա կան հմտութ յուն նե րը, ո րոնք պետք են: « Բայց վի րա հատ ման բուն 
գոր ծըն թա ցից նրանք ան մասն են մնում՝ մինչև 45րդ  կուր սեր, երբ ու
սա նողն ար դեն գնում է վի րա բու ժութ յան ամ բիոն: « Լան ցե տի» մի ջո ցով 
մենք ու զում էինք, որ գործ նա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց ման փու լը 

«ԼԱՆՑԵՏ»ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆԾՐԱԳԻՐ.

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
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ռեալ վի րա հա տա կան պայ ման նե րում ու սա նո ղի մոտ բաց չմնար:  Մենք 
ու զում էինք, որ պես զի այս ու սա նող նե րը շա րու նա կեին զար գաց նել 
նշված հմտութ յուն նե րը», - ա սում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:

Ին չու՞ հենց կա րիե րա յի կենտ րո նը հան դես ե կավ 
այս նա խա ձեռ նութ յամբ և  պա տաս խա նատ վութ յուն 
ստանձ նեց դրա հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար:

Այս հար թա կի շնոր հիվ, ըստ  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նի, կի րառ վում է նաև մաս նա գի տա կան 
կողմ ո րոշ ման գոր ծիք: « Մենք ու նենք նաև մասշ
տաբ նե րով փոքր « Լան ցետ», ո րը նա խա տես ված 
է 3րդ  կուր սե ցի նե րի հա մար: Ու սա նող նե րը 3րդ 
 կուր սի պար տա դիր պրակ տի կա յի մեկ շա բա թը 
կա րող են անց նել « Լան ցե տի» շրջա նա կում: Այս 
ըն թաց քում նրանք ծա նո թա նում են վի րա հա տա
րա նի կա ռուց ված քին, սո վո րում ձեռ քե րի նա խա
վի րա հա տա կան մշա կում և  այլ կար ևոր հմտութ
յուն ներ: Այ սինքն՝ մենք ա պա գա բժիշկ նե րի 
հա մար ա պա հո վում ենք նաև պրակ տի կա յի կտոր
ներ», - ընդգ ծում է կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վա-
րը: «Ն պա տա կը,- շեշ տում է նա,- մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շումն է, որ պես զի ու սա նո ղը՝ ցածր կուր
սե րից սկսած, հաս կա նա՝ ցան կա նում է, արդ յոք, վի րա
բույ ժի մաս նա գի տութ յունն ընտ րել, թե՝ ոչ, պատ րա՞ստ է 
այդ մաս նա գի տութ յան հա մար, թե՝ ոչ: Ա պա գա բժիշկ նե
րի մո տա վո րա պես 30 տո կոսն ա վար տե լու պա հին դեռևս 
հստակ կողմն ո րո շում չու նի, թե կլի նի կա կան օր դի նա տու
րան ո՞ր մաս նա գի տաց մամբ է շա րու նա կե լու:  Սա, ուղ ղա
կի, ա ղետ է տվյալ ու սա նո ղի հա մար:  Հենց այդ պատ ճա
ռոով մենք ձգտում ենք կողմն ո րոշ ման այս փուլն ա վե լի 
մո տեց նել ու սա նո ղին՝ դեռևս ցածր կուր սե րում», - նշում է 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը:

 Բա ցի ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ մա նը 
նպաս տե լու հիմ ա կան նպա տա կից, « Լան ցե տը» կուղ-
ղոր դի նաև ա պա գա բժիշկ նե րին՝ նա խա պատ րաստ վե լու 
ար դեն իսկ ընտ րած մաս նա գի տութ յա նը, ինչ պես գործ նա-
կան հմտութ յուն նե րի, այն պես էլ տե սա կան գի տե լիք նե րի 
տե սանկ յու նից:  

Պ լատ ֆոր մի մաս նա կից նե րին հա մալ սա րա նի կող-
մից տրա մադր վում են բո լոր անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը և 
 վի րա հա տա կան գոր ծիք նե րը: Ծ րա գիրն ամ բող ջութ յամբ ֆի-
նան սա վոր վում է բժշկա կան բու հի կող մից: Ն պա տա կը վի րա-
բու ժա կան կադ րե րի նա խա պատ րաս տում է:  

 Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վարն ընդգ ծում է՝ սա թի-
մա յին աշ խա տանք է:

«Ծ րագ րի կար ևո րութ յու նը հատ կա պես ընդգծ վեց պա
տե րազ մի օ րե րին, երբ մենք հաս կա ցանք, որ կա րող և  օգ
նող ձեռ քի անհ րա ժեշ տութ յուն կա:  Շատ ա պա գա բժիշկ ներ 
պատ րաստ էին մեկ նե լու ա ռաջ նա գիծ և  օգ նե լու, բայց չէին 
տի րա պե տում անհ րա ժեշտ վի րա բու ժա կան հմտութ յուն նե
րին»:

«Ընդ ո րում՝ « Լան ցե տի» յու րա քանչ յուր մաս նա կից,- շա րու-
նա կում է նա,- պլատ ֆոր մի ան դամ դառ նա լուց հե տո այլևս 
դուրս չի գա լիս դրա նից. նա ցան կա ցած պա հի կա րող է ընդ հա տել մաս
նակ ցութ յու նը, այ նու հետև վե րա դառ նալ և  շա րու նա կել այն փու լից, որ
տեղ ընդ հա տել է: Ս րա նով մենք նաև սո ցիում ենք ստեղ ծում « Լան ցե տի» 
գա ղա փա րի շուրջ», - ա սում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:

Ծ րա գիրն ի սկզբա նե նա խա տես վում էր անց կաց նել մի ջազ գա յին 
մասշ տա բով, կա յին բո լոր նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, 
սա կայն հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում ե րը խա-
փա նե ցին ծրագ րե րը: « Հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի վե րա բա ցու մից հե

Գիտություն



տո մենք ան պայ ման կկազ մա կեր պենք նաև ու սա նող նե րի փո խա նակ ման 
գոր ծըն թա ցը օ տա րերկր յա բու հե րի հետ», - վստա հեց նում է կա րիե րա յի 
կենտ րո նի ղե կա վա րը՝ շեշ տե լով, որ հայ կա կան նա խա ձեռ նութ յուն հան դի-
սա ցող « Լան ցե տը» ող ջուն վեց և  մեծ հա վա նութ յան ար ժա նա ցավ ար տերկ-
րում, մաս նա վո րա պես՝  Ռու սաս տա նում և Վ րաս տա նում:

Պ լատ ֆոր մի բուն մտքի հե ղի նակ, 
« Լան ցե տի» մեն թոր  Տիգ րան Սև յա նի խոս-
քով՝ բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ հա մալ-
սա րա նում այն քան էլ ակ տիվ չէր վի րա բույժ-
ներ դաս տիա րա կե լու շար ժու մը: «Ա մեն ինչ 
սկսվեց 810 տա րի ա ռաջ՝ օ պե րա տիվ վի
րա բու ժութ յան խմբա կից, ո րը բաղ կա ցած 
էր 2025 ա պա գա վի րա բույժ նե րից: Երկ
րորդ կուր սից ար դեն ես նույն պես ներգ
րավ վե ցի այդ խմբա կի աշ խա տանք նե րում: 
Այն դան դաղ էր ըն թա նում, բայց շատ մեծ 
պո տեն ցիալ ու ներ: Եվ այս պես՝ մենք հա
մախմբ վե ցինք այն գա ղա փա րի շուրջ, որ 
կա րե լի է ինչոր բան ա նել՝ մի քայլ ա ռաջ 
գնա լու հա մար: Պ րակ տիկ վի րա բու ժութ յու
նը մեզ պա կա սում էր, կար ծես օ դը չէր հե
րի քում: Ես գի տեի, որ այն, ինչ մեզ պետք 
էր, հա մալ սա րա նում կար, ուղ ղա կի մենք 
այն չէինք ստա նում գործ նա կան ա ռու մով», 
- պատ մում է  Տիգ րա նը:  Նա խա գի ծը, նրա 

հա մոզ մամբ, ստաց վեց, ո րով հետև ճիշտ մար դիկ 
ճիշտ ռե սուրս նե րով ճիշտ ժա մա նա կին հա վաք վե ցին: 
«Ես զգա ցի, որ մեր ու նե ցած ձևա չա փը փոքր է մեզ 
հա մար, իսկ պո տեն ցիալն ու ռե սուրս նե րը՝ մեծ: Այդ 
պատ ճա ռով ո րո շե ցինք ո րա կա պես ա վե լի բարձր 
բան ա նել՝ կոնկ րետ նպա տակ նե րով ու ղեկց վող: 
Ն պա տա կը հի մա մեկն է՝ դաս տիա րա կել վի րա բույժ
ներ, սկիզբ տալ նրանց կա րիե րա յին:  Մենք միշտ 
ա սում ենք, որ « Լան ցե տը» ու սա նող նե րի մուտքն է 
վի րա բու ժութ յան աս պա րեզ:

 Մեզ միա ցավ  Կա րիե րա յի կենտ րո նը, մեզ միա ցավ 
ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը: Ն րանք 
մեզ միա ցան և՛ գա ղա փա րա պես՝ ոգ ևո րե լով մեզ, և՛ 
ռե սուրս նե րով՝ ընդգ ծե լով, որ սա պետք է մեր հա
մալ սա րա նին», - ա սում է  Տիգ րա նը:

« Լան ցե տի» գի տա կան ղե կա վար, վի րա բու ժութ յան 
թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ  Սու րեն Ս տե փան յա նը խոս տո-

վա նում է. « Մեր ու սա նողն այ սօր շատ պրագ մա տիկ է, նա չի 
մաս նակ ցի որ ևէ ծրագ րի, ե թե վստահ չլի նի, որ ի րեն անհ րա
ժեշտ գի տե լի քը չի ստա նա: « Լան ցե տը» շատ լուրջ ա ռա ջըն թաց 
է ա պա գա բժիշկ նե րի գործ նա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
ա ռու մով, իսկ այդ գի տե լիք ներն, ի հար կե, կա րող են պետք գալ 
բնա կան ա ղետ նե րի կամ պա տե րազմն ե րի ժա մա նակ»:   

« Լան ցե տի» մյուս գի տա կան ղե կա վար, տե ղագ րա կան ա նա-
տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Սեմ յոն Օր դու յա նի տե ղե կաց մամբ՝ ծրագ րին մաս նակ ցող նե րը 
վի րա բույժ նե րի՝ օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կի ար դեն 
4-րդ  սե րունդն են: « Լան ցե տի» շնոր հիվ նրանք ար դեն  վստահ 
մտնում են վի րա հա տա րան ներ, ծրա գիրն այս ա ռու մով մեկ քայլ 
ա ռաջ է:  Բա ցի դրա նից, ու սա նո ղը կա րող է սո վո րեց նել իր նման 
ու սա նո ղին:  Սա շատ կար ևոր է: Այս ու սա նող նե րից յու րա քանչ-
յու րով կա րե լի է հպար տա նալ, շեշ տում է դա սա խո սը:    
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« Լան ցե տի» մեն թոր, ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի  Դիա նա 
Ա տոմ յա նը նույն պես 2-րդ  կուր սից ներգ րավ ված 
էր օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կի աշ խա-
տանք նե րում: «Իմ ուղղ վա ծութ յունն ա վե լի շատ 
դե պի աբ դո մի նալ վի րա բու ժութ յունն էր:  Մեր բա
ժան մուն քի սահ ման նե րում ծրա գի րը հա ջող ված 
եմ հա մա րում, ո րով հետև ձեռք բեր ված հմտութ
յուն նե րը և  նոր մա կար դա կի փորձն ու գի տե լիք նե
րը եր ևա ցին նաև երկ րորդ փու լի քննութ յան ժա
մա նակ», - ընդգ ծում է ա պա գա բժիշ կը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի 
ու սա նող և « Լան ցե տի» մեն թոր  Սար գիս Գ րի գոր-
յանն, իր հեր թին, նշում է.  «Ծ րագ րի շրջա նա կում 
մենք ու սա նող նե րին բա ցատ րում ենք վի րա հա տա
կան բլո կի կա ռուց ված քը, ստե րիլ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման ման րա մաս նե րը՝ ինչ պես լվաց վել, 
քա նի ան գամ, ինչ նյու թեր օգ տա գոր ծել: Այս ա մե նի 
շնոր հիվ նրանք ար դեն վստահ կա րող են գնալ վի րա
հա տա րան, ու բժիշկն այլևս ժա մա նակ չի հատ կաց նի 
այդ ա մե նը նրանց սո վո րեց նե լու հա մար:

 Մեր պլատ ֆոր մում մնում են այն մար դիկ, ո րոնք, 
ի րոք, սի րում են ու հե տաքրքր ված են վի րա բու ժութ
յամբ, ո րոնք ու նակ և  կա րող են այս գոր ծով զբաղ վել»:

« Լան ցե տի» մեն թոր, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի  Մե րի  Ղա րագ յոզ յանն 
ընտ րել է պլաս տիկ և  միկ րո վի րա բու ժութ յան բա ժան-
մուն քը: Ծ րա գի րը, նրա հա մոզ մամբ, կլի նի կա կան 
մտա ծե լա կեր պի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս:

«Թ յուր կար ծիք կա, որ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յու նը 
նե րա ռում է միայն էս թե տի կան, ի րա կա նում այն պլաս
տիկ վի րա բու ժութ յան մեջ բա վա կա նին քիչ տո կոս է 
զբա ղեց նում:  Հիմն ա կան ճյու ղը ռե կոնստ րուկ տիվ պլաս տի
կան է, որ տեղ էլ մենք կի րա ռում ենք մեր միկ րո վի րա բու ժա կան 
հմտութ յուն նե րը:  Ռե կոնստ րուկ տիվ պլաս տի կան բա վա կա նին 
լուրջ ո լորտ է աշ խար հում, և, կար ծում եմ,  Հա յաս տա նում ևս  
այս ճյու ղի զար գաց ման կա րի քը կա: Ն պա տակս էր ու սա նող նե
րին ևս  ներգ րա վել զար գաց ման այս գոր ծըն թա ցում», - հա վե-
լում է  Մե րին:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող, 
և « Լան ցե տի» մեն թոր  Մի խաել  Բոլ յա նը վստա հեց նում է, որ 
ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա պա գա վի րա բույժ նե րին 
մինչ ուս ման ա վար տը ինք նու րույ նութ յուն և  ինք նավս տա հութ յուն 
ձեռք բե րել՝ վի րա հա տութ յուն ներ կա տա րե լիս: « Մենք օգ նում 
ենք ու սա նո ղին հաս կա նալ, թե ինչ ո լոր տում է նա մաս նա գի
տա նա լու մինչև կլի նի կա կան օր դի նա տու րա ըն դուն վե լը:  Մենք 
նաև ու զում ենք ցույց տալ ու սա նո ղին, որ հա մալ սա րա նի տված 
գի տե լի քը եր բեք բա վա րար չի լի նե լու նրա հա մար. նա պետք է ինք նակր թութ
յամբ կա տա րե լա գործ վի ա նընդ մեջ», - ա վե լաց նում է ա պա գա վի րա բույ ժը:

« Լան ցե տին» մաս նակ ցե լու հա մար 150 դի մոր դից ընտր վել է 50 ու սա նող:

2020-2021 ուս տար վա շրջա փու լը կա վարտ վի այս տար վա ամ ռա նը:

Գիտություն



 Յու րա քանչ յուր կրթա կան հաս տա տութ յան ա ռա ջըն թա ցի ե րաշ խա վոր-
նե րից են ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րը:  Մար դիկ, ո րոնք ի րենց ստա ցած 
գի տե լիք նե րը, փոր ձը, ա մե նօր յա աշ խա տան քը  ծա ռա յեց նում են գի տութ-
յա նը:

Ար թուր  Մել քոն յա նը ԵՊԲՀ-ն  ա վար տել է գե րա զան ցութ յամբ: Կ լի նի կա-
կան օր դի նա տու րա յում սո վո րե լուց հե տո հետ բու հա կան կրթութ յու նը շա-
րու նա կել է աս պի րան տու րա յում, ո րից հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ։ 2020 
թվա կա նի հուն վա րից  Պաշտ պա նութ յան  Բա նա կի զին վո րա կան հոս պի-
տալ նե րից մե կում ծա ռա յում-աշ խա տում է՝ որ պես էն դոկ րի նո լոգ։

 Նա նախ մաս նա գի տա ցել է « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա յի կլի նի կա յում (2014-2016թթ.), ա պա 2017-
2019թթ.՝ աս պի րան տու րա յին զու գա հեռ, հեր թա պա հութ յուն ներ է ի րա կա-
նաց րել նույն կլի նի կա յում՝ որ պես բժիշկ-էն դոկ րի նո լոգ։

«Աշ խա տան քը պա տաս խա նա տու էր և  ծանր։  Գործ ու նեինք և՛ ե րե խա-
նե րի, և՛ մե ծա հա սակ նե րի հետ։  Փոր ձում էի աշ խա տանքս հա մա տե ղել գի-
տա կան հե տա զո տութ յան հետ, որն ի րա կա նաց նում էինք նույն կլի նի կա-
յում` տիպ 1 շա քա րա յին դիա բե տով հի վանդ նե րի շրջա նում»,- պատ մում է 
բուժ ծա ռա յութ յան լեյ տե նան տը:

 Գի տա կան աշ խա տան քը, ո րը նախ կին աս պի րանտն ի րա կա նաց րել է 
ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա ջա նո վա յի 
ղե կա վա րութ յամբ, վե րա բե րում է տիպ 1 շա քա րա յին դիա բե տի պա թո գե նե-
զին, մաս նա վո րա պես՝ ա ղի քա յին միկ րոֆ լո րա յի դե րա կա տար մա նը հի վան-

դութ յան զար գաց ման հար ցում։  Միա ժա մա նակ, շա քա րա յին 
դիա բե տով հի վանդ նե րի պե րի ֆե րիկ ար յան լեյ կո ցիտ նե րում, 
ե րի տա սարդ մաս նա գետն ու սու մա սի րել է Լ-ար գի նի նի նյու-
թա փո խա նա կութ յան տե ղա շար ժե րը, ո րոնք նույն պես ներգ-
րավ ված են հի վան դութ յան զար գաց ման հա մար պա տաս խա-
նա տու աու տոի մուն գոր ծըն թաց նե րում։

 Բա նակ զո րա կոչ վե լուց ա ռաջ Ար թուրն ա վար տել էր գի տա-
կան աշ խա տան քի հե տա զո տա կան մա սը, իսկ ա տե նա խո-
սութ յու նը նա խա պաշտ պա նութ յան փու լում էր։ Մ նաց յալն ա րել 
և  ա նում է բա նա կին զու գա հեռ:

« Պա տե րազմ կոչ վող ար հա վիր քի պատ ճա ռով շատ բան 
հե տաձգ վեց։  Կար ծում եմ շու տով կհաս նեմ վեր ջին՝ թեկ նա-
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յան հրա պա րա կա յին պաշտ պա-
նութ յա նը»,- ման րա մաս նում է էն դոկ րի նո լո գը, ում կար ծի քով՝ 

ե րի տա սարդ գիտ նա կա նին, տվյալ դեպ քում` բժիշկ-գիտ նա կա նին, անհ րա-
ժեշտ է աշ խա տա սի րութ յուն, նվիր վա ծութ յուն, հա մա ռութ յուն, համ բե րութ յուն։

« Պետք է փոր ձել հա ճա խա կի լսել հո գու ձայ նը»,- կար ծում է հա-
մալ սա րա նա կա նը:

Բժշ կա գի տութ յան ցան կա ցած ճյուղ Ար թուր  Մել քոն յա նը հա մա-
րում է հե ռան կա րա յին։

« Գի տութ յան գրա նիտն (տվալ դեպ քում` մար դու օր գա նիզմ) իր 
մեջ թաքց նում է գաղտ նիք նե րի բազ մա շեր տը, ո րը դեռևս պետք է 
բա ցա հայտ վի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի բազ մա թիվ սե րունդ նե րի կող-
մից»- նշում է նա՝ հա վե լե լով. «Ա նա ռար կե լի է փաս տը. կլի նի կա կան 
բժշկութ յու նը պետք է ու նե նա ա մուր տե սա կան հենք, գի տութ յու նը 
պետք է ձեռք ձեռ քի քայ լի պրակ տիկ բժշկութ յան հետ»։

Ն րա խոս քով՝ գի տութ յան զար գաց ման ուղ ղութ յամբ վեր ջին տա-
րի նե րին հա մալ սա րա նա կան հա ջո ղութ յուն ներն ակն հայտ են:

Ար թուր  Մել քոն յա նը գի տա կան հոդ ված նե րի և  թե զե րի հե ղի նակ 
է, ո րոնք տպագր վել են հա յաս տան յան և  օ տա րերկր յա գի տա կան 
պար բե րա կան նե րում։

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸՊԵՏՔԷՁԵՌՔ

ՁԵՌՔԻՔԱՅԼԻՊՐԱԿՏԻԿ

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆՀԵՏ
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Այս տարի և ս նեյր ոգիտո ւթյան ասպարե զում համաշխ արհայի ն ճանա-
չում վայելո ղ և ամենա ազդեցի կ կազմ ակերպ ություն ներից  մեկի`  Եվրոպա յի 
նեյրոգի տական  ընկերո ւթյունների  հիմադր ամի ( Federation of European 
Neuroscience Societies - FENS) կողմից  հայտարա րված և Dana հիմադր-
ամի ա ջակցութ յամբ անցկացվ ող «Ուղեղի  ճանաչմ ան շաբաթը » (Brain 
Awareness Week) Հայա ստանում  կազմակե րպելու  և կազմ ակերպ ության 
 միջոցա ռումերի  շարքում  մեր երկիրը  ներկայա ցնելու  հնարավո րություն ը 
ստացել  է Երևանի  պետակա ն բժշկակա ն համա լսարանի  ուսանո ղական 
 գիտակա ն ընկ երութ յունը:

 Շատ  սպասված  «Ուղեղի  ճանաչմ ան շաբաթը », որը բ ազմիցս  հետաձգ վել 
էր համաճա րակաբա նական  և պատե րազմակա ն իրա վիճակի  պատճառո վ, 
մեկնարկ եց մարտի 1 5-ին՝ ներկայա նալով  փոփոխվ ած ձևաչափո վ։

Աշխարհ ի տարբեր  երկրներո ւմ՝ սկսած 1996 թվականի ց, անցկացվ ում 
է այս միջոցա ռումը,  որի ն պատակն  է բարձրացն ել հանրութ յան լայն 
շերտերի  իրազե կվածութ յունը,  ծանոթա ցնել ուղեղի  կառուց վածքաֆո-
ւնկցիոնալ  յուրահա տկություն ներին,  ինչպես  նաև տարածե լ և քննարկել 
 նեյրոգի տության  ոլորտ ի բազմատե սակ հետազո տություն ները:  Այս 
տարի տ արբեր  տեսանկ յունների ց ներկ այացվ եցին  այնպիսի  հետաքր-
քիր և արդ իական  թեմանե ր, ինչպիսի ք են  էմոցի աները , ինտելե կտը և 
էմո ցիոնալ  ինտելե կտը։

Բացմ ան խոսքով  ելույ թ ուն ենալո վ մեկն արկայի ն հանդ իպմանը ՝ 
ԵՊԲՀ գիտութ յան գծով պրոռեկտ որ Կոնս տանտին  Ենկոյա նը գոհուն-
ակութ յուն հայտնեց  առ այն, որ մեկ տարվա ո ւշացումի ց հետո հ աջողվ-
եց կազմակե րպել հանրապե տական  մասշտաբի  այս միջոցա ռումը:

 «Այս մեկ շաբաթվ ա ընթացք ում դուք մի փոքր լույս կսփռեք ուղեղի  
այս կամ այն առանձ նահատկ ության  վրա, մի փոքր լույս, որովհ-
ետև մենք դեռ շատ հեռու  ենք ուղեղի  բացահա յտումից:  Վստահ 
 եմ, որ իրակա ն «ուղեղի  շաբաթ»  կանցկացն եք և կկարո ղանաք 
 ձեր ստացած  գիտելի քը փոխանց ել շրջապատի ն», - ավելա ցրեց 
պրոռեկտ որը:

 Միջո ցառման  առաջի ն խոսն ակը կ ենսաքի միայի ա մբիոնի 
դ ասախո ս Հասմի կ Հարո ւթյունյանն  էր, որն ուսանո ղներին 
 ծանոթա ցրեց ինտելե կտի և խրախո ւսման համակա րգի բիոքիմի-
ական  մեխանի զմերին։  Սկսելո վ իր  դասախո սություն ը տիեզերք ի 
առաջա ցման և մարդ ու էվոլյ ուցիայ ի մասին  կարճատև  ֆիլմով՝  նա 
անդրադա րձավ ինտելե կտի գոյութ յան հարցին:  Հասմի կ Հարո-
ւթյունյանն  ընդգծեց,  որ իրակա նում բոլորն  ունեն  ինտելե կտ, որն 
առաջա նում է ուղեղի  բոլոր  բաժինն երում : Նա ա ռանձնացր եց 
ինտելե կտի մի քանի տ եսակ՝  բյուրեղա ցված, հոսող  կամ հեղուկ , 
էմոցի ոնալ  և արհ եստակա ն: Անդրադա րձ կատա րվեց նաև 
ինտուի ցիա և կամք ի ուժ հասկացո ւթյունների ն:

Դասա խոսութ յան ավարտ ին Հասմի կ Հարո ւթյունյանը  
պատասխ անեց  ուսանո ղներին  հետաքր քրող հարցերի ն:

Ուշագր ավ է, որ «Ուղեղի  ճանաչմ ան շաբաթվ ա» մեկնարկ-
ին ներկա է ին նաև այլ համալս արանն երի ո ւսանողն եր:

Հետա գա մեկ շաբաթվ ա ընթացք ում ևս համա լսարանա-
կանները  հնարավո րություն  ունեցա ն մասն ակցելո ւ ինտ-
երակտ իվ և արդ իական  զեկույ ցների,  քննարկում երի, 
 ինտելե կտուալ  և ժամա նցային  խաղերի  և նորո վի բացահա-
յտելու  մարդու  ուղեղի  հնարավո րություն ները։

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ«ՈՒՂԵՂԻ

ՃԱՆԱՉՄԱՆՇԱԲԱԹԸ»

Գիտություն



Ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տա նում կստեղծ վի եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խան բիո բանկ:

 Հի շեց նենք, որ 2020 թվա կա նին ԵՊԲՀ-ն  հաղ թել էր Եվ րա միութ յան ՀՈՐԻԶՈն-2020 
(Horizon-2020) Թ վի նինգ (Twinning) « Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի են թա կա-
ռուց ված քի ստեղ ծու մը  Հա յաս տա նի հա մար» (Armenian Research Infrastructure on 

Cancer Research - ARICE) ծրագ րում: Ծ րա գի րը նվիր ված է ծայ-
րա հեղ ար դիա կան ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րից մե կին՝ 
քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րին: Ծ րագ րի տևո ղութ յու նը 36 
ա միս է:

Նշ ված ծրագ րի շրջա նա կում պաշ տո նա պես կա յա ցավ առ-
ցանց մեկ նար կա յին գի տա ժո ղով:

Ող ջու նե լով մեկ նար կա յին հան դիպ ման մաս նա կից նե-
րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ իր հա մար 
ա ռանձ նա հա տուկ պա տիվ է մաս նակ ցել ԵՄ նոր նա խագ-
ծի մեկ նար կին: «ԵՄ ARICE նա խագ ծով մենք մեր թի մի և 
 գոր ծըն կեր նե րի մաս նա գի տա կան   ա ջակ ցութ յամբ կա րո ղա-
ցանք հայ կա կան բժշկա կան հե տա զո տութ յուն նե րին շա րու նա-
կա կա նութ յուն տալ:  Ցա վոք, կո րո նա վի րու սի և  պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով մենք չենք կա րող ձեզ ող ջու նել մեր գե ղե ցիկ հայ-
րե նի քում, բայց գի տենք, որ դա ժա մա նա կա վոր է, և  դուք, ան-
շուշտ, դեռ կվա յե լեք հայ կա կան հյու րա սի րութ յու նը: Ինչ պես 
գի տեք՝ մենք՝ հա յերս, ցա վոք շատ ենք տու ժում քաղց կե ղից, 
ին չը հաս տատ ված է վի ճա կագ րութ յամբ:  Մենք լիա հույս ենք, 
որ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում ի րա կա-

նաց վող այս նա խա գի ծը ինչ-որ կերպ կխլի կամ գո նե կնվա զեց նի քաղց կե ղի տե ղը 
մեր կյան քում:

 Հու սով ենք, որ այս նա խա գի ծը կդառ նա ա ռա ջին խո շոր են թա կա ռուց ված քը մի 
եր կա րատև հե տա զո տա կան   նա խա ձեռ նութ յան մեջ, ո րը կու սում ա սի րի քաղց կե-
ղի և ն րա շրջա կա մի ջա վայ րի միջև չա րա գու շակ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը, մաս նա վո-
րա պես՝  Հա յաս տա նում:  Հենց սա է այ սօր մեկ նար կած ARICE եվ րո պա կան հե տա-
զո տա կան   նա խագ ծի նպա տա կը:  Մենք շատ ու րախ ենք, որ այս հե տա զո տա կան   
ուղ ևո րութ յան մեջ ու նենք այն պի սի հայտ նի և պ րո ֆե սիո նալ գոր ծըն կեր ներ, ինչ պի-
սիք են  Չե խիա յի  Չարլ զի ( Կառ լո վի) հա մալ սա րա նը, Ավստ րիա յի Գ րա ցի բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը և  Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու նը, 
ո րոնք կլի նեն մեր կող քին:  Միա սին մենք ու ժեղ ենք և  կա րող ենք շատ բա նի հաս-

նել:  Կոն սոր ցիու մի գի տա կան   հա մա կար գո ղը պրո ֆե սոր 
 Թա մա րա  Սարգս յանն է՝ բժշկա կան գե նե տի կա յի ա կա նա-
վոր մաս նա գետ, որն իր նվիր վա ծութ յամբ և  գի տա կան   մտա-
ծո ղութ յամբ շատ հա ջո ղութ յուն ներ է տո նել, ուս տի ARICE-ը 
լավ ձեռ քե րում է», - ընդգ ծեց բժշկա կան բու հի ղե կա վա րը:

ԵՊԲՀ-ն` որ պես հա մա կար գող, Ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան  Քաղց կե ղի հե տա-
զո տութ յան մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յան (International 
Agency for Research on Cancer) մաս նակ ցութ յամբ ծրա գի րը 
կի րա կա նաց նի Ավստ րիա յի Գ րա ցի բժշկա կան և  Չե խիա յի 
 Չարլ զի ( Կառ լո վի) հա մալ սա րան նե րի հետ գոր ծըն կե րութ-
յամբ` տա րա ծե լով իր կա րո ղութ յուն նե րը ինս տի տու ցիո նալ, 
ազ գա յին և  տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դակ նե րում:

 Մեկ նար կա յին հան դիպ մա նը բաց ման խոս քով հան դես 
ե կան Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ծրագ րի խորհր-
դա տու Ո ւիլ կո Գ րաֆ ման սը և  ա վագ փոր ձա գետ Շ տե ֆան 
 Վա յեր սը:

ԵՊԲՀ-Ն՝ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՔԱՂՑԿԵՂԻԳԵՆԵՏԻԿ

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆՈԼՈՐՏԻԱՌԱՋԱՏԱՐ
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Առ ցանց հան դիպ ման ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցան նաև գոր ծըն կեր հա մալ սա րան-
նե րի ա ռա ջա տար փոր ձա գետ նե րը՝ Գ րա ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նի  Մի ջազ գա յին 
բիո բան կի և կր թութ յան գլխա վոր տնօ րեն, պրո ֆե սոր  Կա րի նե  Սարգս յա նը, ԱՀԿ 
 Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յան  Լա բո րա տոր ծա ռա յութ-
յան և  բիո բան կի խմբի ղե կա վար  Զի սիս  Կոզ լա կի դի սը և  Չարլ զի ( Կառ լո վի) հա մալ-
սա րա նի  Մի ջազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի ղե կա վար  Ջու դի տա 
 Կին կո րո վան:  Վեր ջին ներս հան դի սա նում են քաղց կե ղի հե տա-
զոտ ման եվ րո պա կան փոր ձա գետ ներ և  մե ծա պես կնպաս տեն 
 Հա յաս տա նում քաղց կե ղի հե տա զոտ ման ո լոր տի զար գաց մա նը:

Բժշ կա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, բժշկա կան գե նե տի կա-
յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րո նի տնօ րեն 
 Թա մա րա  Սարգս յա նի խոս քով՝ ծրագ րի նպա տակն է բարձ րաց-
նել հե տա զո տա կան են թա կա ռուց վածք նե րի կա րո ղութ յուն նե րը 
 Հա յաս տա նում քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան ո լոր տում` նպաս տե-
լով թվա յին և  մո լե կու լա յին ախ տո րոշ մա նը, անձ նա կա նաց ված 
և  գե նո մա յին բժշկութ յան ին տեգր ման կլի նի կա, ժա մա նա կա կից 
բիո բան կի ստեղծ մա նը: 

Ծ րագ րի արդ յուն քում ԵՊԲՀ-ն կ դառ նա ա ռա ջա տա րը 
 Հա յաս տա նում՝ քաղց կե ղի գե նե տիկ հե տա զոտ ման ո լոր տում: 
ARICE ծրա գիրն ու նի բարձր ռազ մա գի տա կան նշա նա կութ յուն և  
ար դիա կա նութ յուն: Այն հե ռան կա րա յին է բու հի հա մար. Եվ րո պա-
յի ար հես տա վարժ փոր ձա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
ար դեն իսկ ստեղծ վել է քաղց կե ղի հե տա զոտ ման, բիո բան կի, բիո-
մար կեր նե րի միջ դիս ցիպ լի նար մի ջազ գա յին խումբ:  

«Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը շատ կար ևոր գի տա կան և պ րակ-
տիկ նշա նա կութ յուն կա րող է ու նե նալ: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում պետք է հե տա-
զոտ վեն քաղց կե ղի հետ կապ ված մի շարք աս պեկտ ներ՝ վաղ ախ տո րո շում, ճիշտ 
և  ան հա տա կա նաց ված բու ժում: ARICE ծրա գի րը շատ ակ տո ւալ է  Հա յաս տա նի հա-
մար, քա նի որ քաղց կե ղը մեր երկ րում հիմ ա կա նում ուշ է ախ տո րոշ վում», - նշեց 
 Թա մա րա  Սարգս յա նը՝ շեշ տե լով, որ ծրագ րի ա ռաջ նա յին և  հիմ ա կան նպա տա կը 
 Հա յաս տա նում բիո բան կի ստեղ ծում է:

Պ րո ֆե սո րի հա վաստ մամբ՝ նա խա գի ծը հա մաշ խար հա յին նշա նա կութ յուն ու նի, 
ո րով հետև ԱՀԿ  Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու նը շատ 
հե տաքրքր ված է ինչ պես մեր երկ րում բիո բան կի ստեղ ծու մով, այն պես էլ՝ մեր տվյալ-
նե րով:  Նա խա գի ծը ե զա կի է նաև այն ա ռու մով, որ ԱՀԿ-ն  ա մեն նա խագ ծի չէ, որ 
մաս նակ ցում է: Մ յուս կող մից՝ «ԵՄ ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» ծրա գի րը շատ հազ վա դեպ է 
մեծ կազ մա կեր պութ յուն նե րին թույլ տա լիս ինչ-որ նա խագ ծի 
մաս կազ մել գոր ծըն կե րոջ կար գա վի ճա կով:

 Քաղց կե ղի հե տա զոտ ման են թա կա ռուց վածքն ընտր վել է որ-
պես ARICE ծրագ րի կի զա կետ, քա նի որ  Հա յաս տա նում քաղց կե-
ղի հի վան դա ցութ յան և  մա հա ցութ յան մա կար դա կը շատ բարձր 
է, տա րած ված են նաև հազ վա դեպ չա րո րակ հի վան դութ յուն-
նե րը:  Հի վանդ նե րի 60%-ն  ախ տո րոշ վում է քաղց կե ղի 3-4-րդ 
 փու լում, երբ բու ժու մը ոչ արդ յու նա վետ է:

«ԱՀԿ-ն կն պաս տի նաև այն բա նին, որ մեր կող մից հայտ նա-
բեր ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը տա րած վեն և  աշ խար հի 
մյուս երկր նե րը նույն պես կա րո ղա նան օգտ վել մեր գի տա կան 
նվա ճում ե րից», - հույս հայտ նեց  Թա մա րա  Սարգս յա նը:

Բժշ կա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նը, նրա խոս քով, պատ րաստ է 
նմա նա տիպ նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հա մար: « Հաշ վի է առն-
վել նաև ծրագ րի՝ Եվ րա միութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ արդ-
յու նա վետ աշ խա տան քի հսկա յա կան դրա կան փոր ձը», - ա վե-
լաց րեց պրո ֆե սո րը:

 Քաղց կե ղի գե նե տի կա յի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, դո ցենտ 
 Դա վիթ  Բա բիկ յանն, իր հեր թին, փաս տեց, որ ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո-
նը հա գե ցած է գե նո մա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար նա խա տես ված ա մե նա ժա-
մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով: «Այս տեղ կա տար վում է քաղց կե ղի գե նե տի կա կան 
դիագ նոս տի կա և  ֆար մա կո գե նե տի կա, այ սինքն՝ ա պա հով վում է ան հա տա կա նաց-
ված ախ տո րո շում և ն շա նակ վում է ան հա տա կա նաց ված բու ժում», - ա վե լաց րեց 
 Դա վիթ  Բա բիկ յա նը:

Գիտություն



Բժշ կա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ամ բիո նի վա րիչ  Թա մա րա  Սարգս յա նի հետ մաս-
նակ ցեց Գ րա ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նի  Մի ջազ գա յին բիո-
բան կի և կր թութ յան գլխա վոր տնօ րեն, ԵՊԲՀ բժշկա կան գե-
նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր  Կա րի նե  Սարգս յա նի՝ 
ա պա գա բժիշկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ ին տե րակ տիվ դա սա-
խո սութ յա նը։

Բժշ կա կան բու հի ան վա նի շրջա նա վար տը 4-րդ  կուր սի ու սա-
նող նե րի, ինչ պես նաև ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի 
հա մար Եր ևա նում գտնվե լու ըն թաց քում անց կաց րեց դա սա խո-
սութ յուն նե րի շարք, ո րոն ցում հիմ ա կա նում խո սեց բժշկութ-
յան թվայ նաց ման մա սին: Ընտր ված թե մա յի շրջա նա կում 
կա յա ցած հար ցու պա տաս խա նի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա-
տար վեց բազ մա թիվ հե տաքր քիր մաս նա գի տա կան հար ցե րի։

 Կա րի նե  Սարգս յա նը, մեջ բե րում կա տա րե լով, հաս տա-
տեց այն հա մոզ մուն քը, որ այն մար դիկ, ո րոնք գրքեր են 
կար դում, վա ղը ղե կա վա րե լու են աշ խար հը:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ գի տութ յու նը մտո րե լու, կար ծիք-
ներ ու նե նա լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս, սա-
կայն կար ևոր է գի տութ յան բնա գա վա ռում հիմ վել թվե-
րի և  հե տա զո տութ յուն նե րի վրա։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ներ կա յաց նե լով 
իր տե սա կետ ներն ար հես տա կան ին տե լեկ տի թե մա յի 
շուրջ, նշեց՝ երբ դեռ չկար ար հես տա կան ին տե լեկտ, կա-
յին փոր ձա ռու բժիշկ ներ։  Բու հի ղե կա վա րը ընդգ ծեց նաև, 
որ ան կախ նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի զար գա ցու մից և 
 տա րա ծու մից, մշտա պես կար ևոր է ստեղ ծա գործ մո տեց-
ման կի րա ռու մը, լու սա վոր չա կան հա յացք նե րի, ար ժե հա-
մա կար գի առ կա յութ յու նը։

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ կար ևոր է, որ ժա մա նա-
կա կից աշ խար հում ա պա գա բժիշկ նե րը կախ ված չլի նեն 

մե քե նա նե րից և  սար քա վո րում ե րից: «Եր բեք 
չհրա ժար վեք ստեղ ծա գործ մո տե ցում ե րից և  աշ-
խա տան քից:  Թույլ չտաք, որ սար քա վո րում ե րը 
ձեզ կա ռա վա րեն, այլ հա կա ռա կը՝ դուք ղե կա վա-
րեք և  կա ռա վա րեք դրանք»,- շեշ տեց նա՝ հա վե-
լե լով, որ թվա յին տեխ նո լո գիա նե րի տա րա ծու մը 
բազ մա թիվ վտանգ նե րի ա ռաջ է կանգ նե ցում:

Քն նարկ վող նյու թի շրջա նա կում կար ևոր վեց 
ա ռա ջի կա յում թվա յին հի գիե նա յի վե րա բեր յալ գի-
տե լիք նե րի ընդ լայ նու մը:

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ

ՄԱՍԻՆԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
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« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կան 2020 թվա կա նին նույն պես շա-
րու նա կեց հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցել Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի շրջա նում: Ա ռար կա յի 
տևո ղութ յու նը ե րեք ա միս է՝ հոկ տեմ բե րից դեկ տեմ բեր, դա սա վանդ ման լե-
զուն հա յե րենն է, ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի հա մար՝ անգ լե րե նը:

 Հա յաս տա նում բժշկա կան հա մալ սա րանն ա ռա ջինն էր, որ 2019 թվա կա նին 
բա զա յին կրթութ յան մեջ ներդ րեց երկ րորդ կուր սե ցի նե րին « Հե տա զո տութ յան 
հի մունք ներ» ա ռար կա յի դա սա վան դու մը:

 Դա սըն թա ցի վեր ջում ու սա նող ներն ընտ րում են հե տա զո տութ յան թե մա և 
 ներ կա յաց նում զե կույց ներ: 

Ամ փո փե լով դա սըն թա ցի արդ յունք նե րը՝ ա ռար կա յի ու սում ա կան գծով 
պա տաս խա նա տու  Մա րիամ  Մով սիս յա նը շեշ տեց. « Մենք կա րիք ու նենք ու-
ժեղ լի նե լու, իսկ ու ժեղ լի նե լու հա մար կար ևոր է գի տութ յու նը, կար ևոր է մեր 
ու սա նող նե րին սո վո րեց նել սի րել գի տութ յու նը: Այս դա սըն թա ցի ժա մա նակ 
մենք բա ցատ րում ենք, թե ինչ է գի տութ յու նը՝ ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա-
բե րե լով յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի»:

Ա ռար կան ընտ րած 70 մաս նա կից նե րից  Լաու րա  Վար ժա պետ յա նը, ար տա-
հայ տե լով իր գո հու նա կութ յու նը, ընդգ ծեց, որ ընտ րել է « Հե տա զո տութ յան 
հի մունք նե րը», քա նի որ իր մաս նա գի տա ցու մը պատ կե րաց նում է գի տա կան 
աս պա րե զում: «Այն, ինչ սպա սում էի, ստա ցա: Ա ռար կա յի շնոր հիվ ես սո վո-
րե ցի ընտ րել ճիշտ մե թո դո լո գիա, ինչն է՛լ ա վե լի արդ յու նա վետ 
կդարձ նի իմ աշ խա տան քը: Ինձ դուր ե կավ այն փաս տը, որ մեզ 
դա սա վան դող դա սա խոս նե րը տար բեր ամ բիոնն նե րից էին. այ-
սինքն՝ մենք հնա րա վո րութ յուն ստա ցանք՝ ճա նա չե լու հա մալ-
սա րա նա կան մաս նա գետ նե րին, ո րոնց հե տա գա յում կկա րո ղա-
նանք դի մել մեզ հու զող հար ցե րով», - նշեց  Լաու րան: 

 Դա սըն թա ցի մեկ այլ մաս նա կից՝  Համ լետ  Թո րոս յանն 
ա սաց, որ դեռ ա ռա ջին կուր սից ո րո շել էր ան պայ ման ընտ րել 
« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կան: « Գի տութ յու նը հիմք 
է ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան հա մար: Չ նա յած հե ռա վար դա-
սե րին՝ մենք կա րո ղա ցանք հսկա յա կան գի տե լիք ներ ու հմտութ-
յուն ներ ձեռք բե րել, իսկ դա սա խոս ներն ա մեն կերպ մեզ ա ջակ-
ցում էին՝ փո խան ցե լով ի րենց օգ տա կար փոր ձը», - ա վե լաց րեց 
 Համ լե տը:  Ձեռք բեր ված հմտութ յուն նե րից նա կար ևո րեց հատ-
կա պես քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը:

 Դա սըն թա ցի լա վա գույն մաս նա կից նե րից Էլ մի րա 
 Շահ վերդ յանն ընդգ ծեց. « Հատ կա պես պա տե րազ մից հե տո 
մենք գի տակ ցե ցինք ա ռար կա յի կար ևո րութ յու նը, քա նի որ, 
ե թե ա վե լի շատ զբաղ վեինք գի տա կան գոր ծե րով, մի գու ցե 
ա վե լի լավ զեն քեր կամ բուժ ման ա վե լի լավ մի ջոց ներ ու-
նե նա յինք:  Դա սա խոս նե րի կող մից կա տար ված ահ ռե լի աշ-
խա տան քի շնոր հիվ մենք սո վո րե ցինք ա վե լի հեշտ ու ա րագ 
գտնել անհ րա ժեշտ նյու թը: Ես հաս կա ցա, որ հա մալ սա րա-
նում մե նակ չեմ. մեր կող քին են իս կա կան մաս նա գետ ներ»:

Իսկ  Մով սես Ա ղեկ յա նի կար ծի քով՝ ա ռար կա յի մի ջո ցով 
ի րենք սո վո րե ցին ճիշտ ու սում ա սի րել ար տա սահ ման յան 
գրա կա նութ յու նը: «Ինք նակր թութ յու նը դան դաղ գոր ծըն թաց 
է, իսկ ու սուց չի դե րը ճիշտ ուղ ղոր դելն է: Ա ռար կա յի և  մեր դա-
սա խոս նե րի շնոր հիվ մենք մյուս ա ռար կա նե րը ևս կ կա րո ղա-
նանք ա վե լի խորն ըն կա լել և  ու սում ա սի րել:   Շատ կար ևոր 
էր պլա գիա տի մա սին դա սա խո սութ յու նը:  Կար ծում եմ՝ դա 
կար ևոր թե մա է և  ամ բողջ հա մալ սա րա նին օգ տա կար կլի նի:  Մեզ շատ անհ-
րա ժեշտ են նաև գի տա կան նո րա րա րութ յուն ներ», - ա վե լաց րեց  Մով սե սը:

«ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆՀԻՄՈւՆՔՆԵՐԸ»՝

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՏԱՔՐՔՐՈւԹՅԱՆ

ՇՐՋԱՆԱԿՈւՄ

Կրթություն



ԱՅՍՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՏԱՐՎԱԱՆՎԱՆԱԿԱՆ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԸ

Բժշկակա ն մայր  բուհը մ ասնագի տական  գիտելի քներ փոխանց ելուն  զուգահե ռ՝ շարուն
ակում  է աջակց ել բարձր առաջա դիմութ յուն ունեցո ղ ուս անողն երին՝  ի նպաստ որակյալ 
ու կրթված մասնագե տներ ունենա լուն: 202021 ուսումն ական  տարում  բժշկական 
 համալս արանն  ունի Ե ՊԲՀ գիտակա ն խորհ րդի որոշմ ամբ հաստատվ ած 7 անվանա կան 
կրթաթոշա կառու: 

Բուհ ն անվ անակա ն կրթաթո շակ տրամադր ում է այն հավակն որդների ն, որոնք  ունեն 
 բացարձ ակ գերազա նց առա ջադիմու թյուն, տպագրված  գիտակա ն աշխ ատանք ներ, 
օտար  լեզվի ի մացութ յուն, մասնակց ություն  առարկ այակա ն հանր ապետա կան, միջազգ
ային  մրցույթների ն, օլիմպ իադանե րին, ուսանո ղական  գիտակա ն նստաշր ջանների ն, 
ներգրավվածութ յուն բուհի,  ֆակուլ տետների  ուսանո ղական  և հասա րակակա ն աշխ
ատանք ներին: 

Անվանա կան կրթաթոշա կի են արժանա ցել ընդհանու ր բժշկութ յան ֆակուլ տետի 6 րդ 
կուր սի ուսանո ղներ Իլոնա  Մուշ եղյանը  (Բարդ ուղիմե ոս Ֆանա րջյանի ա նվան կրթաթոշա կ), 
Մանե  Մանու կյանը ( Գրիգո ր Արեշյ անի ա նվան կրթաթոշա կ), Մարի նե Բեջա նյանը ( Լևոն 
 Հովհ աննիսյ անի ա նվան կրթաթոշա կ), Անի Ս արգսյանը  (Վահա ն Արծրուն ու անվան 
 կրթաթոշա կ) և ստոմա տոլոգի ական  ֆակուլ տետի 5 րդ կուր սի ուսանո ղներ Լիլի թ Կարա
պետյանը  (Մխիթա ր Հերա ցու անվան  կրթաթոշա կ), Էլվիրա  Գասպ արյանը  (Կարլ են Եսայա
նի անվան  կրթաթոշա կ), Լալա  Ղուկ ասյանը  (Ռուբ են Յոլյ անի ա նվան կրթաթոշա կ):

Անվանա կան կրթաթոշա կառուն երը պ ատմում  են բժշկական  բուհում  սովորե լու 
հետաքրքրության,  դժվարութ յունների  և դրանց  հաղթահա րման մասին: 

Իլոնա  Մուշ եղյան
 
-Ձգտելո վ բարձ ր առա ջադիմո ւթյան՝ միշտ փորձել 

 եմ ուսում ը համատե ղել ուսանո ղական  ակտիվ 
 կյանքի հ ետ։ Ուսանո ղական  տարինե րը մեր կյանքի 
ա մենածա ղկուն տարինե րն են։  Դասե րին մատուց-
վող մեծ ծավալի  տեղեկա տվության  ընկալո ւմ ու 
 մտապահո ւմը ժամանա կի ընթացք ում դառնում  
է սովորա կան երևույ թ, և արա գ ինտ եգրվում  ես 
ուսում ական  պրոցեսի ն։

Ցանկ անում  եմ ուռուց քաբան  դառնալ։  Ուռուց-
քաբանո ւթյան հանդեպ  սերն իմ մեջ ծագեց  դեռևս 
ախտաբա նական  անատո միայի և  ախտաֆի-
զիոլոգի այի դ ասերի ն, իսկ ուռուց քաբանո ւթյունը 

ո րպես կլինիկա կան առարկ ա անցնելո ւց հետո  այդ սերը տ ասնապա տկվեց։ Դա ա յն ոլո րտն է,  որը պ ահանջ-
ում է անմացո րդ նվիրո ւմ, բարձր պատասխ անատվ ության  զգացում , անկոտր ում հավատ  և հիվա նդության 
 նետած  մարտահր ավերն երին  մշտապես  նոր լուծում եր փնտրելու  ձգտում։ Կարծ ում եմ՝ բժշկի ուղին  ընտրած 
 ցանկացա ծ մարդ ու կյանքում ̀ սկսած համալս արանա կան առաջի ն տարի ներից,  չկա բացարձ ակ «հեշտ» 
որևէ բ ան։ Սակա յն, երբ քո առջև հստակ նպատակ  ես դնում, աշխատո ւմ մտովի  նախնակա ն լուծ ումեր  տալ 
այդ խնդիրների ն, նպատակի ն հասն ելն ավելի  դյուրին  է դառնում ։ Առհասա րակ որևէ ա րդյունքի վ երաբե րյալ 
աշխատո ւմ եմ  չունենա լ շատ  բարձր սպասում եր, այլ պարզապե ս անե լ այն  ամենն , ինչ կախված  է ինձանի ց 
և վայելե լ պրոցե սը։ Ի վերջո՝  հասնելո վ նպատա կիդ, հասկանո ւմ ես,  որ ամենա կարևորը  ոչ թե վերջնագի ծն 
էր,  այլ անցածդ  ճանապա րհը, որը ք եզ հնարավո րություն  տվեց մի փոքր ավելի  կատարե լագործ վել։
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Մարի նե Բեջա նյան
-Բժշկակա ն համա լսարանո ւմ կրթութ յունն ասոցա ցվում է առաջի ն 

հերթ ին երկարա տևության  հետ, և եթե  համեմա տեմ անլիար-
ժեք պատկերա ցումերս  առաջի ն կուր սում ու հիմա`  կստացվեն 
 երկու  իրար  հակասո ղ բառա խմբեր։ Սկզբում ̀ երկարա տևություն , 
ծանրաբե ռնվածութ յուն, անորո շություն , երազա նք։ Վերջ ում` ամենա-
հաճելի  սպասում ը, որ երբևէ ո ւնեցել  եմ: Հիաս թափութ յուններ,  որոնք  
վերանո ւմ են  ամեն  նոր առարկ ա ուսում ասիրե լիս, քեզ դարձնում  
են փնտրող մարդ։ Որպես  նեղ մասնագի տություն  որոշե լ եմ  ընտրել 
 սրտաբանո ւթյունը։  Ինչ վերաբե րում է առաջա դիմութ յանը՝  հաջողե լը 
պարզապե ս ամե նօրյա ա շխատանք  է, ժամեր,  որոնք  երբեմ  
տհաճութ յամբ են լցվում, բայց կարևորն  արդյուն քն է:  Ուրեմ ̀ ի գործ, 
ամեն  օր առնվազն  2-3 ժամ։

Անի Ս արգսյան
 
-Սովո րել եմ «Ուսում » հանրակր թական  դպրոցում , ավարտ ել եմ ոսկե 

մե դալո վ: Ավարտ ելուց  հետո ը նդունվել  եմ ԵՊԲՀ: Սովո րելուն  բավակա ն 
ժամա նակ եմ տրամադր ել, բայց դա չի խանգարե լ հետա քրքիր ուսանո-
ղական  տարինե ր ուն ենալո ւն, որը,  համոզվ ած եմ՝ միշտ մեծ սիրով  ու 
կարոտո վ եմ  հիշելո ւ: Դեռ  շատ փոքրուց  միակ ցանկութ յունս մասնագի-
տության  հարցում  եղել  է բժիշկ դառնալը : Պատր աստվում  եմ սրտաբան 
 դառնալ:  Սիրտ անոթա յին համակա րգում տեղի ո ւնեցող  մեխանի զմերը 
հ ետաքր քրել են ինձ ու շարուն ակում  են ինձ համար  ամենա հետաքր քիրը 
մ ալ: Մինչ և ընդ ունվելն  էլ գիտեի,  որ հեշտ չէ սովորե լ ԵՊԲՀ-ում, բայց 
իմանա լով, թե որքան  պատասխ անատո ւ մասն ագիտո ւթյուն եմ ընտրել,  
կարևորե լ եմ  լավ սովորե լն ու  փորձել  եմ հնարավո րինս լավ անել  դա: 

Մանե  Մանո ւկյան
-Բժշկակա ն համա լսարան  ընդուն վելու  առաջի ն օրվ անից  նպատակ 

 եմ ունեցե լ կրթութ յունս շարուն ակել  անվճար  համակա րգում և ջանք  չեմ 
խնայել  այդ նպատակն  իրագո րծելու  համար։  Այս վեց տարվա ը նթացքում  
սովորե լ եմ  շատ հետաքր քիր մարդկանց  և խոստ ումալի ց ապա գա 
բժիշկների  հետ։ Հպարտ ությամբ  կարող  եմ ասել,  որ այստեղ  իմ բոլոր 
 խմբեցինե րից և ընկ երների ց շատ  բաներ  եմ սովորե լ թե՛  բժշկության  և 
թե՛  կյանքի մ ասին։  Ունեցե լ եմ  հիանալի  դասախո սներ։ Մարդ իկ, որոնք  
ոչ միայն կրթում են բժշկության  ոլորտ ում, այլև աջակց ում են ուսանո-
ղներին  այլ հարցերո ւմ։ Բուհ ում ուսում առութ յանս ընթացք ում շատ 
սիրելի  առարկ աներ  եմ ունեցե լ, այդ պատճառո վ այժ մ դժվարա նում 
եմ կողմորո շվել մասնագի տացման  ընտրութ յան հարցում ։ ԵՊԲՀ-ում 
սովորե լը հեշտ չէ: Անվանա կան կրթաթոշա կին արժանա նալու  համար 
 բարձր առաջա դիմութ յունը շ ատ քիչ էր։ Այլ չափանի շներ կային,  որոնց  
պետք էր համապա տասխանե լ։ Այդ բոլորի  արդյուն քում արժանա ցա 
Գրիգո ր Արեշյ անի ա նվան կրթաթոշա կին։

Կրթություն



Էլվիրա  Գասպ արյան
 
-Ուսանո ղական  տարինե րս, անշուշ տ, ամենա հիշարժ անն են 

դարձել  իմ կյանքում , դրանք լավագո ւյնն են,  քանի ո ր ջանք  չեմ 
խնայել  սիրելի  մասնագի տություն ս սերտ ելու:  Բժշկութ յունը ա րյանս 
մեջ է: Ուսում առութ յան տարինե րին ցուցաբե րած բարձր առաջա-
դիմութ յան շնորհիվ  արժանա ցել եմ անվանա կան կրթաթոշա կի, որի 
հ ամար  հպարտ եմ։ Բժշկի մ ասնագի տություն ը սովորե լը, ինչ խոսք, 
բարդ է և պատա սխանատո ւ: Դեպի  նպատակ  տանող  ճանապա րհը 
հաղթահա րելի է , իսկ ես ունեմ  նպատակ՝  դառնալ  լավագո ւյններից 
 մեկը ը նտրածս մասնագի տության  մեջ։

 Լալա  Ղուկ ասյան
 
-Մասն ագիտո ւթյան ընտրութ յան հարցում  ինձ օգնեցի ն ծնողն երս: Ստոմա-

տոլոգի ան, կարծում  եմ՝ ապագա յի գիտութ յուն է, այն իսկապե ս հրաշա լի 
և հետա քրքիր է: Գեղե ցկության  մասին  պատկերա ցումերը  տարբեր  են և 
գեղե ցիկի չ ափանի շներից  մեկն էլ առողջ  և գեղե ցիկ ժպիտն է: Ունեցե լ եմ 
 հիանալի  դասախո սներ, նրանցից  ոմանք  առանձ նահատո ւկ դեր  են ունեցե լ 
կյանք իս կարևոր  փուլում ։ Ուսանո ղական  տարինե րին ձեռք բերած  փորձն 
ու գիտելի քը դեռ շատ են ինձ պետք լինելո ւ ապա գայում ։ Մտածո ւմ եմ 
 մանկակա ն ստոմա տոլոգի այի մ ասին,  բայց ինչ ուղի է լ ընտ րեմ, ձգտելու  եմ 
լինել  լավագո ւյններից  մեկը,  ամեն  բան անել  բարձր մակարդ ակով,  ցուցաբե-
րել պրոֆեսի ոնալի զմ և մշտապես  կատարե լագործ վել: Հեշտ  չէ սովորե լ 
բժշկակա նում, սակայն , երբ սիրում  ես մասնագի տություն դ, անտեսո ւմ ես 
 ցանկացա ծ դժվարո ւթյուն: Պետք  է ուղղակի  գտնել լուծում եր և հաղթ-
ահարե լ դրանք , լինել  նախաձե ռնող, նպատակա սլաց և պատա սխանատո ւ: 
Ուրախա նում և լիցք ավորվ ում եմ ամեն  փոքր հաջողո ւթյամբ, գրանցած  աճով 
 և արդ յունքներո վ: Ձախո ղումերն  էլ համարո ւմ եմ  հաջողո ւթյան ճանապա-
րհի անբաժա ն մաս,  դասեր  քաղում  դրանցից,  չէ որ դրանք են մեզ դարձնում  
ավելի  իմաստ ուն և փորձ առու։  Ոչինչ  հեշտ չի տրվում: Կարծ ում եմ՝ տարինե-
րի համառ  աշխատա նքն իր  արդյուն քը կունենա :

 Լիլի թ Կարա պետյան
 
-2016 թվականի ն ավա րտել եմ Անանի ա Շիրա կացու  անվան  ճեմարա նը և 

ընդ ունվել  բժշկական  համալս արանի  ստոմատո լոգիակ ան ֆակուլ տետ: Եղել  եմ 
մի շարք գիտակա ն խմբակն երի ա նդամ, օլիմպ իադանե րի մասնակի ց: Համա-
լսարանո ւմ սովո րելու  ընթացք ում հաճախե լ եմ  Ամերի կյան համալս արանի  
General English Course-ի Advanced մակարդ ակի դ ասընթ ացների ն և գերազա-
նցությամբ  ավարտ ել դրանք: Գիտա կան հոդվածի  հեղինա կ եմ:  2020 թվականի ն 
արժ անացե լ եմ  Մխիթա ր Հերա ցու անվան  կրթաթոշա կին: Մեծա ցել եմ 
բժիշկների  ընտանի քում և դեռ  մանկուց  գիտեի,  որ շարուն ակելո ւ եմ  ծնողների ս 
ուղ ին: Պապի կս ստոմա տոլոգ  էր, հայրս՝ նույնպես:  Կարծ ում եմ ավելի  նվիրյալ  և 
պատա սխանատո ւ աշխ ատանք , քան բժիշկն է, դժվար է նշել: Հուս ով եմ արժանի  
կլինեմ  կրել «բժիշկ» բարձրագո ւյն կոչո ւմը:

Նեղ  մասնագի տություն  ընտրելո ւ հետ  կապված  շատ մտորում եր եմ ունեցե լ 
և երկմտել  վիրաբո ւյժ-ստոմա տոլոգ  և օրթ ոդոնտ  դառնալո ւ հարց ում: Բայց  
կարծում  եմ՝ կընտրեմ  վերջինը : Կա՞  ավելի  լավ բան, քան մարդանց  առողջ ություն  
և ժպիտ  պարգևելն  է: Համա լսարանա կան տարինե րն ամե նահետա քրքիր և էմո-
ցիաներո վ լեցո ւնն են  իմ կյանքում : Երբ կայանո ւմ ես  որպես  մարդ, անդադա ր 

սովո րում հիանալի  մասնագե տներից,  և՛ վայելո ւմ ուս անողա կան կյանքը:  Ամենա կարևորն  է՝ սիրել  այն, ինչով 
 զբաղվում  ես, և հստակ  նպատակն եր դնել քո առաջ: 
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 Ռեկ տո րա տի տարեսկզբյան նիս տում ա ռանց քա յին էր Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
100-ամ յա կի հո բել յա նա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից կա տար ված աշ-
խա տանք նե րի ամ փո փու մը:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիոն 
վա րիչ, ռեկ տո րի խորհր դա կան, ԵՊԲՀ 100-ամ յա կի հո բել յա նա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գլխա վոր քար տու ղար Գ ևորգ  Թա մամ յա նը ներ կա-
յաց րեց հաշ վետ վութ յուն՝ բժշկա կան բու հի հո բել յա նի առ թիվ կա տար-
ված աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ:

ԵՊԲՀ-ն՝ մեր երկ րում բժշկա կան կրթութ յուն ա պա հո վող միակ պե-
տա կան բու հը, 2020 թվա կա նին դար ձավ 100 տա րե կան։  Մեկ դա րը 
խո սուն տա րե թիվ է յու րա քանչ յուր՝ այդ թվում կրթա կան կա ռույ ցի 
հա մար։  Հա մալ սա րա նա կան նե րի, բժշկա կան հան րութ յան, հին ու 
նոր շրջա նա վարտ նե րի մաս նակ ցութ յամբ սպաս վում էին հո բել յա-
նա կան տա րա տե սակ մի ջո ցա ռում եր՝ գի տա կան հա մա գու մար, 
սիմ պո զիում եր և  հա մա ժո ղով եր, ո րոնց մեկ նար կի մա սին ազ դա-
րար վել էր դեռևս եր կու տա րի ա ռաջ, չե ղարկ վե ցին հա մա վա րա կի և 
 պա տե րազ մի պատ ճա ռով:

Գ ևորգ  Թա մամ յա նը տե ղե կաց րեց, որ ժա մա նա կա վո րա պես հե-
տաձգ վել է « Հե րա ցի 100» հիմ ադ րա մի գոր ծու նեութ յու նը։ Աշ խա-
տանք ներ են տար վել շրջա նա վարտ նե րի միութ յան և շր ջա նա վարտ-
նե րի ար խի վի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ։ Նշ վեց, որ կա տար ված 
աշ խա տան քին զու գա հեռ, ԵՊԲՀ սո ցիա լա կան է ջե րով շա րու նա կա-
բար ներ կա յաց վում են 100-ամ յա բու հի պատ մութ յան լա վա գույն է ջե-
րը, ո րոնք ամ փոփ վել են հո բել յա նին նվիր ված ժո ղո վա ծո ւի՝ ար խի վա-
յին բա ցա ռիկ նյու թե րով հա գե ցած գիրք-ալ բո մում։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ հա մալ սա րա նը 
մշտա պես կար ևո րում է ոչ միայն շրջա նա վարտ նե րի, այլև բժշկա գի-
տութ յան նվիր յալ նե րի, կա յա ցած, հայ րե նա սեր մարդ կանց հետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ ի նպաստ կրթա կան հաս տա տութ յան զար գաց-
ման։  Բո լոր ա ռա ջա դեմ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմ քում պետք է լի նեն 
մեկ դար յա կրթա կան կա ռույ ցում ձևա վոր ված լա վա գույն ա վան դույթ-
նե րը։

  Բու հի ղե կա վա րը ևս  մեկ ան գամ կար ևո րեց հա մալ սա րա նա կան 
տա րածք նե րի, շի նութ յուն նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով մանն ուղղ-
ված աշ խա տանք նե րը։ Ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է մաս նա գետ նե-
րի ներգ րավ մամբ ու սում ա կան վար ժանք նե րի անց կա ցում։

 Քն նարկ վող թե մա յի շրջա նա կում կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը ներ կա յաց րեց բժշկա կան գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր,  Ռու սաս տա նի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի թղթա կից-ան դամ  Բագ րատ Ա լեք յա նի՝ բու հին ուղղ ված 
նա մա կը, որ տեղ ան վա նի բժիշկն ա ռա ջար կում էր հո բել յա նի առ թիվ 
բժշկա գի տութ յան զար գաց մա նը նվիր ված մի ջո ցա ռում եր կազ մա-
կեր պել ռու սաս տա նաբ նակ հա յազ գի բժիշկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ։

 Ան վա նի բժշկի ա ռա ջարկ նե րի թվում էր բժշկա կան բնա գա վա ռի 
աշ խա տա կից նե րի ռեեստ րի ստեղ ծու մը, հայ բժիշկ-գիտ նա կան նե րի՝ 
գի տա կան հե ղի նա կա վոր պար բե րա կան նե րում հոդ ված նե րի տպագ-
րութ յան ընդ լայ նու մը։

  Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վե ցին ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին, 
ըստ ո լորտ նե րի՝ բժշկա կան բու հի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին վե րա-
բե րող մի շարք հար ցեր, տրվե ցին հանձ նա րա րա կան ներ։

ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆՆՎԻՐՎԱԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ

ՌԵԿՏՈՐԱՏՈՒՄ

Կրթություն



«Բժշ կա կան մթնո լորն ինձ հա-
րա զատ է ե ղել փոքր հա սա կից: 
 Դեռ դպրո ցա կան տա րի նե րից էի 
հե տաքրքր վում բժշկա գի տութ-
յամբ:  Մե ծա ցել եմ դա սա խոս նե-
րի և բ ժիշկ նե րի շրջա պա տում: 
 Հո րեղ բայրս ու մո րա քույրս նույն-
պես բժիշկ ներ էին:»,- պատ մում է 
ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ  Հա մա յակ  Սի սակ յա նը՝ նշե-

լով, որ իր կի նը ևս բ ժիշկ է՝ ման կա-
կան հե մա տո լոգ, իսկ ա վագ դուստ-
րը շա րու նա կում է ըն տա նի քում 
ձևա վոր ված ա վան դույ թը՝ ընտ րե լով 
բժշկի մար դա սի րա կան մաս նա գի-
տութ յու նը:  

Անց նե լով մաս նա գի տա կան
 կա յաց ման հա րուստ 

ճա նա պարհ

 Սե րը դե պի ներ քին հի վան դութ-
յուն նե րը ձևա վոր վել է ար դեն 
բարձր կուր սե րում, կլի նի կա կան 
ա ռար կա ներ ու սում ա սի րե լիս, 
երբ զու գա հեռ հեր թա պա հել է նաև 
 Հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ-
րո նի վի րա բու ժա կան բա ժան մուն-
քում, իսկ ար դեն 6-րդ  կուր սում ֆելդ-
շեր է աշ խա տել շտա պօգ նութ յան 
ծա ռա յութ յու նում:

« Հի վան դա նո ցա յին կյան քին ծա-
նո թա նալն ինձ թույլ տվեց ընտ րել 
իմ նա խա սի րութ յու նը, այն ուղ-
ղութ յու նը, ո րի շրջա նա կում ձեռք 
բե րե ցի նեղ մաս նա գի տա ցում»,- 
պատ մում է պրո ֆե սո րը:

Բժշ կա կան բու հի պրո պեդև տի-
կա յի և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի 
ամ բիո նում ու սա նե լիս՝ բժիշկ-գիտ-
նա կան ներ, պրո ֆե սոր  Ռա ֆա յել 
 Մա մի կոն յա նը և  դո ցենտ  Ռո զա 
 Շահ նա զար յա նը,  մեծ դեր են խա-
ղա ցել նրա մաս նա գի տա կան կողմ-
նո րոշ ման, կա յաց ման գոր ծում:   

 Հե տա գա յում ար դեն բժշկա կան 
ինս տի տու տի գի տա հե տա զո տա կան 

ԻՆՔՆԱԿՐԹՈւԹՅՈւՆԸ՝ՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՆ

ՀԱՍՆԵԼՈւԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԲԱՆԱԼԻՆ

 Սի սակ յան ազ գա նունն իր հաս տա տուն տեղն ու նի բժշկա կան  
աշ խար հում: Պ րո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յանն ար դեն շուրջ 

եր կու տաս նամ յակ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում 
100ամ յա բժշկա կան կրթօ ջա խում՝ շա րու նա կե լով հոր՝ ան վա նի 
բժիշկկեն սա բան, բժշկա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի եր կա
րամ յա նախ կին վա րիչ  Սոս  Սի սակ յա նի՝ ա պա գա բժիշկ նե րին կրթե
լու, մարդ կանց օգ նե լու ա ռա քե լութ յու նը:   Խոս տո վա նում է՝ դժվար 
է կյան քը պատ կե րաց նել ա ռանց ԵՊԲՀում տի րող ա կա դե միա կան 
մի ջա վայ րի:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  
ին վա զիվ սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա
յի, « Թո մաս  Ջե ֆեր սոն» ուլտ րա ձայ նա յին ու սումն ա կան կենտ րո նի 
ղե կա վա րի մա սին է «Բժշ կի ու ղին» շար քի 37րդ  թո ղար կու մը:

18



կենտ րո նում աշ խա տան քի անց նե լու 
ըն թաց քում իր գի տա կան հա յացք-
նե րի ձևա վոր ման վրա մեծ ազ դե-
ցութ յուն է թո ղել կենտ րո նի ղե կա-
վար, « Նոր հայ կա կան բժշկա կան 
հան դես» գի տա կի րա ռա կան ամ-
սագ րի ղե կա վար Ար տո  Զիլֆ յա նը: 
 Պա տա հա կան չէ, որ ար դեն 14 տա րի 
նա այս գի տա կան հրա տա րա կութ-
յան գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կալն 
է:

« Հի շում եմ՝ հորս հետ ա մեն շա-
բաթ քննար կում եր էինք ու նե նում 
տար բեր գի տա կան, հե տա զո տա-
կան թե մա նե րի շուրջ:  Հորս օ րի-
նակն իս կա պես մեծ ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցավ իմ ընտ րած մաս նա գի տա-
կան ու ղու վրա»,- ման րա մաս նում է 
 Հա մա յակ  Սի սակ յա նը՝ ընդգ ծե լով, 
որ հոր ներ կա յութ յու նը բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում, նրա զա վա կը լի-
նելն, ինչ խոսք, պար տա վո րեց նող 
էր, սա կայն ին քը միշտ ձգտել է ան-
կա խութ յան, ինչն ա պա ցու ցել է իր 
ան ցած ճա նա պար հով:

1995 թվա կա նին ա պա գա բժիշկ-
գիտ նա կանն իր ցան կութ յամբ է 
ո րո շել վե րա պատ րաստ վել ար-

տերկ րում:  Հայ կա կան բա րե գոր ծա-
կան ընդ հա նուր միութ յան (ՀԲԸՄ) 
հայ տա րա րած դրա մաշ նոր հի շրջա-
նա կում 10 բժիշկ նե րից 4-ի կազ մում 
նա  Ֆի լա դել ֆիա յում տե ղա կայ ված 
 Թո մաս  Ջե ֆեր սոն հա մալ սա րա-
նում անց նում է վե րա պատ րաս տում: 
 Գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գործ ման 
այս հնա րա վո րութ յու նը սրտա բա նի 
կյան քում շրջա դար ձա յին էր, քա նի 
որ մի քա նի ամս վա ըն թաց քում ի րեն 
հա ջող վել է ձեռք բե րել կար ևո րա-
գույն գի տե լիք ներ: 

Ար խի վա յին լու սան կար նե րից մե-
կում նա ա ռանձ նաց նում է հենց այդ՝ 
հա մալ սա րա նի ռա դիո լո գիա յի բա-
ժան մուն քի է խոսր տագ րութ յան ինս-
տի տու տի տնօ րեն   Բա րի  Գոլդ բեր գի 
(Barry Goldberg) հետ լու սան կա րը:

 Վեր հի շե լով բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում անց կաց րած ու սա նո ղա կան 

հա գե ցած տա րի նե րը՝ նշում է, որ 
բժշկա գի տութ յուն ու սու ցա նող նե րը 
ժա մա նա կի գե րակ շիռ մա սը պետք 
է անց կաց նեն  հի վան դա նոց նե րում, 
բժշկա կան գրա դա րան նե րում, սի-
մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րո-
նում:

«Ա պա գա բժիշ կը պետք է շատ 
կար դա և  սո վո րի, հենց սա է հա ջո-
ղութ յան հաս նե լու ա մե նա կար ևոր 
բա նա լին»,- փաս տում է  փոր ձա ռու 
մաս նա գե տը: Ն րա խոս քով՝ ի րեն 
հա ջող վում է հա մա տե ղել գի տա ման-
կա վար ժա կան, կլի նի կա կան գոր ծու-
նեութ յու նը՝ շնոր հիվ աշ խա տան քա-
յին լավ կո լեկ տի վի, աշ խա տան քի 
ճիշտ բաշխ վա ծութ յան:  

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
 Հա մա յակ  Սի սակ յա նը 1986-

1992թթ. սո վո րել է Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տում։ 
1992-1994թթ. կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա է ան ցել «Է րե բու նի» բժշկա-
կան կենտ րո նի սրտա բա նա կան 
բա ժան մուն քի ներ քին հի վան դութ-
յուն նե րի թիվ 1 ամ բիո նում։ 1994-
1999թթ. ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ-
յուն նե րի թիվ 1 ամ բիո նի ա սիս տենտ 
է ե ղել, 2000-2003թթ.՝ դո ցենտ։ 1994-
ին պաշտ պա նել է ա տե նա խո սութ յուն 
և ս տա ցել բժշկա կան գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան։ 
1999-2004թթ. ղե կա վա րել է «Է րե բու-
նի» բժշկա կան կենտ րո նի սիր տա նո-
թա յին ախ տո րոշ ման բա ժան մուն քը։ 
2004-2010թթ.  ԵՊԲՀ թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ներ քին 
հի վան դութ յուն նե րի և սր տա բա նութ-
յան կլի նի կա յի ներ քին հի վան դութ-
յուն նե րի թիվ 1 ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
և  ղե կա վարն էր։ 2001 թվա կա նին 
 Մոսկ վա յի  Սե չե նո վի ան վան ա կա-
դե միա յում պաշտ պա նել է գի տա կան 

թեզ՝ « Միո կար դիալ ռե մո դե լա վոր-
ման կլի նի կա կան և  պա թո գե նե տիկ 
բնու թագ րե րը ի դիո պա թիկ դի-
լա տա ցիոն կար դիո միո պա թիա-
յի դեպ քում» թե մա յով և ս տա ցել 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո-
րի գի տա կան աս տի ճան։  1999-ից 
հա մա գոր ծակ ցում է  Ֆի լա դել ֆիա յի 
 Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի հա մալ սա րա նի, 
 Ջե ֆեր սոն ուլտ րա ձայ նա յին ու սուց-
ման և  հե տա զո տա կան ինս տի տու տի, 
2003-ից՝  Բա զե լի հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի սրտա բա նա կան 
ին տեն սիվ թե րա պիա յի բա ժան մուն-
քի հետ։  Վե րա պատ րաս տում եր 

է ան ցել հա մա ռու սա կան սրտա-
բա նա կան գի տա կան կենտ րո նում 
( Մոսկ վա, 1994թ.),  Թո մաս  Ջե ֆեր սոն 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցում ( Ֆի լա դել ֆիա, 1995 և 1999թթ.): 
Ա մե րի կա յի Սր տի ա սո ցիա ցիա յի 
ան դամ (fellow) է, 2019-ին ընտր-
վել է  Հա յաս տա նի Սր տա բա նա կան 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ: Ան դա-
մակ ցում է Եվ րո պա կան Սր տա բա-
նա կան ա սո ցիա ցիա յին, Սր տա յին 
ան բա վա րա րութ յան ա սո ցիա ցա յին, 
Եվ րո պա յի սրտա բան նե րի միութ-
յան է խո կար դիոգ րա ֆիա յի ա սո ցիա-
ցիա յին: Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յի 
ռա դիո լո գիա կան միութ յան ան դամ 

Հարցազրույց



է։ 2007-ից՝ ԵՊԲՀ  « Նոր հայ կա-
կան բժշկա կան հան դե սի» գլխա վոր 
խմբագ րի տե ղա կալն է: 2007-2012թթ. 
 Ռու սա կան սրտա բա նա կան ամ-
սագ րի խմբագ րա կազ մի ան դամ էր։ 
 Պարգ ևատր վել է Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Ոս-
կե մե դա լով» (2005թ., 2010թ.), «Մ խի-
թար  Հե րա ցի» մե դա լով (2017թ.)։ 
 Հե ղի նակ է 100-ից ա վե լի գի տա կան, 
այդ թվում՝ մի ջազ գա յին աշ խա տութ-
յուն նե րի։

Հաջողությամբ ղեկավարում է 
հանրապետության սրտաբանական 

առաջատար կլինիկաներից մեկը
 Հա մա յակ  Սի սակ յա նի  ղե կա-

վա րած ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րի կլի նի կան հան րա պե-
տութ յան սրտա բա նա կան ա ռա ջա-
տար ծա ռա յութ յուն նե րից մեկն է։ 
Այս տեղ կի րառ վող նո րա գույն տեխ-
նո լո գիա նե րի շնոր հիվ ա պա հով վում 
է սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե-
րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման բարձր 
ո րակ և  արդ յու նա վե տութ յուն: Կ լի-
նի կա յի փոր ձա ռու և  ճա նա չում ու նե-
ցող բժիշկ նե րը մշտա պես ձգտում են 
սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ ի րենց գի տե լիք ներն 
ու պատ կե րա ցում ե րը խո րաց նել և 
 լայ նաց նել գի տա հե տա զո տա կան և 
կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի մի ջո-
ցով:

 Ղե կա վա րի խոս քով՝ կլի նի կա յում 
ա պա գա մաս նա գետ նե րի, կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րի ընտ րութ յու նը 
բծախն դիր է կա տար վում՝ հար ցազ-
րույ ցի մի ջո ցով ա ռաջ նա հեր թութ յուն 

է տրվում բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն 
ու նե ցող, հե տա զո տա կան աշ խա-
տան քի հան դեպ հե տաքրք րութ յուն 
ու նե ցող, կար գա պահ սո վո րող նե-
րին:   Սո վո րող նե րի հե տաքրք րութ-
յու նը սրտա բա նութ յան հան դեպ մեծ 
է: Այս պա հին կլի նի կա յում մաս նա-
գի տա ցում է ձեռք բե րում 40 կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր:

 Հա մա յակ  Սի սակ յա նը սրտա բա-
նութ յան ո լոր տում սիր տա նո թա յին 
հի վան դութ յուն նե րի հե տա զոտ ման 
և  բուժ ման նոր մե թոդ նե րի ներդ նող-
նե րից է:

 Նա ա ռա ջին նե րից է, որ 
 Հա յաս տա նում կի րա ռել է ներ կե-
րակ րա փո ղա յին է խոսր տագ րութ յան 
մե թո դը: 2015 թվա կա նին ա ռա ջին 
ան գամ հենց իր ղե կա վա րած կլի նի-
կա յում է իր կող մից կի րառ վել սրտի 
մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա-
ֆիան՝ սրտի ՄՌՏ-ն:  Հետ ևո ղա կան 
աշ խա տան քի և կր թա կան, նյու թա-
տեխ նի կա կան ա ռաջ խա ղաց ման 
արդ յուն քում մե թո դը լայն կի րա ռում 
է ստա ցել: Այ սօր հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա յում ամ սա կան 10-ից ա վե լի 
սրտի ՄՌՏ է կա տար վում:

2020 թվա կա նին աշ խար հում և 
 նաև  Հա յաս տա նում կո րո նա վի րու-
սա յին  հա մա վա րա կը փո փո խեց 
նաև սրտա բան նե րի՝ վա րակ ված 
պա ցիենտ նե րին բու ժօգ նութ յուն ցու-
ցա բե րե լու ուղ ղութ յուն նե րը: Ընդ հա-
նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան 
և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի-
նի կա յի ղե կա վա րը փաս տում է, որ 
հա մա վա րա կի պայ ման նե րում աշ-
խա տե լու ի րա վի ճա կը նոր էր նաև 

բժիշկ նե րի հա մար:  Չա փո րո շիչ նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը դժվա րեց նում էր 
պա ցիենտ նե րի բուժ ման ըն թաց քը:

 Մեկ տար վա հա մա լիր աշ խա-
տան քի շնոր հիվ այ սօր մա հա ցութ-
յան ա վե լի ցածր ցու ցա նիշ ներ են 
առ կա, քան նա խորդ տա րի: Ս պի-
տակ բա նա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
պայ քա րը տվեց իր արդ յուն քը. ամ-
բողջ աշ խար հում հստա կե ցում կա 
բուժ ման մե խա նիզմ ե րում: Ինչ պես 
ցույց տվեց փոր ձը, Covid-19 ախ տո-
րոշ մամբ պա ցիենտ նե րի մոտ սիր-
տա նո թա յին խնդիր ներ կա րող են 
ա ռա ջա նալ՝ ան կախ քրո նիկ հի վան-
դութ յուն նե րի առ կա յութ յան, հետ-
ևա բար, սրտա բա նը կո րո նա վի րու-
սա յին հի վան դութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող բար դութ յուն նե րից խու-
սա փե լու հա մար խոր հուրդ է տա լիս 
ան պայ ման դի մել բժշկի:

 Հա մա յակ  Սի սակ յա նը նաև հա-
մալ սա րա նի կա ռա վար ման բարձ րա-
գույն մարմ ի՝  ԵՊԲՀ հո գա բար ձու-
նե րի խորհր դի ան դամ է: Ընդգ ծում 
է, որ իր հա մար այս պաշ տո նը պար-
տա վո րեց նող է:  Նա իր մաս նակ ցութ-
յունն է ու նե նում հա մալ սա րա նա կան 
կար ևոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման, ո րո շում ե րի կա-
յաց ման գոր ծում: Որ պես բժշկա-
գի տութ յան դարբ նո ցում թրծված 
բժիշկ՝ ցան կա նում է, որ պես զի հա-
մալ սա րա նը շա րու նա կի զար գա նալ 
կրթա կան և  հե տա զո տա կան ա մուր 
հիմ քե րի վրա՝ ա պա հո վե լով մի ջազ-
գա յին ճա նա չում:
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նող  Բի մալ 
 Կու մար  Գուպ տան  Հա յաս տա նը հրա շա լի բնութ յան, հնա գույն մշա կույ թի և 
 յու րօ րի նակ ա վան դույթ նե րի եր կիր է հա մա րում: 20-ամ յա ա պա գա բժիշ կը 
ծնվել և  մե ծա ցել է Հնդ կաս տա նի  Գո րախ պուր քա ղա քում:

«Երբ ա վագ դպրո ցում էի՝ հե տաքրքր ված էի և՛ գի տութ յամբ, և՛ մա թե մա-
տի կա յով:  Բայց ե րա զանքս բժիշկ դառ նալն էր, ուս տի նա խընտ րե ցի գի-
տութ յու նը, իսկ հե տո՝ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը», - պատ մում է հնդիկ ու-
սա նո ղը, որն ա վե լի քան 6 տա րի զբաղ վել է կա րա տեով և  այս մար զաձ ևի 
մրցա շա րում պե տա կան մա կար դա կով ար ժա նա ցել ոս կե մե դա լի:

« Քա նի որ սի րում եմ այն, ինչ ա նում եմ, ես մո տի վա ցիա յի կա յուն աղբ յուր 
ու նեմ:  Սի րում եմ ճա նա պար հոր դել և  նոր վայ րեր ու սում ա սի րել:  Կա մի 
բան, որ ես միշտ ցան կա ցել եմ իմ կյան քում՝ հաս նել և  դիպ չել հա ջո ղութ-
յան ա մե նա բարձր կե տին:  Հա մոզ ված եմ, որ ան պայ ման ա նե լու եմ դա», 
- վստա հեց նում է նա:

Բ ժիշկ դառ նա լու ցան կութ յու նը  Բի մա լի մոտ ի հայտ է ե կել ըն տա նի քի 
շնոր հիվ: «Ծ նող նե րիս աշ խա տան քը կապ ված էր բժշկա կան ո լոր տի հետ: 
Ես տես նում էի, թե ինչ պես են նրանք օգ նում մարդ կանց, հոգ տա նում 
նրանց մա սին: Այդ պատ ճա ռով էլ ո րո շե ցի բժիշկ դառ նալ: Ինձ նաև 
դուր է գա լիս, թե ինչ պես են մար դիկ ու շա դիր լսում, երբ բժիշկ ներն են 
խո սում, որ ևէ բան բա ցատ րում:

 Հայրս միշտ ա սում է, որ կյան քը պետք է ապ րել ու րիշ նե րի հա մար: 
 Մենք պետք է օգ նենք այն մարդ կանց, ո րոնք խնդիր ներ ու նեն: Ե թե 
ձևա կեր պեմ մեկ նա խա դա սութ յամբ, ա պա մարդ կութ յան հա մար աշ-
խա տելն իմ ե րա զանքն է», - խոս տո վա նում է  Բի մա լը:

Ա պա գա բժիշ կը հա մա ցան ցից է տե ղե կա ցել 100-ամ յա բժշկա կան 
բու հի պատ մութ յան, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի գոր ծու-
նեութ յան մա սին: Հն դիկ ու սա նո ղի հա մար  Հա յաս տա նը երկ րորդ հայ-
րե նիք է:

«Ես սի րում եմ  Հա յաս տա նը: Այս տե ղի ժո ղո վուր դը բա րե սիրտ է, 
բա րե կա մա բար է վե րա բեր վում օ տա րերկ րա ցի նե րին:  Հա յաս տա նում 
կան շատ տե սար ժան վայ րեր, բա ցի այդ՝ Ա րա րա տի գե ղե ցիկ տե սա-
րա նը, անն կա րագ րե լի է մա քուր ջու րը, ո րը հա սա նե լի է ա մե-
նուր:  Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը՝ ես հպարտ եմ, որ նա խընտ-
րե ցի սո վո րել  Հա յաս տա նում», - ա սում է  Բի մալ  Գուպ տան:

Ն րա խոս քով՝ ԵՊԲՀ դա սա խոս նե րը տա լիս են լա վա գույն 
գի տե լիք նե րը, ան գամ առ ցանց՝ հա մա վա րա կի պայ ման նե րում:

 Բի մալն ա սում է, որ ընդ հա նուր բժշկութ յու նից հե տո կցան-
կա նար նյար դա վի րա բու ժութ յուն ու սում ա սի րել:

Բ ժիշ կը, նրա հա մոզ մամբ, ոչ միայն կո չում է, այլև՝ բարձր 
պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում: « Լավ բժիշ կը խնա մում է 
իր հի վան դին, նվա զա գույ նի է հասց նում ցա վը և  ա րագ վե րա-
կանգ նում հի վան դութ յու նից:  Լավ բժիշ կը պետք է ու ժեղ լի նի 
սրտով և մտ քով», - կար ծում է ա պա գա նյար դա վի րա բույ ժը՝ 
հա վե լե լով, որ պետք է կենտ րո նա նալ ա վե լի լավ կրթութ յան, 
տեխ նո լո գիա նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի վրա, որ պես զի հնա րա-
վոր լի նի ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն ա պա հո վել:

Զ րույ ցի վեր ջում  Բի մալ  Գուպ տան կիս վում է կյան քի իր կար-
գա խո սով. « Մեկ ան գամ ենք ապ րում, այն պես որ՝ բո լոր ջան-
քե րը պետք է գոր ծադ րել կյան քը հա ջո ղակ դարձ նե լու հա մար, 
որ պես զի հե տո չզղջանք»:

ՀՆԴԻԿԱՊԱԳԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈւՅԺԻ

ՄԵԾԱԳՈւՅՆՑԱՆԿՈւԹՅՈւՆՆԷ

ԾԱՌԱՅԵԼՄԱՐԴԿՈւԹՅԱՆԸ

Հարցազրույց



 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Մի քա յել  Յու րիի Ա դամ յա նը ծնվել 
է 1978 թվա կա նին,  Տա վու շի մար-
զի  Գե տա հո վիտ գյու ղում: Դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո՝ 1995-2001թթ. 
բժշկա կան կրթութ յուն է ստա ցել 
 Սա մա րա յի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի բու ժա կան ֆա-

կուլ տե տում, այ նու հետև նույն հա-
մալ սա րա նում 2001-2003թթ.  նեղ 
մաս նա գի տա ցում է ձեռք բե րել 
սրտա բա նութ յան ուղ ղութ յամբ:

 Մի քա յել Ա դամ յանն իր մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը սկսել 
է հենց « Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան 
կենտ րո նում (2003-2005թթ.): Այ նու-
հետև՝ 2005-2008 թթ. աշ խա տել է 
« Քան կոր» կլի նի կա յում, 2008-ից 
մինչև 2012 թվա կա նը ղե կա վա րել է 

3-րդ բժշ կա կան միա վոր ման սրտա-
բա նա կան կլի նի կան («Ա րամ յանց» 
ԲԿ), 2012-ից մինչև 2018 թվա կա նը 
ղե կա վա րել է «Աստ ղիկ» բժշկա-
կան կենտ րո նի սրտա բա նա կան 
ծա ռա յութ յու նը: 2018 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րից Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տա րա նի հրա մա նով զբա ղեց րել 
է « Նորք- Մա րաշ» կենտ րո նի տնօ-
րե նի պաշ տո նա կա տա րի, իսկ 2019 
թվա կա նի հուն վա րից՝ տնօ րե նի 
պաշ տո նը:  Բազ մա թիվ վե րա պատ-
րաս տում եր է ան ցել ար տերկ րում. 
Ֆ րան սիա յում,  Ռու սաս տա նում:

Սր տա բան նե րի դարբ նոց հա մար-
վող բժշկա կան կենտ րո նի ղե կա-
վա րը նշում է, որ բժիշկ դառ նա լով՝ 
ի րա կա նաց րել է հոր ե րա զան քը: 
 Տա րի նե րի աշ խա տան քը վկա յում է  
այն մա սին, որ ճիշտ ընտ րութ յուն է 
կա տա րել:

Ին վա զիվ սրտա բա նութ յու նը, ո րը 
նա ընտ րել է որ պես մաս նա գի տա-
ցում, բժշկա գի տութ յան ա րագ զար-
գա ցող ճյու ղե րից է, ո րը գրա վիչ 
ո լորտ է նաև ա պա գա բժիշկ նե րի 
հա մար: 

Ն րա գնա հատ մամբ՝ ին վա զիվ 
մի ջամ տութ յուն ներն ա պա գա յում 

ՄԻՔԱՅԵԼԱԴԱՄՅԱՆԸԼԱՎԳԻՏԻԿՅԱՆՔՓՐԿՈՂ

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՐՈՊԵԻԳԻՆԸ

« Նորք Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն, ին վա զիվսրտա
բան  Մի քա յել Ա դամ յա նի աշ խա տան քա յին օ րը գեր հա գե ցած է: 
Աշ խա տա սեն յա կի դի մաց եր բեք այ ցե լու նե րի պա կաս չզգա ցող 
բժիշ կը պատ րաստ է լսել, օգ նել և  ուղ ղոր դել յու րա քանչ յու րին: 
 Պա ցիենտ նե րի հսկա բա նա կը, ինչ պես նաև բժշկա կան մթնո
լոր տից երբ ևէ հե ռու չլի նե լու ցան կութ յու նը նրան որ ևէ ղե կա վար 
պաշ տո նում թույլ չեն տա լիս կտրվել հի վան դա նո ցա յին ակ տիվ 
մթնո լոր տից:

« Տա րի նե րի ըն թաց քում հի վանդ նե րի հետ ձևա վոր վում է 
փոխվս տա հութ յան, ըն կե րա կան ջերմ մթնո լորտ, ո րից չես կա րող 
ան մասն մնալ: Բժշ կութ յունն ամ բողջ կյան քի հա մար է», ընդգ
ծում է փոր ձա ռու սրտա բա նը՝ հա վե լե լով, որ բա ցի դե ղե րից,  ո րը 
բժիշ կը նշա նա կում է պա ցիեն տին, կար ևոր և  բու ժիչ ազ դե ցութ
յուն ու նի նաև նրա հետ տար վող հո գե բա նա կան աշ խա տան քը:

 Տար բեր տա րի նե րին հմուտ մաս նա գետն աշ խա տել է հան րա
պե տութ յան ա ռա ջա տար մի շարք բժշկա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րում:
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ևս  ար դիա կան են լի նե լու և  ա պա-
հո վե լու են բժշկութ յան այս ճյու ղի 
սրըն թաց ա ռա ջըն թա ցը:

Բժշ կի խոս քով՝ այս ուղ ղութ յան 
զար գա ցու մը պա տա հա կան չէ, 
քա նի որ կա տար վող մի ջամ տութ-
յուն նե րը քիչ տրավ մա տիկ են, պա-
ցիենտ ներն ա ռող ջա նում են կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ա րագ է 
ըն թա նում նաև վե րա կանգ նո ղա-
կան փու լը:

Որ ևէ մե կի հա մար գաղտ նիք 
չէ, որ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան բա-
զա հան դի սա ցող « Նորք- Մա րաշ» 
բժշկա կան կենտ րո նում ձևա վոր-
վել է սրտա բան նե րի հզոր թիմ, ո րը 
ա մե նա հե ղի նա կա վոր նե րից մեկն է 
հան րա պե տութ յու նում։

 Հիմ ա կա նում աշ խա տե լով կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հետ՝ 
մաս նա գետն ընդգ ծում է, որ մշտա-
պես ցան կա նում է սո վո րեց նել ե րի-
տա սարդ նե րին սի րել աշ խա տան-
քը, բժշկութ յու նը, սի րա հար վել 
մաս նա գի տութ յա նը, դրան նվիր վել 
հո գով և սր տով:

Իր աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յան տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում և  
այժմ էլ կա տա րե լով հար յու րա վոր 
ին վա զիվ մի ջամ տութ յուն ներ՝ նա 
լավ գի տի կյանք փրկող յու րա քանչ-
յուր րո պեի գի նը:

 Հա մա վա րա կով և  պա տե րազ մով 
պայ մա նա վոր ված՝ ան ցած տա րի 
փոխ վեց նաև սրտա բա նա կան խո-
շոր կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նը: 
 Հենց այս տեղ տե ղա փոխ վե ցին և 
բժշ կա կան անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն 
ստա ցան COVID-19 ախ տո րոշ մամբ 
սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն-
ներ ու նե ցող ա ռա ջին պա ցիենտ-
նե րը:  Առ այ սօր այս տեղ են դի մում 
ոչ միայն սրտամ ա նի, այլև կրծքա-
վան դա կի շրջա նում վաս վածք-
ներ ստա ցած զին վո րա կան նե րը: 
 Պա տե րազ մի մեկ նար կից օ րեր 
ա ռաջ  Մի քա յել Ա դամ յա նը ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րի գլխա վո րութ յամբ ձևա-
վոր ված պատ վի րա կութ յան կազ-
մում մեկ նեց Ար ցախ: Ընդգ ծում է, 
որ Ար ցա խի  գոր ծըն կեր ներն ի րենց 
մաս նա գի տա կան աշ խա տանքն 
ի րա կա նաց նում էին բարձր ար հես-
տա վար ժութ յամբ և ն վիր վա ծութ-
յամբ:

Սր տա բա նի մաս նա գի տա կան 
կա յաց ման գոր ծում, նրա գնա հատ-
մամբ կար ևոր ներդ րում է ու նե-
ցել Ազ գա յին հե րո սի կո չում ստա-
ցած, ան վա նի սրտա բան Հ րայր 

 Հո վա գի միա նը, ով նաև մեր երկ-
րում սրտա բա նութ յան զար գաց ման 
ա կունք նե րում է կանգ նած:  Հենց 
Հ րայր  Հո վա գի միա նի օ րի նա կով 
է  Մի քա յել Ա դամ յա նը տե սել, թե 
ինչ պես է բժշկի կյան քում բժշկութ-
յու նը դառ նում ապ րե լա կերպ: 
Ն րա բնո րոշ մամբ՝ ա վագ ու սու-
ցիչն ա ռող ջա պա հութ յան, բժշկա-
գի տութ յան իս կա կան նվիր յալ է, 
երդվ յալ:  Իր ու սու ցիչ նե րի շար քում 
ընդգ ծում է նաև սրտա բան  Շա հեն 
 Խա չատր յա նի դե րա կա տա րու մը:

Չ նա յած նրան, որ  Մի քա յել Ա դամ-
յա նը ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ չէ՝ նրա 
հա մար բժշկա կան բուհն ա ռա վել 
քան հա րա զատ է: Ա ռող ջա պա հութ-
յան կազ մա կերպ ման աշ խա տան-
քից բա ցի,  Մի քա յել Ա դամ յա նը 2020 
թվա կա նի օ գոս տո սից ի րա կա նաց-
նում է ևս  մեկ կար ևոր աշ խա տանք: 
 Կես տա րի ա ռաջ նա միա ձայն 
ընտր վեց ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գա հի պաշ տո նում: 
Ինչ պես ինքն է խոս տո վա նում՝ 
հպարտ է, որ ան մի ջա կան մաս նա-
կիցն է 100-ամ յա բժշկա կան բու հի 
պատ մութ յան, հատ կա պես պա տե-
րազ մով և  հա մա վա րա կով պայ մա-
նա վոր ված ան ցած տար վա պես 
դժվա րին ժա մա նա կաշր ջա նում:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի նա-
խա գահ լի նե լը մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յուն է: Ես հպարտ եմ, որ 
խորհր դի մյուս ան դամ ե րի հետ, 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ան մի ջա կան մաս-
նակ ցութ յամբ մեծ, թի մա յին աշ խա-

տանք ենք ի րա կա նաց նում, ո րը հա-
ջո ղութ յուն ներ է գրան ցում»,- նշում 
է խորհր դի նա խա գա հը, ո րը բու հի 
զար գաց մա նը միտ ված  աշ խա-
տանք նե րում կար ևո րում է կա ռու-
ցո ղա կան աշ խա տան քը՝ միաս նա-
կա նութ յունն ու ազն վութ յու նը:

Անդ րա դառ նա լով ԵՊԲՀ-ի կա-
տա րած հսկա յա կան աշ խա տան-
քին՝ նա շեշ տում է, որ բարձր 
պատ րաստ վա ծութ յամբ և  ճիշտ կա-
ռա վար ման շնոր հիվ պա տե րազ մի 
պայ ման նե րում և  հա մա ճա րա կա յին 
ի րա վի ճա կում բու հին հա ջող վեց 
դի մա կա յել դժվա րութ յուն նե րին և  
ա պա հո վել զար գա ցում, ձևա վո րել 
բժշկա կան նոր ծա ռա յութ յուն ներ, 
ինչ պես նաև կյան քի կո չել հայ րե-
նի քի պաշտ պան նե րի վե րա կանգ-
նո ղա կան բուժ մանն ուղղ ված նոր 
ծրագ րեր:   

Հ պարտ է, որ բժշկա կան բուհն ու-
նի հսկա յա կան հա ջո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք ոչ միայն  Հա յաս տա նում, 
այլև ար տերկ րում են տե սա նե լի: 
Ն րա մե ծա գույն ցան կութ յունն է 
ա մե նօր յա աշ խա տան քի շնոր հիվ 
ա պա գա բժիշկ նե րի սե րունդ նե րի 
հա մար ա պա հո վել ո րակ յալ բժշկա-
կան կրթութ յուն:

Հարցազրույց



 Դեպի  մանկակա ն վիրա բուժութ-
յուն` հոր օրինա կով ու մանուկ ներին 
 օգնելո ւ ցանկ ությամբ 

Մանկ ական  վիրաբո ւժություն ը 
որպես  մասնագի տացում  ընտրելի ս` 
նրա համար  վառ օրինա կ է ծ առայե լ 
հայր ը՝  ԵՊԲՀ մանկակա ն վիրա-
բուժութ յան ամբիոն ի վարիչ,  
պրոֆեսո ր, անվանի  բժիշկ-
գիտնակա ն և պետակա ն գործ իչ 
Արա Բ աբլոյա նը. մարդ, որ կանգնած 

 է մեր երկրի ա ռողջապա հության 
 հիմքերո ւմ, հատկապե ս՝ մանկաբո-
ւժության  և մանկ ական  ուրոլո գիայի:   
Սերգ եյ Բաբլ ոյանը  հիշում  է հոր 
նվիրում  ու  ջանքերը  հատկապե ս 
1988-ի երկրաշա րժի օրերի ն: Մի 
ա մբողջ ամիս  նա ընդհանր ապես 
 տուն չէր գալիս`  մալով  աղետի ց 
տուժ ածների  կողքին,  օգնելո վ նրանց  
վերակա նգնել առողջ ություն ն ու 
 ոտքի կ անգնել՝  կազմակե րպելով 
 արտասա հմանից  Հայա ստան 

եկած  գործընկ երների  ընդուն-
ելութ յունն ու աշխատա նքային 
 պայմանն երի ս տեղծում ը: «Ինձ 
թվում էր, որ նա անփոխա րինելի  է: 
Մանու կներին,  հասարա կությանն  
օգտակա ր լինե լը մանկակա ն վիրա
բույժի ա շխատանք ի հիմքում  է, 
ինչն ինձ ամենի ց շատն  է գրավել 
 մասնագի տություն ն ընտ րելիս» ,- 
ասում  է Սերգ եյ Բաբլ ոյանը : Տարի-
ներ անց արդեն  ավագ  և կրտսեր 
 Բաբլ ոյանն երը մի ասին  էին մտնելու 
 վիրահա տարան`  որպես  թիմ` հանուն  
երեխա ների ա ռողջութ յան:

Բժիշկ -դասախո սը նշում է, որ 
տարինե րի ընթացք ում մեծանո ւմ է 
ս ովորո ղների հ ետաքր քրություն ը 
մանկակա ն վիրա բուժութ յան, նաև 
ուրոլո գիայի ո լորտի ն կատմամբ :  
Բժշկակա ն համա լսարանի   ավագ 
 ուսանո ղների ո ւ կլինի կական 
 օրդինա տորների  հետ աշխատե լիս  
նա շեշտում  է, որ բժշկություն ն այն  
մասնագի տություն ն է,  որով  պետք է 
ապրել,  չսիրելո ւ դեպք ում չես կարող 
 կրել այդ պատասխ անատվ ություն ը:

«Թվում  է՝ բժշկի աշխատա նքը մեծ 
էներգ իա է պահանջ ում, սակայն  

ԲԺՇԿԻԱՇԽԱՏԱՆՔԸՄԵԾԷՆԵՐԳԻԱԷ

ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ,ԲԱՅՑՍԻՐԵԼՈՒԴԵՊՔՈՒՄԱՅՆ

ԱՎԵԼԻՇԱՏՏԱԼԻՍԷ,ՔԱՆ՝ՎԵՐՑՆՈՒՄ

Մասն ագիտու թյան ընտրութ յան հարցում  Սերգ եյ Բաբլ ոյանն  
այլընտ րանք չուներ.  հայրն ու մայրը,  եղբայր ը, մեծ ընտանի

քը` հատկապե ս հայր ական  ճյուղով,   բոլորը  բժիշկներ  են:  «Որևէ ա յլ 
ոլո րտի մասին  չէի կարող  մտածել,  քանի ո ր մանկ ուց շրջապատվ
ած եմ եղել  բժիշկներո վ, բժշկության  մասին  զրույցներո վ», ասում  
է ԵՊԲՀ մանկակա ն վիրա բուժութ յան ամբիոն ի դասախո սը, «և 
երև ի պատահա կան չէ, որ հետագա յում նաև կնոջս` Գոհա րին, 
բժիշկների  համայն քից ընտրեցի »:  

Սերգ եյ Բաբլ ոյանը  մանկակա ն վիրա բույժուրոլո գ է « Արաբկ իր» 
բժշկական  համալի րերե խաների  և դեռա հասների  առողջ ության 
 ինստիտու տի ուրով իրաբու ժական  բաժանմ ունքում , միաժամա
նակ համալի րի տնօրենի  վիրաբու ժության  գծով տեղակա լն է:

 ԵՊԲՀ հոգաբա րձուների  խորհրդի ա նդամ Սերգ եյ Բաբլ ոյանի  
մասին  է բժշկական  բուհի 1 00ամյա հ ոբելյ անին  նվիրված  «Բժշկի 
ու ղին» շարքի հ երթակա ն թողա րկումը:
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ճիշտ հակառա կը` սիրելու  դեպք ում 
այն ավելի  շատ էներգ իա տալիս  է, 
քան՝ վերցնում », վստահեցն ում է 
վիրաբո ւյժը՝ իր մասնագի տական 
 կայացմ անն անդրադա ռնալիս 
 հիշելո վ ավա գ գործ ընկերն երին՝   
Սպարտ ակ Ղազա րյանին,  Սահա կ 
Առաքե լյանին,  Կարա պետ Շաքա-
րյանին,  Կառլ են Ղուշ չյանին:  
Այդ սիրո շ նորհիվ  է, որ փոքրիկ 
 պացիեն տներից  շատերն  իր ընկերն-
երն են դարձել,  իսկ ոմանք  մեծացե լ, 
ընտրել  են բժշկի մասնագի տություն ը 
և արդ են  հանդիպո ւմ են  որպես 
 գործընկ երներ:  

Մանու կների հ ետ աշխատա նքն 
առա նձնահատու կ է

 Սերգ եյ Բաբլ ոյանը  նշում է, որ 
լինել  երեխա ների ո ւ մեծե րի բժիշկ` 
տարբեր  բաներ  են.  «Մանու կների 
հ ետ աշխատա նքն առա նձնահատո
ւկ է,  պետք է կարողա նալ հասկանա լ 
փոքր երի   լեզուն », նկատում  է 
նա՝ հավելե լով, որ այս դեպքում  
չափազա նց կարև որ է երեխա յասեր 
 լինելը :

Տարե կան ավելի  քան 450 վիրահա-
տություն , 7-8 ժամ տևողութ-
յամբ վիրաբո ւժական  մեծ ու փոքր 
միջամտ ություն ներ կատարո ղ փորձ-
առու  բժշկի առօրյ այում  տեղ  ունի 
ն աև վարչակա ն աշխ ատանք ը: Նրան 
 հաջողվ ում է համակա րգել, կանոնա-
կարգել  հիվանդ անոցա յին համալի րի 
վիրաբո ւժական  գործուն եություն ը՝ 
զուգահե ռ զբաղվ ելով  կլինիկա կան 
և մանկ ավարժ ական  աշխատա նքով: 
Արտերկ րի գործընկ երների  հետ 
համագո րծակցութ յունը, բարդ 
դեպքերի  քննարկում երն ու կոնսիլի-
ումերը  ևս նրա ա մենօրյ ա աշխատա-
նքի կարևոր  մասն են կազմում : Իսկ 
բարեգո րծական  ծրագրերն  ապրելա-
կերպ են դարձել.  նրա ուշադր-
ության  կենտրոնո ւմ են   հատկապե ս 
Արցախն  ու արցախց ի երեխա ները:  

Երիկա մի և լյարդ ի փոխպատվ-
աստում ը՝ առաջա տար ուղղութ-
յուններ

 Հանր ապետո ւթյան խոշոր 
 մանկակա ն բժշկակա ն կազմ-
ակերպ ություն ներից  մեկում , որտեղ 
 աշխատո ւմ է Ս երգեյ  Բաբլ ոյանը , 
երիկա մի և լյարդ ի փոխպատվ-
աստում երն առանց քային 
 նշանակո ւթյուն ունեն:  Բարդ ագույ ն 
այս  գործողո ւթյունները ̀ նախավի-
րահատա կան, վիրահա տական 
 և հետվ իրահա տական  փուլերո վ, 
հնարավո ր է դ արձել  «Արաբկ իրի» 
 և  արտերկ րի գործընկ երների  
համագո րծակցութ յան շնորհիվ:  1991-

ից մինչ այժմ երիկա մի շուրջ 200 
փոխպատվ աստում  է արվել:  Պացի-
ենտների  համար  դոնոր  են դարձել 
 հիմակա նում նրանց ազգակա-
նները:  

Կենս ագրակա ն տվյալն եր
Սերգ եյ Բաբլ ոյանը   1997-2003թթ. 

սովորե լ է Ե րևանի պ ետակա ն 
բժշկակա ն համա լսարանի   ընդհանո-
ւր բժշկութ յան ֆակուլ տետում , 
ավարտ ել է գերազա նցության 
 դիպլոմո վ:  Բժշկակա ն մայր  բուհում  
անցել  է օրդինա տուրա՝  մանկակա ն 
վիրա բուժութ յան գծով: 2000-
2004թթ. նա աշխատե լ է « Արաբկ իր» 
բժշկական  համալի ր - Երեխա ների 
և  դեռահա սների ա ռողջութ յան 
ինստիտո ւտի ինտենս իվ թերապի-
այի բ աժանմ ունքում :  Մեկ  տարի 
ա նց Սերգ եյ Բաբլ ոյանը  վերապա-
տրաստվել  է Ժնևի հ ամալս արանա-
կան հիվանդ անոցի  սիրտանո թային 
 վիրաբո ւժության  բաժանմ ունքում :  
2002-2003թթ. բժշկական  պրակտիկա  
է անցել  Ժնևի հ ամալս արանա կան 
հիվանդ անոցի  վիսցերա լ վիրա-
բուժութ յան բաժանմ ունքում : 2004-
2008թթ. աշխատե լ է մ անկակա ն 
վիրա բուժութ յան և ուր ոլոգի այի 
բ աժանմ ունքում ̀ որպես  հերթապա հ 
մանկ ական  վիրաբո ւյժ, իսկ 2007-ին՝ 
Լիոն ի Hospital Debrousse-ում: Այնուհ-
ետև բժշկական  գործուն եություն ը 
շարուն ակել  է Անտրվերպ ենի 
հ ամալս արանա կան հիվանդ անոցո-
ւմ` էնդոկր ին վիրաբո ւժություն , 
հեպատո -բիլիար  վիրաբո ւժություն , 
երիկա մերի և  լյարդի փ ոխպատվ-
աստում  մասնագի տություն ների 
ո ւղղությամբ : 2008-ից նա «Արաբկ-
իր» բժշկական  համալի րի երեխա-
ների և  դեռահա սների ա ռողջութ յան 

ինստիտո ւտի մանկակա ն վիրա-
բուժութ յան և ուր ոլոգի այի բ աժանմ-
ունքի մ անկակա ն վիրա բույժ է: 2011-
ին երիկա մի փոխպատվ աստման 
 դասընթ ացներ  է անցել  Պետր ովսկու 
 անվան  ռուսակա ն ազգ ային 
 հետազո տական  ինստիտո ւտում: 
Միջա զգային  մի շարք համաժո-
ղովերի  մասնակի ց է`  որպես 
 ունկնդիր  և բանա խոս: 

«...Որ բոլոր  պացիեն տները 
լ իարժեք  ապաքի նվեն»

ԵՊԲՀ 100-ամյա հ ոբելյ անը 
խ ոսուն  տարեթի վ է յ ուրաքա նչյուր 
շրջանավա րտի համար:  Որպես 
 համալս արանա կան, այժմ նաև 
հոգաբա րձուների  խորհրդի ա նդամ՝ 
Սերգ եյ Բաբլ ոյանը   նշում է, որ իր 
համար  մեծ պատիվ  և հպարտ ություն  
է լինել  բժշկական  համալս արանի  
մեծ ընտանի քի մի մասը:  Իր բուհն 
իր կյանքի ա մենակա րևոր ձեռքբերո-
ւմերից  մեկի՝  իր սիրելի  մասնագի-
տության  երաշխ ավորն  է: Նրա 
ց անկութ յունն է, որ բուհը շ արուն-
ակի զ արգանա լ` ավելի  ընդլայն ելով 
 աշխարհ ագրութ յունն ու առաջա-
տար դիրք ունենա լով աշխարհ ի 
բժշկական  բուհերի  շարքում : 

Բժիշկ  դառնալո ւ երկ ար ու բարդ 
ճանապա րհն ընտ րած երիտա-
սարդների ն Սերգ եյ Բաբլ ոյանն  
առաջի ն հերթ ին առողջ ություն  է 
մաղթում , աշխատա սիրութ յուն և 
նպատա կասլացո ւթյուն, որպեսզ ի 
կարողա նան հասնել  իրենց  երազա-
նքին, ու նրանց բոլոր  պացիեն տները 
լ իարժեք  ապաքի նվեն: Նա 
հ ամոզվ ած է, որ բժշկի ամենա մեծ 
ձեռքբերո ւմ ու  հաղթանա կը հենց 
պացիեն տների ա ռողջութ յունն ու 
բարեկե ցություն ն են:  

Հարցազրույց



Դուք  այս տարի հ անրապե տական  մրցույթում  ճանաչվ ել եք 
լավագու յն ուս անող։  Ի՞նչ զգացողու թյուն ունեցա ք, սպասվա՞ծ  էր 
հաղթանա կը։ 

-Ես մի սկզբունք ունեմ,  որով  առաջն որդվում  եմ գրեթե բ ոլոր 
 իրավի ճակներո ւմ. հուսալ  լավագո ւյնը, բայց պատրաստ  լինել 
 վատագո ւյնին: Սա օ գնում է ինչ-որ բանի հ ետ կապված  մեծ հույսեր 
 ու սպասելի քներ չունենա լ, որպեսզ ի չստացվելո ւ պարա գայում  
հուսահա տություն ը մեծ չլինի:  Մտածո ւմ եմ,  եթե ե ս իսկ ապես 
 արժանի  եմ՝ կստացվի,  եթե ո չ, ապա մե կ ուրիշն  ինձանի ց ավե-
լի արժանի  է գտնվել: Երբ տեսա մ րցույթի հ այտարա րություն ը՝ 
վերջնաժա մետին  մացել  էր 2 օր, բայց միևնույ նն է՝  հապաղո ւմ 
էի  դիմել,  ու հստակ որոշե ցի, որ պետք է դիմեմ  հենց վերջնաժա-
մետի օ րը: Դիմե լուց հետո ե րկար ժամանա կ էր  անցել,  գրեթե, 
 մոռացե լ էի  մրցույթի մ ասին,  մինչև որ, մի քանի օ ր առա ջ զանգ  
ստացա ն ախարա րություն ից. հայտնեցի ն, որ լավագո ւյն ուս-
անող  մրցանակի ն եմ  արժանա ցել: Այդ պահն իրակա նում շատ 
անսպասե լի էր, փորձում  էի ընկալե լ նորո ւթյունը և  չէի կարողա նում 
կենտրոնա նալ, երբ ու որտեղ  պետք է գնամ մրցանակը  ստանալո ւ 
համա ր: 

Ինչու՞  ընտրեցի ք ԵՊԲՀն, Ձեր  նպատակն  էր բժիշկ դառնալ,  թե՞ 
հանգամա նքները օ գնեցին  կողմնորո շվել: 

- Դեռ  մանկուց  հստակ որոշե լ էի՝  բժիշկ պետք է դառնամ:  
Այլ մասնագի տություն ների մ ասին  անգամ  չեմ էլ մտածել:  Երբ դեռ 
դպրոցակա ն էի,  տատիկս  միշտ բոլորի ն ասո ւմ էր՝  մեր ապագա  
բժշկուհին  է, ու դա այդպես  մանկուց  իմ մեջ նստած է եղել:  Հիմա  
էլ չեմ զղջում, եթե ե րկրորդ անգամ  ընտրելո ւ հնարա վորութ յուն 
ունենա յի՝ նորից  բժշկություն ը կընտրեի:  

Բժշկագի տության  ո՞ր ճյուղն է Ձեզ  հոգեհա րազատ,  ի՞նչ նեղ 
մասնագի տացում  եք ընտրելու , ինչու՞ ։ 

-Ես շատ փոփոխա կան մարդ եմ, ընտրութ յան հարցում  դժվար 

ԵՊԲՀԼԱՎԱԳՈՒՅՆՈՒՍԱՆՈՂԸ

ԾՐԱԳՐՈՒՄԷԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՄԱՏԵՂԵԼ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԻՀԵՏ

Հպարտ ությամբ  կարող  ենք նշել, որ գիտելի քներն 
արժևորո ղ և լավ մասնագե տ դառն ալու  ձգտմամբ 
ուսանո ղները բ ժշկականու մ բազմ աթիվ  են: Այդպիսի ն 
է ն աև ՀՀ կրթության,  գիտութ յան, մշակույ թի և 
սպորտ ի նախարա րության  կողմից  կազմակե րպված 
«Լավա գույն ուսանո ղ» մրցույթի 2 020 թվականի  
հաղթող,  ԵՊԲՀ ընդհանու ր բժշկութ յան ֆակուլ տետի 
6 րդ կուր սի ուսանո ղուհի Ս յուզանն ա Սիմո նյանը:  

Լավա գույն ուսանո ղի հետ զրուցել  ենք բարձր 
առաջա դիմութ յան, գիտակա ն գործ ունեու թյան և այլ  
թեմանե րի մասին: 
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կողմորո շվող, բայց, ի զարմանս  ինձ, բժշկագիտո ւթյան մեջ ինձ 
հոգեհա րազատ  ուղղութ յունը գ տել եմ՝ նյարդաբա նություն : Ինչու՞ , 
որովհ ետև ինձ համար  նյարդաբա նություն ն ամե նաանծայր ածիր,  
ամենա ֆանտաստ իկ, ամենա հետաքր քիր ու միևնույ ն ժամա նակ, 
ամենա առեղծ վածայի ն գիտո ւթյունն է, ինչպիսի ն և մարդու  ուղեղն  է: 
Հույ ս ուն եմ, որ ապագա յում կլինեմ  իմ պատկերա ցրած մասնագե տը 
և Հայա ստանում  նյարդաբա նության  զարգացմ ան մեջ գոնե մի  փոքր 
դեր կունենա մ: 

Քո դ եպքում ՝ ինչպիսի ՞ն են դասախո սուս անող 
 հարաբե րություն ները։  

-Շատ  լավ: Համա լսարանո ւմ շատ  բանիմա ց դասա խոսների  հետ 
եմ առնչվել,  ովքեր  ոչ միայն մասնագի տական,  այլև մարդկայի ն 
բարձ ր որա կներ ունեն,  ու որոնց ից շա՜տ բաներ  եմ սովորե լ և դեռ 
ունեմ  սովորե լու: Դասա խոսի մ ասնագի տություն ը շատ եմ հարգում , 
հետագա յում պլանավո րում եմ կլինիկա յում աշխատե լուն զուգընթ-
աց նաև դասավա նդել, քանի ո ր նյութ ին լավագո ւյնս տիրա պետելո ւ 
մեթո դներից  մեկն այն ուրիշի ն մատո ւցելն է:

Կպատմե ք ուսանո ղական  կյանքի,  այդ ընթացք ում Ձեր 
 ակտիվու թյան մասին։  

-Ուսանե լու 6 տարինե րի ընթացք ում ակտիվ  եմ եղել  տարբեր 
 հարթակն երում : Առաջի ն կուր սից ուսանո ղական  խորհրդարա նի 
ուսում ամեթո դական  հանձնաժո ղովում  եմ եղել,  միշտ փորձել  եմ 
պաշտպանե լ ուս անողի  շահերը ՝ ադմինի ստրացիայ ի հետ համագո-
րծակցելո վ, լուծել  ենք բազմաթի վ ուս անողն երի խ նդիրներ,  ուսուց-
ողակա ն, կրթական,  բանավի ճային  միջոցա ռումեր  կազմակե րպել: 
Այժմ ավելի  շատ գիտութ յան ճանապա րհով եմ քայլում . COBRAIN 
Armenia գիտահե տազոտա կան կենտրոնի  Covid-Neuro նախագծ ի 
ինտերն ներից  մեկն եմ, որտեղ  հետազո տում ենք կորոնա վիրուս-
ով վարակվ ած հիվանդ ների մ ոտ համի և  հոտի զ գացողո ւթյան 
խանգարո ւմերը,  կատարո ւմ նյարդ աբանա կան զննում և հակա-
մարմինն երի հ ետազո տություն : 

Ըստ Ձեզ  ՝ լավագու յն մասն ագետ  լինելու ց բացի , ի՞նչ հատկանի
շներ պետք է ունենա  բժիշկը։  

-Բժիշկ ը պետք է լինի պ ատասխ անատո ւ, մարդասե ր, համբերա-
տար, ինքնաքն նադատ՝  չափի մե ջ, ուշադի ր, նրբազգաց,  աշխատա-
սեր, պատրաստ  լինի ս ովորե լ ամբ ողջ կյանքի ը նթացքում : 

Իսկ ի՞նչ  նախասի րություն եր ունեք։  

-Շատ  եմ սիրում  ֆիլմեր  դիտել,  բաց չեմ թողնում  Օսկարի  ոչ մի 
մրցանակա բաշխութ յուն և ոչ  մի նոմինա ցված ֆիլմ: Սիրո ւմ եմ 
 երաժշ տություն  լսել, կիթառ  նվագել,  սպորտաձև երից  շատ եմ սիրում  
լողը:  Ափսոս  հիմա չ եմ հասցնում  հաճախե լ լողի , բայց անպայմ-
ան վերսկսելո ւ եմ  պարապմ ունքներս : Նաև  սիրում  եմ նկարել՝  
հիմակա նում սև ու  սպիտակ,  նկարելի ս մի տ եսակ  լիցքաթա փվում 
ու հանգստանո ւմ եմ:   Բայց  նկարներս  միայն ինձ համար  են, չեմ 
սիրում  ուրիշն երին  ցույց տալ, երբեմ  շատ մտերիմ երիս  հետ եմ 
կիսվում :

Հարցազրույց



Ինչ պես ըն դուն ված է բժշկա-
կան աշ խար հում՝  Կա րեն 

Գ րի գոր յա նի դեպ քում էլ  բժշկի 
մաս նա գի տութ յունն ի րեն փո խանց-
վել է ժա ռան գա բար:  Պա պը, ծնող-
նե րը, հա րա զատ նե րի մեծ մա սը 
բժշկա գի տութ յան ո լոր տի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ են:  Տաս նամ յակ նե րի 
փորձ ու նե ցող ստո մա տո լոգ-իմպ-
լան տո լո գին քաջ ծա նոթ են ե ղել 
բժշկի ծանր աշ խա տան քի նրբութ-
յուն նե րը, հեր թա պա հութ յուն նե րը, 
հի վան դի ա ռող ջա կան վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված տրա մադ րութ-
յան փո փո խութ յուն նե րը:

« Դա տա պարտ ված էի բժիշկ 
դառ նալ:  Մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րել եմ ծնող նե րիս հոր դո րով, 
խորհր դով և  պա հան ջով»,- ժպի-
տով նշում է «Ա վան տա» ժա մա նա-
կա կից ստո մա տո լո գիա յի և  էս թե-
տիկ կոս մե տո լո գիա յի բժշկա կան 
կենտ րոն նե րի ցան ցի հիմ ա դիր 
տնօ րեն  Կա րեն Գ րի գոր յա նը:

Ժ պիտն, առ հա սա րակ, նրա գոր-
ծու նեութ յան մեջ կար ևոր դեր ու-
նի:  Տա րի նե րի ըն թաց քում նա 
հար յու րա վոր պա ցիենտ նե րի է 
վե րա դարձ րել ա ռողջ ու գե ղե ցիկ 
ժպիտ ներ: Իսկ ա տամ ե րի գե ղեց-
կութ յու նը կամ դրան վե րա բե րող 
մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե-
րը շատ քննարկ ված են, այս տեղ 
կար ևոր է ժա ռան գա կա նութ յու նը, 
կծված քը, լավ ստո մա տո լոգ ու նե-
նա լը, սննդա կար գը:

 Տա րի նե րի հեռ վից  Կա րեն Գ րի-
գոր յա նը խոս տո վա նում է, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո-
վո րե լու 1-ին, 2-րդ  կուր սե րում դեռ 
չէր  բա ցա հայ տել իր ընտ րած մաս-
նա գի տութ յան ողջ հմայ քը: Ար դեն 
3-րդ  կուր սում սկսեց սի րել մաս նա-
գի տութ յու նը:

Պրպ տուն միտ քը՝ հե տա գա 
մաս նա գի տաց ման մեկ նա կետ

 Կա րեն Գ րի գոր յա նը պատ մում 
է, որ դեռևս դպրո ցա կան տա րի-
քից նա ե ղել է պրպտող, փնտրող, 
ինչ պես ինքն է ա սում՝ «պա թո լո-
գիա կան» աս տի ճա նի:  Հատ կա պես 
բնութ յան գրկում որ ևէ գե ղե ցիկ 
քար կամ հե տաքր քիր ծա ռի ճյուղ 

նրան ան տար բեր չէին թող նում:
 Հետ ևել է խորհր դա յին տա րի նե-

րին մեծ ճա նա չում վա յե լող  «Наука 
и жизнь» գի տա հան րա մատ չե լի 
ամ սագ րի նո րութ յուն նե րին, հրա-
տա րա կութ յան է ջե րի մի ջո ցով 
ծա նո թա ցել գի տութ յան ձեռք բե-
րում ե րին:  Հենց այս տեղ է ա ռա-
ջին ան գամ ըն թեր ցել ա տամ ա յին 
իմպ լան տա ցիա յի մա սին, սա կայն  
ստո մա տո լո գիա յի, բժշկա գի տութ-
յան ո լոր տի ինչ-որ մի հե ռա վոր երկ-
րում կա տա րած  նո րա րա րութ յան 
հա սա նե լիութ յան մա սին խո սելն ու 
ան գամ պատ կե րաց նելն այդ տա րի-
նե րին գրե թե անհ նար էր:

Ընդգ ծում է, որ իր մաս նա գի տաց-
ման մեջ ի րեն մշտա պես հե տաքրք-
րել է ին ժե նե րա կան, «կոնստ րուկ-
տո րա կան», ոչ թե բջջա բա նա կան, 
քի միա կան կող մը: 

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Կա րեն Գ րի գոր յա նը բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, դո-
ցենտ: ԵՊԲՀ-ն  ա վար տե լուց հե տո  
1994-1995թթ. ին տեր նա տու րա է 
ան ցել  Հան րա պե տա կան ստո մա-
տո լո գիա կան  կենտ րո նում: 1995-
1998թթ. օր դի նա տու րան ան ցել է 
ՀՀ ԱՆ Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ան վան 
ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս-
տի տու տում:

Ա ռա ջինն է ե ղել, ով  Հա յաս տա նում 

հե ղի նա կել և մ շա կել է ա տամ ա յին 
իմպ լան տատ նե րի հայ կա կան հա-
մա կար գը:

1998-ին նշա նակ վել է ՀՀ ԱՆ Ս. 
Ավ դալ բեկ յա նի ան վան  ազ գա-
յին  ինս տի տու տի  վի րա բու ժա-
կան ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի 
ա սիս տենտ: 2001-ին պաշտ պա նել 
է ա տե նա խո սա կան թեզ՝ « Նոր կա-
ռուց ված քի  իմպ լան տատ նե րի ներ-
տուն կի  կի րա ռու մը   ժա մա նա կա-
կից ստո մա տո լո գիա յում» թե մա յով՝ 
ստա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծո ւա կան աս տի ճան: 
2002-ին հիմ ել է «Ա վան տա»  նո րա-
գույն ստո մա տո լո գիա յի կենտ րո նը, 
ո րը 2004 թվա կա նից  ա տամ ա յին 
իմպ լան տա ցիա յի մաս նա գի տաց-
ված կլի նի կա կան կենտ րոն է: 
2003-2007թթ. աշ խա տել է  որ պես 
ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս-
տի տու տի ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տի դե կան: 2003-2005թթ. 
գլխա վո րել է  Հայ կա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տի օր թո պե դիկ ստո մա-
տո լո գիա յի ամ բիո նը: 2003-2010թթ. 
զբա ղեց րել է ՀՀ ԱՆ գլխա վոր 
ստո մա տո լո գի պաշ տո նը: 2012-ին 
հիմ ել և  ընտր վել է իմպ լան տա լո-
գիա յի  Հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
ա ռա ջին նա խա գահ:2015-ից  ՀՀ ԱՆ 
գլխա վոր վի րա բույժ-ստո մա տո լոգ 
և  իմպ լան տո լոգն էր: 100-ից ա վե-
լի վե րա պատ րաս տում եր է ան-
ցել ար տերկ րում: Ու նի 16 գյու տի 
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ար տո նագ րեր իմպ լան տա լո գիա յի 
և  օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի 
ո լոր տում կա տա րած հայտ նա գոր-
ծութ յուն նե րի հա մար, ինչ պես նաև 
հե ղի նակ է ա վե լի քան 50 գի տա-
կան հոդ ված նե րի:  Հա մար վում է 
Օս տեոին տեգ րա ցիա յի եվ րո պա-
կան ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա-
ցիա յի ի րա կան լիի րավ ան դամ: 
Աշ խար հում մեծ ճա նա չում ձեռք 
բե րած գեր մա նա կան իմպ լան տա-
լո գիա կան հայտ նի «Իմ Պ լա զա» 
ըն կե րութ յան գի տա կան խորհր դա-
տուն և  փոր ձա գետն է: 

 Հա յաս տա նը՝ բժշկա կան 
տու րիզ մի կենտ րոն

Իր ան ցած ու ղին ներ կա յաց-
նե լիս բժիշ կը նշում է, որ դեռևս 
1990-ա կան նե րին,  Աոող ջա պա-
հութ յան Ազ գա յին ինս տի տու տում 
օր դի նա տու րան ա վար տե լուց հե-
տո, երբ ի րեն վստահ վեց բժիշկ նե-
րի հա մար  ա տամ ա յին իմպ լան-
տա ցիա յի մա սին թե մա տիկ նյու թեր 
ներ կա յաց նե լը, լսա րա նում ներ կա 
փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի մեծ մա-
սը քննա դա տում էր և  միան շա նակ 
չէր ըն դու նում տա րի ներ անց սրըն-
թաց զար գա ցում ապ րող այս ո լոր-
տի հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այդ 
բժիշկ նե րի կար ծի քով՝ բիո լո գիա-
կան տե սա կե տից իմպ լան տատ-
նե րը չէին կա րող կեն սա կան լի նել, 
մինչ դեռ իմպ լան տա ցիա յի զար գա-
ցու մը մեր երկ րում և  աշ խար հում 
բո լո րո վին այլ բան վկա յեց:  Հի շում 
է, որ հենց ամ բիո նա կան աշ խա-
տան քի ըն թաց քում ա վագ գոր ծըն-
կեր նե րից մե կը, ո րը թե րապևտ 
էր, ի րեն սո վո րեց րեց ա տամ ե րը 
դի տար կել բազ մա կող մա նի՝ «չորս 
կող մից»:

Ա տամ ա յին իմպ լան տա ցիա յի 
ա ռա ջին փոր ձը մեր երկ րում կա-
տար վել է 1986 թվա կա նին, Ար տա-
շա տում, մինչ դեռ տար բեր հան գա-
մանք նե րից, նյու թա տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի պա կա սից 
ել նե լով՝ այդ նո րա րա րութ յունն ան-
հա ջո ղութ յամբ է պսակ վել:

Ար դեն 90-ա կան նե րի կե սե րին, 
 Կա րեն Գ րի գոր յա նը դար ձավ մեր 
երկ րում ա տամ ա յին իմպ լան տատ-
նե րի հա մա կար գում ա ռա ջին կլի նի-
կա կան և  կի րա ռա կան փոր ձի ներդ-
նող նե րից մե կը:

 Տա րի նե րի հա մառ աշ խա տան քը 
տվեց իր արդ յուն քը:  Բ ժիշկն ու իր 

թիմ այ սօր ա ռա ջա տար նե րից են 
ոչ միայն  Հա յաս տա նում:  Գաղտ նիք 
չէ, որ հատ կա պես ստո մա տո լո գիա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե-
լիութ յու նը, և, ին չու ոչ՝ նաև ո րա կը 
գրա վիչ է, ինչ պես  ար տերկ րում 
ապ րող մեր հայ րե նա կից նե րի, այն-
պես էլ օ տա րերկ րա ցի նե րի հա մար:

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում  մեր եր-
կի րը ևս բժշ կա կան տու րիզ մի քար-
տե զում իր ար ժա նի տեղն էր զբա-
ղեց րել, սա կայն նա խորդ տար վա 
սկզբին մեկ նար կած հա մա վա րակն 
այս ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա-
տանք նե րը հե տաձ գեց:

 Կա րեն Գ րի գոր յա նի խոս քով՝ 
նախ քան հա մա վա րակն ի րենք ու-
նե ցել են պա ցիենտ ներ, ո րոնք,  
շատ բան չի մա նա լով  Հա յաս տա նի 
մա սին, ընտ րել են մեր եր կի րը 
բժշկա կան տու րիզ մի քար տե զում և, 
որ պես ո րակ յալ ստո մա տո լո գիա-
կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 
վայր՝ վստա հել ա տամ ե րի բու ժու-
մը տե ղի մաս նա գետ նե րին:

 Նա շեշ տում է, որ նպա տակ ու-
նեն, որ պես զի օ տա րերկ րա ցի նե-
րը ոչ միայն մա տուց վող ստո մա-
տո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րին 
ծա նո թա նան, այլև ճա նա չեն մեր 
երկ րի հա րուստ պատ մութ յունն ու 
մշա կույ թը, նաև այս գա ղա փա րա-
խո սութ յունն է ըն կած բժշկա կան 
տու րիզ մի հիմ քում: ԱՊՀ, Ավստ րա-
լիա, ԱՄՆ,  Լա տի նա կան Ա մե րի կա, 
 Չի նաս տան. տար բեր երկր նե րից 
ժա մա նող պա ցիենտ նե րի երկր նե րի 
աշ խար հագ րութ յու նը լայն էր:

Որ պես մաս նա գի տա ցում
 ընտ րեք այն ո լոր տը, ին չի 

նկատ մամբ ան տար բեր չեք

Աշ խա տե լով կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րի հետ՝ հա րուստ փորձ 
ու նե ցող ստո մա տո լոգ-իմպ լան տո-
լո գը փաս տում է, որ մեծ է ե րի տա-
սարդ նե րի հե տաքրք րութ յունն իմպ-
լան տա լո գիա յի նկատ մամբ:

«Բ ժիշկ դառ նա լու գոր ծըն թացն 
ան վեր ջա նա լի է»,- նկա տում է 
նա՝ հա վե լե լով, որ  բժշկի մաս նա-
գի տութ յու նը են թադ րում է ինք-
նակր թութ յան և  մաս նա գի տա կան 
շա րու նա կա կան կրթութ յան ան վեր-
ջա նա լի ու ղի:  Նա հա մոզ ված է, որ 
ան կախ ստա ցած կրթութ յու նից, ե թե 
մաս նա գետն ա մեն օր չթար մաց նի 
գի տե լիք նե րը,  չա ռե րես վի ա մե նօր-
յա խնդիր նե րի հետ, չփնտրի ել քեր, 

ա պա չի կա րող ա պա հո վել մաս նա-
գի տա կան աճ:

 Նա գտնում է, որ յու րա քանչ յուր 
զբաղ վա ծութ յան հիմ քում սերն է 
դե պի այն գոր ծը, ո րը կա տա րում 
ես:  Ա պա գա բժիշկ նե րին նա հոր-
դո րում է որ պես մաս նա գի տա ցում 
ընտ րել այն ո լոր տը, ո րի հան դեպ 
ան տար բեր չեն:

Բ ժիշկ նե րը բո լոր ժա մա նակ նե-
րում հա սա րա կութ յան բազ մա-
կող մա նի զար գա ցած, տար բեր 
հե տաքրք րութ յուն ներ ու նե ցող ան-
հատ ներ են ե ղել:

 Կա րեն Գ րի գոր յա նը ևս 
 բա ցա ռութ յուն չէ: Շ նոր հա կալ է 
ծնող նե րին, որ վաղ դպրո ցա կան 
հա սա կից կի թա ռի դա սե րի է հա-
ճա խել, այ նու հետև ներգ րավ վել է 
էստ րա դա յին խմբե րից մե կի կազ-
մում՝ որ պես սո լո կի թա ռա հար: 
 Սե րը դե պի ե րաժշ տութ յու նը, կի թա-
ռը՝ նրա մոտ ման կուց են ձևա վոր-
վել: Աշ խա տա սեն յա կում էլ կի թա ռը  
«դե կո րա տիվ» չէ, այլ նրա՝ ինչ պես 
ինքն է բնո րո շում, ան դա վա ճան ըն-
կե րը:

 Յու րա քանչ յուր ԵՊԲՀ շրջա նա-
վար տի հա մար բժշկա կան մայր 
բու հի 100-ամ յա հո բել յա նը խո սուն 
տա րե թիվ է:  Հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դամ ընդգ ծում է, որ 
մայր բուհն ա պա գա բժիշկ նե րի հե-
տա գա ճա նա պար հի սկիզբն է:  Նա 
ա ռանձ նա կի կար ևո րում է շրջա-
նա վարտ նե րի հետ կա պը, որ պես-
զի հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած մաս-
նա գետ նե րը կա րո ղա նան ա ռա վել 
նպաս տել ի րենց բու հի ա ռա ջըն թա-
ցին:

Հարցազրույց



-Ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք կեն սա բա նութ յու նը, կեն սա քի միան որ պես մաս-
նա գի տա ցում:

-Դպ րո ցում, երբ ա ռա ջին ան գամ ի մա ցա, որ մենք կազմ ված ենք բջիջ-
նե րից, մտա ծե ցի, որ ե թե ու զում ենք ինք ներս մեզ լավ ճա նա չել, պետք է 
ճա նա չենք մեր բջիջ նե րը: Այդ օր վա նից էլ ո րո շե ցի դառ նալ կեն սա բան: 
Ըն դու նե լութ յան ժա մա նակ միս տի կա տե ղի ու նե ցավ: Գ նա ցել էի գոր ծերս 
հանձ նե լու՝ հստակ կեն սա բան դառ նա լու ո րոշ մամբ: Լ րաց րե ցի հայ տա-
թեր թի կը և վ րան ջնջում ա րե ցի: Ինձ նոր թեր թիկ տվե ցին ու խնդրե ցին՝ 
այլևս ջնջում չա նել: Գ րե ցի «կեն սա» ու կար ծես ինչ-որ մե կը ձեռքս բռնեց ու 
ինք նա բե րա բար քի միա գրե ցի: Այդ պես էլ ըն դուն վե ցի Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի կեն սա բա նութ յան ֆա կուլ տետ՝ « Կեն սա քի միա» մաս նա գի-
տութ յամբ: Եր ևի պետք էր, որ կեն սա քի միկ դառ նա յի: 

-Որ պես ԵՊՀ շրջա նա վարտ՝ կպատ մե՞ք ԵՊԲՀ  Ձեր մուտ քի, այս տեղ 
ծա վա լած մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մա սին:

- Մա գիստ րա տու րա ըն դուն վե լիս ընտ րե ցի «Բժշ կա կան կեն սա քի միա» 
մաս նա գի տա ցու մը:  Դիպ լոմս ստա նա լուց մի քա նի օր հե տո ինձ զան գե ցին 
բժշկա կան հա մալ սա րա նից և  հարց րին՝ ու զում եմ, արդ յոք, այս տեղ աշ-
խա տել: Դ րա կան պա տաս խա նից հե տո ինձ հրա վի րե ցին հար ցազ րույ ցի 
ու ես հայտն վե ցի ԵՊԲՀ-ում:  Շա տե րը կան խա տե սում էին, որ այս տեղ եր-
կար չեմ մա, քա նի որ հա ճախ եմ փո խում հե տաքրք րութ յուն նե րիս ո լոր տը: 
 Դա սա վան դում եմ ար դեն 11 տա րի ու հա մոզ ված կա րող եմ ա սել, որ գտել 
եմ իմ կյան քի գոր ծը:

-Այ սօր, բա ցի դա սա խո սա կան աշ խա տան քից, որ պես գի տա կան մեծ 
թի մի ան դամ, ի՞նչ գի տա կան ուղղ վա ծութ յուն եք ընտ րել, ո րի շուրջ աշ-
խա տում եք, գի տա կան ի՞նչ ծրագ րե րում եք ներգ րավ ված:

-ԵՊԲՀ-ում գի տա կան գոր ծու նեութ յունս սկսվել է կեն սա քի միա յի ամ բիո-
նի լա բո րա տո րիա յում՝ կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գում ցա վի 
մո լե կու լա յին մե խա նիզմ ե րի ու սում ա սիր մամբ:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
սա հուն ան ցում տե ղի ու նե ցավ նեյ րո գի տութ յան մեկ այլ ո լորտ:  Վեր ջին 
մի քա նի տար վա ըն թաց քում  պրո ֆե սոր  Գա յա նե  Վար դան յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ զբաղ վում եմ ճար պա կալ ման ժա մա նակ ու ղե ղի պարգ ևատր ման 
հա մա կար գի հիմ քում ըն կած կեն սա քի միա կան մե խա նիզմ ե րի ու սում ա-
սիր մամբ:  Թե մա յի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է աշ խար հում ճար պա-
կալ ման ա րագ ա ճով, ո րի ա լի մեն տար և  ա մե նից տա րած ված տե սա կը պայ-
մա նա վոր ված է ու ղե ղի պարգ ևատր ման հա մա կար գի աշ խա տան քում տե ղի 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՀԱՆՋՈՒՄԷ

ԱՄԵՆՕՐՅԱԾԱՆՐԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԵՊԲՀն  բո լոր ժա մա նակ նե րում կա յա ցել ու զար գա ցել է 
ա ռա ջին հեր թին մարդ կա յին նե րու ժի շնոր հիվ:  Գոր ծի գի
տակ ներ՝ ո րոնք չնա յած ե րի տա սարդ տա րի քին, ա ռա ջա
տար են ի րենց ընտ րած ո լոր տում՝ նոր ծրագ րե րով ու նա խա
ձեռ նութ յուն նե րով զին ված:

 Կարճ ժա մա նակ ա ռաջ բժշկա կան բու հում ամ փոփ վեց 
գի տա կան կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րից մե կը՝ «Ու ղե
ղի ճա նաչ ման շա բա թը», ո րին ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նա ցավ կեն սա քի միա յի ամ բիո նի դա սա խոս  Հաս միկ 
 Հա րութ յուն յա նը:  Բա ցա հայ տե լով ե րի տա սարդ մաս նա գե
տին՝ նրա հետ զրու ցել ենք մաս նա գի տա կան թե մա նե րի 
շուրջ:
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ու նե ցող խան գա րում ե րով:  Ներ կա յումս ու նենք մի շարք լո կալ և  մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն ներ և  ար դեն տպագ րել ենք աշ խա տանք ներ՝ մի ջազ-
գա յին ամ սագ րե րում:  Մոտ ա պա գա յում պլա նա վո րում ենք բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում գե րա կա նեյ րո գի տութ յան այլ ուղ ղութ յուն նե րը ներգ րա վող մի 
շարք միջ դիս ցիպ լի նար հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց նել:  

-«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ» մի ջո ցառ ման շրջա նա կում ու սա նող նե-
րին ներ կա յաց րիք ին տե լեկ տի և  պարգ ևատր ման հա մա կար գի բիո քի-
միա կան մե խա նիզմ ե րը: Կ ման րա մաս նե՞ք թե մա յի կար ևո րութ յու նը: 
Ին չու՞ հենց այս թե ման ընտ րե ցիք:

- Մենք ապ րում ենք հա ճույք ստա նա լու հա մար: Ե թե ու շա դիր 
հետ ևենք մեր կեն սա կեր պին, կա րե լի է ակն հայ տո րեն տես նել, որ 
ա ռա վել նա խընտ րե լի է այն գոր ծու նեութ յու նը, ո րը հա ճե լի է: Ըն-
կեր նե րի հետ շփվե լը, հա մեղ սնվե լը, սուրճ խմե լը, ա ռա վոտ յան 
արթ նա նալն ու ան կող նու մեջ փակ աչ քե րով պառ կե լը բազ մա թիվ 
օ րի նակ նե րից մի քա նիսն են:  Հա ճույ քի մե դիա տո րը դո ֆա մինն է, 
որն ար տադր վում է ու ղե ղի պարգ ևատր ման հա մա կար գում, ո րը 
նաև պա տաս խա նա տու է կախ վա ծութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման հա-
մար, ո րոն ցից հա ճախ դժվար է ա զատ վել:  Միա ժա մա նակ, պարգ-
ևատր ման հա մա կար գը ներգ րավ ված է հի շո ղութ յան գոր ծըն թաց-
նե րում:  Տեղ յակ լի նե լով այս մե խա նիզմ ե րին` կա րե լի է ինք նու րույն 
կա ռա վա րել մեր կյան քը և  նոր տե ղե կատ վութ յան յու րաց ման գոր-
ծըն թա ցը դարձ նել զգա լիո րեն ա վե լի արդ յու նա վետ:  

-Ըստ  Ձեզ՝ ի՞նչ հատ կա նիշ ներ են անհ րա ժեշտ ե րի տա սարդ 
հե տա զո տո ղին, ա ռա ջին քայ լերն ա նող բժիշկ-գիտ նա կա նին՝ հա ջո ղութ-
յան հաս նե լու հա մար:

- Ցան կա ցած մար դու՝ ան կախ մաս նա գի տութ յու նից, նպա տա կին հաս-
նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հա մա ռութ յուն:  Շատ հեշտ է սկսած գոր ծը կի-
սատ թող նե լը, շա տերն են այդ պես ա նում:  Դեպ քե րի մե ծա մաս նութ յու նում 
դրա հիմ ա կան պատ ճա ռը գի տութ յան մա սին սխալ պատ կե րա ցում երն 
են:  Գի տութ յունն ա մե նօր յա ծանր աշ խա տանք է, հա ճախ կրկնվող, եր բեմ 
անս պա սե լի վերջ նարդ յուն քով և  մի քա նի ամս վա ա րա ծը կրկնե լու անհ-
րա ժեշ տութ յամբ:  Շա տե րը հիաս թափ վում են, ո րով հետև սպա սե լիք ներն ու 
ի րա կա նութ յու նը ի րար չեն հա մա պա տաս խա նում: Ն շա նա կա լի արդ-
յուն քը ոչ մե կին հեշտ չի տրվում, իսկ նպա տա կին հաս նե լու ու ղին եր-
բեք հարթ չէ:  Պետք չէ վա խե նալ բար դութ յուն նե րից. դրանք մար դուն 
ա վե լի ու ժեղ են դարձ նում, ուղ ղա կի անհ րա ժեշտ է շա րու նա կել շարժ-
վել ա ռաջ:  Գիտ նա կան դառ նա լու հա մար պետք է ա նընդ հատ կա-
տա րե լա գործ վել: Ն պա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին մյուս կար ևոր 
պայ մա նը գոր ծը սի րելն է: Ոչ մի շահ ի վի ճա կի չէ ստի պել մար դուն 
դառ նալ գիտ նա կան:  

- Փոքր-ինչ շեղ վե լով աշ խա տան քա յին թե մա յից…Ե րեք ե րե խա 
ու նեք, դժվար չէ՞ հա մա տե ղե լը մայ րի կի բարդ աշ խա տան քը մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան հետ:

-Ե րե խա նե րը մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն են, իսկ ե րեք՝ 5, 6 և 7 տա րե կան 
ե րե խան՝ ե րեք ան գամ ա վե լի շատ պա տաս խա նատ վութ յուն: Ի րա կա նում 
ուղ ղա կի պետք է ան սահ ման սի րել նրանց, լի նել ըն կեր ու ուղ ղոր դող, բա-
ցա հայ տել ու զար գաց նել տա ղանդ նե րը, սեր ա ռա ջաց նել դե պի գե ղե ցի կը, 
խրա խու սել հե տաքրք րա սի րութ յունն ա ռանց ճնշե լու ու կոմպ լեքս ներ ձևա-
վո րե լու:  Սա ա մե նօր յա բարդ, ծանր, բայց չա փա զանց հա ճե լի ու հե տաքր քիր 
աշ խա տանք է:  Դաս տիա րա կել բա ռի հայտ նի ի մաս տով ե րե խա նե րին՝ պետք 
չէ: Ա մեն ծնող ինքն ի րեն պի տի դաս տիա րա կի, քա նի որ ե րե խա նե րը նրանց 
են կրկնօ րի նա կե լու:  Բա ցի այդ՝ ե րե խա նե րը ցան կա ցած ծնո ղի դարձ նում են 
ա վե լի կազ մա կերպ ված, սո վո րեց նում են ճիշտ տնօ րի նել ժա մա նա կը, գնա-
հա տել ըն տա նի քի հետ անց կաց րած ժա մա նա կը:  Հա մոզ ված կա րող եմ ա սել, 
որ իմ ե րե խա ներն են ինձ մե ծա մա սամբ դարձ րել այն, ինչ կամ այ սօր:

Հարցազրույց



-Բժի՛շ կ, կպատմե՞ք  մի փոքր Ձեր  և Ձեր  ընտանի քի մասին: 

-Ծնվել  եմ Երևանո ւմ, մեծացե լ եմ  ակադե միական  ընտանի քում: Պապի կս՝ Հայր ազատ 
 Գաբր իելի Ղ ազարյ անը,  երկար  տարինե ր աշխ ատել  է Երևանի  Մխիթա ր Հերա ցու անվան 
 պետակա ն բժշկակա ն համա լսարանո ւմ՝ որպես  անատո միայի ա մբիոնի վ արիչ:  Տատի կս՝ 
Սերի կ Օսիպի  Վանո ւնին, Հայա ստանում  հայտնի գ ինեկո լոգ էր, Հայկ ական  ԽՍՀ վաստակա-
վոր բժիշկ: Մայր ս՝ Արփիկ  Աշոտի  Հասր աթյանը , նույնպես  բժիշկ էր, համաճա րակաբա նության 
 պրոֆեսո ր: Հայր ս՝ Միշի կ Հայր ազատի  Ղազա րյանը,  ականա վոր ֆիզիկո ս էր,  գիտութ յան և 
տեխն իկայի  ոլորտ ում ԽՍՀՄ պետակա ն մրցանա կի դափնեկի ր, Հայա ստանի Գ իտութ յունների  
ազգայի ն ակա դեմիայ ի օտարե րկրյա անդամ.  նա սպեկտորի  տեսանե լի մասի   ամենա վառ 
իմպուլ սային- պարբերա կան լազերի ՝ պղնձե լազերի  ստեղծողն  է: 

- Ինչպե՞ս  և ինչ ու՞ որոշե ցիք բժիշկ դառնալ:  Արդյո՞ք  դա Ձեր  երազա նքն էր: 

-Մեծա ցել եմ բժշկական  գործուն եության  և գիտա կան հետազո տություն ների մի ջավա-
յրում: Դա,  ինչ խոսք, էական  դեր խաղաց  բժշկի մասնագի տության  ընտրութ յան, ինչպես  նաև 

ՆՈՐՎԵԳԻԱՅԻԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆՈՍԿԵ

ՄԵԴԱԼԱԿԻՐՀԱՅՐԱԶԱՏՂԱԶԱՐՅԱՆԸ

ՊԱՏՐԱՍՏԷԱՋԱԿՑԵԼՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԵՎԱՐՑԱԽԻԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

Աշխարհ ահռչակ  բժիշկգիտնակա ն Հայր ազատ  Ղազա րյանը 
Ե րևանի Մ խիթար  Հերա ցու անվան  պետակա ն բժշկակա ն 
համա լսարանի  այցելու պրոֆե սոր է:

Ծնվել  է Երևանու մ, 1977 թվականի ն: 2001 թվականի ն ավա
րտել է Մոսկ վայի Ի .Մ. Սեչե նովի ա նվան բժշկական  ակադե միան: 
2003 թվականի ն պաշտ պանել  է գիտակա ն թեզ՝  «Վերե րիկամա
յին հորմոնա լակտ իվ ուռուց քների լ ապարա սկոպիկ  և ավա
նդական  վիրաբու ժական  մոտեցու մների հ ամեմա տական 
 գնահատա կան» թեմայո վ և ստացել  բժշկական  գիտութ յունների  
թեկնածու ի աստիճա ն: Աշխատա նքային  գործուն եություն ը սկսել 
է Մոսկ վայի Ի .Մ. Սեչե նովի ա նվան բժշկական  ակադե միայի 
վ իրաբու ժության  ամբիոն ում՝ 20012007թթ.:

2007 թվականի ն Օսլոյի  համալս արանա կան հիվանդ անոցի  
դոկտորա նտուրա ը նդունվելու  առթ իվ տեղափո խվել է Նորվ
եգիա։  Այժմ աշխատու մ է Ն որվեգի այի Օ ստֆոլդ հիվանդ անոցի  
որովա յնային  վիրաբու ժության  բաժանմ ունքում :

Բացի  լյարդի և  վերերի կամայի ն վիրա բուժութ յունից՝  բժիշկ 
Ղազա րյանը ն պաստել  է այլ ոլորտ ներում , այդ թվում` ենթաստ
ամոքս ային  գեղձի,  հաստ աղիքի , լեղաքա րային  հիվանդ ության 
 և խոլե դոխոլի թիազի վ իրաբու ժական  հետազո տություն ներին: 

Հայ  հետազո տող Հայր ազատ  Ղազա րյանը 2 014ի սեպտեմբ
երի 2 ին Օսլոյու մ պարգ ևատրվել  է Նորվ եգիայ ի թագավո ր Հարա լդ 

Հինգ երորդ ի ոսկե մե դալո վ: Այս պատվավո ր պարգ ևը, որը տ րվում է գիտակա ն հետա զոտութ
յունների  մեջ նշանակա լի ներդրում  ունեցո ղ ակն առու  երիտա սարդ հետազո տողների ն, 
Հայր ազատ  Ղազա րյանին  է հանձնվել  Օսլոյի  համալս արանու մ տեղի  ունեցո ղ ամե նամյա 
մ րցանակա բաշխութ յան և թագա վորակա ն ոսկ ե մեդալի  պարգևատր ման հանդիսա վոր 
արարո ղության  ժամանա կ:

Նրա ն ախաձե ռնությամբ  և համա հեղինա կությամբ  աշխարհ ահռչակ  բժշկական  “Lancet 
Global Health” ամս ագրում  հրապարա կվեց 65 հայտնի բ ժիշկների  նամակը ՝ պատերա զմի և 
կորո նավիրու սի հետևանք ով Արցախու մ առա ջացած  աղետի  մասին:  
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գիտակա ն գործ ունեու թյան նկատմամբ  առաջա ցած սիրո,  հարգանք ի և ձգտման  հարցում : Դա 
ի նձ համա ր հեռա վոր երազա նք չէր.  ես դա դիտարկ ում էի որպես  օրինա չափ գործընթ աց: Իմ 
գործուն եություն ը՝ որպես  բժիշկ-վիրաբո ւյժ և գիտնակա ն, իհարկ ե, կյանքիս  կարևոր  մասն է: 

-Պատմե ՛ք, խնդրում եմ, Ձեր  մասնագի տական  գործուն եության  մասին: 

-Ես ակադե միական  վիրաբո ւյժ եմ  ընդհանո ւր և որովա յնային  վիրաբո ւժության  ոլորտ ում: 
Մոսկ վայի Ի .Մ. Սեչե նովի ա նվան բժշկական  ակադե միայում  եմ սկսել իմ ակադե միական  և 
կլինի կական  վիրաբո ւժական  կարիեր ան՝ պրոֆեսո ր Ալեքս անդր Շուլ ուտկոյի  ղեկավա րությամբ : 
2003 թվականի ն պաշտ պանել  եմ թեկնածո ւական  ատենա խոսութ յունս:

1999-2000թթ. գիտակա ն ուս անողա կան վերապա տրաստում ը Օսլոյի  համալս արանո ւմ 
սկիզբ  դրեց երկար  տարինե րի իմ բեղմավո ր համա-
գործակց ությանը ՝ լապարա սկոպիկ  վիրաբո ւժության 
 ռահվիրա ներից  մեկի՝  պրոֆեսո ր Բյորն  Էդվինի  հետ, ում 
կողմից  2007 թվականի ն հրավի րվեցի դ ոկտորա նտուրա՝ 
 Օսլոյի  համալս արանա կան հիվանդ անոց,  նվազագո ւյն 
ինվ ազիվ  վիրաբո ւժության  ուղղութ յամբ:

Վերջ ին երկու  տասնամյ ակի ը նթացքում  մեր խումբը 
զ գալի ն երդրում  է ունեցե լ միջա զգային  մակարդ ակով 
 առաջա տար լապարա սկոպիկ  վիրաբո ւժության 
 զարգացմ ան գործում : Ինձ բախտ վիճակվ եց լինել  այդ 
խմբի ակտիվ  անդամ երից  մեկը՝  հատուկ  ուշադր-
ություն  հատկացն ելով  լյարդի և  ենթաստ ամոքս ային 
 գեղձի վ իրաբո ւժության  ոլորտ ի հետազո տություն ներին: 

Փորձ ում եմ հնարավո րության  սահմանն երում  աջակց-
ել նաև Հայա ստանում  վիրաբո ւժության  զարգացմ անը 
և  վիրաբո ւժական  կադրերի  պատրաստ մանը,   ինչպես 
 նաև ԵՊԲՀ-ում գիտակա ն հետա զոտութ յունների  ոլորտ ի 
զարգացմ անը:

 
-Ձեր  կարծիքո վ՝ ի՞նչ հատկանի շներով  պետք է օժտված  լինի բ ժիշկը:  Ի՞նչն է առավե լ կարև-

որ այս մասնագի տության  համար: 

-Առաջի ն հերթ ին, բժիշկը պ ետք է ունենա  գիտելի ք: Իհարկ ե, կարևոր  է նաև մասնագի տության 
 նկատմամբ  սերը և  պացիեն տների հ անդեպ  կարեկց անքը:

 
-Ի՞նչ խորհուր դ կտաք  ապագա  բժիշկների ն:

-Լավ  սովորե ՛ք: Սովո րե՛ք նաև անգլերե ն, որպեսզ ի կարողա նաք անմիջա կանորե ն ծանո թանալ 
 բժշկության  վերջին  ձեռքբերւ մերին,  որոնք  առաջն ահերթ  հրապարա կվում են անգլալե զու 
ամսագր երում : Ի լրում մասնագի տական  գրականո ւթյան՝ կարդացե ՛ք նաև գիտակա ն բժշկակա ն 
ամս ագրեր  բժշկության  այն ոլորտ ի վերաբե րյալ, որտեղ  պատկերա ցնում եք ձեր աշխատա նքն 
ապա գայում : Դա կ ձևավորի  ավելի  լայն մտածելա կերպ, ինչն էլ անպայմ ան կօգնի ձ եզ ապագա-
յում:

-Բժի՛շ կ, հասցնում  ե՞ք հանգստանա լ:

-Փորձ ում եմ, սակայն  վերջին  մեկ տարվա ը նթացքում  գործնակա նում հանգստանա լու 
ժամանա կ չի լ ինում : Ընտանի քիս հետ եմ անցկացն ում ժամանա կը, հանդիպո ւմ եմ  ընկերն երիս,  
փորձում  եմ հնարավո րության  դեպքում  մարզվել:  Շատ  հաճախ  ստիպված  եմ լինում  պաշտոնա-
պես ոչ աշխատա նքային,  «ազատ»  ժամանա կը ծախսել  գիտակա ն գործ ունեու թյան վրա, քանի 
ո ր բուն  աշխատա ժամանա կս ծանր աբեռն ված է կլինիկա կան գործուն եությամբ :

-Պլանա վորում  ե՞ք այցելե լ Հայա ստան և Արցախ՝  ապագա յում:

-Չնայա ծ՝ ես արդեն  մի քանի տ արի Հ այաստ անում  չեմ ապրում , միշտ տարվա ը նթացքում  
մի քանի ա նգամ այցելո ւմ եմ  Հայա ստան, մի քանի ա նգամ եղել  եմ նաև Արցախո ւմ: Իհարկ ե, 
պլանավո րում եմ այցելե լ Հայա ստան մոտ ապագա յում, հավանա բար՝ ամռանը : Կփորձ եմ 
համատե ղել բարեկա մերիս  և ընկ երների ս այց ելութ յունները  մասնագի տական  միջոցա ռումերի  
հետ՝ հօգուտ  Հայա ստանի և  Արցախի  առողջ ապահո ւթյան զարգացմ ան: 

Հարցազրույց



Բժշ կա գի տութ յան մեջ վի րա բու ժութ-
յունն այն ուղ ղութ յուն նե րից է, որ տեղ 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ ներն անց նում 
են կա յաց ման դժվա րին ճա նա պարհ: 
« Շեն գա վիթ» բժշկա կան կենտ րո նի 
գլխա վոր բժիշկ, ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե-
րի խորհր դի ան դամ  Դա վիթ Մ խի թար-
յա նի խոս քով՝ լավ վի րա բույժ ներ կրթե-
լու հա մար ա պա գա մաս նա գետ նե րին 
պետք է տրվի պրակ տիկ հմտութ յուն ներ՝ 
ձեռք բե րե լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներ: 
«Ե րի տա սարդ վի րա բույժ նե րը կա յա նում 
են հմտութ յուն նե րի, գործ նա կան փոր-
ձի և  ի րենց ա վագ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
աշ խա տան քի արդ յուն քում»,-նշում է նա՝ 
վստա հեց նե լով, որ այն ե րի տա սարդ նե-
րը, ո րոնք պատ րաստ են կյան քի ո րո շա կի 
փու լում հա նուն ա պա գա յի ի րենց կյան քի 
ո րա կի հաշ վին գնալ զո հո ղութ յուն նե րի, 
հաս նում են ցան կա լի արդ յուն քի:

«Ի րա կան ցան կութ յան պա րա գա յում 
յու րա քանչ յուր տրա մա բա նող, կրթված 
ան հատ կա րող է հաս նել իր նպա տակ-
նե րին: Ե թե մարդն ու նակ է բժշկա կան 
կրթութ յուն ստա նալ, ա պա պար տա վոր 
է նաև կա տա րե լա գոր ծել այն»,-շեշ տում 
է  Դա վիթ Մ խի թար յա նը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ ում չի հա ջո ղել ա ռաջ նորդ վել այս 
սկզբուն քով, ա պա մեղքն ի րենն է, քա նի 
որ մեր օ րե րում կրթվե լու հնա րա վո րութ-
յուն ներն ան հա մե մատ մեծ են:

 Փաստ է, որ բժշկա գի տութ յունն ա րագ 
զար գա ցող բնա գա վառ  է: « Հա սուն տա-
րի քում բարձր ո րա կա վոր ման հաս նել 
հնա րա վոր չէ, ե թե ե րի տա սարդ տա րի-
նե րին բա վա րար ջանք չի գոր ծադր վել: 
Ե թե ընտ րել եք բժշկի մաս նա գի տութ յու նը 
և  պետք է զբաղ վեք դրա նով, ա պա անհ-
րա ժեշտ է դա ա նել լավ:  Հար գան քով առ 
ցան կա ցած մաս նա գի տութ յուն՝ ա վե լի լավ 
է լի նել բարձ րա կարգ խա ռատ, քան՝ ցած-
րա կարգ բժիշկ»,-նշում է բժիշկ Մ խի թար-
յա նը՝ ընդգ ծե լով, որ պետք է բարձր պա-
հել բժշկի մաս նա գի տա կան կո չու մը:

 Սե րը « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կա յի 

նկատ մամբ և  հե տաքրք րութ յու նը դե պի 
կեն դա նի նե րը՝  Դա վիթ Մ խի թար յա նին 
բե րե ցին բժշկութ յուն, իսկ բժշկի ու ղին 
ընտ րեց ա վագ եղ բայր նե րի հոր դո րով: 
« Ցան կա նում էի կեն դա նա բան դառ նալ, 
սա կայն կանգ ա ռա բժիշկ դառ նա լու ո րոշ-
ման վրա:  Հե տա գա յում ընտ րե ցի ռազ մա-
կան բժշկութ յան ու ղին, և  այդ հար ցում 
մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ իմ ու սու ցիչ 
Ա լեք սան յա նը, ում խորհր դով էլ դի մե ցի 
 Լե նինգ րա դի  Ս.Մ.  Կի րո վի ան վան ռազ-
մաբժշ կա կան ա կա դե միա: Ա վար տե ցի 
ա կա դե միա յի չոր րորդ` նա վա տոր մի հա-
մար բժիշկ նե րի պատ րաստ ման ֆա կուլ-
տե տը:  Ծա ռա յութ յունս ան ցավ ԽՍՀՄ 
 Խա ղա ղօվ կիա նոս յան նա վա տոր մում: 
 Քա նի որ ռազ մա նա վե րի վրա, որ պես կա-
նոն, մեկ բժիշկ էր նա խա տես ված, սկզբում 
մենք ստա նում էինք վի րա բույ ժի մաս նա-
գի տութ յուն:  Հե տա գա յում յու րա քանչ յու րը 
հնա րա վո րութ յուն ու ներ փո խել մաս նա-
գի տա ցու մը»,- նշում է բժիշ կը՝ հա վե լե լով, 
որ վի րա բույժ դառ նալն իր ե րա զանքն էր:

 Դա վիթ Մ խի թար յա նը 1989 թվա կա նին 
գե րա զան ցութ յամբ ա վար տում է  Վ լա դի-
վոս տո կի  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան նա վա-
տոր մի գլխա վոր հոս պի տա լին կից թիվ 24 
ին տեր նա տու րան՝ ընդ հա նուր վի րա բու-
ժութ յուն մաս նա գի տութ յամբ: Ա պա 1989-
1991թթ. ծա ռա յում է  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան 
նա վա տոր մի  Կամ չատ կա յի նա վա տոր մի-
ղում՝ որ պես ռազ մա նա վի վի րա բույժ, հե-
տա գա յում` նույն նա վի բուժ ծա ռա յութ յան 
պետ, իսկ ա վե լի ուշ՝ ա տո մա յին սու զա նա-
վի բուժ ծա ռա յութ յան պե տի պաշ տո նում:

 Ռազ մա կան բժշկութ յան ո լոր տում 
կրթութ յուն ստա ցած բժիշ կը վե րա դառ-
նա լով՝ ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա-
լում հայ րե նի քում: 2000-ին պաշտ պա նում 
է թեկ նա ծո ւա կան թե զը «Ախ տա բա նա-
կան ֆի զիո լո գիա» և « Վի րա բու ժութ յուն» 
մաս նա գի տութ յուն նե րով:

 Դա վիթ Մ խի թար յա նը 2000-2004թթ. 
ե ղել է Եր ևա նի կա յա զո րա յին հոս պի-
տա լի պետ, զո րա մա սի հրա մա նա տար, 
2004-2009թթ.՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի պետ: ՀՀ ԲՈՀ-ի կող մից 
2007 թվա կա նին ստա ցել է դո ցեն տի գի-
տա կան կո չում:  Բուժ ծա ռա յութ յան պա-
հես տի փոխգն դա պե տը ՀՀ ԶՈւ-ից ար-
ձակ վել է 2009-ին և  աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յու նը մինչ օրս շա րու նա կում է 
« Շեն գա վիթ» բժշկա կան կենտ րո նում:

« Վի րա բույ ժի մաս նա գի տա ցու մը, զար-
գա ցու մը կար ևոր և  ծանր աշ խա տանք է: 
 Լավ վի րա բույժ դառ նա լու ճա նա պար հին 
շատ ե րի տա սարդ բժիշկ ներ հիաս թափ-
վում են:  Կան թե՛ սուբ յեկ տիվ, թե՛ օբ յեկ-
տիվ պատ ճառ ներ:  Մե զա նում դեռևս 
ձևա վոր ված չէ բժշկին «պաշտ պա նե լու» 
մշա կույ թը»,-փաս տում է եր կար տա րի նե-
րի փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը:  Նա հա-
մոզ մունք հայտ նեց, որ աշ խա տան քը ճիշտ 
կազ մա կեր պե լու պա րա գա յում արդ յունքն 

ակն հայ տո րեն ա վե լի լավ է լի նե լու:
Ն րա կար ծի քով՝ ո րակ յալ մաս նա-

գետ ներ պատ րաս տե լու հա մար պետք է 
կրթա կան ծրագ րերն օպ տի մա լաց նել, իսկ 
մե թո դա բա նութ յու նը խո րը փո փո խութ-
յուն նե րի են թար կել:  «Ինձ ԵՊԲՀ-ի մի 
մա սը հա մա րե լով՝ պետք է նշեմ, որ հա-
մա տեղ ջան քե րով փոր ձում ենք լա վաց-
նել մեր կրթա կան հա մա կար գը»,- նշում 
է հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դա մը՝ 
ընդգ ծե լով, որ բո լոր ո լորտ նե րում էլ կան 
«մաս նա գետ ներ», ո րոնք բո լո րո վին էլ 
մաս նա գետ չեն, ծա նոթ են ի րենց մաս նա-
գի տութ յա նը, սա կայն չեն տի րա պե տում 
կամ էլ տի րա պե տում են, բայց լավ չեն 
դրսևո րում հա մա պա տաս խան վար քա-
գիծ, հմտութ յուն ներ: Ե թե ա պա գա բժիշ կը 
լավ մաս նա գետ լի նե լու հա վակ նութ յուն-
ներ ու նի, ա պա պար տա վոր է իր վրա մեծ 
ջան քեր գոր ծադ րել:

 Բուժ ծա ռա յութ յան պա հես տի փոխգն-
դա պե տը իր տե սա կետն ու նի ռազ-
մաբժշ կա կան կադ րե րի պատ րաստ ման 
վե րա բեր յալ՝ կար ծում է, որ բա նա կին 
անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել բուժ ծա ռա յութ-
յան կազ մա կեր պիչ ներ, ղե կա վար ներ: 
« Մեր բո լոր պա տե րազմ ե րը ցույց տվե-
ցին, որ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը 
պետք է շեշ տը դնի ռազ մաբժշ կա կան 
կազ մա կեր պիչ նե րի պատ րաստ ման վրա, 
ո րոնք ռազ մա կան ի րա վի ճա կում պի տի 
կա ռա վա րեն, ղե կա վա րեն հոս պի տալ ներ 
կամ այլ կա ռույց ներ:  Բու ժա կան աշ խա-
տան քը հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց նում 
էին մեր մո բի լի զաց ված և  կա մա վոր կլի-
նի ցիստ-մաս նա գետ նե րը»,- ա սում է վի-
րա բույ ժը՝ ցա վով անդ րա դառ նա լով այն 
փաս տին, որ պա տե րազ մի ըն թաց քում 
նաև շատ բժիշկ ներ զոհ վե ցին:

 Դա վիթ Մ խի թար յա նը 2016 թվա կա նից 
մինչ օրս նաև ընդ հա նուր վի րա բու ժութ-
յան ամ բիո նի դո ցենտ է:  Նա նշում է, որ 
հա մալ սա րա նը հեշտ ճա նա պարհ չի ան-
ցել, սա կայն այդ ըն թաց քում ու նե ցել է 
մեծ ձեռք բե րում եր: «Շ նոր հա վո րում եմ 
այն բո լոր մարդ կանց, ո րոնք ներդ րում 
են ու նե ցել բու հի կա յաց ման, զար գաց-
ման ըն թաց քում:  Ցա վոք, շա տերն այ սօր 
մեզ հետ չեն, սա կայն մենք հի շում ենք այն 
սերն դին, որն այդ քան ներդ րում և  ջանք 
է դրել»,- ա սում է նա՝ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե լով այն շրջա նա վարտ նե րին, 
ո րոնք բուհն ա վար տե լուց հե տո ոչ միայն 
չեն կտրվել կրթօ ջա խից, այլև ակ տի վո րեն 
ա ջակ ցում են հա մալ սա րա նին՝ հե տա գա 
զար գաց ման հար ցում:

«100-ամ յակն այն մի ջո ցա ռում էր լի նե-
լու, ո րի շրջա նա կում պետք է գնա հա տա-
կան տա յինք այն ա մե նին, ին չը կա տար-
վել է ցայ սօր և  պար տա վո րութ յուն ներ 
վերց նեինք, թե ինչ պետք է ա նենք ա պա-
գա յում»,-եզ րա փա կեց  Դա վիթ Մ խի թար-
յա նը՝ ա պա գա յում մեծ հա ջո ղութ յուն ներ 
մաղ թե լով բո լո րին:

ԼԱՎԷԼԻՆԵԼԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳԽԱՌԱՏ,

ՔԱՆ՝ՑԱԾՐԱԿԱՐԳԲԺԻՇԿ.
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ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր-
դի ան դամ, «Ս ևա նի հո գե կան 
ա ռող ջութ յան կենտ րո նի» տնօ րեն 
 Դա վիթ  Կա րա պետ յա նը բժշկի ու ղին 
և  մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յու նը սկսել է  Հա յաս տա նի հա մար 
դժվա րին ժա մա նա կա հատ վա ծում: 
 Լի նե լով գիտ նա կան նե րի ըն տա նի-
քից՝ բժիշկ դառ նա լու մա սին ե րա զել 
է փոքր հա սա կից. դպրո ցը բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տե լուց հե-
տո՝ կանգ նե լով ի րա վա բա նի և բժշ-
կի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան 
ա ռաջ, ի վեր ջո ընտ րել է բժշկի ու ղին՝ 
ներդ նե լով ջանք ու ե ռանդ մաս նա գի-
տա կան կա յաց ման ճա նա պար հին:  
Բժշ կա կան բու հի ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի 1992 թվա կա նի 
շրջա նա վար տը՝ 1991 թվա կա նից որ-
պես բու ժակ աշ խա տան քի է ան ցել 
ՀՀ ՆԳՆ քրեա կան պա տիժ նե րի 
ի րա կա նաց ման վար չութ յան թիվ 1 
քննչա կան մե կու սա րա նում, որ տեղ 
1992 թվա կա նին՝ բուհն ա վար տե լուց 
հե տո, աշ խա տել է որ պես բժիշկ-վի-
րա բույժ:

 Դա վիթ  Կա րա պետ յա նը մաս նա-
գի տա կան կա յաց ման ճա նա պար հին 
կար ևո րում է ինչ պես բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ սո վո րե լը, այն պես էլ՝ 
ուս մա նը զու գա հեռ մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը: «Այ սօր բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը սո վո րող նե րին տա-
լիս է գործ նա կան հմտութ յուն ձեռք 
բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ներ: Կր-
թա կան հա մա կար գում բազ մա թիվ 
փո փո խութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
բու հի ղե կա վար նե րի սկզբուն քա յին 
մո տե ցում ե րի շնոր հիվ, պատ րաստ-
վում են այն պի սի մաս նա գետ ներ, 
ո րոնք ա պա գա յում որ պես բժիշկ 
ի րենց ար ժա նի տե ղը կու նե նան 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում»,-
ընդգ ծում է նա:

Պ րակ տիկ բժշկութ յա նը հա ջոր դել 
է  Դա վիթ  Կա րա պետ յա նի՝ ա ռող-
ջա պա հա կան կազ մա կերպ չի եր-
կար տա րի նե րի գոր ծու նեութ յու նը, 
իսկ այդ ո լոր տում մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման հար ցում կրկին օգ-
նել է բժշկա կան մայր բու հը: ԵՊԲՀ 
շրջա նա վար տը 2012 թվա կա նին 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում ան ցել է 
վե րա պատ րաս տում՝ «Ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մա կար գի կա ռա վար ման 
և  կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա կից 
հիմ ախն դիր նե րը», 2017 թվա կա նին՝ 

«Ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի 
ֆի նան սա վոր ման, պլա նա վոր ման 
և  է կո նո մի կա յի հիմ ախն դիր նե րը, 
ա ռող ջա պա հա կան մար քե թինգ», 
2019 թվա կա նին՝ «Ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րում բժշկա կան հիմ արկ նե-
րի գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պում» 
կա տա րե լա գործ ման ծրագ րե րը:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յան հիմ ա կան մա սը նա անց կաց-
րել է ի րա վա պահ հա մա կար գում: 
2019 թվա կա նին նրան շնորհ վել է բ/ծ 
գնդա պե տի կո չում:  Տար բեր տա րի նե-
րին  Դա վիթ  Կա րա պետ յանն աշ խա-
տել է ՀՀ ՆԳ և ԱԱ նա խա րա րութ յան 
հա տուկ նշա նա կութ յան զո րա մա սում 
և  սահ մա նա պահ զոր քե րում, ՀՀ ՆԳ 
և ԱԱ նա խա րա րութ յան բժշկա կան 
վար չութ յու նում, ա պա ե ղել է ՀՀ ոս-
տի կա նութ յան բժշկա կան վար չութ-
յան պո լիկ լի նի կա յի պետ:

 Ներ կա յումս՝ ղե կա վա րե լով «Ս ևա-
նի հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ-
րո նը», նշում է, որ ի րա կա նաց նում 
է մար դա սի րա կան ա ռա քե լութ յուն, 
քա նի որ աշ խա տում է սո ցիա լա կան 
կա պե րից զրկված մարդ կանց հետ:

«Ես մաս նա գի տութ յամբ հո գե-
բույժ չեմ, սա կայն իմ մաս նա գի տա-
կան փոր ձի շնոր հիվ այս ո լոր տում 
փոր ձում եմ ի րա կա նաց նել այն պի սի 
բա րե փո խում եր, ո րոնք հնա րա վոր 
կդարձ նեն իմ ղե կա վա րած կա ռույ-
ցի ա ռա ջըն թա ցը՝ հօ գուտ այն տեղ 
բուժ վող հի վանդ նե րի»,- նշում է նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ գերխն դիր է մաս-
նա գետ նե րի ներ հոս քի ա պա հո վու-
մը, ինչ պես նաև հո գե բու ժութ յու նը 
որ պես մաս նա գի տա ցում ընտ րել 
ցան կա ցող ա պա գա բժիշկ նե րի խրա-
խու սու մը հնա րա վոր բո լոր տար բե-
րակ նե րով:

«Ա ռա ջար կում ենք ուս ման վար-
ձի փոխ հա տու ցում՝ պայ մա նով, որ 
ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նա կեն մեզ մոտ»,-
ման րա մաս նում է նա՝ կար ևո րե լով 
կադ րե րի պատ րաստ ման հար ցում 
բու հի ընտ րած մե խա նիզմ ե րը, իսկ 
բժշկա կան ո լորտ նե րը զար գաց նե լու 
հա մար ա ռանձ նաց նում է նպա տա-
կա յին ծրագ րեր՝ նշե լով, որ սո վո րող-
նե րին վե րա պատ րաս տում ե րի լայն 
հնա րա վո րութ յուն ներ տա լով՝ հնա-
րա վոր է նրանց ուղ ղոր դել աշ խա-
տան քի:

Չ նա յած  Դա վիթ  Կա րա պետ յա նի 

ըն տա նի քում բժիշկ ներ չեն ե ղել, սա-
կայն իր ընտ րած ու ղին շա րու նա կում 
է որ դին՝  Ռե նե  Կա րա պետ յա նը, ո րը, 
ընտ րե լով հոր մաս նա գի տութ յու նը, 
այժմ սո վո րում է ԵՊԲՀ ստո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սում 
և  ա պա գա դի մած նո տա յին վի րա-
բույժ է:  

Ինչ պես իր որ դուն, այն պես էլ բո լոր 
ա պա գա բժիշկ նե րին եր կար տա րի-
նե րի փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը կոչ 
է ա նում սի րել ընտ րած մաս նա գի-
տութ յու նը և  ա ռանց ջանք խնա յե լու 
կա տա րե լա գործ վել՝ ո րակ յալ մաս-
նա գետ դառ նա լու հա մար:

Շ նոր հա վո րե լով 100-ամ յա բժշկա-
կան բու հի հո բել յա նը՝  Դա վիթ 
 Կա րա պետ յա նը շեշ տում է. « Բու հը, 
ո րը տա րի ներ շա րու նակ կրթել է 
ան վա նի բժիշկ նե րի, պետք է շա րու-
նա կի իր ան խա փան աշ խա տան քը՝ 
սպի տակ բա նա կին նոր, ա վե լի զար-
գա ցած ու հմուտ սե րունդ ներ տա լով, 
ո րոնք կծա ռա յեն հայ ժո ղովր դին»,-
եզ րա փա կում է հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դա մը:

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՎԵԼ՝ԱՌԱՆՑ

ՋԱՆՔԽՆԱՅԵԼՈՒ
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Խո սե լով մաս նա գի տութ յան յու-
րա հատ կութ յան մա սին՝ քիթ-կո-
կորդ-ա կան ջա բանն ընդգ ծում 
է՝ ԼՕՌ օր գան նե րը գտնվում են 
գան գի խոր քում, դրանք ու սում-
նա սի րե լու հա մար կի րառ վում են 
յու րա հա տուկ գոր ծիք ներ ու սար-
քա վո րում եր՝ ման րա դի տակ ներ, 
էն դոս կո պեր:

ԼՕՌ բժիշ կը զբաղ վում է նաև կե-
րակ րա փո ղի ո րոշ հատ ված նե րի 
ախ տա հա րում ե րով, ա հա ին չու նա 
պար տա վոր է լի նել նաև պա րա նո ցի 
լավ մաս նա գետ: 2008 թվա կա նից 
լի նե լով ԵՊԲՀ քիթ-կո կորդ-ա կան-
ջա բա նութ յան ամ բիո նի վա րի չը` 
Ար թուր  Շու քուր յա նը վստա հեց նում 

է՝  Հա յաս տա նում ամ բիոնն ա ռա ջա-
տար է:

« Վեր ջերս ոչ պե տա կան մի 
շարք բու հե րում ստեղծ վում են 
ամ բիոն ներ, սա կայն բո լոր բժիշկ-
նե րը մաս նա գի տա նում են մեզ 
մոտ, ին չը մե ծաց նում է պա տաս-
խա նատ վութ յու նը ե րի տա սարդ 
կադ րե րին պատ րաս տե լու հար-
ցում»,-գո հու նա կութ յամբ շեշ տում է 
նա: Ո լոր տի մաս նա գե տի խոս քով՝ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՀՄՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐՆԱՎԵԼԻԳՐԱՎԻՉ

ԵՆԴԱՐՁՆՈւՄՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԻ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ

Ար թուր Շու քուր յա նը մեկ տաս նամ յա կից ա վե լի ղե կա վա րում է 
բժշկա կան մայր բու հի քիթկո կորդա կան ջա բա նութ յան ամ բիո

նը: Պ րո ֆե սոր Շու քուր յա նը ման կա բույժ մոր և քիթկո կորդա կան ջա
բան հոր օ րի նա կով մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում ա րագ 
է կողմն ո րոշ վել: « Փոր ձել եմ նրանց նման վել, կար ծում եմ՝ ստաց վել 
է», նշում է ան վա նի բժիշ կը, ով բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վել 
է 1973 թվա կա նին և 1979ին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել այն: Իր 
գի տա կան և բժշ կա կան գոր ծու նեութ յու նը Ար թուր Շու քուր յա նը ծա վա
լել է՝ հա մա գոր ծակ ցե լով հա մաշ խար հա յին բժշկա կան կենտ րոն նե րի 
մաս նա գետ նե րի հետ, բազ միցս վե րա պատ րաստ վել է տար բեր ա ռող
ջա պա հա կան ա ռա ջա տար հաս տա տութ յուն նե րում: 1992 թվա կա նից 
աշ խա տում է «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նում, քիթկո կորդա
կան ջա բա նութ յան բա ժան մուն քի վա րիչն է: «Աշ խա տել եմ կա տա րե
լա գործ վե լու ուղ ղութ յամբ, փոր ձել եմ խո րա նալ մաս նա գի տութ յանս 
մեջ՝ բա ժան մուն քում և  ամ բիո նում ի րա գոր ծե լով այն նո րա գույն նվա
ճումն ե րը, ո րոնք կան իմ մաս նա գի տութ յան մեջ»,հա վե լում է ԵՊԲՀ 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դա մը:
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ա պա գա բժիշկ նե րը բժշկութ յան 
այս ուղ ղութ յունն ընտ րում են՝ մաս-
նա գի տութ յան յու րա հատ կութ յուն-
նե րից ել նե լով:

 « Մար դու զգա յո ղա կան ա նա լի-
զա տոր ներն այս մաս նա գի տութ-
յան ու սում ա սի րութ յան շրջա-
նա կում են»,-ա սում է ամ բիո նի 

վա րի չը՝ ա վե լաց նե լով, որ մաս նա-
գի տաց ման նկատ մամբ հե տաքրք-
րութ յու նը մեծ է:  Ներ կա դրութ յամբ 
ամ բիոնն ու նի 52 կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր:

Բժշ կութ յան այս ո լոր տի զար գաց-
մանն ուղղ ված ա ռաջ նա հեր թութ-

յուն ներն՝ ըստ Ար թուր  Շու քուր յա նի, 
լսո ղութ յու նը վե րա կանգ նող վի րա-
հա տութ յուն ներն են:

« Հա յաս տա նում այս պա հին 

գոր ծում է պե տա կան եր կու ծրա-
գիր՝ ման կա կան հա սա կի նո-
րա ծին նե րի սկրի նին գա յին ծրա-
գի րը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ե րե խա յի ծնվե լու ա ռա ջին 

օ րե րից կողմ ո րոշ վել՝ արդ յոք 
նրա մոտ կան լսո ղութ յան խան-
գա րում եր և  ինչ պես կա րե լի է օգ-
տա կար լի նել: Մ յու սը՝ խխուն ջա-
յին ներ պատ վաստ ման ծրա գիրն 
է, ո րի շնոր հիվ կա րո ղա նում ենք 
ծան րալ սութ յամբ՝ 4-րդ  ա տի ճա նի 

խլութ յամբ ծնված ե րե խա յի լսո-
ղութ յու նը վե րա կանգ նել՝ տե ղադ-
րե լով հա տուկ իմպ լանտ ներ»,-
նշում է քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նը՝ 
շեշ տե լով, որ ո լոր տի մաս նա գետ-
նե րի նպա տակն է ա նընդ հատ 
զար գաց նել բժշկութ յան այս ճյու ղի 
ա ռա ջա տար ուղ ղութ յուն նե րը:

« Կար ևոր վում է ներք թա յին էն-
դոս կո պիկ վի րա հա տութ յուն նե-
րի զար գաց ման ուղ ղութ յու նը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
քիչ տրավ մա տիկ գոր ծո ղութ յուն-
նե րի արդ յուն քում բու ժել սի նու-
սիտ նե րը, հայ մո րիտ նե րը, այդ 
թվում՝ կա տա րել ներ կո կոր դա-
յին վի րա հա տութ յուն ներ, ո րի 
ժա մա նակ նույն պես օգ տա գործ-
վում են ման րա դի տա կը, խո շո-
րաց նող սար քա վո րում ե րը: Իսկ 
այդ հմտութ յուն նե րը ձեռք բե րե-
լու և  կի րա ռե լու հա մար բժիշկն 
անց նում է հա տուկ մաս նա գի տա-
ցում»,-փաս տում է մաս նա գե տը:

Այն ա պա գա բժիշկ նե րը, ո րոնք 
կցան կա նան ընտ րել քիթ-կո կորդ-
ա կան ջա բա նի մաս նա գի տա ցու մը, 
պետք է սկսեն ու սա նո ղա կան տա-
րի նե րից:

«Այս ա ռար կան դա սա վանդ վում 
է 4-րդ  կուր սից: Ե թե հրա պուր-
վել եք այս մաս նա գի տաց մամբ, 
ա պա կանգ չառ նե՛ք:  Դուք հնա-
րա վո րութ յուն ու նեք ամ բիո նի 
մի ջո ցով լրաց նել ձեր հե տաքրք-
րութ յուն նե րը՝ ներ կա լի նե լով 
հի վանդ նե րի զննմա նը, իսկ որ 
ա մե նա կար ևորն է՝ վի րա հա տութ-
յուն նե րին»,-խոսքն ուղ ղե լով ու-
սա նող նե րին՝ կոչ է ա նում ամ բիո նի 
վա րի չը, ա վե լաց նե լով՝ միայն այն 
հան գա ման քը, որ հի վանդ նե րին 
հնա րա վոր է վե րա դարձ նել այն պի-
սի մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցող գոր-
ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ լսո ղութ յու նը, 
քթա յին շնչա ռութ յու նը, հո տա ռութ-
յու նը, ա վե լի հրա պու րիչ է դարձ նում 
մաս նա գի տութ յու նը:

« Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նի 
մաս նա գի տա ցում ա վե լի գրա-
վիչ է դառ նում, երբ այդ ա մե նին 
ծա նո թա նում են գործ նա կան 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լիս»,-
ամ փո փում է եր կար տա րի նե րի 
փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը:
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ծա վա լում եք ակ տիվ 
հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յուն: Ի՞նչ հե տաքրք րութ
յուն ներ ու նեք:

- Հա սա րա կա կան աշ խա տան քով հե տաքրքր վել 
եմ դեռ դպրո ցա կան տա րի նե րից. ե ղել եմ «Ա շա-
կեր տա կան խորհր դի» նա խա գահ, «Ա շա կերտ նե րի 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի» փոխ նա խա գահ:  Մինչ 
հա մալ սա րան ըն դուն վե լը տեղ յակ էի բու հա կան ակ-
տի վութ յուն ծա վա լող կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ յա նը, 
գի տեի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի մա սին, ո րը տա-
րի ներ շա րու նակ սո վո րող նե րի  ինք նա կա ռա վար ման 
և  ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է: 

Ինչ պե՞ս միա ցաք ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի աշ
խա տանք նե րին և  ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ ղե կա վա րում 
եք ՈւԽի աշ խա տանք նե րը:

-ՈւԽ-ին միա ցել եմ ա ռա ջին կուր սից: Սկզ բում հաղ-
թա հա րե ցի հոս քի ա վա գի ընտ րութ յուն նե րը, ո րից 
հե տո իմ աշ խա տանքն ա վե լի ակ տի վա ցավ ՈւԽ-ի 
կազ մում. դար ձա ֆա կուլ տե տա յին խորհր դի փոխ նա-
խա գահ, ա պա՝ նա խա գահ, այ նու հետև ընտր վե ցի ու-
սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ:

 Բու հում իմ կար գա վի ճա կին մո տե նում են որ պես ծա-
ռա յութ յուն, և  ես պատ րաստ եմ ցան կա ցած ե ղա նա կով 
օգ տա գոր ծել հնա րա վո րութ յուն ներս՝ ու սա նող նե րին 

ՈւԽՆԱԽԱԳԱՀ

ՏԻԳՐԱՆԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ

ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԸԴԱՐՁՆՈւՄԷՆՊԱՏԱԿ

ԵՎՈւՂԻՆԵՐՓՆՏՐՈւՄԴՐԱՆՑ

ՀԱՍՆԵԼՈւՀԱՄԱՐ

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4րդ  կուր սի 
ու սա նող  Տիգ րան Ա լեք սան յա նը բժշկա կան բու հում 
այ սօր ղե կա վա րում է բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու
սա նո ղա կան խորհր դա րա նը:  Մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րե լիս ա ռաջ նորդ վել է բու ժաշ խա տող տա տի կի 
օ րի նա կով, մաս նա գի տաց ման հար ցում դեռ չի կողմ
նո րոշ վել, սա կայն վստահ է, որ այն կու նե նա վի րա
բու ժա կան ուղղ վա ծութ յուն: 

Ա պա գա բժիշկ  Տիգ րան Ա լեք սան յա նի հետ զրու ցել 
ենք բու հում նրա հա սա րա կա կան ակ տի վութ յան, ու
սա նո ղա կան խորհր դա րա նի դե րի և  այս կա ռույ ցի 
գոր ծու նեութ յան մա սին: 
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Ուսանողի անկյուն
օ գուտ տա լու հա մար: Չ նա յած դեռևս ոչ մեծ փոր ձա-
ռութ յանս՝ ե րա զանք ներս դարձ նում եմ նպա տակ և 
փնտ րում ու ղի ներ՝ դրանց հաս նե լու հա մար:  Մինչ այս 
պա հը դրանք ի րա կա նաց վել են աշ խա տան քի շնոր հիվ:

Կ ներ կա յաց նե՞ք ՈւԽի գոր ծու նեութ յու նը: Ինչ պե՞ս են 
ա պա գա բժիշկ ներն ան դա մակ ցում, և  ի՞նչ է պա հանջ
վում նրան ցից:

- Շուրջ ե րեք տաս նամ յակ է՝ ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նը գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց նում բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում:  Հան րա պե տութ յու նում մեր ու սա նո-
ղա կան կա ռույ ցը միակն է որ պես խորհր դա րան, մյուս-
նե րը՝ խոր հուրդ ներ են: Ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, 
որ մեզ մոտ ո րո շում երն ըն դուն վում են ոչ թե մեկ ան ձի 
կամ քով կամ թե լադ րան քով, այլ խմբա յին քննար կում-
նե րի արդ յուն քում:

ՈւԽ-ն  ու նի տար բեր են թա կա ռույց-ստո րա բա ժա-
նում եր, ո րոնք, ըստ ուղղ վա ծութ յան, զբաղ վում են 
ի րենց աշ խա տան քով: Դ րանք ա պա հո վում են ու սա-
նող նե րի մշա կու թա յին կյան քը, ժա ման ցը, զբաղ վում 
են ու սում ա մե թո դա կան հար ցե րով:  Գո յութ յուն ու նեն 
նաև ֆա կուլ տե տա յին խոր հուրդ ներ, ո րոնք հա մա պա-
տաս խան աշ խա տանք ներ են տա նում տվյալ ֆա կուլ-
տետ նե րի սո վո րող նե րի հետ: Ու սա նո ղի հետ կապ ված 
ցան կա ցած հարց գտնվում է ՈւԽ-ի հե տաքրք րութ յան 
շրջա նա կում: Այն բաց կա ռույց է, և  մեր աշ խա տանք նե-
րին ան դա մակ ցե լու հա մար որ ևէ ար գելք չկա ու սա նո-
ղի հա մար:  Յու րա քանչ յու րը, ով զբա ղեց նում է ո րո շա կի 
կար գա վի ճակ կամ կրում է պա տաս խա նատ վութ յուն, 
ընտր վում է ու սա նող նե րի կող մից, նրանց ցան կութ-
յամբ և ք վեով՝ դառ նա լով պատ վի րակ վեր ջին նե րիս 
խնդիր նե րը բարձ րաց նե լու հա մար:

Ի՞նչ է տա լիս սո վո րո ղին ՈւԽի ան դամ լի նե լը:
- Քա նի որ հա մալ սա րա նա կան տա րի նե րը կար ևոր 

են ան հա տի ձևա վոր ման գոր ծում, մենք տար բեր մի ջո-
ցա ռում ե րի մի ջո ցով փոր ձում ենք նպաս տել ան հա տի 
ձևա վոր մա նը, բարձ րաց նել սո վո րող նե րի սո ցիա լա-
կան պա տաս խա նատ վութ յու նը, ին չը մեր օ րե րում շատ 
կար ևոր է: Այժմ պատ րաս տում ենք նա խա գիծ, որ տեղ 
հստակ կընդգծ վեն ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յան 
ձևե րը: Այն նաև նպա տակ ու նի ու սա նող նե րին ման րա-
մասն ի րա զե կել ՈւԽ-ի մա սին, և  թե տաս նամ յակ նե րի 
ըն թա ցում ինչ կար ևո րութ յուն է ու նե ցել կա ռույցն ու սա-
նող նե րի հա մար:  Քա նի որ վեր ջին շրջա նում շատ են 
շա հար կում ե րը ՈւԽ-ի դե րի, գոր ծա ռույթ նե րի և  արդ-
յու նա վե տութ յան հետ կապ ված, մենք փոր ձել ենք և 
 մեզ հա ջող վել է կոտ րել այդ կարծ րա տի պը:

Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են 300-400 ու սա նո-
ղի կող մից, ո րոնք կա րո ղա նում են սո վո րե լուն զու գա-
հեռ ի րենց  բազ մազ բաղ ա ռօր յա յից ժա մա նակ տրա-
մադ րել և զ բաղ վել տար բեր հար ցե րով:  Մեր ծրագ րե րը 
հա մալ սա րա նի յու րա քանչ յուր սո վո րո ղի հա մար են: 
Դժ վար գտնվի ու սա նող, ո րը սո վո րե լու տա րի նե րին 
մաս նակ ցութ յուն չի ու նե ցել ՈւԽ որ ևէ մի ջո ցառ ման: 

 Կախ ված ժա մա նա կից և ՈւԽ նա խա գա հից՝ յու րա
քանչ յուր ՈւԽ իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու նի: 
Ին չո՞վ է տար բեր վում այ սօր վա ՈւԽն:

- Մենք զբաղ վում ենք այն աշ խա տան քով, ո րին կոչ-
ված ենք:  Կար ծում եմ` մեր ժա մա նակ նե րի ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը դրա նում 
է:

Ու սա նո ղա կան ակ տի վութ յու նը նպաս տու՞մ է մաս
նա գի տա կան կա յաց ման գոր ծին:

- Մեր ծրագ րերն անխ տիր վե րա բե րում են բո լո րին: 
Ինչ պես կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի, այն պես էլ 
պա տե րազ մի օ րե րին ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը մեծ հոս քով 
հեր թա պա հութ յուն ներ են ի րա կա նաց րել հի վան դա-
նոց նե րում:  Մենք, հա մա կար գե լով այդ աշ խա տանք նե-
րը, նպաս տել ենք, որ նրանց հետ կապ ված ցան կա ցած 
խնդիր ստա նա իր լու ծու մը:

ՈւԽ-ն  տար բեր թե մա նե րով կազ մա կեր պում է մաս-
նա գի տա կան հա մա ժո ղով եր, ո րոնք ազ դում են ու սա-
նող նե րի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի, ինչ պես նաև նեղ 
մաս նա գի տութ յան կողմ ո րոշ ման վրա:  Մեր պարտքն 
ենք հա մա րում ա ռա վե լա գույնս ի րա զե կել սո վո րող նե-
րին նա խընտ րած մաս նա գի տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: 
Այս տար վա ըն թաց քում այ ցե լել ենք շուրջ 50 դպրոց՝ 
Եր ևա նում և  մար զե րում, աշ խա տանք ներ ենք տա նում 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով, ո րոնց մեջ կար ևոր մաս են 
կազ մում նաև մի ջազ գա յին կա պե րի հաս տատ մա նը 
ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րը:

100ամ յա բժշկա կան բու հը յու րա քանչ յուր սո վո
րո ղի վրա հետք է թող նում:  Փո խե՞լ է  Ձեզ, արդ յոք, 
ԵՊԲՀն, բժշկա կան մի ջա վայ րը:

-Ինձ հա մար պա տիվ է սո վո րել Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում, քա նի որ այն ու նի հա րուստ պատ մութ յուն, ա վան-
դույթ ներ: Այս տեղ կրթվե լով՝ մե զա նից յու րա քանչ յու րը 
ձևա վոր վում է որ պես ան հա տա կա նութ յուն: ԵՊԲՀ-ն 
 կա րո ղա ցել է ստեղ ծել այն մի ջա վայ րը, որ տեղ մար-
դիկ՝ ո րոնք ու նեն ցան կութ յուն, նպա տակ ներ, ստա նան 
ինք նադրս ևոր ման հնա րա վո րութ յուն: Այս մի ջա վայ րը 
դրա կա նո րեն է ազ դել իմ բնա վո րութ յան գծե րի և  աշ-
խար հըն կալ ման վրա:

Այս տեղ մենք ու նենք պատ վար ժան դա սա խոս ներ, 
ո րոնք կես դա րից ա վե լի բու հի մի մասն են: Ն րանց 
օ րի նա կով մենք շատ բան ենք սո վո րում, ո րը, բնա կա-
նա բար, կազ դի որ պես մարդ և  մաս նա գետ՝ մեր ան ձի 
ձևա վոր մա նը:



ԵՊԲՀ աս պի րանտ, ար դեն նաև կրտսեր գի տաշ խա տող  Գո հար 
 Կա րա պետ յա նի կյան քը կտրուկ փոխ վեց 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րից՝ Ադր բե ջա նի հրահ րած 44-օր յա պա տե րազ մի հետ ևան քով:

 Նախ քան պա տե րազ մը, այդ ըն թաց քում և գ րե թե պա տե րազ մա կան 
վեր ջին օ րե րը (մինչև հի վան դա նո ցի տար հա նու մը)  Գո հարն  աշ խա տել 
է Ս տե փա նա կեր տի  Հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նում՝ որ պես 
բժիշկ-լա բո րանտ: Ե րի տա սարդ մաս նա գետն օ րու գի շեր՝ քիչ բա ցա-
ռութ յուն նե րով, անց կաց րել է հի վան դա նո ցում:  Լա բո րա տո րիան, որ-
տեղ աշ խա տել է  Գո հա րը, հի վան դա նո ցա յին այլ ծա ռա յութ յուն նե րի 
հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղա կայ վել է բուն-
կե րում:  Պա տե րազ մից հե տո՝ ու սու մը շա րու նա կե լու և  աշ խա տան քով 
պայ մա նա վոր ված նա այժմ տե ղա փոխ վել է Եր ևան:

 Գո հարն Ար ցա խից է, ա վար տել է Ս տե փա նա կեր տի թիվ 1 միջ նա-
կարգ դպրո ցը և  ըն դուն վել  Ռուս-հայ կա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա-
րա նի բժշկա-կեն սա բա նա կան ֆա կուլ տետ: « Ցա վոք, հա մալ սա րանն 
ա վար տե լուց հե տո նեղ մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան շրջա նա կը լայն 
չէր: Ըն դուն վել եմ ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
կենտ րո նի լա բո րա տոր ախ տո րո շում մաս նա գի տութ յամբ կլի նի կա կան 
օր դի նա տու րա և  զու գա հեռ աշ խա տան քի ան ցա նաև Եր ևա նի բժշկա կան 
կենտ րոն նե րից մե կում: Ե րեք ու կես տա րի աշ խա տե լուց հե տո վե րա դար
ձա Ար ցախ: 2016ին ըն դուն վե ցի աս պի րան տու րա ԵՊԲՀի կեն սա քի մա յի 
ամ բիո նում, և, կա րե լի է ա սել՝ բժշկա կան հա մալ սա րանն այդ ժա մա նակ 
ներ կա յա ցավ իր ողջ հմայ քով»,-պատ մում է աս պի րան տը:

 Գո հար  Կա րա պետ յանն ընտ րել է նեյ րո գի տութ յան ո լոր տը, մաս նա վո-
րա պես այժմ աշ խա տում է՝ ու սում ա սի րե լով Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան 

դեպ քում ոսկ րա ծու ծի հնա րա վոր փո խազ դե ցութ յունն ու ղե ղի վրա: Ն րա խոս քով՝ 
ներ կա յիս նպա տակ նե րը կապ ված են թեկ նա ծո ւա կան թե զի հետ՝ աշ խա տել և ս տա-
նալ «պրո դուկտ», ո րը հույս ու նի փոք րիկ ներդ րում կլի նի գի տա կան՝ մաս նա վո րա-
պես նե յոր գի տութ յան ո լոր տի բազ մա թիվ գաղտ նիք նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում:

 Նա ընտ րել է ոչ թե գիտ նա կա նի, այլ հե տա զո տո ղի ու ղին:

 « Գիտ նա կանն այլ հաս կա ցութ յուն է, ո րին չեմ հանդգ նում հա վակ նել:  Հե տա զո տո ղի 
ու ղին սկսվում է իմ հե տաքրք րութ յամբ և  սի րով՝ դե պի բժշկա գի տութ յու նը, դե պի 
մար դը: Օ րի նա չափ է, որ ա ռեղծ վա ծա յին մար դու ու սումն ա սի րութ յուն նե րը պետք 
է սկիզբ առ նեն ու ղե ղից, այդ իսկ պատ ճա ռով սկսել եմ հենց ու ղե ղի հե տա զո տութ
յուն նե րից՝ կեն դա նա կան մո դել ներ օգ տա գոր ծե լով»,- ման րա մաս նում է հա մալ սա-
րա նա կա նը:

Անդ րա դառ նա լով գի տութ յան թե մա յին՝ ե րի տա սարդ հե տա զո տո ղը գտնում է, որ 
 Հա յաս տա նում գի տութ յու նը հու սա լի ձեռ քե րում է:

«Ու նենք հրա շա լի գիտ նա կան ներ և  ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներ, ո րոնց գի տա կան միտ քը շատ 
ճկուն է, ով քեր ճիշտ հար ցադ րումն եր են ա նում և  գի տա կա նո րեն մո տե նում դրանց լուծ մա նը: 
Կ ցան կա նա յի, որ հայ րե նի քում նրանց  ստեղ ծա գոր ծե լու պայ ման ներն ա վե լի բա րեն պաստ լի նեն՝ 
ամ բողջ նե րու ժը դրսևո րե լու հա մար»,- նկա տում է  Գո հա րը:

Ն րա դի տարկ մամբ՝  գի տութ յու նը պետք է զար գա նա բո լոր ո լորտ նե րում:  Նա՝ որ պես նեյ րո գի-
տութ յան լա բո րա տո րիա յի աս պի րանտ, շատ ոգ ևոր ված է ԵՊԲՀ-ում՝ ա ռա ջի կա յում ու ղե ղի հե տա զո-
տութ յան կենտ րոն հիմ ե լու գա ղա փա րով:

Այս քայ լը հիա նա լի հիմք կլի նի, որ ա վե լի շատ ե րի տա սարդ ներ հե տաքրքր վեն և զ բաղ վեն գի-
տութ յամբ, ինչ պես նաև ար դեն կա յա ցած բժիշկ ներն ի րենց պրակ տիկ գոր ծու նեութ յու նը հա մա տե-
ղեն գի տա կա նի հետ, քա նի որ այ սօր վա աշ խար հում լավ մաս նա գետ լի նե լու հա մար պետք է քայ լել 
գի տութ յան հետ հա մըն թաց: 

Աս պի րան տը ցան կա նում է նպաս տել ֆուն դա մեն տալ գի տութ յան զար գաց մա նը  Հա յաս տա նում և 
Ար ցա խում: Ն րա հա մար գի տութ յու նը աշ խար հա ճա նաչ ման և  ինք նա ճա նաչ ման ճշգրիտ ու ղի է:

ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆ՝ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ
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24-ամ յա  Դիվ յա Տ յա գին 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 տի շրջա նա վարտ է: Հն դիկ ա պա գա վի րա բույ ժը 
վստահ է, որ բժիշ կը պա ցիենտ նե րի ա ռող ջութ յան ե րաշ խա-
վորն է:  

«Ի սկզբա նե հե տաքրքր ված էի մար դու մարմն ի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րով, իսկ բժիշկ դառ նա լու ո րո շումս պայ մա
նա վոր ված էր կյան քեր փրկե լու ցան կութ յամբ: Բժշ կութ յունն 
ինձ միշտ շատ է հե տաքրք րել: Ձգ տում եմ ա վե լի ու ա վե լի 
շատ բան ի մա նալ բժշկութ յան մա սին, որ պես զի կա րո ղա նամ 
բու ժել մարդ կանց:  Դա ինձ նույն պես եր ջան կութ յուն է պատ
ճա ռում», - ա սում է  Դիվ յան՝ հա վե լե լով, որ ող ջու նե լի է, երբ 
մեծ է կա րիե րա յում հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու ձգտու մը:

Անդ րա դառ նա լով Հնդ կաս տա նում պար տա դիր FMGE (For-
eign Medical Graduate Examination) քննութ յա նը՝ ա պա գա բժիշ-
կը նշում է, որ այն օ տա րերկր յա բժշկա կան ա վար տա կան 
քննութ յուն է, որն անց կաց վում է Հնդ կաս տա նի քննութ յուն նե-
րի ազ գա յին խորհր դի կող մից:  Սա, նրա խոս քով, սքրի նին գա յին թեստ է Հնդ կաս տա-
նի այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րոնք բժշկա կան կրթութ յուն են ստա ցել երկ րի սահ-
ման նե րից դուրս:

« Քա նի որ ես ա վար տե ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նը 2020 թվա կա նի հու լի սին, իսկ 
իմ FMGE քննութ յունն օ գոս տո սի 31ին էր, ուս տի պատ րաստ վե լու հա մար ու նեի ըն
դա մե նը մեկ ա միս: Այս ամս վա ըն թաց քում ես ո րո շե ցի կրկնել ստա ցածս գի տե լիք նե
րը, քա նի որ «կրկնութ յու նը հա ջո ղութ յան բա նա լին է»: ԵՊԲՀ-ն  կար ևոր դեր խա ղաց 
այս հար ցում. հա մալ սա րա նում ու սա նե լու տա րի նե րին ստա ցած գի տե լի քի շնոր հիվ 
ըն դա մե նը մեկ ա միս պատ րաստ վե լը բա վա րար էր քննութ յու նը հա ջո ղութ յամբ հանձ-
նե լու հա մար», - պատ մում է  Դիվ յա Տ յա գին:

Շր ջա նա վար տը խոս տո վա նում է, որ սի րում է  Հա յաս տանն ու հայ ժո ղովր դին:

« Հա յաս տանն իմ երկ րորդ տունն է, որ տեղ ես անց կաց րել եմ կյան քիս կար ևո րա
գույն վեց տա րի նե րը:  Շատ լավ էի ինձ զգում` հայհնդկա կան ջերմ հա րա բե րութ յուն
նե րը տես նե լով», - ա սում է նա:

Բժշ կա կան մաս նա գի տաց ման հար ցում  Դիվ յան կընտ րի սրտա յին վի րա-
բու ժութ յու նը կամ նյար դա վի րա բու ժութ յու նը:

Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում հնդիկ ա պա գա բժիշ կը կցան կա նար մալ և  
աշ խա տել  Հա յաս տա նում:

Ն րա կար ծի քով՝ լավ բժիշկ լի նե լու հա մար կար ևոր է լավ ունկն դիր լի նե լը:

«Բ ժիշ կը պետք է պա տաս խա նի պա ցիեն տի հար ցե րին պարզ լեզ վով՝ 
ա ռանց չա փից շատ բժշկա կան տեր մի նա բա նութ յան:  Նա պետք է ազ նիվ 
լի նի, բայց նաև՝ հու սադ րող, նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ ի րա վի ճա կը 
բարդ է», - ա սում է շրջա նա վար տը:

Ա պա գա բժիշկ նե րին  Դիվ յան խոր հուրդ է տա լիս ա մեն օր վե րըն թեր ցել 
ու սում ա սի րած մաս նա գի տա կան նյու թե րը, ին չը հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
լա վա գույն ճա նա պարհ նե րից է:

ԲԺԻՇԿԸՊԱՑԻԵՆՏԻ

ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆ
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Ֆիլի պինների ց բժշկակա ն կրթութ յուն ստանալո ւ 
նպատա կով Երևան  ժամանա ծ ուս անողո ւհի Այվի 
Ս ալադա գայի հ ամար  բժիշկ դառնալը  մանկութ յան 
երազա նք էր: 

Երևանի  Մխիթա ր Հերա ցու անվան  պետակա ն բժշկակա ն 
համա լսարանի  ընդհանո ւր բժշկութ յան ֆակուլ տետի 
չ որրորդ  կուրսի ո ւսանողո ւհի Այվին  ապագա  անոթա յին 
վիրաբո ւյժ է:  Ծնվել  է Ֆիլի պինների  Տակլ ոբան  քաղաքո ւմ:

32-ամյա Ա յվին միշտ պատկերա ցրել է, թե ինչպես  է 
բուժում  մարդկանց  և օգն ում նրանց ապաքի նվել: «Ինձ 
գոհուն ակութ յուն է պատճառու մ այն  գիտակց ումը,  որ 
ես կարող  եմ օգնել  և փրկել  կյանքեր» , - ասում  է Այվին,  
որին  կրթություն  ստանալո ւ հարց ում միշտ աջակց ել են 
ծնողները :

«Երբ ընդուն վեցի ք ոլեջ,  որոշե ցի սովորե լ «Բուժ-
քույրակա ն գործ » մասնագի տություն ը: Ցավո ք, 
իմ երկրում  լիցենզ ավորվ ած բուժքույ ր դառն ալուց  
հետո ը նտանիքս  որոշա կի  դժվարութ յունների  առաջ 

 կանգնեց,  արդյուն քում փոխվեցի ն ապա գայի ի մ բոլո ր ծրագր երը:  Տարի ներ շարուն ակ աշխատե լ 
եմ  հիվանդ անոցու մ, իսկ հետագա յում ավելի  լավ ապագա յի տեսլակա նով տեղափո խվեցի Ա ՄԷ՝ 
Դուբ այ», - պատմում  է Այվին: 

Ապագա  բժշկուհին  հավատո ւմ է,  որ մարդու  հետ պատահո ղ ամե ն ինչ ի հիմքում  կա պատճառա-
հետևանք ային  կապ:

«Իմ ընտանի քի բիզնեսը  հետագա յում վերաճե ց զարգ ացած  ձեռնարկ ության:  Այդ ժամանա կ 
մայր ս, հիշելո վ, թե որքան  շատ էի ուզում  բժիշկ դառնալ,  հարցրեց՝  արդյո՞ք  դեռ հետաքր քրված 
եմ իմ երազա նքով: Հոգու  խորք ում դեռ փափագու մ էի  բժիշկ դառնալ,  բայց երբեք  չէի մտածի,  որ 
հնարավո րություն  կլինի ե րազանք ս իրա գործելու : Ծնողն երս խնդրեցին  ինձ՝ ընտրել  բժշկական 
 համալս արան» , - ասում  է օտարե րկրացի ս ովորո ղը:

Վստահե լի մարդկանց ից մեկի խ որհրդով  նա որպես   կրթական  հաստատո ւթյուն ընտրում  է Երևանի  
պետակա ն բժշկակա ն համա լսարանը : Այվին  հիշում  է՝ երբ առաջի ն անգ ամ Հայա ստան եկավ,  
միանգամի ց սիրա հարվեց  մայրաքա ղաք Երևանի ն:

«Հիշու մ եմ,  թե ինչքան  հիացած  էի քաղաքի  գեղեցկ ությամբ , մաքուր  օդով,  հին շենքերո վ: 
Մարդ իկ այստեղ  ջերմ և ընկ երասե ր են,  միշտ պատրաստ  են օգնել:  Երևանն  ինձ համար  կտրուկ 
փոփոխու թյուն էր, քանի ո ր և՛ Մանի լան, և՛ Դուբ այը շ ատ ակտիվ  շնչով լեցուն  քաղաքն եր են. 
բոլորը  միշտ վազքի մե ջ են: Իսկ Հայա ստանում  իմ կյանքն ավելի  հանգիստ  է. ես գիտեի,  որ ճիշտ 
որոշու մ կայա ցրի»:

Խոսե լով ԵՊԲՀ-ում կրթության  մասին՝  Այվին  իր գոհուն ակութ յունն է հայտնում  դասախո սներին,  
որոնք  ոչ միայն գիտելի քներ են փոխանց ում, այլև շատ հոգատա ր են  ուսանո ղների ն կատմամբ :

Լավ  բժշկի համար,  ըստ նրա, ամենա կարևորն  ամուր  հիմքն է. «Բժիշկ ը պետք է իմանա  և հասկ-
անա,  թե ինչի հ ետ գործ ունի,  որպեսզ ի հիվանդ ների բ ուժում ը և կյանք եր փրկելն առավե լ հեշտ  
ստացվի:  Երկրորդ , բժիշկը պ ետք է համառ  և հետև ողակա ն լինի :

Եվ, վերջապե ս, լավ բժիշկը պ ետք է իմանա , թե երբ պետք է օգնութ յուն խնդրի: Սեփա կան թերութ-
յուններն  ընդուն ելը և  ուրիշն երի կ արիքը  զգալը դ եռ չի նշանակու մ, որ դու թույլ ես կամ անարդ-
յունավե տ ես  աշխատու մ: Ինձ համար  դա նշանակու մ է,  որ բժիշկն այնքան  պատասխ անատու  է, 
 որ իր հիվանդ ներին  սեփակա ն հպարտ ություն ից վեր է դասում », - կարծում  է Այվին:  

Ապագա  բժիշկների ն նա մի այն մեկ խորհուր դ ուն ի, այն է` համարձ ակ լինել: 
«Եղե՛ք  բավակա ն համա րձակ՝ սովորե լու այն բաները , որոնք  դուք պետք է իմանա ք, քանի 

դ եռ ձեր դասախո սները փ ոխանց ում են ձեզ իրենց  գիտելի քները:  Եղեք  այնքա՛ն  համարձ ակ, որ 
հարցնեք  այն բաների  մասին,  որոնք  չգիտեք:  Եվ այնքա՛ն  համարձ ակ եղեք,  որ ամեն  ինչը մի այնակ 
 դիմագր ավեք,  քանի ո ր, ի վերջո,  ձեր հիվանդ ի կյանքը կ ախված  է լինելու  ձեզն ից և միայ ն ձեզն-
ից: Կյանք ը հեշտ չէ, միաժամա նակ, այն դժվար չէ: Ես խորապե ս հավա տում եմ, որ հետևողա կան 
մարդն անպայմ ան հաջողու թյան կհասնի»,  - եզրափա կում է Այվի Ս ալադա գան:

ԲԺԻՇԿԴԱՌՆԱԼԸ

ՄԱՆԿՈւԹՅԱՆԵՐԱԶԱՆՔԷՐ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի գրա դա րա նի նախ կին եր կա րամ-
յա ղե կա վար, գրա դա րա նա գետ Գ րի գոր  Հա ջի- Մու րադ յա նի 
հե ղի նա կած մա տե նագ րութ յու նը դուստ րը՝ բա նա սեր Ան ժե լա 
 Մու րադ յանը նվի րա բե րեց բժշկա կան 100-ամ յա հա մալ սա րա-
նին:

« Հայրս մեծ նվի րու մով գրել է բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
մա տե նա գի տութ յու նը` ստեղծ ման օ րից սկսած:  Ման րա մասն 
ներ կա յաց նե լով, թե ինչ պես և  ով քեր են ե ղել բժշկա կան բու
հի կար կա ռուն պրո ֆե սոր ներն ու դո ցենտ նե րը, աշ խա տա
կից նե րը, ամ բիո նի վա րիչ նե րը` ի րենց լու սան կար նե րով և 
 կեն սագ րա կան տե ղե կատ վութ յամբ, աղբ յուր նե րով և հ ղում
նե րով»,- պատ մեց Ան ժե լա  Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ հայ րը 
նվի րու մով է ահ ռե լի աշ խա տան քը կա տա րել:

ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վար  Շու շան  Դա նիել յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց նվի րա բե րութ յան հա մար՝ ընդգ-
ծե լով, որ պատ մա կան նշա նա կութ յամբ նյու թե րը ա ռա վել 
քան ար ժե քա վոր են հատ կա պես բու հի 100-ամ յա հո բել յա-
նի շրջա նա կում, քա նի որ հա մալ սա րա նի կող մից նյու թե րի 
ար խի վաց ման, մշակ ման ծա վա լուն աշ խա տանք է ի րա կա-
նաց վել:

 Նա տե ղե կաց րեց, որ ա ռա ջի կա յում կվե րա բաց վի լիո վին 
ար դիա կա նաց ված բժշկա կան թան գա րան, որ տեղ տեղ 
կգտնի նաև  Մու րադ յան նե րի ըն տա նի քի կող մից նվի րա-
բեր ված այս ե զա կի մա տե նագ րութ յու նը:

 Հա մա կարգ չա յին տպագ րութ յամբ կազմ ված մա տե նագ-
րութ յու նը հե ղի նա կը չի հասց րել հրա տա րա կել, սա կայն այն 
հանձ նե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նին՝ դուստ րը վստահ է, 
որ այդ կերպ հա րա զատ կրթօ ջա խում վառ կմա հոր հի-
շա տա կը: Ան ժե լա  Մու րադ յա նը հոր ղե կա վար ման օ րոք մի 
քա նի տա րի աշ խա տել է բժշկա կան հա մալ սա րա նի գրա-
դա րա նում:

 Փաս տում է, որ հայ րը, լի նե լով պա տաս խա նա տու և 
սկզ բուն քա յին մարդ, մշտա պես կար ևո րել է յու րա քանչ-
յուր գրքի, ատ լա սի, տպագ րա կան նյու թի խնամ քով 
պահ պա նու մը:

Գ րի գոր  Նա զա րի  Հա ջի- Մու րադ յա նը ծնվել է 1935 
թվա կա նին, աշ խա տել է ԵՊԲՀ գրա դա րա նում 1988-
1996թթ.: Իր գոր ծին նվիր ված մա տե նա գե տը մա հա ցել 
է 2020 թվա կա նին:  Բա ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
գրա դա րա նից նա մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն 
է ծա վա լել նաև  Հա յաս տա նի ազ գա յին գրա դա րա նում:

Ն շենք, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի կող մից Ան ժե-
լա  Մու րադ յա նին հանձն վեց շնոր հա կա լա գիր՝ Գ րի գոր 
 Հա ջի- Մու րադ յա նից ժա ռան գած մա տե նագ րութ յու նը 
ԵՊԲՀ-ին նվի րա բե րե լու հա մար:

ԵՊԲՀ-ԻՆՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵՑԳՐԻԳՈՐ

ՀԱՋԻ-ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻՀԵՂԻՆԱԿԱԾ

ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցի գի նե կո լո գիա կան վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի 
մաս նա գետ նե րը կա տա րել են հեր թա կան բարդ վի-
րա հա տութ յու նը։  75 տա րե կան պա ցիեն տը դի մել 
էր՝ գան գատ վե լով ո րո վայ նի չա փե րի մե ծա ցու մից, 
ո րո վայ նի և  ձախ գոտ կա յին հատ վա ծում առ կա ճա-
ռա գայ թող բնույ թի ցա վե րից, ոտ քե րի այ տուց վա-
ծութ յու նից, հևո ցից և  մար սո ղա կան հա մա կար գի 
խան գա րում ե րից։

Խն դիրն ախ տո րո շե լու նպա տա կով կա տար վել են 
գոր ծի քա յին հե տա զո տութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
հա մա կարգ չա յին շեր տագ րում (KT)՝ կոնտ րաս տա-
վոր մամբ:  Հի վան դի մոտ ախ տո րոշ վել է 35.0-33.0 սմ 
տ րա մագ ծով, սո լիդ բնույ թի գո յա ցութ յուն՝ դե պի ար-
գան դի ձախ հա վե լում եր նե րա ճով, որն ու ներ հե տո-
րո վայ նամ զա յին տե ղա կա յում և  սերտ հպման մեջ էր 
գտնվում հա րա կից օր գան նե րի հետ՝ ա ռա ջաց նե լով 
հա րե րի կա մա յին և  հա րեն թաս տա մոք սա յին գեղ ձի 
ճար պաբջ ջան քի այ տուց։

 Պայ մա նա վոր ված ու ռուց քա յին կոմպ րե սիա յով՝  
պա ցիենտն ու ներ նաև ձա խա կողմ յան հիդ րոու րե-
թե րո նեֆ րոզ (ե րի կա մի ա վա զա նի և  մի զա ծո րա նի 
լայ նա ցում)։

 Նախ քան վի րա հա տութ յու նը կա տար վել է ձախ 
մի զա ծո րա նի ստեն տա վո րում։ Ա ռանց կապ սու լա յի ամ բող ջա կա նութ յան 
վաս ման՝ լա պա րաս կո պիկ ե ղա նա կով ի րա կա նաց վել է ու ռուց քի բա րե-
հա ջող հե ռա ցում։  Վի րա հա տութ յունն ար վել է օն կո գի նե կո լո գիա կան թի մի՝ 
ԵՊԲՀ օն կո լո գիա յի ամ բիո նի օն կո գի նե կո լոգ, բ.գ.թ. Ար սեն Ա փո յա նի, վի-
րա բույժ-օն կո գի նե կո լոգ  Վազ գեն Մ նա ցա կան յա նի և կ լի նի կա կան օր դի նա-
տոր Ան ժե լա  Բո յաջ յա նի կող մից։

Հ յուս ված քա բա նա կան հե տա զո տութ յամբ ախ տո րոշ վել է միկ սոիդ լի պո-
սար կո մա։  Հի վան դի վի ճա կը գնա հատ վում է բա վա րար։

ՀԵՐԹԱԿԱՆԲԱՐԴ
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Բժշկա կան մայր բու հում տե ղի ու նե ցավ մի ջո ցա ռում` նվիր ված բուժ-
քույ րե րի մի ջազ գա յին օր վան: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
շնոր հա վո րե լով մի ջո ցառ մա նը ներ կա ե րեք հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի և  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րո նի բուժ քույ րե րին, շեշ տեց նրանց աշ խա տան քի կար ևո րութ յու նը 
սպի տակ բա նա կի շար քե րում:

« Ձեր անձ նու րաց, հո գա տար, ար հես տա վարժ աշ խա տան քի հա-
մար խո րին շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում թե՛ որ պես հա մալ սա-
րա նի ղե կա վար, թե՛ որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի:  Դուք, կտրվե լով ձեր 
ա ռօր յա յից, շատ ան գամ զո հա բե րե լով անձ նա կան ժա մա նա կը, ըն-
տա նի քի շա հե րը, ծա ռա յում եք օ տար մարդ կանց՝ նույն հո գա տա-
րութ յամբ, ինչ պես ըն տա նի քի ան դա մին: Ա ռանձ նա հա տուկ ու զում 
եմ նշել 2020 թվա կա նը, տա րի, որն ու նե ցավ բե կում ա յին նշա նա-
կութ յուն մեր կյան քում՝ խնդիր նե րով, դժբախ տութ յուն նե րով:  Դուք, 
սպի տակ խա լաթ հագ նե լով, ան վե րա պա հո րեն ծա ռա յե ցիք մեր ժո-
ղովր դին: Ս րանք լոկ խոս քեր չեն. ծայ րա հեղ ի րա վի ճակ նե րում սպի-
տակ բա նա կը՝ ձեզ հետ միա սին, կանգ նում է ժո ղովր դի թի կուն քին: 
Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում մեր 
բուժ քույ րե րին, ո րոնք ու նե ցան անձ նա կան ող բեր գութ յուն, 
կո րուստ, ծայ րա հեղ ծանր մտա հո գութ յուն ներ, բայց շա րու-
նա կե ցին մալ սպի տակ բա նա կի շար քում»,-ընդգ ծեց բու հի 
ղե կա վա րը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ հա սա րա կութ յան հա մար 
բուժք րոջ կեց վածքն օ րի նա կե լի է, և ն ման մի ջո ցա ռում ե րի 
անց կա ցում ա ռիթ է ևս  մեկ ան գամ ե րախ տի քի խոս քեր 
հղե լու նրանց, ո րոնք բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մայ րա-
կան հո գա տա րութ յամբ, հատ կա պես դժվա րին փոր ձութ-
յուն նե րից հե տո շա րու նա կում են անձ նու րաց աշ խա տանք 
կա տա րել. « Դուք այս ժո ղովր դի քույ րերն եք, այս ան մո ռա-
նա լի փոր ձութ յու նը մեկս մյու սին ա վե լի հա րա զատ դարձ-
րեց: Որ պես ձեր ըն տա նի քի ան դամ, որ պես ըն կեր, եղ բայր, 
գոր ծըն կեր և  ձեր ղե կա վար՝ խո նարհ վում եմ ձեր ա ռաջ»:

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին ԵՊԲՀ ռեկ տո րը և 
 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի տնօ րեն նե րը ծա ղիկ ներ 
նվի րե ցին բուժ քույ րե րին:

ԲՈՒԺՔՐՈՋԿԵՑՎԱԾՔԸ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻԷ

Կլինիկական



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան  Փա րի զի 
 Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց քա բա նութ յան ինս տի տու տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ-
վե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րը՝ կրթա կան, 
կլի նի կա կան, գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րով, ինչ պես 
նաև նա խանշ վե ցին ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ընդգ ծե լով ձևա-
վոր ված կա յուն հա րա բե րութ յուն նե րը, նշեց, որ բու հը 
կար ևո րում է մաս նա գի տա կան փոր ձի փո խա նակ ման 
ծրագ րե րը, ո րի շնոր հիվ մաս նա գետ նե րը կվե րա պատ-
րաստ վեն և ս տա ցած փորձն ու գի տե լիք նե րը կներդ նեն 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց ման հա մար: 
« Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին բազ մա թիվ փո-
փո խութ յուն ներ են ե ղել, հատ կա պես, ու ռուց քա բա նութ-
յան բնա գա վա ռում:  Մեզ հատ կա պես հե տաքրք րում 
են ձեր լո գիս տիկ, նա վի գա ցիոն և  կազ մա կերպ չա կան 
հմտութ յուն նե րը»,-ա սաց ռեկ տո րը:

 Փա րի զի  Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց քա բա նութ յան կենտ-
րո նի փոխտ նօ րեն Ս տե ֆան  Պար տո ւիի խոս քով՝ 15 
տա րուց ա վե լի է՝ փո խայ ցե րի մի ջո ցով վե րա հաս տատ-
վում են առ կա ա մուր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: «Այժմ 
մեր նպա տակն է այդ գոր ծըն կե րութ յու նը բարձ րաց նել 
ա վե լի գլո բալ և  ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կի՝ պա-
կաս հիմ ված անձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա»,-
նշեց փոխտ նօ րե նը՝ ընդգ ծե լով մաս նա գետ նե րի և 
 սո վո րող նե րի փոր ձի փո խա նակ ման կար ևո րութ յու նը 
և  ման կա կան քաղց կե ղի ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող 
գոր ծըն թաց նե րում հա րա բե րութ յուն նե րի սեր տա ցու մը:

 « Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց քա բա նութ յան կենտ րո նը 
Եվ րո պա յում քաղց կե ղի պայ քա րի ա ռա ջին գի տա կան 
կենտ րոնն է, իսկ հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով դա-
սա կարգ մամբ՝ 5-րդն  է:  Ծա նոթ լի նե լով բժշկա կան 
կրթութ յան մա կար դա կին և  ո րա կին՝ կա րող ենք փաս-
տել, որ  Հա յաս տանն ա ռանձ նա հա տուկ դեր ու նի տա-
րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կով»,- ընդգ ծեց Ս տե ֆան 

 Պար տուն՝  Հա յաս տա նի հետ գոր ծըն-
կե րութ յու նը դի տար կե լով նաև հայ-
ֆրան սիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
շրջա նա կում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը փաս տեց, որ 
ե թե հա ջող վի  Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց-
քա բա նութ յան կենտ րո նի և Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի միջև կա պերն ա վե լի ամ րապն դել, 
կա րող են զար գա ցում եր նա խան շել 
ոչ միայն ու ռուց քա բա նութ յան, այլև 
բժշկա կան կրթութ յան և  հա րա կից 
ո լորտ նե րում: « Մենք կողմ ենք ու նե-
նալ հու շա գիր, ո րի արդ յուն քում կա րող 
ենք անց նել ա վե լի խո րը ի րա վա կազ-
մա կերպ չա կան փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի և  պայ մա նագ րե րի»,-ա վե լաց րեց 
ռեկ տո րը՝ ընդգ ծե լով, որ 100-ամ յա 
բու հը բաց է հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
 կա պե րի սեր տաց ման հա մար:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա-
նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Գ ևորգ  Թա մամ յա նը ներ կա-
յաց րեց ման կա կան քաղց կե ղի բուժ ման ուղ ղութ յամբ 
տար վող աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև իր ղե կա վա-
րած ամ բիո նի գոր ծու նեութ յու նը՝ ման կա կան ար յու-
նա բան նե րի և  ու ռուց քա բան նե րի պատ րաստ ման տե-
սանկ յու նից, ա վե լաց նե լով՝ « Նոր հիմ ված ամ բիոնն 
ու նի ար դեն 10 օր դի նա տոր, և  կա րող ենք փաս տել, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի լա վա գույն ու սա նող նե րից 
շա տերն ընտ րել են ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յուն և  
ար յու նա բա նութ յուն մաս նա գի տա ցում ե րը», հա վե լե-
լով, որ ու րախ կլի նի սեր տաց նել հա րա բե րութ յուն նե րը 
 Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց քա բա նութ յան կենտ րո նի հետ:

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը տար բեր ուղ ղութ յուն-
նե րով քննար կում ե րի արդ յուն քում նա խան շե ցին 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ յուն նե րը՝ կրթութ յուն և 
 մաս նա գետ նե րի փո խա նա կում, հմտութ յուն նե րի փո-
խան ցում և  հի վան դութ յուն նե րի գնա հա տում, ա ջակ-
ցութ յուն հի վանդ նե րին, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն չու-
նեն բուժ վել, ինչ պես նաև շա րու նա կել վե րա կանգ նու մը 
բու ժու մից հե տո:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը  Փա րի զի 
 Գուս տավ  Ռո սի ու ռուց քա բա նութ յան ինս տի տու տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ծա նո թաց րեց նաև  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի գոր ծու-
նեութ յան հետ:

«Այն մեզ հա մար ոչ միայն զին վո րա կան փառ քի, այլ 
նաև բժշկա կան պարտ քի կենտ րոն է»,-եզ րա փա կեց 
բու հի ղե կա վա րը:  Պատ վի րա կութ յու նը հան դի պու մից 
հե տո այ ցե լեց  Զին վո րի տուն և  տե ղում ծա նո թա ցավ 
հայ րե նի քի պաշտ պան նե րի ա ռող ջութ յան ու վե րա-
կանգն ման հա մար պա տաս խա նա տու կենտ րո նի աշ-
խա տանք նե րին:

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
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Լիոն ից ժամանա ծ անվ անի բ ժիշկների  
պատվիրա կություն ը հյուրընկ ալվել  էր 
Երևանի  Մխիթա ր Հերա ցու անվան 
 պետակա ն բժշկակա ն համա լսարանո ւմ: 
Հանդ իպման  ընթացք ում ռեկտոր  Արմեն 
 Մուր ադյանը , ներկայա ցնելով  հյուրերի ն 
Հայր ենիքի  պաշտպանի  վերակա-
նգնողակա ն կենտ րոնի գ ործուն եություն ը, 
ընդգծեց,  որ ապրիլի  20-ին «Զինվ-
որի տ անը»  կբացվի պ րոթեզա վորման 
 կենտրոն: 

«Մեզ  համար  կարևոր  է, որ Հայր ենիքի  
պաշտպանի  վերակա նգնողակա ն կենտ-
րոնում  կիրառե ք ձեր  գիտելի քները»,  
- նշեց բժշկական  բուհի ղ եկավա րը: 
Ֆրանս ահայ  հայտնի ձ եռքի վ իրաբո-
ւյժ, Ֆրանս իայի ձ եռքի փ ոխպատվ-
աստման  վիրաբո ւժական  թիմի ղ եկավա ր, 
«Երկիր  և մշակո ւյթ» բարեգո րծական 
 կազմակե րպության  ֆրանսիակ ան մասնաճյ-
ուղի ն ախագա հ Արամ  Ղազա րյանն ընդգծեց 
 գիտելի քի կարևորությունը վ իրաբո ւժության 
 ոլորտ ում:

«Առաջը նթացը մե ծապե ս կախվ ած է գիտելի-
քի փոխանա կումից:  Մենք  միշտ փորձում  ենք 
նոր գիտելի քն ու  մտքերը հ ամապա տասխանե-
ցնելով  տվյալ իրավի ճակին՝  ստեղծել  նոր 
կապեր,  որոնք  օգտակա ր կլինե ն երի-
տասարդ  վիրաբո ւյժների հ ամար» , - հավելե ց 
մեր  հայրենա կիցը:  Արամ  Ղազա րյանը ն աև 
տեղեկա ցրեց, որ այս տարվա մ այիսի  13-ին և 
14-ին Երևանո ւմ կկայա նան հանդիպումեր 
տարբեր  համալս արանա կան հիվանդ-
անոցն երի ն երկայա ցուցիչն երի մի ջև, որոնց  
ընթացք ում կքննարկվի վ իրաբո ւժության 
 ոլորտ ի ապագա ն: Լիոն ի համալս արանա կան 
հիվանդ անոցն երի ի նֆեկցիոն  բաժանմ ունքի 
հ ամանա խագահ  Տրիստ ան Ֆերր ին նկատեց,  որ 
շատ կարևոր  է զինծառա յողների  վերակա նգնման 
ճիշտ կազմակե րպումը:

 
Հանդ իպման  ավարտ ին ռեկտոր  Արմեն 

 Մուր ադյանը  պատրաստ ակամո ւթյուն հայտնեց 
 Լիոն ի համալս արանի  հետ համագո րծակցութ յան 
խորացմ ան նոր ձևաչափ  մշակելո ւ:

ԼԻՈՆԻՑԺԱՄԱՆԱԾ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ՝ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

ԵՊԲՀ հյուրեր



Բժշկա կա ն համա լսա րա նի  ղեկա վա րո ւթյո ւնն օրե րս հանդի պե ց պաշտո-
նա կա ն մեկշա բա թյա  այցո վ Հա յա ստա նո ւմ գտնվող Santé Arménie (Առող-
ջ ապահո ւթյուն Հայա ստան) նախաձե ռնության  անդամ երին։ 

ԵՊԲՀ ռեկտոր  Արմեն  Մուր ադյանը  Ֆրանս իայից  ժամանա ծ հայ 
 մասնագե տներին  շնորհակա լություն  հայտնեց  հայաստ անյան 
 գործընկ երների ն և համալս արանա կան հիվանդ անոցն երին  ցուցաբե րած 
աջակց ության  համար։ 

Ռեկտ որը ն երկայա ցրեց համալս արանա կան երեք  հիվանդ անոցի , 
ինչպես  նաև Հայր ենիքի  պաշտպանի  վերակա նգնողակա ն կենտ րոնի 
գ ործուն եություն ը՝ անդրադա ռնալով  վերջին  տարինե րին այս կառույ-
ցներում  կատարվ ած աշխատա նքներին  և զարգ ացման  ծրագրերի ն:

Բուհ ի ղեկավա րը տեղեկա ցրեց, որ ստեղծումի ց ի վեր կենտրոնո ւմ ար-
դ են շուրջ 3000 զինծառա յող ստացել  է վերակա նգնողակա ն բուժ ում։   

Խմբի ա նդամ, անեսթ եզիոլ ոգ-ռեանիմա տոլոգ  Աննա 
Կ արմենյ անը,  ներկայա ցնելով  300-400 տարբեր  նեղ մասնագի-
տացում  ունեցո ղ բժիշկ ներ միավորո ղ կազմ ակերպ ություն ը, 
շեշտեց,  որ նպատակ  ունեն  խթանել  առողջ ապահո ւթյան 
ոլորտ ի զարգացո ւմը, ինչպես  նաև նպաստել  Հայա ստանում  
կլինիկա կան հետազո տություն ների կ ենտրոնի  կառուց մանը:

 Հյուր երը ն շեցին,  որ պետակա ն բժշկակա ն բուհ ի հետ 
համագո րծակցութ յունը շ ատ կարևոր  է, քանի ո ր համա-
լսարանը , կրթական  կառույ ցները զ արգացմ ան ճիշտ հիմքեր 
 են ստեղծում ։

Արմեն  Մուր ադյանը  ևս ընդ գծեց, որ բժշկական 
 համալս արանո ւմ մեծ  տեղ է հատկացվ ում կլինիկա կան 
հետազո տություն ների ա նցկացմանը : Ռեկտ որը ն երկայա-
ցրեց նաև ԵՊԲՀ-ում մեկնարկ ած «Ուղեղի  հիմարա ր հետա-
զոտութ յունների  գիտակր թական  կենտրոնի » (ՈՒՀՀԳԿ) 
ստեղծման  աշխատա նքները։

 Գիտե լիքները  հարստացն ելու,  կատարե լագործ ելու 
 նպատակո վ երկ կողմ կարևորվ եց ինչպես  բժիշկների , այնպես  էլ ապագա  

մասնագե տների ն երգրավվ ածութ յամբ 
փոխանա կային  ծրագրերի , փոխայց-
ելութ յունների  կազմակե րպումը:

 ԵՊԲՀ-ում հրավիրվ ած քննարկումի ց 
հետո Ֆ րանսիայ ից ժամանա ծ պատվ-
իրակո ւթյունն այցելե ց Հայր ենիքի  
պաշտպանի  վերակա նգնողակա ն 
կենտ րոն:

Նշենք , որ «Առողջ ապահո ւթյուն Հայա-
ստան» նախաձե ռնություն ը Ֆրանս-
իայում  միավորո ւմ է ա ռողջապա հության 
 ոլորտ ի մասնագե տների՝  ֆրանսիակ ան 
հեղինա կավոր  հաստատո ւթյունների ց:  
Արդեն  20 տարուց  ավելի ՝ տարբեր   
նախաձե ռնություն ների շ րջանակո ւմ 
կառո ւյցը աջակց ում է Հայա ստանին: 

ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Հայա ստանում  Շրի Լ անկայի  արտակա րգ և լիազոր  դեսպան  Միգա հալանդ  
Դուր աջ Լամա վանսայի  (նստավայր ը՝ Մոսկ վա) գլխավորա ծ պատվ իրակո ւթյունը 
Ե րևանի Մ խիթար  Հերա ցու անվան  պետակա ն բժշկակա ն համա լսարանո ւմ էր: 

Ողջուն ելով  հյուրերի ն՝ ռեկտոր  Արմեն  Մուր ադյանն  ընդգծեց,  որ ԵՊԲՀ-ն 100-
ամյա պ ատմութ յուն ունեցո ղ համա լսարան  է, որն ունի շ ուրջ 8000 սովորո ղ. որոնց-
ից 2000-ը օտարե րկրացի ե ն:

«Մենք  կարևորո ւմ ենք  գիտակա ն գործ ունեու թյունը:  «ԵՄ 
ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» ծրագրի շ րջանակո ւմ մենք  կառուց ում ենք 
«Ուղեղի  հիմարա ր հետա զոտութ յունների  գիտակր թական 
 կենտրոն» , որի շ ինարա րություն ը կավարտ վի այս տարվա 
ս եպտեմբ երին» ,-տեղեկա ցրեց Արմեն  Մուր ադյանը :

Դեսպ անը շ նորհակա լություն  հայտնեց  ԵՊԲՀ-ի կողմից 
 Շրի Լ անկայի  Բժշկակա ն խորհ րդի կանոնն երը պ ահպանե-
լու համար  և վստահե ցրեց հետագա  համագո րծակցութ յան 
ընդլայն ման մասին:  Նշելո վ, որ ինքն էլ գործող  վիրաբո ւյժ 
է՝  Միգա հալանդ  Դուր աջ Լամա վանսան  գոհուն ակութ յուն 
հայտնեց  այն փաստի ա ռթիվ, որ բժշկական  համալս արանը  
կարևորո ւմ է Շ րի Լանկ այի Բ ժշկական  խորհրդի ո րոշում երը:

 Արմեն  Մուր ադյանը  դեսպանի ն տեղե կացրեց,  որ այս պահին 
 համալս արանո ւմ սովո րում է 52 ուսանո ղ Շրի Լ անկայի ց, 
որոնց ից մեկն Ավստրալի այի ք աղաքա ցի է: «Մենք  արդեն  23 
շրջանավա րտ ուն ենք Շրի Լ անկայի ց. նրանք հաջողո ւթյամբ 
աշխատո ւմ են  իրենց  հայրենի քում: Շուր ջ 40 երկրում  ունենք  շրջանավա րտներ, 
որոնց  փորձում  ենք համախմ բել Շրջանա վարտների  միության  միջոցո վ», - ավելա-
ցրեց ռեկտորը :

Բուհ ի ղեկավա րի խոսքով՝  ուսանո ղներն ակտիվո րեն 
ներգրավվ ած են համալս արանի  հասարա կական  կյանքում :

Միջա զգային  գործուն եության  և արտ աքին  կապերի  գծով 
պրոռեկտ որ Երվանդ  Սահա կյանը,  հիշեցն ելով  շրիլանկ ացի 
մ անկաբո ւժության  ոլորտ ի հեղինա կավոր  պրոֆեսո ր Լամա-
բադուս ուրիայ ից ստացած  դրական  փորձի մ ասին,  ընդգծեց 
 Շրի Լ անկայի  Բժշկակա ն խորհ րդի և Երևանի  պետակա ն 
բժշկակա ն համա լսարանի  միջև ստորագր ված հուշագր ի 
պայմանա վորվածո ւթյունների  կատարմ ան կարևորո ւթյունը:

 Դեսպ անի խ նդրանքով,  խոսելո վ Հայր ենիքի  պաշտպանի  
վերակա նգնողակա ն կենտ րոնի մ ասին՝  Արմեն  Մուր ադյանը  
նշեց, որ այն համահա յկական  կառույ ց է:

 «Հենց  այս կառույ ցն է ա պահովե լ պատե րազմի ա րհավիրք-
ներից  տուժած  մեր զինվորն երի վ երակա նգնումը:  Կենտ րոնը 
հ ագեցա ծ է վ երակա նգնման համար  նախատե սված բոլոր 
 հնարավո ր տեխն ոլոգի աներո վ: Այժմ մենք կառուց ում ենք նաև 
պրոթեզա վորման  կենտրոն» ,-հավելե ց բուհ ի ղեկավա րը:

Գիտո ւթյան գծով  պրոռեկտ որ Կոնս տանտին  Ենկոյա նը շեշտեց,  որ ուսանո ղները 
դ եռ ցածր  կուրսերի ց ներգ րավվում  են հետազո տական  ծրագրերո ւմ և աշխատա-
նքներում : «Այժմ մեր առաջն ահերթ ություն ներից  են ուղեղի  հետազո տման ոլորտ ը 
և վերա կանգնողա կան բժշկություն ը: Չնայա ծ նրան,  որ գիտակա ն ոլո րտում 
համագո րծակցութ յունը ծ ավալվ ել է հիմակա նում եվրոպա կան և ամե րիկյան 
 գործընկ երների  հետ, մենք մեծ պատրաստ ակամո ւթյամբ կհամագո րծակցենք  նաև 
Շրի Լ անկայի  համալս արանն երի հ ետ»,-նշեց պրոռեկտ որը:

 Դեսպ անն, իր հերթին,  պատրաստ ակամո ւթյուն հայտնեց  նպաստելո ւ Շրի 
Լ անկայի  8-9 համալս արանն երի և  հայկակա ն բժշկակա ն բուհ ի միջև համագո-
րծակցութ յան հաստատմ անը:    

Հանդ իպման  ավարտ ին դեսպան  Միգա հալանդ  Դուր աջ Լամա վանսան 
 հանդիպե ց և զրուցեց  նաև ԵՊԲՀ-ում կրթություն  ստացող  շրիլանկ ացի ո ւսանողն-
երի հ ետ, շրջայց կատարե ց բուհ ի տարածք ում: 
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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 ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հյու րըն կա լեց 
 Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
 Կի շան  Դան  Դե վա լին:

 
 Հան դիպ ման ըն թաց քում բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ 

հնդկա կան կող մի հետ բո լոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը 
շա րու նա կա կան են և  հաս տա տուն:

«Օ րերս մենք բա ցե ցինք եր կու կար ևոր հա մալ սա րա նա կան 
տա րածք. ա ռա ջի նը՝ հե րոս նե րի նա խաս րա հը, ո րը կոչ վեց պա-
տե րազ մում ըն կած մեր բժիշկ նե րի ա նու նով, և  երկ րոր դը՝ մեծ 
լսա րան ան վա նի բժշկի ա նու նով», - նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ 
հա վե լե լով, որ հա մալ սա րա նը ի րա կա նաց նում է « Վե րա դարձ» 
ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում ան վա նի բժիշկ նե րի, շրջա նա վարտ-
նե րի ա նուն նե րով լսա րան ներ են հիմ ա նո րոգ վում և  ան վա նա-

կոչ վում:
 
 Դես պան  Դե վա լը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ռեկ-

տո րին հնդիկ ու սա նող նե րի անվ տան գութ յու նը հա մա-
վա րա կի ըն թաց քում  Հա յաս տա նում ա պա հո վե լու հա-
մար, փաս տեց, որ 2020 թվա կա նը շատ դժվար տա րի էր 
թե՛  Հա յաս տա նի, թե՛ հա մալ սա րա նի հա մար:

 
« Գի տեմ, որ շատ բժիշկ ներ և  ե րի տա սարդ ու սա նող ներ 

կորց րին ի րենց կյան քը պա տե րազ մում:  Մարդ կութ յան 
հա մար պա տե րազ մը շատ վատ բան է:  Թե՛ պա տե-
րազ մի ըն թաց քում, թե՛ պա տե րազ մից հե տո ես փոր ձել 
եմ ա ջակ ցել  Հա յաս տա նին իմ հնա րա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նա կում», - ընդգ ծեց դի վա նա գե տը:

 
 Ներ կա յաց նե լով նո րա բաց լսա րան նե րը՝ Ար մեն 

 Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ դրանք շատ ժա մա նա կա կից 
են, բայց՝ խիստ ա կա դե միա կան: « Կար ծում եմ՝ այս տեղ 

սո վո րող ու սա նող նե րը մշտա պես սո վո րե լու 
են այն կար գա խո սով, որ պետք է սո վո րել այն-
պես, կար ծես ապ րե լու ես 100 տա րի, և  պետք 
է ու րա խա նալ այն պես, կար ծես մեկ օր է մա-
ցել: Այդ խոս քե րը, կար ծում եմ, շատ տպա վո-
րիչ են այ սօր վա ե րի տա սար դութ յան հա մար», 
- նշեց բու հի ղե կա վա րը:

 
 Դես պա նը տե ղե կաց րեց, որ ծրագր վում է 

բժշկա կան հա մալ սա րա նում Հնդ կաս տա նի 
ազ գա յին ա ռաջ նորդ, ան վա նի պե տա կան և 
 քա ղա քա կան գոր ծիչ  Մա հաթ մա  Գան դիի ան-
վան լսա րան բա ցել, ին չին հա մալ սա րանն իր 
հա վա նութ յունն է տվել:
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
հյու րըն կա լեց  Խա ղա ղութ յան  Նո բել յան մրցա նա-
կի ար ժա նա ցած, աշ խար հում մեծ ճա նա չում ու նե-
ցող «Բ ժիշկ ներ ա ռանց սահ ման նե րի» և «Աշ խար հի 
բժիշկ ներ» կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա հիմ ա-
դիր, «Ավ րո րա» մրցա նա կի ընտ րող հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ, Ֆ րան սիա յի նախ կին արտ գործ նա խա րար, 
Ֆ րան սիա յի ա ռող ջա պա հութ յան նախ կին նա խա-
րար  Բեռ նարդ  Քուշ նե րին, «Solidarités International» 
կազ մա կեր պութ յան հիմ ա դիր Ա լան  Բո ւա նեին և 
Ֆ րան սիա ցի հե տա զո տող նե րի միութ յան (Société des 
Explorateurs Français) նախ կին նա խա գահ, ֆրան սիա-
ցի գրող  Պատ րիս Ֆ րան սես կին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով 
ներ կա նե րին, նշեց, որ այս կազ մա կեր պութ յուն ներն 
ու նրանց հիմ ա դիր նե րը տա րի ներ շա րու նակ կար-
ևոր ներդ րում են ու նե ցել  Հա յաս տա նում և  այժմ էլ 
պահ պա նում են գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րը: «Այս օ րե րին էլ նրանք շա րու նա կում 
են ի րենց գոր ծու նեութ յունն Ար ցա խում»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
 Խա ղա ղութ յան  Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր «Ավ րո րա» մրցա նա կա յին կո մի տեին՝ բժշկա-
կան հա մալ սար նում աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան նե րի ներ կա յութ յունն ա պա հո վե լու, ինչ պես 
նաև բու հի ձեռք բե րում ե րը մի ջազ գա յին աս պա րե զում ներ կա յաց նե լու հա մար: « Սա «Ավ րո-
րա յի» հետ կազ մա կերպ ված հեր թա կան հան դի պում է՝ մեր հար կի տակ ե ղել են նաև Ա րա 
 Դար զին ու  Թոմ  Քա թի նան»,- հի շեց րեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ տե ղե կաց նե լով, որ  Բեռ նարդ 
 Քուշ նե րին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ մանն ար-
ժա նաց նե լու նպա տա կով միջ նոր դութ յուն է ներ կա յաց րել բու հի « Նո մի նա ցիոն կո մի տեին»:

 Գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ՝  Բեռ նարդ  Քուշ ներն ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ
տո րի կոչ ման:

 Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նից հե տո անց կաց վեց «Գ լո բալ և  տա րա ծաշր ջա նա յին ճգնա-
ժա մի կա ռա վա րում» թե մա յով քննար կում, ո րի ըն թաց քում բա նա խոս ներն անդ րա դար ձան, թե 
ինչ պես պետք է կա ռա վա րել և  բա րե լա վել ճգնա ժա մից տու ժած հա մայնք նե րում հան րա յին 
ա ռող ջա պա հութ յանն առնչ վող խնդիր նե րը, այդ թվում՝ ինչ պես ա վե լի լավ նա խա պատ րաստ-
վել ճգնա ժա մե րին և  ա պա հո վել ա րագ վե րա կանգ նում:

ԵՊԲՀ կար միր դահ լի ճում կա յա ցավ նաև  Բեռ նարդ  Քուշ նե րի հան րա յին դա սա խո սութ յու նը՝ 
« Տե ղա կան և գ լո բալ ճգնա ժա մե րի կա ռա վա րում» թե մա յով:

Ե լույթ նե րով հան դես ե կան Ա լան  Բո ւա նեն և  Պատ րիս Ֆ րան սես կին:
 Բեռ նարդ  Քուշ նե րը տե ղե կաց րեց, որ իր գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը կազ մա կեր պել էր 

կար ճատև այց Ար ցախ և  Հա յաս տան՝ հայտ նե լու իր ա ջակ ցութ յու նը հայ ժո ղովր դին: « Մենք 
ցան կա նում ենք աշ խա տել հա նուն խա ղա ղութ յան:  Քա ղա քա կա նութ յու նը հե ռու չէ բժշկութ յու-
նից, իսկ բժշկութ յու նը մոտ է քա ղա քա կա նութ յա նը», -նշեց ֆրան սիա ցի բժիշկն ու դի վա նա գե-
տը:

 Ցու ցադր վեց նրանց՝ Ար ցախ կա տա րած այ ցի մա սին փոք րիկ տե սա ֆիլմ:
«Բ ժիշկ ներ ա ռանց սահ ման նե րի» կազ մա կեր պութ յան հա մա հիմ ա դի րը պատ մեց կա ռույ ցի 

ստեղծ ման դժվա րին ճա նա պար հի, կա տար ված մեծ աշ խա տան քի մա սին, ինչ պես նաև Աֆ-
ղանս տա նում,  Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա յում, Ա սիա յում և  աշ խար հի այլ վայ րե րում ի րա կա նաց-
ված մար դա սի րա կան գոր ծու նեութ յան մա սին:

Ա լան  Բո ւա նեի խոս քով՝ մար դա սի րա կան ո լոր տում կազ մա կեր պութ յու նը պահ պա նում է չե-
զո քութ յուն և  ան կա խութ յուն: « Մենք բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն չենք, բայց շատ մոտ ենք 
բժշկա կան ո լոր տին:  Մեզ հա մար դա պայ քար է, պա տե րազմ է մարդ կանց մահ վան դեմ», - 
ընդգ ծեց Ա լան  Բո ւա նեն:

 Պատ րիս Ֆ րան սես կին, իր հեր թին, նշեց, որ ա ռա ջին ան գամ է  Հա յաս տա նում և Ար ցա խում:
 Դա սա խո սութ յան ա վար տին հյու րե րը պա տաս խա նե ցին ու սա նող նե րի հար ցե րին:

ԲԵՌՆԱՐԴՔՈՒՇՆԵՐԸ՝ԵՊԲՀ

ՊԱՏՎԱՎՈՐԴՈԿՏՈՐ

ԵՊԲՀ հյուրեր



« Ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րը կա րող են փո խա րի նել բազ մա թիվ դե-
ղա մի ջոց նե րի, բայց աշ խար հում ոչ մի դե ղա մի ջոց չի կա րող փո խա րի նել 
ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րին»: ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ Ա շոտ  Հա կոբ յանն ար դեն 47 տա րի բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում ա ռաջ նորդ վում է այս հայտ նի խոս քե րով:

 Սիր ված դա սա խո սը մաս նա գի տա կան ողջ կյան քը նվի րել է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նին և  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յա նը։

1973 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ին ա ռա ջին ան գամ մուտք է գոր ծել ԵՊԲՀ: 
Սկզ բում աշ խա տել է որ պես ըմբ շա մար տի մար զիչ, այ նու հետև մեկ նել ծա ռա-
յութ յան  Սո վե տա կան բա նա կում:  Ծա ռա յութ յու նից հե տո կրկին վե րա դար-
ձել է և  շա րու նա կել աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը: 1975-1976թթ. աշ-
խա տել է ֆիզ դաս տիա րա կութ յան և ս պոր տի ամ բիո նում որ պես լա բո րանտ, 
1978-1985թթ.՝ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան և ս պոր տի ամ բիո նի դա սա խոս, իսկ 
1985-1993թթ.՝ որ պես ա վագ դա սա խոս: 1993-1999թթ. Ա շոտ  Հա կոբ յանն աշ-
խա տել է  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նում, ո րից հե տո կրկին վե րա դառ նա լով 
սի րե լի բուհ՝ աշ խա տել է որ պես ա վագ դա սա խոս, իսկ այժմ ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դո ցենտ է:

Ս պոր տին նվիր ված ման կա վարժն ամ բիո նում կազ մա կեր պել է սպոր տա-
յին և  ա ռող ջա րա րա կան բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում եր՝ հան րա պե տա կան, 
քա ղա քա յին, միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յուն ներ, ինչ պես նաև` ար շավ եր, 
ա մա ռա յին ու ձմե ռա յին ճամ բար ներ և  այլն:

Ա շոտ  Հա կոբ յա նը բազ մա թիվ լավ հու շեր ու նի ԵՊԲՀ-ի հետ կապ ված: 
 Հենց այս տեղ նա ծա նո թա ցել է իր ա պա գա կնոջ՝  Ռի տա յի հետ, ով իր ու-
սա նողն էր՝ մաս նա գի տութ յամբ ման կա բույժ: Այ նու հետև ա մուս նա ցել են և  
ու նե ցել եր կու որ դի: Այժմ ու նի 6 թոռ:

Ա շոտ  Խա չի կո վի չը, ինչ պես դի մում են նրան բու հում, խո սե լով հա մալ սա-
րա նում անց կաց րած տա րի նե րի մա սին, անդ րա դար ձավ նաև դա սա խոս-
ու սա նող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին, ո րոնք նրա կար ծի քով շատ ջերմ են 
բու հում. ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դո ցեն տին սի րում են 
բո լո րը՝ թե ու սա նող նե րը, թե շրջա նա վար տե րը:

«Բժշ կա կա նում սե րունդ նե րը հիմն ա կա նում ի րա րից են ժա ռան գում մաս
նա գի տութ յու նը:  Հայ րը, մայ րը, տա տը, պա պը սո վո րել են այս տեղ, այ
սինքն ու սա նո ղի հետ ոչ թե նոր ես ծա նո թա նում, այլ, կար ծես թե, ար դեն 
ճա նա չում ես:  Բա ցի այդ՝ վատ ե րե խա չկա, կա վատ վե րա բեր մունք ե րե
խա յի հան դեպ: Երբ լավ ես վե րա բեր վում ե րե խա յին, սի րում ես, նա հաս
կա նում է, որ սի րով էլ կա րե լի է ա մեն ին չի հաս նել: Երբ մար դուն սի րում 
ես, լավ ես վե րա բեր վում նա քո հան դեպ չի կա րող վատ վե րա բեր մունք 
ցու ցա բե րել:  Մեր սե րունդն է, մեր ա պա գա բժիշկ ներն են, ինչ պես կա րե լի 
է չուղ ղել, խոր հուրդ չտալ»,նշում է Ա շոտ  Հա կոբ յա նը:

 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված Ա շոտ  Հա կոբ յա նը 
գոր ծըն կեր նե րի հետ հեր թա պա հութ յուն է ի րա կա նաց նում բու հում՝ շա րու-
նա կե լով մեծ նվի րու մով աշ խա տել բժշկա կան կրթօ ջա խում:

 Դա սա խո սը վստահ է՝ յու րա քանչ յուր մաս նա գետ պետք է սի րի և 
 խո րութ յամբ ու սում ա սի րի ընտ րած մաս նա գի տութ յու նը, ին չին նվի րե լու է 
իր կյան քի գե րակ շիռ մա սը:

ՈՉՄԻԴԵՂԱՄԻՋՈՑՉԻ

ՓՈԽԱՐԻՆԻՖԻԶԻԿԱԿԱՆ

ՎԱՐԺՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՆ
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 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ  ա ջակ ցում է ա պա գա բժիշկ նե րին՝ 
նրանց ներգ րա վե լով տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի, հան րա-
պե տա կան, քա ղա քա յին, միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յուն նե-
րի:

Ամ բիո նի դա սա խոս նե րի խոս քով՝ ա ռողջ ապ րե լա կեր-
պի խրա խու սու մը ա ռա վել քան կար ևոր է ա պա գա բժիշկ-
նե րի հա մար:

ԵՊԲՀ քո լե ջի եր րորդ կուր սի ու սա նող Է րիկ Կր բաշ յա նը 
շա րու նա կում է բժշկութ յու նը հա մա տե ղել սպոր տի հետ՝ 
բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լով բադ մին տո նի 
մրցում ե րում:  Ա ռա ջին ան գամ ու սա նո ղա կան մար զա-
կան 21-րդ  խա ղե րի շրջա նա կում անց կաց վել է բադ մին-
տո նի ա ռաջ նութ յուն, ո րին մաս նակ ցել են 6 բու հե րի ու սա-
նող ներ:

 Քո լե ջի ու սա նո ղը, ա ռաջ նութ յա նը գրան ցե լով լա վա գույն 
արդ յունք ներ, զբա ղեց րել է ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը:

 Մար զա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող սո վո րո ղը 
նշում է, որ ա ռա ջի կա յում ևս  ուս մա նը զու գա հեռ մաս նակ-
ցե լու է այլ մրցում ե րի՝ գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րը նվի-
րե լով բու հի 100-ամ յա հո բել յա նին:

ԵՊԲՀՔՈԼԵՋԻՈՒՍԱՆՈՂԸ

ՄԱՐԶԱԿԱՆՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆԷ

ԳՐԱՆՑԵԼ

Սպորտ



ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
բժիշկ նե րը ոչ միայն կար ևո րում են պա ցիենտ նե րի 
ա ռող ջութ յու նը՝ բու ժե լով նրանց, այլև խրա խու սում 
են ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը:  Մաս նակ ցե լով տար-
բեր սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի՝ բժիշկ նե րը ևս  մեկ 
ան գամ փաս տում են, որ ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
հիմ ա կան գրա վա կա նը և  լա վա գույն դե ղա մի ջոցն 
ա ռողջ ապ րե լա կերպն է: 

 Վեր ջերս կա յա ցավ « Վիկ տո րիա սպորտ» բժիշկ նե-
րի ֆուտ զա լի 2021 թվա կա նի ա ռաջ նութ յան բա ցու մը 
և  մեկ նար կա յին ա ռա ջին խա ղը։ Ա ռաջ նութ յա նը, որն 
ար դեն անց կաց վում է եր րորդ ան գամ, մաս նակ ցում 
են մայ րա քա ղա քի հի վան դա նոց նե րի բժիշկ նե րից 
կազմ ված 12 թիմ, ո րոնք բա ժան ված են 2 խմբի։ 

Ա ռաջ նութ յան մեկ նար կին « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի և « Մի քա յել յան» հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ ներն ու կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րը մրցե ցին «Է րե բու նի» բժշկա կան 
կենտ րո նի բժիշկ նե րի հետ: 

 Թի մե րը, մեծ ոգ ևո րութ յամբ մաս նակ ցե լով ա ռաջ-
նութ յա նը, հույս ու նեն, որ նա խա ձեռ նութ յու նը շա րու-
նա կա կան կլի նի, և  բազ մա թիվ ա ռիթ ներ կլի նեն մար-
զա կան մի ջո ցա ռում ե րի մաս նակ ցե լու հա մար:

ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ՝ՖՈւՏԶԱԼԻ

ԱՌԱՋՆՈւԹՅՈւՆՈւՄ
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 Հուն վա րի 29-ին մեկ նար կել են ար դեն ա վան դույթ 
դար ձած « Դա սա խո սա կան գա վաթ» ա մե նամ յա միջ բու-
հա կան մար զա կան խա ղե րը, ո րին մաս նակ ցում են հա-
յաս տան յան 15 բու հի ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիոն նե րի դա սա խոս ներն ու աշ խա տա կից նե րը:

ԵՊԲՀ-ն  մար զա կան խա ղե րի հրաձ գութ յան մրցույ թում 
գրա վել է ա ռա ջին տե ղը, ինչ պես թի մա յին, այն պես էլ՝ 
կա նանց ան հա տա կան ա ռաջ նութ յու նում՝ ծան րա մար-
տի աշ խար հի ու Եվ րո պա յի չեմ պիոն, ԵՊԲՀ դա սա խոս 
 Նա զիկ Ավ դալ յա նի գլխա վո րութ յամբ:

Մր ցույ թից հե տո դա սա խո սա կան կազ մը, ֆի զի կա-
կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նի գլխա վո րութ յամբ, հար գան քի տուրք են մա-
տու ցել հայ րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս հե րո-
սա բար ըն կած ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին՝ նրանց նվիր ված 
հու շա տախ տա կի մոտ:

ԵՊԲՀԴԱՍԱԽՈՍՆԱԶԻԿ

ԱՎԴԱԼՅԱՆԸ՝ՀՐԱՁԳՈւԹՅԱՆ

ԱՌԱՋՆՈւԹՅՈւՆՈւՄ

Սպորտ
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«Հերա ցի» ավագ  դպրոցի տ նօրենը ՝ «Տարվ ա 
լավագու յնները»  մրցույթի հ աղթող

ՀՀ կրթության,  գիտութ յան, մշակույ թի և սպորտ ի նախարա-
րության  կողմից  անցկացվ ել է «Տարվ ա լավագո ւյնները»  մրցույթը, 
 որին  ուսուց իչներն  ու մանկավա րժական  խմբերը ն երկայա ցրել են 
ինչպես  անհատա կան, այնպես  էլ համատե ղ ծրագր եր:

Մրցույ թի «Հանր ակրթակա ն ուս ումակա ն հաստ ատութ-
յան կառավա րման լավագո ւյն ծրագի ր կամ  նախաձե ռնություն » 
անվանա կարգում  հաղթող  է ճանաչվ ել ԵՊԲՀ «Հերա ցի» ավագ 
 դպրոցի տ նօրեն  Նարի նե Սարգ սյանը:

 Ավագ  դպրոցի տ նօրենը  ներկայա ցրել է «Շրջված  դասարա ն 
(ուսուց ման կազմակե րպման տարբեր  եղանա կներ, հեռավա ր ուս ուցման  ձևեր)» նախագի ծը, որն արժանա ցել է 
հանձնաժո ղովի բ արձր գնահատա կանին: 

«Մեր  հիմակա ն խնդիրն  է՝ դպրոցում  ստեղծել  ուսուց ման վիրտուա լ միջա վայր, որից  աշակե րտը կկարողա նա 
օգտվել  օրվա ց անկացա ծ ժամի ն և ցանկացա ծ տևողո ւթյամբ։ Բացի  այդ՝ մենք նպատակ  ունեին ք սովո րեցնել 
 ուսուց իչների ն և աշակե րտներին՝  աշխատե լ և սովորե լ «Շրջված  դասարա նում», ինչպես  նաև իրակա ն ժամա-
նակում  իրակա նացնել  ուսուց անող  գնահատո ւմ»,- նշում է Նարի նե Սարգ սյանը:

 Հավե լենք, որ մրցույթի ն պատակը  մանկավա րժներին,  կառավա րման ժամանա կակից  միջոցն երին  տիրապե տող 
տնօրենն երին,  մանկավա րժական  անձնակա զմի աշխատա կիցների ն խրախո ւսելն է: Այն թույլ է տալիս  տարածե լ 
նրանց  մանկավա րժական  և մասն ագիտա կան լավագո ւյն փորձ ը, նպաստել  հասարա կության  մեջ նրանց հեղինա-
կության  բարձրացմ անը:   

Պարգև ներներ հերացիականներին

ԵՊԲՀ ռեկ տո րա տի նիս տե րից մեկն ու նե ցավ նաև հան դի սա վոր 
մաս:

 Ռեկ տո րը ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից տրա մադր ված ոս կե մե-
դալ նե րը հանձ նեց « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի շրջա նա վարտ ներ 
Է րիկ  Հայ րա պետ յա նին և Է լեն  Մար գար յա նին, ո րոնք գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել են ա վագ դպրո ցը՝ անվ ճար հի մունք-
նե րով ըն դուն վե լով բուհ։

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վա րութ յու նը, շնոր հա վո րե լով հե րա ցիա-
կան նե րին, մաղ թեց նո րա նոր ու սում ա կան հա ջո ղութ յուն ներ և 

 կա նաչ ճա նա պարհ:
Ն շենք, որ վեր ջին տա սը տար վա ըն թաց քում ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ ներն ար ժա նա ցել են 

4 ոս կե մե դա լի:

 Ռեա նի մո բիլ նե րով՝ նո րա ծին նե րին փրկող 800 կանչ 

ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և 
 նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի շուր ջօր յա աշ խա տող 
ա մե նագ նաց ռեա նի մո բիլ ներն՝ ան կախ ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից, 
հե ռա վո րութ յու նից, օր վա ցան կա ցած ժա մի շա րու նա կում են ի րա կա-
նաց նել նո րա ծին նե րի փրկութ յան ա մե նօր յա ա ռա քե լութ յու նը:

 Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի ղե կա-
վար Հ րանտ  Կա լեն տեր յա նի խոս քով՝ բժշկա կան կենտ րոն տե ղա փոխ-
վե լու շնոր հիվ գրե թե 92-96 տո կոս դեպ քե րում հա ջող վում է փրկել բու-
ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող փոք րիկ նե րի կյան քը:

« Մեր ար տագ նա ծա ռա յութ յան մի ջո ցով տա րե կան 800-ից ա վե լի նո-
րա ծին  Հա յաս տա նի տար բեր ծննդատ նե րից տե ղա փոխ վում են բժշկա կան կենտ րոն»,-ընդգ ծում է կլի նի կա յի ղե-
կա վա րը:

Ն շենք, որ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի-
նի կա յում ներդր ված են նո րա ծին նե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից բո լոր տեխ նո լո գիա նե րը: Ն շենք, որ կլի նի կան 
ԵՊԲՀ-ի նեո նա տո լո գիա յի ամ բիո նի ու սում ա կան բա զան է: 



Լրահոս
 Մեկ նար կել են «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի 

գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի» շի նա րա րա կան
 աշ խա տանք նե րը

ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կել են «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 նը կա ռուց վում է  Հա մաշ խար հա յին բան կի և ԵՊԲՀ ա ջակ ցութ-
յամբ՝ «Կր թութ յան բա րե լա վում» ծրագ րի՝  Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ-
ցա յին հիմ ադ րա մի երկ րորդ հիմ ա կան շրջա փու լով՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կր-
թա կան ծրագ րե րի կենտ րոն» ԾԻԳ-ի հետ ի րա կա նաց վող հա մա նուն 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

«Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոն», 
ԵՄ  Հո րի զոն -2020 Cobrain և « Նեյ րո կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի վեր ծա նու մը նոր մա յում և  ախ տա բա նութ յան մեջ՝ 
սաղ մից մինչև ծե րա ցող ու ղեղ» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րը  Հա յաս տա նում հիմ ե լու են աշ խար հին ներ կա յա նա լի «Ու-
ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գե րա զան ցութ յան կենտ րոն»: Այն կդառ նա բժշկա կեն սա բա նութ յան նոր գի տակր թա կան 
հա մա լիր, որ տեղ ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներն ու գիտ նա կան նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան զբաղ վե լու գի տա կան 
գոր ծու նեութ յամբ և  ձեռք բե րե լու հե տա զո տա կան հմտութ յուն ներ։

« Մենք պար տա վոր ենք 100-ամ յա բժշկա կան բու հին վե րա դարձ նել ի րեն հա րիր գի տա կան պատ վան դա նը՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ բու հը 100 տար վա ըն թաց քում ոչ միայն ա պա հո վել է ա մուր թի կուն քը՝ սպի տակ բա նա կը, 
այլև հան դի սա ցել է խո շոր գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն, ո րի գե նե րաց ված միտ քը դեռևս պահ պա նում է իր 
ա ռա ջա տար դիր քե րը և  թույլ է տա լիս ա ռար կա յաց նել նման ծրագ րե րում»,- ընդգ ծել է ԵՊԲՀ ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, 
որ ե րեք խո շոր դրա մաշ նո րա յին ծրագ րե րում հաղ թե լը պար տա վո րեց նում և  նոր ո րակ է հա ղոր դում հա մալ սա րա նում 
ի րա կա նաց վող  աշ խա տանք նե րին՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ներ կա յա նա լի պա հել  Հա յաս տա նի գի տա կան նե րուժն 
աշ խար հում:

Ու սա նող նե րը գրքեր նվի րե ցին ռեկ տո րա տի ան
դամն ե րին

 Ռեկ տո րա տի նիս տե րից մե կի ա վար տին ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի ան դամ ա պա գա բժիշկ նե րը փետր վա րի 19-ի՝ գրքի 
տո նի առ թիվ գրքեր նվի րե ցին ռեկ տո րա տի ան դամ ե րին:

 Հի շեց նենք, որ  Հա յաս տա նում գիրք նվի րե լու տո նը նշվում է 2008 
թվա կա նից: Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղծ  Հով հան նես  Թու ման յա նի 
ծննդյան օ րը՝ փետր վա րի 19-ին որ պես գիրք նվի րե լու օր, սահ ման-
վել է ՀՀ գրող նե րի միութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ և ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան ո րոշ մամբ։

Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիոնն ար ժա նա ցել է 
ՀՀ ՊՆ պատ վոգ րի

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նը 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում  Զին ված ու ժե րում հո գե-
բա նա կան աշ խա տան քի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցութ յան հա մար ար ժա նա ցել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րութ յան պատ վոգ րի:

Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Խա չա տուր 
 Գաս պար յա նի խոս քով՝ վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րին տրա մադր վել է 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն ինչ պես հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նոց նե րում, այն պես էլ՝ հան րա պե տութ յան մյուս բուժ հաս տա տութ յուն նե րում:

Ամ բիո նի ղե կա վա րը կար ևո րում է նաև հետ պա տե րազ մա կան շրջա նում հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին հո գե բա-
նա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ հա վե լե լով, որ հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ այդ գոր ծըն թա ցը լի նե լու է շա րու նա կա կան:

Ն շենք, որ ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րը 2020 թվա կա նի վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում աշ խա տել են 810 վի րա-
վոր զին ծա ռա յո ղի և ն րանց ըն տա նիք նե րիի ան դամ ե րի հետ և  նույն պես ար ժա նա ցել շնոր հա կա լագ րե րի:
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 «Դպ րոցհա մալ սա րան» ծրա գի րը շա րու նակ վում է

ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի կող մից փետր վա րից մեկ-
նար կել է «Դպ րոց-հա մալ սա րան» ծրա գի րը: Ա պա գա բժիշկ նե րը ոչ 
միայն Եր ևա նում, այլև Ս յու նի քի, Ար մա վի րի մար զե րում դպրո ցա-
կան նե րի հա մար մաս նա գի տա կան տար բեր թե մա նե րով հե տաքր-
քիր ու սում ա կան նյութ են ներ կա յաց րել:  ԵՊԲՀ ու սա նող ներն այ-
ցե լել էին նաև Ար ցախ:

 Փետր վար-մարտ ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն դա նուր բժշկութ յան, 
ստո մա տո լո գիա կան, ինչ պես նաև դե ղա գի տութ յան ֆա կուլ տետ-
նե րի ֆա կուլ տե տա յին խոր հուրդ նե րի ան դամ երն ար դեն ե ղել են 
ավելի քան 20 դպրո ցում:

Ա պա գա բժիշկ ներն ա շա կերտ նե րին թվա յին հի գիե նա յի, վա սա-
կար սո վո րութ յուն նե րի, բե րա նի խո ռո չի հի գիե նա յի, կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի և  այլ թե մա նե րի մա սին 
փոք րիկ դա սա խո սութ յուն ներ են ներ կա յաց նում:

Ու սա նող ներն ա շա կերտ նե րին պատ մում են նաև Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի մա սին, պա տաս խա նում բժշկութ յա նը վե րա բե րող նրանց հե տաքրք րող բազ մա թիվ հար ցե րի:

Ա պա գա բժիշկ նե րը՝ ռու սաց լեզ վի հան րա պե տա
կան օ լիմ պիա դա յի հաղ թող

Ու սա նող ներ  Շո թա  Մար տիկ յա նը և Ար ման Ե ղիա զար յա նը ռու սաց 
լեզ վի 5-րդ  հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան օ լիմ պիա դա յի հաղ-
թող նե րից են:

Մր ցույթն անց կաց վեց գրա վոր՝ եր կու փու լով: Ա ռա ջին փու լին 
մաս նակ ցե լու հա մար ներ կա յաց ված էր 118 հայտ՝  Հա յաս տա նի 12 
պե տա կան բու հե րից: Ա ռա ջին փու լի լա վա գույն աշ խա տան քե րի 18 
հե ղի նակ մաս նակ ցեց մրցու թա յին եզ րա փա կիչ հան դիպ մա նը:

Իր ե րախ տա գի տութ յու նը հայտ նե լով օ լիմ պիա դա յի կազ մա կեր-
պիչ նե րին՝  Շո թա  Մար տիկ յա նը նշեց, որ պատ րաստ է մաս նակ ցել 

նոր մրցույթ նե րի, ո րոնք սո վո րեց նում են լի նել գրա գետ, մրցու նակ, կրթված և  բազ մա կող մա նի զար գա ցած:
Օ լիմ պիա դա յի բո լոր մաս նա կից ներն ար ժա նա ցան հու շան վեր նե րի և  մաս նակ ցութ յու նը փաս տող հա վաս տագ-

րե րի:  Մեր ու սա նող նե րից լեզ վա կան պատ րաստ վա ծութ յան բարձր մա կար դա կով և  լայն աշ խար հա յաց քով աչ-
քի ըն կան ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող ներ  Հայկ  Սա րո յա նը,  Սո նե  Հա րութ յուն յա նը,  Մա րիա 
 Մար դո յա նը,  Նա տա լի Ջ հան գիր յա նը, Ա նուշ Ե սա յա նը, Է լի զա Մկրտչ յա նը,  Մա րի նե  Գալստ յա նը, Ա նա հիտ Մկրտչ-
յա նը, Ա նա հիտ  Մու սա խան յա նը և  այլք:

ԵՊԲՀ թի մի հա մար պա տաս խա նա տու էր օ տար լե զու նե րի ամ բիո նի դո ցենտ Ս վետ լա նա  Նալ բանդ յա նը:

 Չի նա րիի գրա դա րա նը դար ձել է հա մայն քա յին 
կենտ րոն

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ու սա նող նե րը և « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը 
«Ա յո!» հար թա կի և « Դա սա վան դի՛ր,  Հա յաս տան» նա խա ձեռ նութ-
յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ ամ բող ջո վին վե րա նո րո գե ցին 
գրա դա րա նը՝ ա պա հո վե լով այն հա մա պա տաս խան սար քա վո րում-
նե րով: Ն շենք, որ 2017 թվա կա նին գյու ղի գրա դա րանն այր վել էր:

Այ սօր գրա դա րանն ա մե նա հայտ նի վայրն է գյու ղում: Դպ րո ցա-
կան նե րը և  հա մայն քի 60-ից ա վե լի բնա կիչ ներ հա ճա խում են գրա-
դա րան՝ տար բեր նպա տակ նե րով: Գր քի և  կի նո յի ա կումբ նե րի հան դիպ ման վայ րից մինչև քննար կում ե րի սրահ և 
 գե ղար վես տի լսա րան. այս գրա դա րա նը փաս տա ցի դար ձել է հա մայն քա յին կենտ րոն:

 Չի նա րի հա մայն քի ա շա կերտ նե րը նույ նիսկ ստեղ ծել են ի րենց հար թա կը՝ « Չի նա րիի ար վեստ», ո րի շրջա նա կում 
պատ րաս տում են ինք նա տիպ է ջա նի շեր և  զար դեր, ի րենց գյու ղի լա վա գույն խո տա բույ սե րից փա թեթ ներ, ո րոնք էլ 
վա ճա ռում են գրա դա րա նում:

 Հի շեց նենք՝ նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նա կը ԵՊԲՀ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դա սա խոս 
 Հա յար փի  Սա հակ յանն էր, ո րին միա ցել էին օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը, այլ ան հատ ներ ու կազ մա կեր պութ յուն ներ:



Լրահոս
Եր կար դա դա րից հե տո մշա կու թա յին շունչ կար միր 

դահ լի ճում

Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի վերսկ սու մից հե տո մեր ու սա նող նե րը 
կրկին վեր հի շե ցին մշա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց ման մա սին:

ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի և  նո րաս տեղծ Community in 
action մշա կու թա յին կա ռույ ցի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա-
կում, Եր ևա նի  Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րիան ներ կա յա ցավ 
«Աստ ղա զարդ եր կինքն իմ գլխա վեր ևում» խո րա գի րը կրող վո կալ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա մեր գով ՝ նվիր ված  Բեթ հո վե նի ծննդյան 
250-ամ յա կին։

 Մի ջո ցառ ման հիմ ա կան նպա տա կը ոչ միայն բու հում մշա կու թա-
յին կյան քի ակ տի վա ցում էր, այլև տար բեր հա մալ սա րան նե րի միջև միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ-
րապն դու մը:  Հա մեր գա յին ծրագ րին ներ կա էին նաև Եր ևա նի թատ րո նի և  կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի ու սա-
նող նե րը:

«ԵՊԲՀ հու շա մե դալ»՝ պրո ֆե սոր  Նոել Եղ յա 
 Գա րա բեդ յա նին

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նին անգ նա հա տե լի ա ջակ ցութ յուն ցու-
ցա բե րե լու և կր թութ յան, գի տութ յան, բժշկութ յան բնա գա վառ նե-
րում ան բա սիր գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար  Փա րի զի 
« Նեկ կեր»  (Necker-Enfants Malades) հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցի ման կա կան քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր  Նոել Եղ յա  Գա րա բեդ յա նին շնորհ վեց «ԵՊԲՀ հու շա մե-
դալ»:   

Եր կար տա րի ներ  Նոել Եղ յա  Գա րա բեդ յա նը նա խա գա հել է 
 Փա րի զի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի վար չութ յու նը: Ֆ րան-
սիա յի « Պատ վո լե գիո նի» աս պետ է:  1992 թվա կա նին նրա ան մի ջա-

կան ա ջակ ցութ յամբ և  ղե կա վա րութ յամբ «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նում ստեղծ վել է ԵՊԲՀ քիթ-կո կորդ-ա-
կան ջա բա նութ յան ամ բիո նի մաս նաճ յու ղը:

 Հե տա գա տա րի նե րին և  նախ քան այդ՝ մաս նա գե տը նպաս տել է ամ բիո նում ժա մա նա կա կից և  նո րա գույն ու-
սում ա կան և  գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի ներդր մա նը, ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
նե րի, ու սա նող նե րի կա տա րե լա գործ մա նը:

Օտար  լեզուն երի ա մբիոնը ը նթերցանու թյան 
մրցույթի մ ասնակի ց

Ռուս բանաստ եղծ Վալե րի Բրյուս ովի՝  «Հայա ստանի պ ոեզիան » 
լավագո ւյն ստեղծ ագործ ություն ների թ արգմանա կան ժողովա-
ծուի 1 05-ամյա հ ոբելյ անին նվիրված ընթերցանության մրցույթին 
բժշկակա ն համա լսարանը   ներկայա ցել է պատվով՝  զբաղեցն ելով  երեք 
 մրցութայի ն տեղ: 

1-ին տեղը կ իսեցի ն ընդ հանուր  բժշկության  ֆակուլ տետի 1 -ին 
կուրսի ո ւսանող  Արեգ  Բաբա յանը և  Մարի նա Զագր եբելն այան:  2-րդ 
տեղը  զբաղեցր եց ընդհանո ւր բժշկութ յան ֆակուլ տետի 1 -ին կուրսի 
ո ւսանողո ւհի Աննա Ա րշակյանը , իսկ 3-րդ տեղը ՝ ընդհանո ւր բժշկութ-
յան ֆակուլ տետի 1 -ին կուրսի ո ւսանողո ւհի Մարի ա Մարդ ոյանը :

Օտար  լեզուն երի ա մբիոնի դ ոցենտ  Սվետլ անա Ն ալբանդ յանը ա կտիվ մասնակց ության  և աջա կցության  համար 
 արժանա ցել է շնորհակա լագրի:  Մրցույ թն անց կացվել  է Գիտո ւթյան ու մշակույ թի ռուսակա ն կենտ րոնի Ե րևանի 
և  Գյում րու մասնաճյ ուղերի  կողմից:  Միջո ցառման  նպատակն  է՝ բրյուսովյ ան հայտնի ա նթոլոգի այում  տեղ գտած 
հայ գրականո ւթյան լավագո ւյն նմուշ ների թ արգմանո ւթյունների  հանրահռ չակում ը:
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Science

For the first time in Armenia, the Lancet International Stu-
dent Program was introduced at Yerevan State Medical Uni-
versity after Mkhitar Heratsi.

 It was initiated by the future vascular surgeon, first-year 
clinical ordinator Tigran Sevyan, on the initiative of the 
Career Center.  

According to the head of the latter Khachatur Margary-
an, "Lancet" is a platform where the student teaches skills to 
other students under the sight of the supervisor.

"This is one of the unique cases when the whole 
teaching process is carried out by the students," 
Khachatur Margaryan emphasizes.

According to him, the platform consists of several stages. 
"In the first stage we teach basic skills, in the sec-
ond stage we teach to work on natural material, in 
the third stage we perform experimental surgeries 
on animals, in the fourth stage Under the supervision 
of one of the scientific supervisors, the participants 
of the program are involved as assistants during real sur-
gery” says Khachatur Margaryan.

At first, he adds, it was planned to hold the fourth stage in Mos-
cow through the exchange program with the students of the first 
Sechenov State Medical University, but it was canceled due to 
COVID-19. 

After each round of the Lancet, students must take an exam ac-
cording to a set schedule. However, they are free to take the exam 
only when they feel they are ready for it. "We give the student a 
week to prepare. At any time he can enter the experimen-
tal operating room, train, develop any of his skills.

The examination is taken by Semyon Orduyan, Head of 
the Chair of Topographical Anatomy, Operative Surgery, 
Suren Stepanyan, Head of the Department of Surgery No. 
1, Head of the Surgery Clinic of "Mikayelyan "University 
Hospital, who are the scientific-practical leaders of the 
program," says Khachatur Margaryan.

The first three stages are performed in experimental operating 
rooms, and the last, fourth stage is performed in a clinic under the 
supervision of a supervisor.

Why was the Lancet program launched?
 
In the second year, according to the head of the career center, stu-

dents master the basic skills they need in an experimental operating 
room. "But they are left out of the actual operation process 
until the 4th-5th grades, when the student is already going 
to the surgery department. Through Lancet, we wanted the 
practical skills development phase not to be left open to the 
student in real operating conditions. We wanted these stu-
dents to continue to develop these skills, ”says Khachatur Mar-
garyan.

Why did the Career Center come up with this initiative and take responsibility for its 
successful implementation?

Due to this platform, according to Khachatur Margaryan, a tool of professional orien-
tation is also used. "We also have a small-scale Lancet designed for freshmen. 
Students can spend a week of mandatory internships within the Lancet. 

“LANCET” INTERNATIONAL 
STUDENT PROGRAM. 

HISTORY, GOALS AND RESULTS
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During this time, they become familiar with the structure of the operating 
room, learn preoperative hand processing and other important skills. In other 
words, we also provide internships for future doctors, "the head of the career 
center emphasizes.

 
"The goal," he emphasizes, "is professional orientation, 

so that the student, starting from the lower courses, un-
derstands whether he wants to choose the profession of a 
surgeon or not, whether he is ready for that profession or 
not." About 30% of future doctors do not yet have a clear 
orientation in which specialty the residency will continue. 
This is just a disaster for that student. That is why we try 
to bring this stage of orientation closer to the student, still 
in the lower grades, says Khachatur Margaryan.

 
In addition to the main purpose of promoting the professional 

orientation of students, "Lancet" will also guide future physicians 
to prepare for the profession they have already chosen, both in 
terms of practical skills and theoretical knowledge.

The participants of the platform are provided by the university 
with all the necessary items and surgical instruments. The program 

is fully funded by the medical university. The purpose is to prepare the surgical staff.
 
The head of the Career Center emphasizes that this is a team work.

"The importance of the program was especially emphasized during the war, 
when we realized that there was a need for help. Many future doctors were 
ready to go to the frontline to help, but did not have the necessary surgical 
skills."

Moreover, every participant of "Lancet", he continues, after becoming a mem-
ber of the platform, does not leave it anymore! They can terminate the par-
ticipation at any time, then return and continue from the stage where he ter-

minated. "With this, we are creating a community around the 
idea of Lancet," says Khachatur Margaryan.

 
The program was originally planned to be implemented international-

ly, there were all the primary agreements, but the restrictions thwarted 
the programs. "After the reopening of the communication chan-
nels, we will definitely organize the process of exchanging 
students with foreign universities," the head of the career center 
assures, emphasizing that "Lancet", an Armenian initiative, was wel-
comed and approved abroad, particularly in Russia and Georgia.

According to the author of the main idea of the platform, "Lancet" 
mentor Tigran Sevyan, the movement of educating surgeons was not 
very active at the university for a long time. "It all started 8-10 
years ago, from the operative surgery group, which consisted 
of 20-25 future surgeons. From the second year I was also 
involved in the work of that group. It was slow, but it had a 

lot of potential. And so we came up with the idea that something could be 
done to take a step forward. We lacked practical surgery, as if there was not 
enough air. "I knew that what we needed was at the university, we just did 
not get it in practice," says Tigran. According to him, the project succeeded because 
the right people gathered at the right time with the right resources. "I felt that the size 
we have is small for us, and the potential and resources are big. That's why we decided 
to do something qualitatively higher, accompanied by specific goals. The goal now is to 
educate surgeons, to start their careers. We always say that Lancet is the entrance of 
students to the field of surgery.

 
 Career Center, YSMU Vice-Rector for Postgraduate and Continuing Education Garnik 

Avetisyan joined us.  "They joined us 'ideologically, inspiring us' with resources, 
emphasizing that our university needs this," says Tigran.

 



 

Science
Suren Stepanyan, scientific director of "Lancet", head of the chair of surgery No. 1, confess-

es. "Our student is very pragmatic today, he will not participate in any program if 
he is not sure that he will not get the knowledge he needs. "The Lancet is a major 
breakthrough in the practical knowledge of future physicians, and that knowl-
edge, of course, may be needed in the event of natural disasters or wars."

 
According to Semyon Orduyan, the other scientific director of "Lancet", the head of the 

chair of topographic anatomy and operative surgery, the participants of the program are 
already the 4th generation of surgeons, operative surgery group. Thanks to Lancet, they 
are already confidently entering the operating room, the program is one step ahead in this 
regard. In addition, the student can teach a student like him or her. This is very important. 
"Each of these students can be proud of," the lecturer emphasizes.

 
Lancet's mentor, 4th year student of the Faculty of General Medi-

cine Diana Atomyan was also involved in the work of the operative 
surgery group from the 2nd year. "My focus was more on abdomi-
nal surgery. "I consider the program within our department a 
success, because the acquired skills, new level of experience 
and knowledge were gained during the second stage of the 
examination," the future doctor emphasizes.

 
Sargis Grigoryan, a fourth-year student at the Faculty of Gen-

eral Medicine and a Lancet mentor, says: "Within the framework 
of the program, we explain to the students the structure of 
the operating unit, the details of providing sterile conditions, 
how to wash, how many times, what materials to use. Thanks 
to all these, they can already go to the operating room with 
confidence, and the doctor will not take any more time to 
teach them all that.

 
"There are people on our platform who really love and are interested in surgery, who can 

do it."
 
Lancet's mentor, 4th year student at the Faculty of General Medicine Mary Gharagyozyan 

has chosen the Department of Plastic and Microsurgery. According to her the program pro-
vides an opportunity for clinical thinking.

 
"There is a misconception that plastic surgery involves 

only aesthetics, in fact it occupies a relatively small per-
centage in plastic surgery. The main branch is reconstruc-
tive plastic surgery, where we apply our micro-surgical 
skills. Reconstructive plastics is a very serious field in the 
world, I think there is a need for the development of this 
branch in Armenia. My goal was to involve students in this 
development process, ”adds Mary.

 
Michael Bolyan, a 5th year student at the Faculty of General 

Medicine, Լ Lancet's mentor, assures that the program enables fu-
ture surgeons to gain independence and confidence in performing 
surgeries before graduation. "We help the student to under-
stand what field he / she will specialize in before entering 
the residency. We also want to show the student that the 
knowledge given by the university will never be enough 
for him. he must improve himself continuously, ”adds the 
future surgeon.

 
50 students were selected out of 150 applicants to participate in "Lancet".
 
The 2020-2021 academic year will end this summer.



Armen Muradian, rector of Yerevan State Medical University  
after M. Heratsyat recently welcomed the plenipotentiary and 
extraordinary ambassador of India in Armenia -Keishan Dan 
Deval.

It was mentioned by the professor during the meeting that 
all previous agreements with India still hold true and constant.

“Recently we organized the construction of two significant 
university areas; firstly – an entrance hall dedicated to our 
fallen doctors during the recent war, and secondly – a lec-
ture hall named after a notable doctor”- mentioned Armen 
Muradian, in addition to statements made about the ongoing 
“Return” project at the university, which ensures the opening 

of lecture halls and other academic areas named after 
outstanding doctors and graduates.

Ambassador Deval, thanking the professor for guar-
anteeing Indian students’ safety during the pandemic in 
Armenia, once again confirmed that times are dire both 
for the country and the university.

“Knowing the number of excellent people lost during 
the war, both during and after the war I have been ac-
tively trying to support Armenia” – stated the diplomat.

When presenting the new halls, professor Muradian 
mentioned that the halls are modern and academically 
motivating. The well-known professor thinks that there 
are two important mottos to live by: study like you are 
going to live for a hundred years, and rejoice as if you 

have only a day left. Muradian thinks that these 
two quotes are very impressive and inspirational 
for today’s youth.

 It is said a lecture hall after the memorable In-
dian political leader Mahatma Gandhi is planned to 
open, in response to which the university council 
has expressed their liking to.

THE AMBASSADOR OF INDIA 
MAKES A VISIT TO YSMU
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Armen Muradian, rector of YSMU recently 
welcomed the plenipotentiary and extraordi-
nary ambassador of Sri Lanka in Armenia – 
Migahaland Duraj Lamavansa, along with his 
delegation.

Welcoming the guests, rector Armen Mu-
radian pointed out that YSMU is over a 100 
years old and has almost 8000 students, 
2000 of whom are of non-Armenian descent.

“We value activity in the scientific field. In 
the scope of “EU Horizon 2020”, the univer-
sity plans to finish the building of “Scientif-
ic-Educational Center For General Brain Re-
search” – informed Armen Muradian

The ambassador, mentioning that he also 
is a currently operating surgeon, thanked the 
university for following Sri Lankan medical 
council protocol, while stating that the con-
tinuation of cooperation is ensured.

“At the moment we have 52 Sri Lankan students 
studying in our institution, one of them having Aus-
tralian citizenship. So far we have had 23 Sri Lank-
an graduates, all of whom are successful doctors in 
their home-country. We have graduates from over 
40 countries, who we are trying to bring together 
with the Graduate union”

In the words of the rector, the students at YSMU 
are actively included in the university’s social life.

Yervand Sahakian, Vice-Rector for International 
Affairs at YSMU, recalled the positive experience 
gained from a prominent Sri Lankan professor of 
pediatrics in Lamabadusuria, and stressed the im-
portance of implementing the memorandum signed 
between the Medical Council of Sri Lanka and Yere-
van State Medical University.

At the request of the Ambassador, speaking about the Defender of the Father-
land Rehabilitation Center, Armen Muradian mentioned that it is a pan-Armenian 
construct.

"It is this structure that has ensured the recovery of our soldiers who suffered 
from the horrors of war. The center is equipped with all possible technologies for 
rehabilitation. "Now we are building a prosthetic center," added the head of the 
university.

THE AMBASSADOR OF SRI 
LANKA MAKES A VISIT TO YSMU
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Bimal Kumar Gupta, a second-year student at the Faculty of General Medicine 
of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, considers Armenia a 
country of wonderful nature, ancient culture and unique traditions. The 20-year-
old future doctor was born and raised in Gorakhpur, India.

“When I was in high school, my science and math were both good. But my 
dream was to become a doctor, so I thought it was better to take science and 
after that, choose the medical profession”, Indian student tells. Bimal was also 
interested in karate. “I  had been doing karate for 6 years until I reached high 
school and won a gold medal in the Karate tournament at the state level”, he 
adds.

Bimal always tries to do something new. “As I love what I do, I have a steady 
source of motivation that drives me to do my studies the best I can. I love trav-
eling to different places and exploring new places, enjoying good food with a 
glass of fresh juice with nice music. One thing I wanted in my life is to touch the 
height of success, and I'm sure, I will definitely do that”, - he assures.

The wish to become a doctor came due to his family. “My parents’ work was 
related to medical professions. I saw them while helping and taking caring  after 
people. That's why I decided to become a doctor. And also I like the way people 
usually listen when doctors talk”, Bimal emphasizes, adding that he wanted to 
become a highly professional doctor.

“My father always says life should be lived for others. We have to help people 
who are in problem. In one sentence, working for humanity is my dream”, - he 
says.

The future doctor found information about 100-year-old medical university 
on the internet. “I was amazed while seeing it has been operating since 1920! 
And when seeing the website, I got more information about the University, its 
branches, students’ reviews and hospitals connected with our university. All 
these things gave me a good vibes to study here”, Bimal tells.

Armenia is a second motherland for the Indian student. “I love Armenia. Peo-
ple of Armenia are very kindhearted, they treat us very friendly. There are many 
beautiful places in Armenia as, for example, the beautiful view of Ararat. Clean 

and pure water is everywhere. All these things make me proud because I chose 
to study in Armenia”, he says.

According to Bimal, YSMU lecturers provide best knowledge, even during online 
classes in the situation of COVID-19.

After General medicine he would like to study Neurosurgery. “Neuroscience is 
fascinating. The nervous system finesses chemistry and electricity into incredible, 
elegant processes that make us who we are. It is thrilling for me when a neurologic 
deficit improves after surgery”, Bimal says.

“If I have opportunity to stay here and work with Armenian people and for their 
country, it would be a matter of great pride for me”, - he assures.

Doctor, according to him, is not only a name tag; it's a way of feeling responsibil-
ity. “A good doctor cares for his or her patient, minimizes pain and recovers faster 
from disease, accidents and all. A good doctor has to be strong from the heart and 
the mind to focus perfectly on his or her duty. We have to focus also on better 
learning, technique and procedures”, the Indian student thinks.

At the end, Bimal Gupta shares his motto of life: "We live once, so put all the 
effort to make life successful, so that later there will be no regrets”.

THE GREATEST DESIRE 
OF THE INDIAN FUTURE 

NEUROSURGEON IS TO SERVE  
THE HUMANITY



Student's corner

24-year-old Divya Tyagi is a graduate of the Faculty of General Medi-
cine of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. The future 
Indian surgeon is convinced that the doctor is the guarantor of patients' 
health.

“From the beginning I was very much interested to know about human 
body and wanted to save lives of others by becoming a doctor. Medicine 
is always fascinating to me. I love to know more and more about medi-
cine so that I can cure people and make them happy that makes me feel 
happy too. This gave me incredible opportunity to help others. Yes, this 
was my dream and passion too, and I don’t want to change anything”, 
Divya says, adding that it is a beautiful thing when a career and passion 
comes together.

Referring to FMGE exam, the future doctor notes that it is a Foreign 
Medical Graduate Examination conducted by National Board of Examina-
tions in India. According to her, this is a Screening Test which is man-
datory for an Indian citizen who has a medical degree from a college 
outside India to practice medicine in India.

“As I completed my medical degree in July 2020, and my FMGE exam 
was on 31st August,  I had only one month for preparation.  This month I 
just did revision, nothing new, as ‘Revision is the key to success’. “YSMU 
plays a huge role because their education gave me clear concepts and 
high yield knowledge in the academic years so that my last month revi-
sion was enough to clear this exam”, Divya tells.

The Indian graduate confesses that he loves Armenia and the Arme-
nian people. “Armenia is like my second home where I spent precious 
six years of my life. It feels so good when I saw good Indian-Armenian 
relationships”, she says.

In medical specialization, Divya will choose cardio 
surgery or neurosurgery.

If possible, the future Indian doctor would like to stay 
and work in Armenia.

From her point of view, being a good listener is crit-
ical to being a good doctor. “A good doctor should 
be willing to work to figure out what is going on and 
will be a strong advocate for their patients. Physicians 
should be personable, great listeners and empathetic 
to the concerns of their patients. They should answer 
questions using language that is clear, without using 
too much medical terminology. They should be honest 
but also offer hope even when a situation is difficult”, 
Divya emphasizes.

To future doctors she advices to keep doing revision 
daily whatever they studied that day. “In this way, I am 
sure you will achieve a great success”, she concludes.

YSMU INDIAN GRADUATE IS 
SURE - THE DOCTOR IS THE 

GUARANTOR OF THE PATIENT'S 
HEALTH




