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այաստանում առաջին անգամ Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանում ներդրվեց «Լանցետ» միջազգային ուսանողական
ծրագիրը:
Այն կյանքի կոչվեց ապագա անոթային վիրաբույժ, 1-ին
կուրսի կլինիկական օրդինատոր Տիգրան Սևյանի մտահ
ղացմամբ և կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ:
Վերջինիս ղեկավար Խաչատուր Մարգարյանի բնորոշ
մամբ՝ «Լանցետը» հարթակ է, որտեղ ուսանողը գիտական
ղեկավարի հովանավորությամբ հմտություններ է սովորեց
նում մյուս ուսանողներին: «Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ
դասավանդման ողջ գործընթացն իրականացնում են ու
սանողները», - ընդգծում է Խաչատուր Մարգարյանը:
Հարթակը, նրա խոսքով, բաղկացած է մի քանի փուլից:
«Առաջին փուլում սովորեցնում ենք բազային հմտություն
ները, երկրորդ փուլում սովորեցնում ենք աշխատել բնա
կան նյութի վրա, երրորդ փուլում իրականացնում ենք փորձա
րարական վիրահատություններ կենդանու վրա, չորրորդում՝
գիտական ղեկավարներից մեկի հսկողության ներքո, ծրագրի
մասնակիցները ներգրավվում են որպես ասիստենտ, իրական
վիրահատության ժամանակ», - մանրամասնում է Խաչատուր
Մարգարյանը:
Սկզբում, հավելում է նա, նախատեսվում էր չորրորդ փուլն
անցկացնել Մոսկվայի Ի. Սեչենովի անվան առաջին պետական
բժշկական համալսարանի ուսանողների հետ փոխանակման
ծրագրի միջոցով, սակայն COVID-19-ը խափանեց բոլոր ծրագ
րերը:
«Լանցետի» յուրաքանչյուր փուլից հետո, սահմանված գրա
ֆիկի համաձայն, ուսանողները պետք է քննություն հանձնեն:
Սակայն նրանք ազատ են և կարող են ներկայանալ քննության
միայն այն ժամանակ, երբ զգան, որ պատրաստ են քննությա
նը: «Մենք ուսանողին տալիս ենք մեկ շաբաթ՝ պատրաստվելու
համար: Ցանկացած ժամանակ նա կարող է մտնել փորձարարա
կան վիրասրահ և պարապել, զարգացնել իր ցանկացած հմտութ
յունը: Իսկ քննությունը վերցնում են տեղագրական անատոմիայի
և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օրդույանը
և վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, «Միքայելյան» համալ
սարանական հիվանդանոցի վիրաբուժության կլինիկայի ղեկա
վար Սուրեն Ստեփանյանը, որոնք ծրագրի գիտապրակտիկ ղե
կավարներն են»,- նշում է Խաչատուր Մարգարյանը:
Առաջին երեք փուլերն իրականացվում են փորձարարական վի
րասրահներում, իսկ վերջին՝ չորրորդ փուլն անցկացվում է կլինի
կայում՝ գիտական ղեկավարի հսկողությամբ:
Ինչու՞ ներդրվեց «Լանցետ» ծրագիրը:
Երկրորդ կուրսում, կարիերայի կենտրոնի ղեկավարի խոսքով,
ուսանողները փորձարարական վիրահատարանում յուրացնում են այն
հիմ
ն ական հմտությունները, որոնք պետք են: «Բայց վիրահատման բուն
գործընթացից նրանք անմասն են մնում՝ մինչև 4-5-րդ կ
 ուրսեր, երբ ու
սանողն արդեն գնում է վիրաբուժության ամբիոն: «Լանցետի» միջոցով
մենք ուզում էինք, որ գործնական հմտությունների զարգացման փուլը
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Գիտություն
ռեալ վիրահատական պայմաններում ուսանողի մոտ բաց չմնար: Մենք
ուզում էինք, որպեսզի այս ուսանողները շարունակեին զարգացնել
նշված հմտությունները», - ասում է Խաչատուր Մարգարյանը:
Ինչու՞ հենց կարիերայի կենտրոնը հանդես եկավ
այս նախաձեռնությամբ և պատասխանատվություն
ստանձնեց դրա հաջող իրականացման համար:
Այս հարթակի շնորհիվ, ըստ Խաչատուր
Մարգարյանի, կիրառվում է նաև մասնագիտական
կողմ
ն որոշման գործիք: «Մենք ունենք նաև մասշ
տաբներով փոքր «Լանցետ», որը նախատեսված
է 3-րդ կուրսեցիների համար: Ուսանողները 3-րդ
կուրսի պարտադիր պրակտիկայի մեկ շաբաթը
կարող են անցնել «Լանցետի» շրջանակում: Այս
ընթացքում նրանք ծանոթանում են վիրահատա
րանի կառուցվածքին, սովորում ձեռքերի նախա
վիրահատական մշակում և այլ կարևոր հմտութ
յուններ: Այսինքն՝ մենք ապագա բժիշկների
համար ապահովում ենք նաև պրակտիկայի կտոր
ներ», - ընդգծում է կարիերայի կենտրոնի ղեկավա
րը: «Նպատակը,- շեշտում է նա,- մասնագիտական
կողմն որոշումն է, որպեսզի ուսանողը՝ ցածր կուր
սերից սկսած, հասկանա՝ ցանկանում է, արդյոք, վիրա
բույժի մասնագիտությունն ընտրել, թե՝ ոչ, պատրա՞ստ է
այդ մասնագիտության համար, թե՝ ոչ: Ապագա բժիշկնե
րի մոտավորապես 30 տոկոսն ավարտելու պահին դեռևս
հստակ կողմն որոշում չունի, թե կլինիկական օրդինատու
րան ո՞ր մասնագիտացմամբ է շարունակելու: Սա, ուղղա
կի, աղետ է տվյալ ուսանողի համար: Հ
 ենց այդ պատճա
ռոով մենք ձգտում ենք կողմն որոշման այս փուլն ավելի
մոտեցնել ուսանողին՝ դեռևս ցածր կուրսերում», - նշում է
Խաչատուր Մարգարյանը:
Բացի ուսանողների մասնագիտական կողմ
ն որոշմանը
նպաստելու հիմ
ն ական նպատակից, «Լանցետը» կուղ
ղորդի նաև ապագա բժիշկներին՝ նախապատրաստվելու
արդեն իսկ ընտրած մասնագիտությանը, ինչպես գործնա
կան հմտությունների, այնպես էլ տեսական գիտելիքների
տեսանկյունից:
Պլատֆորմի մասնակիցներին համալսարանի կող
մից տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները և
վիրահատական գործիքները: Ծրագիրն ամբողջությամբ ֆի
նանսավորվում է բժշկական բուհի կողմից: Նպատակը վիրա
բուժական կադրերի նախապատրաստումն է:
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավարն ընդգծում է՝ սա թի
մային աշխատանք է:
«Ծրագրի կարևորությունը հատկապես ընդգծվեց պա
տերազմի օրերին, երբ մենք հասկացանք, որ կարող և օգ
նող ձեռքի անհրաժեշտություն կա: Շատ ապագա բժիշկներ
պատրաստ էին մեկնելու առաջնագիծ և օգնելու, բայց չէին
տիրապետում անհրաժեշտ վիրաբուժական հմտություննե
րին»:
«Ընդ որում՝ «Լանցետի» յուրաքանչյուր մասնակից,- շարու
նակում է նա,- պլատֆորմի անդամ դառնալուց հետո այլևս
դուրս չի գալիս դրանից. նա ցանկացած պահի կարող է ընդհատել մաս
նակցությունը, այնուհետև վերադառնալ և շարունակել այն փուլից, որ
տեղ ընդհատել է: Սրանով մենք նաև սոցիում ենք ստեղծում «Լանցետի»
գաղափարի շուրջ», - ասում է Խաչատուր Մարգարյանը:
Ծրագիրն ի սկզբանե նախատեսվում էր անցկացնել միջազգային
մասշտաբով, կային բոլոր նախնական պայմանավորվածությունները,
սակայն համավարակով պայմանավորված սահմանափակում
ն երը խա
փանեցին ծրագրերը: «Հաղորդակցության ուղիների վերաբացումից հե

տո մենք անպայման կկազմակերպենք նաև ուսանողների փոխանակման
գործընթացը օտարերկրյա բուհերի հետ», - վստահեցնում է կարիերայի
կենտրոնի ղեկավարը՝ շեշտելով, որ հայկական նախաձեռնություն հանդի
սացող «Լանցետը» ողջունվեց և մեծ հավանության արժանացավ արտերկ
րում, մասնավորապես՝ Ռուսաստանում և Վրաստանում:
Պլատֆորմի
բուն
մտքի
հեղինակ,
«Լանցետի» մենթոր Տիգրան Սևյանի խոս
քով՝ բավականին երկար ժամանակ համալ
սարանում այնքան էլ ակտիվ չէր վիրաբույժ
ներ դաստիարակելու շարժումը: «Ամեն ինչ
սկսվեց 8-10 տարի առաջ՝ օպերատիվ վի
րաբուժության խմբակից, որը բաղկացած
էր 20-25 ապագա վիրաբույժներից: Երկ
րորդ կուր
սից ար
դեն ես նույն
պես ներգ
րավվեցի այդ խմբակի աշխատանքներում:
Այն դանդաղ էր ընթանում, բայց շատ մեծ
պո
տեն
ցիալ ու
ներ: Եվ այս
պես՝ մենք հա
մախմբվեցինք այն գաղափարի շուրջ, որ
կարելի է ինչ-որ բան անել՝ մի քայլ առաջ
գնալու համար: Պրակտիկ վիրաբուժությու
նը մեզ պակասում էր, կարծես օդը չէր հե
րիքում: Ես գիտեի, որ այն, ինչ մեզ պետք
էր, համալսարանում կար, ուղղակի մենք
այն չէինք ստանում գործնական առումով»,
- պատմում է Տիգրանը: Նախագիծը, նրա
համոզմամբ, ստացվեց, որովհետև ճիշտ մարդիկ
ճիշտ ռեսուրսներով ճիշտ ժամանակին հավաքվեցին:
«Ես զգացի, որ մեր ունեցած ձևաչափը փոքր է մեզ
համար, իսկ պոտենցիալն ու ռեսուրսները՝ մեծ: Այդ
պատճառով որոշեցինք որակապես ավելի բարձր
բան անել՝ կոնկրետ նպատակներով ուղեկցվող:
Նպատակը հիմա մեկն է՝ դաստիարակել վիրաբույժ
ներ, սկիզբ տալ նրանց կա
րիե
րա
յին: 
Մենք միշտ
ասում ենք, որ «Լանցետը» ուսանողների մուտքն է
վիրաբուժության ասպարեզ:
Մեզ միացավ Կարիերայի կենտրոնը, մեզ միացավ
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության
գծով պրոռեկտոր Գ
 առնիկ Ավետիսյանը: Նրանք
մեզ միացան և՛ գաղափարապես՝ ոգևորելով մեզ, և՛
ռեսուրսներով՝ ընդգծելով, որ սա պետք է մեր հա
մալսարանին», - ասում է Տիգրանը:
«Լանցետի» գիտական ղեկավար, վիրաբուժության
թիվ 1 ամբիոնի վարիչ Սուրեն Ստեփանյանը խոստո
վանում է. «Մեր ուսանողն այսօր շատ պրագմատիկ է, նա չի
մասնակցի որևէ ծրագրի, եթե վստահ չլինի, որ իրեն անհրա
ժեշտ գիտելիքը չի ստանա: «Լանցետը» շատ լուրջ առաջընթաց
է ապագա բժիշկների գործնական գիտելիքների ձեռքբերման
առումով, իսկ այդ գիտելիքներն, իհարկե, կարող են պետք գալ
բնական աղետների կամ պատերազմն երի ժամանակ»:
«Լանցետի» մյուս գիտական ղեկավար, տեղագրական անա
տոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ
Սեմյոն Օրդույանի տեղեկացմամբ՝ ծրագրին մասնակցողները
վիրաբույժների՝ օպերատիվ վիրաբուժության խմբակի արդեն
4-րդ սերունդն են: «Լանցետի» շնորհիվ նրանք արդեն վստահ
մտնում են վիրահատարաններ, ծրագիրն այս առումով մեկ քայլ
առաջ է: Բացի դրանից, ուսանողը կարող է սովորեցնել իր նման
ուսանողին: Սա շատ կարևոր է: Այս ուսանողներից յուրաքանչ
յուրով կարելի է հպարտանալ, շեշտում է դասախոսը:
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Գիտություն
«Լանցետի» մենթոր, ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա
Ատոմյանը նույնպես 2-րդ կուրսից ներգրավված
էր օպերատիվ վիրաբուժության խմբակի աշխա
տանքներում: «Իմ ուղղվածությունն ավելի շատ
դեպի աբդոմինալ վիրաբուժությունն էր: Մեր բա
ժանմունքի սահմաններում ծրագիրը հաջողված
եմ համարում, որովհետև ձեռք բերված հմտութ
յունները և նոր մակարդակի փորձն ու գիտելիքնե
րը երևացին նաև երկրորդ փուլի քննության ժա
մանակ», - ընդգծում է ապագա բժիշկը:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի
ուսանող և «Լանցետի» մենթոր Սարգիս Գրիգոր
յանն, իր հերթին, նշում է. «Ծրագրի շրջանակում
մենք ուսանողներին բացատրում ենք վիրահատա
կան բլոկի կառուցվածքը, ստերիլ պայմանների
ապահովման մանրամասները՝ ինչպես լվացվել,
քանի անգամ, ինչ նյութեր օգտագործել: Այս ամենի
շնորհիվ նրանք արդեն վստահ կարող են գնալ վիրա
հատարան, ու բժիշկն այլևս ժամանակ չի հատկացնի
այդ ամենը նրանց սովորեցնելու համար:
Մեր պլատ

ֆոր
մում մնում են այն մար
դիկ, ո
րոնք,
իրոք, սիրում են ու հետաքրքրված են վիրաբուժութ
յամբ, որոնք ունակ և կարող են այս գործով զբաղվել»:
«Լանցետի» մենթոր, ընդհանուր բժշկության ֆակուլ
տետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Ղարագյոզյանն
ընտրել է պլաստիկ և միկրովիրաբուժության բաժան
մունքը: Ծրագիրը, նրա համոզմամբ, կլինիկական
մտածելակերպի հնարավորություն է տալիս:
«Թյուր կարծիք կա, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը
ներառում է միայն էսթետիկան, իրականում այն պլաս
տիկ վիրաբուժության մեջ բավականին քիչ տոկոս է
զբաղեցնում: Հիմն ական ճյուղը ռեկոնստրուկտիվ պլաստի
կան է, որտեղ էլ մենք կիրառում ենք մեր միկրովիրաբուժական
հմտությունները: Ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկան բավականին
լուրջ ոլորտ է աշխարհում, և, կարծում եմ, Հայաստանում ևս
այս ճյուղի զարգացման կարիքը կա: Նպատակս էր ուսանողնե
րին ևս ներգրավել զարգացման այս գործընթացում», - հավե
լում է Մերին:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանող,
և «Լանցետի» մենթոր Միխաել Բոլյանը վստահեցնում է, որ
ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ապագա վիրաբույժներին
մինչ ուսման ավարտը ինքնուրույնություն և ինքնավստահություն
ձեռք բերել՝ վիրահատություններ կատարելիս: «Մենք օգնում
ենք ուսանողին հասկանալ, թե ինչ ոլորտում է նա մասնագի
տանալու մինչև կլինիկական օրդինատուրա ընդունվելը: Մենք
նաև ուզում ենք ցույց տալ ուսանողին, որ համալսարանի տված
գիտելիքը երբեք բավարար չի լինելու նրա համար. նա պետք է ինքնակրթութ
յամբ կատարելագործվի անընդմեջ», - ավելացնում է ապագա վիրաբույժը:
«Լանցետին» մասնակցելու համար 150 դիմորդից ընտրվել է 50 ուսանող:
2020-2021 ուստարվա շրջափուլը կավարտվի այս տարվա ամռանը:

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ՁԵՌՔ
ՁԵՌՔԻ ՔԱՅԼԻ ՊՐԱԿՏԻԿ
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
Յուրաքանչյուր կրթական հաստատության առաջընթացի երաշխավոր
ներից են երիտասարդ հետազոտողները: Մարդիկ, որոնք իրենց ստացած
գիտելիքները, փորձը, ամենօրյա աշխատանքը ծառայեցնում են գիտութ
յանը:
Արթուր Մելքոնյանը ԵՊԲՀ-ն ավարտել է գերազանցությամբ: Կլինիկա
կան օրդինատուրայում սովորելուց հետո հետբուհական կրթությունը շա
րունակել է ասպիրանտուրայում, որից հետո զորակոչվել է բանակ։ 2020
թվականի հունվարից Պաշտպանության Բանակի զինվորական հոսպի
տալներից մեկում ծառայում-աշխատում է՝ որպես էնդոկրինոլոգ։
Նա նախ մասնագիտացել է «Մուրացան» համալսարանական հի
վանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայում (2014-2016թթ.), ապա 20172019թթ.՝ ասպիրանտուրային զուգահեռ, հերթապահություններ է իրակա
նացրել նույն կլինիկայում՝ որպես բժիշկ-էնդոկրինոլոգ։
«Աշխատանքը պատասխանատու էր և ծանր։ Գործ ունեինք և՛ երեխա
ների, և՛ մեծահասակների հետ։ Փորձում էի աշխատանքս համատեղել գի
տական հետազոտության հետ, որն իրականացնում էինք նույն կլինիկա
յում` տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում»,- պատմում է
բուժծառայության լեյտենանտը:
Գիտական աշխատանքը, որը նախկին ասպիրանտն իրականացրել է
ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ելենա Աղաջանովայի
ղեկավարությամբ, վերաբերում է տիպ 1 շաքարային դիաբետի պաթոգենե
զին, մասնավորապես՝ աղիքային միկրոֆլորայի դերակատարմանը հիվան
դության զարգացման հարցում։ Միաժամանակ, շաքարային
դիաբետով հիվանդների պերիֆերիկ արյան լեյկոցիտներում,
երիտասարդ մասնագետն ուսումասիրել է Լ-արգինինի նյու
թափոխանակության տեղաշարժերը, որոնք նույնպես ներգ
րավված են հիվանդության զարգացման համար պատասխա
նատու աուտոիմուն գործընթացներում։
Բանակ զորակոչվելուց առաջ Արթուրն ավարտել էր գիտա
կան աշխատանքի հետազոտական մասը, իսկ ատենախո
սությունը նախապաշտպանության փուլում էր։ Մնացյալն արել
և անում է բանակին զուգահեռ:
«Պատերազմ կոչվող արհավիրքի պատճառով շատ բան
հետաձգվեց։ Կարծում եմ շուտով կհասնեմ վերջին՝ թեկնա
ծուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպա
նությանը»,- մանրամասնում է էնդոկրինոլոգը, ում կարծիքով՝
երիտասարդ գիտնականին, տվյալ դեպքում` բժիշկ-գիտնականին, անհրա
ժեշտ է աշխատասիրություն, նվիրվածություն, համառություն, համբերություն։
«Պետք է փորձել հաճախակի լսել հոգու ձայնը»,- կարծում է հա
մալսարանականը:
Բժշկագիտության ցանկացած ճյուղ Արթուր Մելքոնյանը համա
րում է հեռանկարային։
«Գիտության գրանիտն (տվալ դեպքում` մարդու օրգանիզմն) իր
մեջ թաքցնում է գաղտնիքների բազմաշերտը, որը դեռևս պետք է
բացահայտվի բժիշկ-գիտնականների բազմաթիվ սերունդների կող
մից»- նշում է նա՝ հավելելով. «Անառարկելի է փաստը. կլինիկական
բժշկությունը պետք է ունենա ամուր տեսական հենք, գիտությունը
պետք է ձեռք ձեռքի քայլի պրակտիկ բժշկության հետ»։
Նրա խոսքով՝ գիտության զարգացման ուղղությամբ վերջին տա
րիներին համալսարանական հաջողություններն ակնհայտ են:
Արթուր Մելքոնյանը գիտական հոդվածների և թեզերի հեղինակ
է, որոնք տպագրվել են հայաստանյան և օտարերկրյա գիտական
պարբերականներում։
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ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ «ՈՒՂԵՂԻ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՇԱԲԱԹԸ»
Այս տարի ևս նեյրոգիտության ասպարեզում համաշխարհային ճանա
չում վայելող և ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի` Եվրոպայի
նեյրոգիտական ընկերությունների հիմնադրամի (Federation of European
Neuroscience Societies - FENS) կողմից հ
 այտարարված և Dana հիմնադր
ամի աջակցությամբ անցկացվող «Ուղեղի ճանաչման շաբաթը» (Brain
Awareness Week) Հայաստանում կազմակերպելու և կազմակերպության
միջոցառումների շարքում մեր երկիրը ներկայացնելու հնարավորությունը
ստացել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական
գիտական ընկերությունը:
Շատ սպասված «Ուղեղի ճանաչման շաբաթը», որը բազմիցս հետաձգվել
էր համաճարակաբանական և պատերազմական իրավիճակի պատճառով,
մեկնարկեց մարտի 15-ին՝ ներկայանալով փոփոխված ձևաչափով։
Աշխարհի տարբեր երկրներում՝ սկսած 1996 թվականից, անցկացվում
է այս միջոցառումը, որի նպատակնէ բարձրացնել հանրության լայն
շերտերի իրազեկվածությունը, ծանոթացնել ուղեղի կառուցվածքաֆո
ւնկցիոնալ յուրահատկություններին, ինչպես նաև տարածել և քննարկել
նեյրոգիտության ոլորտի բազմատեսակ հետազոտությունները: Այս
տարի տարբեր տեսանկյուններից ներկայացվեցին այնպիսի հետաքր
քիր և արդիական թեմաներ, ինչպիսիք են էմոցիաները, ինտելեկտը և
էմոցիոնալ ինտելեկտը։
Բացման խոսքով ելույթ ունենալով մեկնարկային հանդիպմանը՝
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ե
 նկոյանը գոհուն
ակություն հայտնեց առ այն, որ մեկ տարվա ուշացումի ց հետո հաջողվ
եց կազմակերպել հանրապետական մասշտաբի այս միջոցառումը:
«Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում դուք մի փոքր լույս կսփռեք ուղեղի
այս կամ այն առանձնահատկության վրա, մի փոքր լույս, որովհ
ետև մենք դեռ շատ հեռու ենք ուղեղիբացահայտումից:Վստահ
եմ, որ իրակա

ն «ուղեղիշաբաթ»կանցկացն
եք և կկարո
ղանաք
ձեր ստացած գիտելիքը փոխանցել շրջապատին», - ավելացրեց
պրոռեկտորը:
Միջոցառման առաջին խոսնակը կենսաքիմիայի ամբիոնի
դասախոս Հասմի կ Հարությունյանն էր, որն ուսանողներին
ծանոթացրեց ինտելեկտի և խրախուսման համակարգի բիոքիմի
ական մեխանիզմներին։ Սկսելով իր դասախոսությունը տիեզերքի
առաջացման և մարդու էվոլյուցիայի մասին կարճատև ֆիլմով՝ նա
անդրադա
րձավ ինտելե
կտի գոյութ
յան հարցին:Հասմիկ Հարո
ւթյունյաննընդգծեց,որ իրականում բոլորնունեն ի
 նտելեկտ, որն
առաջանում է ուղեղի բոլոր բաժիններում: Նա առանձնացրեց
ինտելեկտի մի քանի տեսակ՝բյուրեղացված, հոսող կամ հեղուկ,
էմոցիոնալ և արհեստական: Անդրադարձ կատարվեց նաև
ինտուիցիա և կամքի ուժ հասկացություններին:
Դասախոսության ավարտին Հասմի կ Հարությունյանը
պատասխանեց ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին:
Ուշագրավ է, որ «Ուղեղիճանաչման շաբաթվա» մեկնարկ
ին ներկա էին նաև այլ համալսարանների ուսանողներ:
Հետա
գա մեկ շաբաթվ
ա ընթացք
ում ևս համա
լսարանա
կանները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու ինտ
երակտիվ և արդիական զեկույցների, քննարկում
ն երի,
ինտելեկտուալ և ժամանցային խաղերի և նորովի բացահա
յտելու մարդու ուղեղի հնարավորությունները։

ԵՊԲՀ-Ն՝ Հ
 ԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԳԵՆԵՏԻԿ
ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ
Առաջին անգամ Հայաստանում կստեղծվի եվրոպական չափանիշներին համա
պատասխան բիոբանկ:
Հիշեցնենք, որ 2020 թվականին ԵՊԲՀ-ն հաղթել էր Եվրամիության ՀՈՐԻԶՈն-2020
(Horizon-2020) Թվինինգ (Twinning) «Քաղցկեղի հետազոտությունների ենթակա
ռուցվածքի ստեղծումը Հայաստանի համար» (Armenian Research Infrastructure on
Cancer Research - ARICE) ծրագրում: Ծրագիրը նվիրված է ծայ
րահեղ արդիական առողջապահական խնդիրներից մեկին՝
քաղցկեղի հետազոտություններին: Ծրագրի տևողությունը 36
ամիս է:
Նշված ծրագրի շրջանակում պաշտոնապես կայացավ առ
ցանց մեկնարկային գիտաժողով:
Ողջունելով մեկնարկային հանդիպման մասնակիցնե
րին՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ իր համար
առանձնահատուկ պատիվ է մասնակցել ԵՄ նոր նախագ
ծի մեկ
նար
կին: «ԵՄ ARICE նա
խագ
ծով մենք մեր թի
մի և
գործընկերների մասնագիտական աջակցությամբ կարողա
ցանք հայկական բժշկական հետազոտություններին շարունա
կականություն տալ: Ցավոք, կորոնավիրուսի և պատերազմի
պատճառով մենք չենք կարող ձեզ ողջունել մեր գեղեցիկ հայ
րենիքում, բայց գիտենք, որ դա ժամանակավոր է, և դուք, ան
շուշտ, դեռ կվայելեք հայկական հյուրասիրությունը: Ինչպես
գիտեք՝ մենք՝ հայերս, ցավոք շատ ենք տուժում քաղցկեղից,
ինչը հաստատված է վիճակագրությամբ: Մենք լիահույս ենք,
որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում իրակա
նացվող այս նախագիծը ինչ-որ կերպ կխլի կամ գոնե կնվազեցնի քաղցկեղի տեղը
մեր կյանքում:
Հուսով ենք, որ այս նախագիծը կդառնա առաջին խոշոր ենթակառուցվածքը մի
երկարատև հետազոտական նախաձեռնության մեջ, որը կուսում
ն ասիրի քաղցկե
ղի և նրա շրջակա միջավայրի միջև չարագուշակ փոխգործակցությունը, մասնավո
րապես՝ Հայաստանում: Հենց սա է այսօր մեկնարկած ARICE եվրոպական հետա
զոտական նախագծի նպատակը: Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս հետազոտական
ուղևորության մեջ ունենք այնպիսի հայտնի և պրոֆեսիոնալ գործընկերներ, ինչպի
սիք են Չեխիայի Չարլզի (Կառլովի) համալսարանը, Ավստրիայի Գրացի բժշկական
համալսարանը և Քաղցկեղի հետազոտության միջազգային գործակալությունը,
որոնք կլինեն մեր կողքին: Մ
 իասին մենք ուժեղ ենք և կարող ենք շատ բանի հաս
նել: Կոնսորցիումի գիտական համակարգողը պրոֆեսոր
Թամարա Սարգսյանն է՝ բժշկական գենետիկայի ականա
վոր մասնագետ, որն իր նվիրվածությամբ և գիտական մտա
ծողությամբ շատ հաջողություններ է տոնել, ուստի ARICE-ը
լավ ձեռքերում է», - ընդգծեց բժշկական բուհի ղեկավարը:
ԵՊԲՀ-ն` որպես համակարգող, Առողջապահության հա
մաշխարհային կազմակերպության Քաղցկեղի հետա
զոտության միջազգային գործակալության (International
Agency for Research on Cancer) մասնակցությամբ ծրագիրը
կիրականացնի Ավստրիայի Գրացի բժշկական և Չեխիայի
Չարլզի (Կառլովի) համալսարանների հետ գործընկերութ
յամբ` տարածելով իր կարողությունները ինստիտուցիոնալ,
ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում:
Մեկնարկային հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես
եկան Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները՝
բժշկական գիտությունների թեկնածու, ծրագրի խորհր
դատու Ուիլկո Գրաֆմանսը և ավագ փորձագետ Շտեֆան
Վայերսը:
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Գիտություն
Առցանց հանդիպման ընթացքում ելույթ ունեցան նաև գործընկեր համալսարան
ների առաջատար փորձագետները՝ Գրացի բժշկական համալսարանի Միջազգային
բիոբանկի և կրթության գլխավոր տնօրեն, պրոֆեսոր Կարինե Սարգսյանը, ԱՀԿ
Քաղցկեղի հետազոտության միջազգային գործակալության Լաբորատոր ծառայութ
յան և բիոբանկի խմբի ղեկավար Զիսիս Կոզլակիդիսը և Չարլզի (Կառլովի) համալ
սարանի Միջազգային հետազոտությունների ղեկավար Ջուդիտա
Կինկորովան: Վերջիններս հանդիսանում են քաղցկեղի հետա
զոտման եվրոպական փորձագետներ և մեծապես կնպաստեն
Հայաստանում քաղցկեղի հետազոտման ոլորտի զարգացմանը:
Բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչ, բժշկական գենետիկա
յի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրեն
Թամարա Սարգսյանի խոսքով՝ ծրագրի նպատակն է բարձրաց
նել հետազոտական ենթակառուցվածքների կարողությունները
Հայաստանում քաղցկեղի հետազոտության ոլորտում` նպաստե
լով թվային և մոլեկուլային ախտորոշմանը, անձնականացված
և գենոմային բժշկության ինտեգրման կլինիկա, ժամանակակից
բիոբանկի ստեղծմանը:
Ծրագրի արդյունքում ԵՊԲՀ-ն կդառնա առաջատարը
Հայաստանում՝ քաղցկեղի գենետիկ հետազոտման ոլորտում:
ARICE ծրագիրն ունի բարձր ռազմագիտական նշանակություն և
արդիականություն: Այն հեռանկարային է բուհի համար. Եվրոպա
յի արհեստավարժ փորձագետների հետ համագործակցությամբ
արդեն իսկ ստեղծվել է քաղցկեղի հետազոտման, բիոբանկի, բիո
մարկերների միջդիսցիպլինար միջազգային խումբ:
«Ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր գիտական և պրակ
տիկ նշանակություն կարող է ունենալ: Ծրագրի շրջանակներում պետք է հետա
զոտվեն քաղցկեղի հետ կապված մի շարք ասպեկտներ՝ վաղ ախտորոշում, ճիշտ
և անհատականացված բուժում: ARICE ծրագիրը շատ ակտուալ է Հայաստանի հա
մար, քանի որ քաղցկեղը մեր երկրում հիմ
ն ականում ուշ է ախտորոշվում», - նշեց
Թամարա Սարգսյանը՝ շեշտելով, որ ծրագրի առաջնային և հիմ
ն ական նպատակը
Հայաստանում բիոբանկի ստեղծումն է:
Պրոֆեսորի հավաստմամբ՝ նախագիծը համաշխարհային նշանակություն ունի,
որովհետև ԱՀԿ Քաղցկեղի հետազոտության միջազգային գործակալությունը շատ
հետաքրքրված է ինչպես մեր երկրում բիոբանկի ստեղծումով, այնպես էլ՝ մեր տվյալ
ներով: Նախագիծը եզակի է նաև այն առումով, որ ԱՀԿ-ն ամեն նախագծի չէ, որ
մասնակցում է: Մյուս կողմից՝ «ԵՄ ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» ծրագիրը շատ հազվադեպ է
մեծ կազմակերպություններին թույլ տալիս ինչ-որ նախագծի
մաս կազմել գործընկերոջ կարգավիճակով:
Քաղցկեղի հետազոտման ենթակառուցվածքն ընտրվել է որ
պես ARICE ծրագրի կիզակետ, քանի որ Հայաստանում քաղցկե
ղի հիվանդացության և մահացության մակարդակը շատ բարձր
է, տարածված են նաև հազվադեպ չարորակ հիվանդություն
ները: Հիվանդների 60%-ն ախտորոշվում է քաղցկեղի 3-4-րդ
փուլում, երբ բուժումը ոչ արդյունավետ է:
«ԱՀԿ-ն կնպաստի նաև այն բանին, որ մեր կողմից հայտնա
բերված առանձնահատկությունները տարածվեն և աշխարհի
մյուս երկրները նույնպես կարողանան օգտվել մեր գիտական
նվաճում
ն երից», - հույս հայտնեց Թամարա Սարգսյանը:
Բժշկական գենետիկայի ամբիոնը, նրա խոսքով, պատրաստ է
նմանատիպ նախագծի իրականացման համար: «Հաշվի է առն
վել նաև ծրագրի՝ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ արդ
յունավետ աշխատանքի հսկայական դրական փորձը», - ավե
լացրեց պրոֆեսորը:
Քաղցկեղի գենետիկայի լաբորատորիայի վարիչ, դոցենտ
Դավիթ Բաբիկյանն, իր հերթին, փաստեց, որ ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիո
նը հագեցած է գենոմային հետազոտությունների համար նախատեսված ամենաժա
մանակակից տեխնոլոգիաներով: «Այստեղ կատարվում է քաղցկեղի գենետիկական
դիագնոստիկա և ֆարմակոգենետիկա, այսինքն՝ ապահովվում է անհատականաց
ված ախտորոշում և նշանակվում է անհատականացված բուժում», - ավելացրեց
Դավիթ Բաբիկյանը:

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բժշկական գենետիկայի ամբիոնում ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը ամբիոնի վարիչ Թամարա Սարգսյանի հետ մաս
նակցեց Գրացի բժշկական համալսարանի Միջազգային բիո
բանկի և կրթության գլխավոր տնօրեն, ԵՊԲՀ բժշկական գե
նետիկայի ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր Կարինե Սարգսյանի՝
ապագա բժիշկների մասնակցությամբ ինտերակտիվ դասա
խոսությանը։
Բժշկական բուհի անվանի շրջանավարտը 4-րդ կուրսի ուսա
նողների, ինչպես նաև ամբիոնի կլինիկական օրդինատորների
համար Երևանում գտնվելու ընթացքում անցկացրեց դասախո
սությունների շարք, որոնցում հիմ
ն ականում խոսեց բժշկութ
յան թվայնացման մասին: Ընտրված թեմայի շրջանակում
կայացած հարցուպատասխանի ընթացքում անդրադարձ կա
տարվեց բազմաթիվ հետաքրքիր մասնագիտական հարցերի։
Կարինե Սարգսյանը, մեջբերում կատարելով, հաստա
տեց այն համոզմունքը, որ այն մարդիկ, որոնք գրքեր են
կարդում, վաղը ղեկավարելու են աշխարհը:
Նրա գնահատմամբ՝ գիտությունը մտորելու, կարծիք
ներ ունենալու լայն հնարավորություններ է տալիս, սա
կայն կարևոր է գիտության բնագավառում հիմնվել թվե
րի և հետազոտությունների վրա։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ներկայացնելով
իր տեսակետներն արհեստական ինտելեկտի թեմայի
շուրջ, նշեց՝ երբ դեռ չկար արհեստական ինտելեկտ, կա
յին փորձառու բժիշկներ։ Բուհի ղեկավարը ընդգծեց նաև,
որ անկախ նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացումից և
տարածումից, մշտապես կարևոր է ստեղծագործ մոտեց
ման կիրառումը, լուսավորչական հայացքների, արժեհա
մակարգի առկայությունը։
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ կարևոր է, որ ժամանա
կակից աշխարհում ապագա բժիշկները կախված չլինեն
մեքենաներից և սարքավորում
ն երից: «Երբեք
չհրաժարվեք ստեղծագործ մոտեցում
ն երից և աշ
խատանքից: Թույլ չտաք, որ սարքավորում
ն երը
ձեզ կառավարեն, այլ հակառակը՝ դուք ղեկավա
րեք և կառավարեք դրանք»,- շեշտեց նա՝ հավե
լելով, որ թվային տեխնոլոգիաների տարածումը
բազմաթիվ վտանգների առաջ է կանգնեցում:
Քննարկվող նյութի շրջանակում կարևորվեց
առաջիկայում թվային հիգիենայի վերաբերյալ գի
տելիքների ընդլայնումը:
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«ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՀԻՄՈւՆՔՆԵՐԸ»՝
ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈւԹՅԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՈւՄ
«Հետազոտության հիմունքներ» առարկան 2020 թվականին նույնպես շա
րունակեց հաջողություններ գրանցել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի ուսանողների շրջանում: Առարկայի
տևողությունը երեք ամիս է՝ հոկտեմբերից դեկտեմբեր, դասավանդման լե
զուն հայերենն է, արտասահմանցի ուսանողների համար՝ անգլերենը:
Հայաստանում բժշկական համալսարանն առաջինն էր, որ 2019 թվականին
բազային կրթության մեջ ներդրեց երկրորդ կուրսեցիներին «Հետազոտության
հիմունքներ» առարկայի դասավանդումը:
Դասընթացի վերջում ուսանողներն ընտրում են հետազոտության թեմա և
ներկայացնում զեկույցներ:
Ամփոփելով դասընթացի արդյունքները՝ առարկայի ուսում
ն ական գծով
պատասխանատու Մարիամ Մովսիսյանը շեշտեց. «Մենք կարիք ունենք ու
ժեղ լինելու, իսկ ուժեղ լինելու համար կարևոր է գիտությունը, կարևոր է մեր
ուսանողներին սովորեցնել սիրել գիտությունը: Այս դասընթացի ժամանակ
մենք բացատրում ենք, թե ինչ է գիտությունը՝ անհատական մոտեցում ցուցա
բերելով յուրաքանչյուր ուսանողի»:
Առարկան ընտրած 70 մասնակիցներից Լաուրա Վարժապետյանը, արտա
հայտելով իր գոհունակությունը, ընդգծեց, որ ընտրել է «Հետազոտության
հիմունքները», քանի որ իր մասնագիտացումը պատկերացնում է գիտական
ասպարեզում: «Այն, ինչ սպասում էի, ստացա: Առարկայի շնորհիվ ես սովո
րեցի ընտրել ճիշտ մեթոդոլոգիա, ինչն է՛լ ավելի արդյունավետ
կդարձնի իմ աշխատանքը: Ինձ դուր եկավ այն փաստը, որ մեզ
դասավանդող դասախոսները տարբեր ամբիոնններից էին. այ
սինքն՝ մենք հնարավորություն ստացանք՝ ճանաչելու համալ
սարանական մասնագետներին, որոնց հետագայում կկարողա
նանք դիմել մեզ հուզող հարցերով», - նշեց Լ
 աուրան:
Դասընթացի մեկ այլ մասնակից՝ Համլետ Թորոսյանն
ասաց, որ դեռ առաջին կուրսից որոշել էր անպայման ընտրել
«Հետազոտության հիմունքներ» առարկան: «Գիտությունը հիմք
է ապացուցողական բժշկության համար: Չնայած հեռավար դա
սերին՝ մենք կարողացանք հսկայական գիտելիքներ ու հմտութ
յուններ ձեռք բերել, իսկ դասախոսներն ամեն կերպ մեզ աջակ
ցում էին՝ փոխանցելով իրենց օգտակար փորձը», - ավելացրեց
Համլետը: Ձեռք բերված հմտություններից նա կարևորեց հատ
կապես քննադատական մտածողությունը:
Դասընթացի
լավագույն
մասնակիցներից
Էլմիրա
Շահվերդյանն ընդգծեց. «Հատկապես պատերազմից հետո
մենք գիտակցեցինք առարկայի կարևորությունը, քանի որ,
եթե ավելի շատ զբաղվեինք գիտական գործերով, միգուցե
ավելի լավ զենքեր կամ բուժման ավելի լավ միջոցներ ու
նենայինք: Դասախոսների կողմից կատարված ահռելի աշ
խատանքի շնորհիվ մենք սովորեցինք ավելի հեշտ ու արագ
գտնել անհրաժեշտ նյութը: Ես հասկացա, որ համալսարա
նում մենակ չեմ. մեր կողքին են իսկական մասնագետներ»:
Իսկ Մովսես Աղեկյանի կարծիքով՝ առարկայի միջոցով
իրենք սովորեցին ճիշտ ուսում
ն ասիրել արտասահմանյան
գրականությունը: «Ինքնակրթությունը դանդաղ գործընթաց
է, իսկ ուսուցչի դերը ճիշտ ուղղորդելն է: Առարկայի և մեր դա
սախոսների շնորհիվ մենք մյուս առարկաները ևս կկարողա
նանք ավելի խորն ընկալել և ուսում
ն ասիրել: Շատ կարևոր
էր պլագիատի մասին դասախոսությունը: Կարծում եմ՝ դա
կարևոր թեմա է և ամբողջ համալսարանին օգտակար կլինի: Մեզ շատ անհ
րաժեշտ են նաև գիտական նորարարություններ», - ավելացրեց Մովսեսը:

ԱՅՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԸ
Բժշկական մայր բուհը մասնագիտական գիտելիքներ փոխանցելուն զուգահեռ՝ շարուն
ակումէ աջակցել բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին՝ի նպաստ որակյալ
ու կրթված մասնագե
տներ ունենա
լուն: 2020-21 ուսումնական տ
արումբժշկական
համալսարանն ունի ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ հաստատված 7 անվանական
կրթաթոշակառու:
Բուհն անվանական կրթաթոշակ տրամադրում է այն հավակնորդներին, որոնք ունեն
բացարձակ գերազանց առաջադիմու թյուն, տպագրված գիտական աշխատանքներ,
օտար լեզվի իմացություն, մասնակցություն առարկայական հանրապետական, միջազգ
ային մրցույթներին, օլիմպիադաներին, ուսանողական գիտական նստաշրջաններին,
ներգրավվածություն բուհի, ֆակուլտետների ուսանողական և հասարակական աշխ
ատանքներին:
Անվանական կրթաթոշակի են արժանացել ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ
կուրսի ուսանողներ Իլոնա Մուշեղյանը (Բարդուղիմեոս Ֆանարջյանի անվան կրթաթոշակ),
Մանե Մանու կյանը (Գրիգոր Արեշյանի անվան կրթաթոշակ), Մարինե Բեջանյանը (Լևոն
Հովհաննիսյանի անվան կրթաթոշակ), Անի Սարգսյանը (Վահան Արծրունու անվան
կրթաթոշակ) և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանողներ Լիլիթ Կարա
պետյանը (Մխիթար Հերացու անվան կրթաթոշակ), Էլվիրա Գասպարյանը (Կարլեն Եսայա
նի անվան կրթաթոշակ), Լալա Ղուկասյանը (Ռուբեն Յոլյանի անվան կրթաթոշակ):
Անվանական կրթաթոշակառուները պատմում են բժշկական բուհում սովորելու
հետաքրքրության, դժվարությունների և դրանց հաղթահարման մասին:

ԻլոնաՄուշեղյան


-Ձգտելով բարձր առաջադիմության՝ միշտ փորձել
եմ ուսումը համատեղել ուսանողական ակտիվ
կյանքի հետ։ Ուսանողական տարիները մեր կյանքի
ամենածաղկուն տարիներն են։ Դասերին մատուց
վող մեծ ծավալիտեղեկա
տվության 
ընկալո
ւմն ու
մտապահումը ժամանակի ընթացքում դառնում
է սովորա
կան երևույ
թ, և արա
գ ինտ
եգրվումես
ուսում
ն ական պրոցեսին։
Ցանկանում եմ ուռուցքաբան դառնալ։ Ուռուց
քաբանության հանդեպ ս
 երն իմ մեջ ծագեց դ
 եռևս
ախտաբանական անատոմիայի և ախտաֆի
զիոլոգիայի դասերին, իսկ ուռուցքաբանությունը
որպես կլինիկական առարկա անցնելուց հետոայդ սերը տասնապատկվեց։ Դա այն ոլորտն է, որը պահանջ
ում է անմնացորդ նվիրում, բարձր պատասխանատվության զ
 գացում, անկոտրում հավատ և
 հիվանդության
նետած մարտահրավերներին մ
 շտապես ն
 որ լուծում
ն եր փնտրելու ձ
 գտում։ Կարծում եմ՝ բժշկի ուղին ը
 նտրած
ցանկացած մարդու կյանքում` սկսած համալսարանական առաջին տարիներից, չկա բացարձակ «հեշտ»
որևէ բան։ Սակայն, երբ քո առջև հստակ նպատակ ես դնում, աշխատում մտովինախնական լուծումներ տալ
այդ խնդիրներին, նպատակին հասնելն ավելիդյուրին է դառնում։ Առհասարակ որևէ արդյունքի վերաբերյալ
աշխատում եմ չ ունենալ շատ բ
 արձր սպասում
ն եր, այլ պարզապես անել այնամենն, ինչ կախված է ինձանից
և վայելել պրոցեսը։ Ի վերջո՝ հ
 ասնելով նպատակիդ, հասկանում ես,որ ամենակարևորըոչ թե վերջնագիծն
էր,այլ անցածդճանապարհը, որը քեզ հնարավորությունտվեց մի փոքր ավելիկատարելագործվել։
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Կրթություն
Մարինե Բեջանյան
-Բժշկական համալսարանում կրթությունն ասոցացվում է առաջին
հերթ
ին երկարա
տևության 
հետ, և եթեհամեմա
տեմ անլիար
ժեք պատկերա
ցումներսառաջի
ն կուր
սում ու հիմա` կ
ստացվեն
երկու իրար հակասող բառախմբեր։ Սկզբում` երկարատևություն,
ծանրաբեռնվածություն, անորոշություն, երազանք։ Վերջում` ամենա
հաճելի սպասումը, որ երբևէ ունեցել եմ: Հիասթափություններ, որոնք
վերանում են ամեն նոր առարկա ուսում
ն ասիրելիս, քեզ դարձնում
են փնտրող մարդ։ Որպես նեղ մասնագիտությունորոշել եմ ընտրել
սրտաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է առաջադիմությանը՝ հաջողելը
պարզապես ամենօրյա աշխատանք է, ժամեր, որոնք երբեմն
տհաճությամբ են լցվում, բայց կարևորնարդյունքն է: Ո
 ւրեմն` ի գործ,
ամեն օր առնվազն2-3 ժամ։

Անի Սարգսյան


-Սովորել եմ «Ուսում» հանրակրթական դ
 պրոցում, ավարտել եմ ոսկե
մե դալով: Ավարտելուց հետո ընդունվել եմ ԵՊԲՀ: Սովորելուն բավական
ժամանակ եմ տրամադրել, բայց դա չի խանգարել հետաքրքիր ուսանո
ղական տարիներ ունենալուն, որը, հ
 ամոզված եմ՝ միշտ մեծ սիրով ո
ւ
կարոտով եմ հ
 իշելու: Դեռ շ ատ փոքրուցմիակ ցանկությունս մասնագի
տության հարցումեղել է բժիշկ դառնալը: Պատրաստվումեմ սրտաբան
դառնալ: Սիրտանոթային համակարգում տեղի ունեցող մեխանիզմները
հետաքրքրել են ինձ ու շարունակումեն ինձ համար ամենահետաքրքիրը
մ
ն ալ: Մինչև ընդունվելնէլ գիտեի,որ հեշտ չէ սովորել ԵՊԲՀ-ում, բայց
իմանալով, թե որքան պատասխանատու մասնագիտություն եմ ընտրել,
կարևորել եմ լավ սովորելն ու փորձել ե
 մ հնարավորինս լավ անել դ
 ա:

ՄանեՄանուկյան
-Բժշկական համալսարան ընդունվելու առաջին օրվանից նպատակ
եմ ունեցել կրթությունս շարունակել անվճար համակարգում և ջանք չեմ
խնայել ա
 յդ նպատակնիրագործելու հ
 ամար։Այս վեց տարվա ընթացքում
սովորել եմ շատ հետաքրքիր մարդկանց և խոստումնալից ապագա
բժիշկներիհետ։ Հպարտությամբկարող ե
 մ ասել,որ այստեղ ի
 մ բոլոր
խմբեցիներից և ընկերներից շատ բաներ եմ սովորել թե՛ բժշկության և
թե՛ կյանքի մասին։ Ունեցել եմ հիանալի դասախոսներ։ Մարդիկ, որոնք
ոչ միայն կրթում են բժշկության ո
 լորտում, այլև աջակցում են ուսանո
ղներին 
այլ հարցերո
ւմ։ Բուհ
ում ուսում
նառութ
յանս ընթացք
ում շատ
սիրելի առարկաներ եմ ունեցել, այդ պատճառով այժմ դժվարանում
եմ կողմնորոշվել մասնագիտացման ընտրության հարցում։ ԵՊԲՀ-ում
սովորելը հեշտ չէ: Անվանական կրթաթոշակին արժանանալու համար
բարձր առաջադիմությունը շատ քիչ էր։ Այլ չափանիշներ կային,որոնց
պետք էր համապատասխանել։ Այդ բոլորիարդյունքում արժանացա
Գրիգոր Արեշյանի անվան կրթաթոշակին։

ԷլվիրաԳասպարյան


-Ուսանողական տարիներս, անշուշտ, ամենահիշարժանն են
դարձել ի
մ կյանքում
, դրանք լավագո
ւյնն են,քանի ո
ր ջանքչեմ
խնայել սիրելի մասնագիտությունս սերտելու: Բժշկությունը արյանս
մեջ է: Ուսում
նառության տարիներին ցուցաբերած բարձր առաջա
դիմության շնորհիվ ա
 րժանացել եմ անվանական կրթաթոշակի, որի
համար հ
 պարտ եմ։ Բժշկի մասնագիտությունը սովորելը, ինչ խոսք,
բարդ է և պատասխանատու: Դեպինպատակ տ
 անող ճ
 անապարհը
հաղթահարելի է, իսկ ես ունեմ նպատակ՝դառնալ լավագույններից
մեկը ընտրածս մասնագիտության մեջ։



ԼալաՂուկասյան

-Մասնագիտության ընտրության հարցում ինձ օգնեցին ծնողներս: Ստոմա
տոլոգիան, կարծումեմ՝ ապագայի գիտություն է, այն իսկապես հրաշալի
և հետաքրքիր է: Գեղեցկության մասին պատկերացումներըտարբեր են և
գեղեցիկի չափանիշներից մեկն էլ առողջև գեղեցիկ ժպիտն է: Ունեցել եմ
հիանալի դասախոսներ, նրանցից ոմանք առանձնահատուկ դեր են ունեցել
կյանքիս կարևոր փուլում։ Ուսանողական տարիներին ձեռք բերած փորձն
ու գիտելի
քը դեռ շատ են ինձ պետք լինելո
ւ ապա
գայում
։ Մտածո
ւմ եմ
մանկական ստոմատոլոգիայի մասին, բայց ինչ ուղի էլ ընտրեմ, ձգտելու եմ
լինել լավագույններից մեկը, ամեն բան անել բարձր մակարդակով, ցուցաբե
րել պրոֆեսիոնալիզմ և մշտապես կատարելագործվել: Հեշտ չէ սովորել
բժշկականում, սակայն, երբ սիրումես մասնագիտությունդ, անտեսում ես
ցանկացա

ծ դժվարո
ւթյուն: Պետքէ ուղղակիգտնել լուծում
ներ և հաղթ
ահարել դրանք, լինել նախաձեռնող, նպատակասլաց և պատասխանատու:
Ուրախանում և լիցքավորվում եմ ամեն փոքր հաջողությամբ, գրանցած աճով
և արդյունքներով: Ձախողումներն էլ համարում եմ հաջողության ճանապա
րհի անբաժան մաս,դասեր քաղումդրանցից,չէ որ դրանք են մեզ դարձնում
ավելիիմաստուն և փորձառու։Ոչինչհեշտ չի տրվում: Կարծում եմ՝ տարինե
րի համառ աշխատանքն իր արդյունքը կունենա:



Լիլիթ Կարապետյան

-2016 թվականի
ն ավա
րտել եմ Անանի
ա Շիրա
կացու 
անվան 
ճեմարա
նը և
ընդունվել բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ: Եղել եմ
մի շարք գիտական խմբակների անդամ, օլիմպիադաների մասնակից: Համա
լսարանում սովորելու ընթացքում հաճախել եմ Ամերիկյան համալսարանի
General English Course-ի Advanced մակարդակի դասընթացներին և գերազա
նցությամբավարտել դրանք: Գիտական հոդվածիհեղինակ եմ:2020 թվականին
արժանացել եմ Մխիթար Հերացու անվան կրթաթոշակին: Մեծացել եմ
բժիշկների ընտանիքում և դեռ մանկուց գիտեի, որ շարունակելու եմ ծնողներիս
ուղին: Պապիկս ստոմատոլոգ է ր, հայրս՝ նույնպես:Կարծում եմ ավելինվիրյալ և

պատասխանատու աշխատանք, քան բժիշկն է, դժվար է նշել: Հուսով եմ արժանի
կլինեմ կրել «բժիշկ» բարձրագույն կոչումը:
Նեղ մասնագիտությունընտրելու հետ կապված շատ մտորում
ն եր եմ ունեցել
և երկմտել վիրաբույժ-ստոմատոլոգ և օրթոդոնտ դառնալու հարցում: Բայց
կարծումեմ՝ կընտրեմ վ
 երջինը: Կա՞ ա
 վելիլավ բան, քան մարդանցառողջություն
և ժպիտ պարգևելնէ: Համալսարանական տարիներն ամենահետաքրքիր և էմո
ցիաներով լեցունն են իմ կյանքում: Երբ կայանում ես ո
 րպես մարդ, անդադար
սովորում հիանալի մասնագետներից, և՛ վայելում ուսանողական կյանքը: Ամենակարևորն է՝ սիրել այն, ինչով
զբաղվումես, և հստակ նպատակներ դնել քո առաջ:
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Կրթություն

ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ
ՌԵԿՏՈՐԱՏՈՒՄ
Ռեկտորատի տարեսկզբյան նիստում առանցքային էր Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
100-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի կողմից կատարված աշ
խատանքների ամփոփումը:
Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոն
վարիչ, ռեկտորի խորհրդական, ԵՊԲՀ 100-ամյակի հոբելյանական
հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Գևորգ Թամամյանը ներկա
յացրեց հաշվետվություն՝ բժշկական բուհի հոբելյանի առթիվ կատար
ված աշխատանքների վերաբերյալ:
ԵՊԲՀ-ն՝ մեր երկրում բժշկական կրթություն ապահովող միակ պե
տական բուհը, 2020 թվականին դարձավ 100 տարեկան։ Մեկ դարը
խոսուն տարեթիվ է յուրաքանչյուր՝ այդ թվում կրթական կառույցի
համար։ Համալսարանականների, բժշկական հանրության, հին ու
նոր շրջանավարտների մասնակցությամբ սպասվում էին հոբելյա
նական տարատեսակ միջոցառում
ն եր՝ գիտական համագումար,
սիմպոզիում
ն եր և համաժողով
ն եր, որոնց մեկնարկի մասին ազդա
րարվել էր դեռևս երկու տարի առաջ, չեղարկվեցին համավարակի և
պատերազմի պատճառով:
Գևորգ Թամամյանը տեղեկացրեց, որ ժամանակավորապես հե
տաձգվել է «Հերացի 100» հիմ
ն ադրամի գործունեությունը։ Աշխա
տանքներ են տարվել շրջանավարտների միության և շրջանավարտ
ների արխիվի ստեղծման ուղղությամբ։ Նշվեց, որ կատարված
աշխատանքին զուգահեռ, ԵՊԲՀ սոցիալական էջերով շարունակա
բար ներկայացվում են 100-ամյա բուհի պատմության լավագույն էջե
րը, որոնք ամփոփվել են հոբելյանին նվիրված ժողովածուի՝ արխիվա
յին բացառիկ նյութերով հագեցած գիրք-ալբոմում։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ համալսարանը
մշտապես կարևորում է ոչ միայն շրջանավարտների, այլև բժշկագի
տության նվիրյալների, կայացած, հայրենասեր մարդկանց հետ հա
մագործակցությունը՝ ի նպաստ կրթական հաստատության զարգաց
ման։ Բոլոր առաջադեմ նախաձեռնությունների հիմքում պետք է լինեն
մեկդարյա կրթական կառույցում ձևավորված լավագույն ավանդույթ
ները։
Բուհի ղեկավարը ևս մեկ անգամ կարևորեց համալսարանական
տարածքների, շինությունների անվտանգության ապահովմանն ուղղ
ված աշխատանքները։ Առաջիկայում նախատեսվում է մասնագետնե
րի ներգրավմամբ ուսում
ն ական վարժանքների անցկացում։
Քննարկվող թեմայի շրջանակում կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
Խաչատուր Մարգարյանը ներկայացրեց բժշկական գիտություննե
րի դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի բժշկական գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից-անդամ Բագրատ Ալեքյանի՝ բուհին ուղղված
նամակը, որտեղ անվանի բժիշկն առաջարկում էր հոբելյանի առթիվ
բժշկագիտության զարգացմանը նվիրված միջոցառում
ն եր կազմա
կերպել ռուսաստանաբնակ հայազգի բժիշկների մասնակցությամբ։
Անվանի բժշկի առաջարկների թվում էր բժշկական բնագավառի
աշխատակիցների ռեեստրի ստեղծումը, հայ բժիշկ-գիտնականների՝
գիտական հեղինակավոր պարբերականներում հոդվածների տպագ
րության ընդլայնումը։
Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ուսում
ն ական գործընթացին,
ըստ ոլորտների՝ բժշկական բուհի ընթացիկ աշխատանքներին վերա
բերող մի շարք հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ։

ԻՆՔՆԱԿՐԹՈւԹՅՈւՆԸ՝  ՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՆ
ՀԱՍՆԵԼՈւ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՆԱԼԻՆ
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իսակյան ազգանունն իր հաստատուն տեղն ունի բժշկական
աշխարհում: Պրոֆեսոր Համայակ Սիսակյանն արդեն շուրջ
երկու տասնամյակ մասնագիտական գործունեություն է ծավալում
100-ամյա բժշկական կրթօջախում՝ շարունակելով հոր՝ անվանի
բժիշկ-կենսաբան, բժշկական կենսաբանության ամբիոնի երկա
րամյա նախկին վարիչ Սոս Սիսակյանի՝ ապագա բժիշկներին կրթե
լու, մարդկանց օգնելու առաքելությունը: Խոստովանում է՝ դժվար
է կյանքը պատկերացնել առանց ԵՊԲՀ-ում տիրող ակադեմիական
միջավայրի:
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի ընդհանուր և
ինվազիվ սրտաբանության և ներքին հիվանդությունների կլինիկա
յի, «Թոմաս Ջեֆերսոն» ուլտրաձայնային ուսումն ական կենտրոնի
ղեկավարի մասին է «Բժշկի ուղին» շարքի 37-րդ թողարկումը:
«Բժշկական մթնոլորն ինձ հա
րազատ է եղել փոքր հասակից:
Դեռ դպրոցական տարիներից էի
հետաքրքրվում
բժշկագիտութ
յամբ: Մեծացել եմ դասախոսնե
րի և բժիշկների շրջապատում:
Հորեղբայրս ու մորաքույրս նույն
պես բժիշկ
ներ էին:»,- պատ
մում է
ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի
վարիչ Համայակ Սիսակյանը՝ նշե
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լով, որ իր կինը ևս բժիշկ է՝ մանկա
կան հեմատոլոգ, իսկ ավագ դուստ
րը շարունակում է ընտանիքում
ձևավորված ավանդույթը՝ ընտրելով
բժշկի մարդասիրական մասնագի
տությունը:
Անցնելով մասնագիտական
կայացման հարուստ
ճանապարհ

Սերը դեպի ներքին հիվանդութ
յունները ձևավորվել է արդեն
բարձր կուրսերում, կլինիկական
առարկաներ
ուսում
ն ասիրելիս,
երբ զուգահեռ հերթապահել է նաև
Հանրապետական բժշկական կենտ
րոնի վիրաբուժական բաժանմուն
քում, իսկ արդեն 6-րդ կուրսում ֆելդ
շեր է աշխատել շտապօգնության
ծառայությունում:
«Հիվանդանոցային կյանքին ծա
նոթանալն ինձ թույլ տվեց ընտրել
իմ նախասիրությունը, այն ուղ
ղությունը, որի շրջանակում ձեռք
բերեցի նեղ մասնագիտացում»,պատմում է պրոֆեսորը:
Բժշկական բուհի պրոպեդևտի
կայի և ներքին հիվանդությունների
ամբիոնում ուսանելիս՝ բժիշկ-գիտ
նականներ, պրոֆեսոր Ռաֆայել
Մամիկոնյանը և դոցենտ Ռոզա
Շահնազարյանը, մեծ դեր են խա
ղացել նրա մասնագիտական կողմ
նորոշման, կայացման գործում:
Հետագայում արդեն բժշկական
ինստիտուտի գիտահետազոտական

Հարցազրույց
կենտրոնում աշխատանքի անցնելու
ընթացքում իր գիտական հայացք
ների ձևավորման վրա մեծ ազդե
ցություն է թողել կենտրոնի ղեկա
վար, «Նոր հայկական բժշկական
հանդես» գիտակիրառական ամ
սագրի ղեկավար Արտո Զիլֆյանը:
Պատահական չէ, որ արդեն 14 տարի
նա այս գիտական հրատարակութ
յան գլխավոր խմբագրի տեղակալն
է:
«Հիշում եմ՝ հորս հետ ամեն շա
բաթ քննարկում
ն եր էինք ունենում
տարբեր գիտական, հետազոտա
կան թեմաների շուրջ: Հորս օրի
նակն իսկապես մեծ ազդեցություն
ունեցավ իմ ընտրած մասնագիտա
կան ուղու վրա»,- մանրամասնում է
Համայակ Սիսակյանը՝ ընդգծելով,
որ հոր ներկայությունը բժշկական
համալսարանում, նրա զավակը լի
նելն, ինչ խոսք, պարտավորեցնող
էր, սակայն ինքը միշտ ձգտել է ան
կախության, ինչն ապացուցել է իր
անցած ճանապարհով:
1995 թվականին ապագա բժիշկգիտնականն իր ցանկությամբ է
որոշել վերապատրաստվել ար

տերկրում: Հայկական բարեգործա
կան ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ)
հայտարարած դրամաշնորհի շրջա
նակում 10 բժիշկներից 4-ի կազմում
նա Ֆիլադելֆիայում տեղակայված
Թոմաս Ջեֆերսոն համալսարա
նում անցնում է վերապատրաստում:
Գիտելիքների կատարելագործման
այս հնարավորությունը սրտաբանի
կյանքում շրջադարձային էր, քանի
որ մի քանի ամսվա ընթացքում իրեն
հաջողվել է ձեռք բերել կարևորա
գույն գիտելիքներ:
Արխիվային լուսանկարներից մե
կում նա առանձնացնում է հենց այդ՝
համալսարանի ռադիոլոգիայի բա
ժանմունքի էխոսրտագրության ինս
տիտուտի տնօրեն Բարի Գոլդբերգի
(Barry Goldberg) հետ լուսանկարը:
Վերհիշելով բժշկական համալսա
րանում անցկացրած ուսանողական

հագեցած տարիները՝ նշում է, որ
բժշկագիտություն ուսուցանողները
ժամանակի գերակշիռ մասը պետք
է անցկացնեն հիվանդանոցներում,
բժշկական գրադարաններում, սի
մուլյացիոն ուսում
ն ական կենտրո
նում:
«Ա
պա
գա բժիշ
կը պետք է շատ
կարդա և սովորի, հենց սա է հաջո
ղության հասնելու ամենակարևոր
բանալին»,- փաստում է փորձառու
մասնագետը: Նրա խոսքով՝ իրեն
հաջողվում է համատեղել գիտաման
կավարժական, կլինիկական գործու
նեությունը՝ շնորհիվ աշխատանքա
յին լավ կոլեկտիվի, աշխատանքի
ճիշտ բաշխվածության:
Կենսագրական տվյալներ
 ամայակ
Հ
Սիսակյանը
19861992թթ. սովորել է Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետում։
1992-1994թթ. կլինիկական օրդինա
տուրա է անցել «Էրեբունի» բժշկա
կան կենտրոնի սրտաբանական
բաժանմունքի ներքին հիվանդութ
յունների թիվ 1 ամբիոնում։ 19941999թթ. ԵՊԲՀ ներքին հիվանդութ
յունների թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ
է եղել, 2000-2003թթ.՝ դոցենտ։ 1994ին պաշտպանել է ատենախոսություն
և ստացել բժշկական գիտություննե
րի թեկնածուի գիտական աստիճան։
1999-2004թթ. ղեկավարել է «Էրեբու
նի» բժշկական կենտրոնի սիրտանո
թային ախտորոշման բաժանմունքը։
2004-2010թթ. ԵՊԲՀ թիվ 1 համալ
սարանական հիվանդանոցի ներքին
հիվանդությունների և սրտաբանութ
յան կլինիկայի ներքին հիվանդութ
յունների թիվ 1 ամբիոնի պրոֆեսոր
և ղեկավարն էր։ 2001 թվականին
Մոսկվայի Սեչենովի անվան ակա
դեմիայում պաշտպանել է գիտական

թեզ՝ «Միոկարդիալ ռեմոդելավոր
ման կլինիկական և պաթոգենետիկ
բնութագրերը
իդիոպաթիկ
դի
լատացիոն
կարդիոմիոպաթիա
յի դեպքում» թեմայով և ստացել
բժշկական գիտությունների դոկտո
րի գիտական աստիճան։ 1999-ից
համագործակցում է Ֆիլադելֆիայի
Թոմաս Ջեֆերսոնի համալսարանի,
Ջեֆերսոն ուլտրաձայնային ուսուց
ման և հետազոտական ինստիտուտի,
2003-ից՝ Բազելի համալսարանա
կան հիվանդանոցի սրտաբանական
ինտենսիվ թերապիայի բաժանմուն
քի հետ։ Վերապատրաստում
ն եր

է անցել համառուսական սրտա
բանական գիտական կենտրոնում
(Մոսկվա, 1994թ.), Թոմաս Ջեֆերսոն
համալսարանական
հիվանդանո
ցում (Ֆիլադելֆիա, 1995 և 1999թթ.):
Ամերիկայի Սրտի ասոցիացիայի
ան
դամ (fellow) է, 2019-ին ընտր
վել է Հայաստանի Սրտաբանական
ասոցիացիայի նախագահ: Անդա
մակցում է Եվրոպական Սրտաբա
նական ասոցիացիային, Սրտային
անբավարարության ասոցիացային,
Եվրոպայի սրտաբանների միութ
յան էխոկարդիոգրաֆիայի ասոցիա
ցիային: Հյուսիսային Ամերիկայի
ռադիոլոգիական միության անդամ

է։ 2007-ից՝ ԵՊԲՀ «
Նոր հայ
կա
կան բժշկական հանդեսի» գլխավոր
խմբագրի տեղակալն է: 2007-2012թթ.
Ռուսական սրտաբանական ամ
սագրի խմբագրակազմի անդամ էր։
Պարգևատրվել է Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի «Ոս
կե մեդալով» (2005թ., 2010թ.), «Մխի
թար Հերացի» մեդալով (2017թ.)։
Հեղինակ է 100-ից ավելի գիտական,
այդ թվում՝ միջազգային աշխատութ
յունների։
Հաջողությամբ ղեկավարում է
հանրապետության սրտաբանական
առաջատար կլինիկաներից մեկը
Համայակ Սիսակյանի
ղեկա
վարած ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության և ներքին հիվան
դությունների կլինիկան հանրապե
տության սրտաբանական առաջա
տար ծառայություններից մեկն է։
Այստեղ կիրառվող նորագույն տեխ
նոլոգիաների շնորհիվ ապահովվում
է սիրտանոթային հիվանդություննե
րի ախտորոշման և բուժման բարձր
որակ և արդյունավետություն: Կլի
նիկայի փորձառու և ճանաչում ունե
ցող բժիշկները մշտապես ձգտում են
սիրտանոթային հիվանդություննե
րի վերաբերյալ իրենց գիտելիքներն
ու պատկերացում
ն երը խորացնել և
լայնացնել գիտահետազոտական և
կլինիկական աշխատանքների միջո
ցով:
Ղեկավարի խոսքով՝ կլինիկայում
ապագա մասնագետների, կլինիկա
կան օրդինատորների ընտրությունը
բծախնդիր է կատարվում՝ հարցազ
րույցի միջոցով առաջնահերթություն
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է տրվում բարձր առաջադիմություն
ունեցող, հետազոտական աշխա
տանքի հանդեպ հետաքրքրություն
ունեցող, կարգապահ սովորողնե
րին: Սովորողների հետաքրքրութ
յունը սրտաբանության հանդեպ մեծ
է: Այս պահին կլինիկայում մասնա
գիտացում է ձեռք բերում 40 կլինի
կական օրդինատոր:
Համայակ Սիսակյանը սրտաբա
նության ոլորտում սիրտանոթային
հիվանդությունների հետազոտման
և բուժման նոր մեթոդների ներդնող
ներից է:
Նա
առաջիններից
է,
որ
Հայաստանում կիրառել է ներկե
րակրափողային էխոսրտագրության
մեթոդը: 2015 թվականին առաջին
անգամ հենց իր ղեկավարած կլինի
կայում է իր կողմից կիրառվել սրտի
մագնիսառեզոնանսային տոմոգրա
ֆիան՝ սրտի ՄՌՏ-ն: Հետևողական
աշխատանքի և կրթական, նյութա
տեխնիկական
առաջխաղացման
արդյունքում մեթոդը լայն կիրառում
է ստացել: Այսօր համալսարանական
կլինիկայում ամսական 10-ից ավելի
սրտի ՄՌՏ է կատարվում:
2020 թվականին աշխարհում և
նաև Հայաստանում կորոնավիրու
սային
համավարակը փոփոխեց
նաև սրտաբանների՝ վարակված
պացիենտներին բուժօգնություն ցու
ցաբերելու ուղղությունները: Ընդհա
նուր և ինվազիվ սրտաբանության
և ներքին հիվանդությունների կլի
նիկայի ղեկավարը փաստում է, որ
համավարակի պայմաններում աշ
խատելու իրավիճակը նոր էր նաև

բժիշկների համար: Չափորոշիչների
բացակայությունը դժվարեցնում էր
պացիենտների բուժման ընթացքը:
Մեկ տարվա համալիր աշխա
տանքի շնորհիվ այսօր մահացութ
յան ավելի ցածր ցուցանիշներ են
առկա, քան նախորդ տարի: Սպի
տակ բանակի ներկայացուցիչների
պայքարը տվեց իր արդյունքը. ամ
բողջ աշխարհում հստակեցում կա
բուժման մեխանիզմ
ն երում: Ինչպես
ցույց տվեց փորձը, Covid-19 ախտո
րոշմամբ պացիենտների մոտ սիր
տանոթային խնդիրներ կարող են
առաջանալ՝ անկախ քրոնիկ հիվան
դությունների առկայության, հետ
ևաբար, սրտաբանը կորոնավիրու
սային հիվանդության հետևանքով
առաջացող բարդություններից խու
սափելու համար խորհուրդ է տալիս
անպայման դիմել բժշկի:
Համայակ Սիսակյանը նաև հա
մալսարանի կառավարման բարձրա
գույն մարմ
ն ի՝ ԵՊԲՀ հոգաբարձու
ների խորհրդի անդամ է: Ընդգծում
է, որ իր համար այս պաշտոնը պար
տավորեցնող է: Նա իր մասնակցութ
յունն է ունենում համալսարանական
կարևոր
նախաձեռնությունների
իրականացման, որոշում
ն երի կա
յացման գործում: Որպես բժշկա
գիտության դարբնոցում թրծված
բժիշկ՝ ցանկանում է, որպեսզի հա
մալսարանը շարունակի զարգանալ
կրթական և հետազոտական ամուր
հիմքերի վրա՝ ապահովելով միջազ
գային ճանաչում:

Հարցազրույց

ՀՆԴԻԿ ԱՊԱԳԱ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈւՅԺԻ
ՄԵԾԱԳՈւՅՆ ՑԱՆԿՈւԹՅՈւՆՆ Է
ԾԱՌԱՅԵԼ ՄԱՐԴԿՈւԹՅԱՆԸ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող Բիմալ
Կումար Գուպտան Հայաստանը հրաշալի բնության, հնագույն մշակույթի և
յուրօրինակ ավանդույթների երկիր է համարում: 20-ամյա ապագա բժիշկը
ծնվել և մեծացել է Հնդկաստանի Գորախպուր քաղաքում:
«Երբ ավագ դպրոցում էի՝ հետաքրքրված էի և՛ գիտությամբ, և՛ մաթեմա
տիկայով: Բայց երազանքս բժիշկ դառնալն էր, ուստի նախընտրեցի գի
տությունը, իսկ հետո՝ բժշկի մասնագիտությունը», - պատմում է հնդիկ ու
սանողը, որն ավելի քան 6 տարի զբաղվել է կարատեով և այս մարզաձևի
մրցաշարում պետական մակարդակով արժանացել ոսկե մեդալի:
«Քանի որ սիրում եմ այն, ինչ անում եմ, ես մոտիվացիայի կայուն աղբյուր
ունեմ: Սիրում եմ ճանապարհորդել և նոր վայրեր ուսում
ն ասիրել: Կա մի
բան, որ ես միշտ ցանկացել եմ իմ կյանքում՝ հասնել և դիպչել հաջողութ
յան ամենաբարձր կետին: Համոզված եմ, որ անպայման անելու եմ դա»,
- վստահեցնում է նա:
Բժիշկ դառնալու ցանկությունը Բիմալի մոտ ի հայտ է եկել ընտանիքի
շնորհիվ: «Ծնողներիս աշխատանքը կապված էր բժշկական ոլորտի հետ:
Ես տես
նում էի, թե ինչ
պես են նրանք օգ
նում մարդ
կանց, հոգ տա
նում
նրանց մասին: Այդ պատճառով էլ որոշեցի բժիշկ դառնալ: Ինձ նաև
դուր է գալիս, թե ինչպես են մարդիկ ուշադիր լսում, երբ բժիշկներն են
խոսում, որևէ բան բացատրում:
Հայրս միշտ ասում է, որ կյանքը պետք է ապրել ուրիշների համար:
Մենք պետք է օգնենք այն մարդկանց, որոնք խնդիրներ ունեն: Եթե
ձևակերպեմ մեկ նախադասությամբ, ապա մարդկության համար աշ
խատելն իմ երազանքն է», - խոստովանում է Բիմալը:
Ապագա բժիշկը համացանցից է տեղեկացել 100-ամյա բժշկական
բուհի պատմության, համալսարանական հիվանդանոցների գործու
նեության մասին: Հնդիկ ուսանողի համար Հայաստանը երկրորդ հայ
րենիք է:
«Ես սիրում եմ Հայաստանը: Այստեղի ժողովուրդը բարեսիրտ է,
բարեկամաբար է վերաբերվում օտարերկրացիներին: Հայաստանում
կան շատ տեսարժան վայրեր, բացի այդ՝ Արարատի գեղեցիկ տեսա
րանը, աննկարագրելի է մաքուր ջուրը, որը հասանելի է ամե
նուր: Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ես հպարտ եմ, որ նախընտ
րեցի սովորել Հայաստանում», - ասում է Բիմալ Գուպտան:
Նրա խոսքով՝ ԵՊԲՀ դասախոսները տալիս են լավագույն
գիտելիքները, անգամ առցանց՝ համավարակի պայմաններում:
Բիմալն ասում է, որ ընդհանուր բժշկությունից հետո կցան
կանար նյարդավիրաբուժություն ուսում
ն ասիրել:
Բժիշկը, նրա համոզմամբ, ոչ միայն կոչում է, այլև՝ բարձր
պատասխանատվության զգացում: «Լավ բժիշկը խնամում է
իր հիվանդին, նվազագույնի է հասցնում ցավը և արագ վերա
կանգնում հիվանդությունից: Լավ բժիշկը պետք է ուժեղ լինի
սրտով և մտքով», - կարծում է ապագա նյարդավիրաբույժը՝
հավելելով, որ պետք է կենտրոնանալ ավելի լավ կրթության,
տեխնոլոգիաների և ընթացակարգերի վրա, որպեսզի հնարա
վոր լինի որակյալ բուժօգնություն ապահովել:
Զրույցի վերջում Բիմալ Գուպտան կիսվում է կյանքի իր կար
գախոսով. «Մեկ անգամ ենք ապրում, այնպես որ՝ բոլոր ջան
քերը պետք է գործադրել կյանքը հաջողակ դարձնելու համար,
որպեսզի հետո չզղջանք»:

ՄԻՔԱՅԵԼ ԱԴԱՄՅԱՆԸ ԼԱՎ ԳԻՏԻ ԿՅԱՆՔ ՓՐԿՈՂ
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՐՈՊԵԻ ԳԻՆԸ
«Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնի տնօրեն, ինվազիվ-սրտա
բան Միքայել Ադամյանի աշխատանքային օրը գերհագեցած է:
Աշխատասենյակի դիմաց երբեք այցելուների պակաս չզգացող
բժիշկը պատրաստ է լսել, օգնել և ուղղորդել յուրաքանչյուրին:
Պացիենտների հսկա բանակը, ինչպես նաև բժշկական մթնո
լորտից երբևէ հեռու չլինելու ցանկությունը նրան որևէ ղեկավար
պաշտոնում թույլ չեն տալիս կտրվել հիվանդանոցային ակտիվ
մթնոլորտից:
«Տարիների ընթացքում հիվանդների հետ ձևավորվում է
փոխվստահության, ընկերական ջերմ մթնոլորտ, որից չես կարող
անմասն մնալ: Բժշկությունն ամբողջ կյանքի համար է»,- ընդգ
ծում է փորձառու սրտաբանը՝ հավելելով, որ բացի դեղերից, որը
բժիշկը նշանակում է պացիենտին, կարևոր և բուժիչ ազդեցութ
յուն ունի նաև նրա հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքը:
Տարբեր տարիներին հմուտ մասնագետն աշխատել է հանրա
պետության առաջատար մի շարք բժշկական կազմակերպութ
յուններում:
Կենսագրական տվյալներ
Միքայել Յուրիի Ադամյանը ծնվել
է 1978 թվականին, Տավուշի մար
զի Գետահովիտ գյուղում: Դպրոցն
ավարտելուց հետո՝ 1995-2001թթ.
բժշկական կրթություն է ստացել
Սամարայի պետական բժշկական
համալսարանի բուժական ֆա
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կուլտետում, այնուհետև նույն հա
մալսարանում 2001-2003թթ.
նեղ
մասնագիտացում է ձեռք բերել
սրտաբանության ուղղությամբ:
Միքայել Ադամյանն իր մասնա
գիտական գործունեությունը սկսել
է հենց «Նորք-Մարաշ» բժշկական
կենտրոնում (2003-2005թթ.): Այնու
հետև՝ 2005-2008 թթ. աշ
խա
տել է
«Քանկոր» կլինիկայում, 2008-ից
մինչև 2012 թվականը ղեկավարել է

3-րդ բժշկական միավորման սրտա
բանական կլինիկան («Արամյանց»
ԲԿ), 2012-ից մինչև 2018 թվականը
ղեկավարել է «Աստղիկ» բժշկա
կան կենտրոնի սրտաբանական
ծառայությունը: 2018 թվականի
սեպտեմբերից Երևանի քաղաքա
պետարանի հրամանով զբաղեցրել
է «Նորք-Մարաշ» կենտրոնի տնօ
րենի պաշտոնակատարի, իսկ 2019
թվականի հունվարից՝ տնօրենի
պաշտոնը: Բազմաթիվ վերապատ
րաստում
ն եր է անցել արտերկրում.
Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում:
Սրտաբանների դարբնոց համար
վող բժշկական կենտրոնի ղեկա
վարը նշում է, որ բժիշկ դառնալով՝
իրականացրել է հոր երազանքը:
Տարիների աշխատանքը վկայում է
այն մասին, որ ճիշտ ընտրություն է
կատարել:
Ինվազիվ սրտաբանությունը, որը
նա ընտրել է որպես մասնագիտա
ցում, բժշկագիտության արագ զար
գացող ճյուղերից է, որը գրավիչ
ոլորտ է նաև ապագա բժիշկների
համար:
Նրա գնահատմամբ՝ ինվազիվ
միջամտություններն
ապագայում

Հարցազրույց
ևս արդիական են լինելու և ապա
հովելու են բժշկության այս ճյուղի
սրընթաց առաջընթացը:
Բժշկի խոսքով՝ այս ուղղության
զարգացումը պատահական չէ,
քանի որ կատարվող միջամտութ
յունները քիչ տրավմատիկ են, պա
ցիենտներն առողջանում են կարճ
ժամանակահատվածում, արագ է
ընթանում նաև վերականգնողա
կան փուլը:
Որևէ մեկի համար գաղտնիք
չէ, որ ԵՊԲՀ կլի
նի
կա
կան բա
զա հանդիսացող «Նորք-Մարաշ»
բժշկական կենտրոնում ձևավոր
վել է սրտաբանների հզոր թիմ, որը
ամենահեղինակավորներից մեկն է
հանրապետությունում։
Հիմ
ն ականում աշխատելով կլի
նիկական օրդինատորների հետ՝
մասնագետն ընդգծում է, որ մշտա
պես ցանկանում է սովորեցնել երի
տասարդներին սիրել աշխատան
քը, բժշկությունը, սիրահարվել
մասնագիտությանը, դրան նվիրվել
հոգով և սրտով:
Իր աշխատանքային գործունեութ
յան տասնամյակների ընթացքում և
այժմ էլ կատարելով հարյուրավոր
ինվազիվ միջամտություններ՝ նա
լավ գիտի կյանք փրկող յուրաքանչ
յուր րոպեի գինը:
Համավարակով և պատերազմով
պայմանավորված՝ անցած տարի
փոխվեց նաև սրտաբանական խո
շոր կենտրոնի գործունեությունը:
Հենց այստեղ տեղափոխվեցին և
բժշկական անհրաժեշտ օգնություն
ստացան COVID-19 ախտորոշմամբ
սիրտանոթային
հիվանդություն
ներ ունեցող առաջին պացիենտ
ները: Առ այսօր այստեղ են դիմում
ոչ միայն սրտամ
կ անի, այլև կրծքա
վանդակի շրջանում վնասվածք
ներ ստացած զինվորականները:
Պատերազմի մեկնարկից օրեր
առաջ Միքայել Ադամյանը ԵՊԲՀ
ռեկտորի գլխավորությամբ ձևա
վորված պատվիրակության կազ
մում մեկ
նեց Ար
ցախ: Ընդգ
ծում է,
որ Արցախի գործընկերներն իրենց
մասնագիտական
աշխատանքն
իրականացնում էին բարձր արհես
տավարժությամբ և նվիրվածութ
յամբ:
Սրտաբանի
մասնագիտական
կայացման գործում, նրա գնահատ
մամբ կար
ևոր ներդ
րում է ու
նե
ցել Ազգային հերոսի կոչում ստա
ցած, անվանի սրտաբան Հրայր

Հովագիմիանը, ով նաև մեր երկ
րում սրտաբանության զարգացման
ակունքներում է կանգնած: Հենց
Հրայր Հովագիմիանի օրինակով
է Միքայել Ադամյանը տեսել, թե
ինչպես է բժշկի կյանքում բժշկութ
յունը
դառնում
ապրելակերպ:
Նրա բնորոշմամբ՝ ավագ ուսու
ցիչն առողջապահության, բժշկա
գիտության իսկական նվիրյալ է,
երդվյալ: Իր ուսուցիչների շարքում
ընդգծում է նաև սրտաբան Շահեն
Խաչատրյանի դերակատարումը:
Չնայած նրան, որ Միքայել Ադամ
յանը ԵՊԲՀ շրջանավարտ չէ՝ նրա
համար բժշկական բուհն առավել
քան հարազատ է: Առողջապահութ
յան կազմակերպման աշխատան
քից բացի, Միքայել Ադամյանը 2020
թվականի օգոստոսից իրականաց
նում է ևս մե
 կ կարևոր աշխատանք:
Կես տարի առաջ նա միաձայն
ընտրվեց ԵՊԲՀ հոգաբարձուների
խորհրդի նախագահի պաշտոնում:
Ինչպես ինքն է խոստովանում՝
հպարտ է, որ անմիջական մասնա
կիցն է 100-ամյա բժշկական բուհի
պատմության, հատկապես պատե
րազմով և համավարակով պայմա
նավորված անցած տարվա պես
դժվարին ժամանակաշրջանում:
«Բժշկական համալսարանի հո
գաբարձուների
խորհրդի
նա
խագահ լինելը մեծ պատասխա
նատվություն է: Ես հպարտ եմ, որ
խորհրդի մյուս անդամ
ն երի հետ,
ԵՊԲՀ ռեկտորի անմիջական մաս
նակցությամբ մեծ, թիմային աշխա

տանք ենք իրականացնում, որը հա
ջողություններ է գրանցում»,- նշում
է խորհրդի նախագահը, որը բուհի
զարգացմանը միտված
աշխա
տանքներում կարևորում է կառու
ցողական աշխատանքը՝ միասնա
կանությունն ու ազնվությունը:
Անդրադառնալով ԵՊԲՀ-ի կա
տարած հսկայական աշխատան
քին՝ նա շեշ
տում է, որ բարձր
պատրաստվածությամբ և ճիշտ կա
ռավարման շնորհիվ պատերազմի
պայմաններում և համաճարակային
իրավիճակում բուհին հաջողվեց
դիմակայել դժվարություններին և
ապահովել զարգացում, ձևավորել
բժշկական նոր ծառայություններ,
ինչպես նաև կյանքի կոչել հայրե
նիքի պաշտպանների վերականգ
նողական բուժմանն ուղղված նոր
ծրագրեր:
Հպարտ է, որ բժշկական բուհն ու
նի հսկայական հաջողություններ,
որոնք ոչ միայն Հայաստանում,
այլև արտերկրում են տեսանելի:
Նրա մեծագույն ցանկությունն է
ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ
ապագա բժիշկների սերունդների
համար ապահովել որակյալ բժշկա
կան կրթություն:

ԲԺՇԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱ Է
ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ, ԲԱՅՑ ՍԻՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՅՆ
ԱՎԵԼԻՇԱՏ ՏԱԼԻՍ Է, ՔԱՆ՝ ՎԵՐՑՆՈՒՄ

Մ

ասնագիտու թյան ընտրության հարցում Սերգեյ Բաբլոյանն
այլընտրանք չուներ.հայրն ու մայրը, ե
 ղբայրը, մեծ ընտանի
քը` հատկապես հայրական ճ
 յուղով, բոլորըբժիշկներ ե
 ն: «Որևէ այլ
ոլորտի մասին չէի կարող մտածել,քանի որ մանկուց շրջապատվ
ած եմ եղել բժիշկներով, բժշկության մասին զ
 րույցներով»,- ասում
է ԵՊԲՀ մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դասախոսը,- «և
երևի պատահական չէ, որ հետագայում նաև կնոջս` Գոհարին,
բժիշկների համայնքից ընտրեցի»:
Սերգեյ Բաբլոյանը մանկական վիրաբույժ-ուրոլոգ է «Արաբկիր»
բժշկական համալիր-երեխաների և դեռահասների առողջության
ինստիտու տի ուրո-վիրաբու ժական բաժանմունքում, միաժամա
նակ համալիրի տնօրենիվիրաբու ժության գ
 ծով տեղակալն է:
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Սերգեյ Բաբլոյանի
մասին է բժշկական բուհի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված «Բժշկի
ու ղին» շարքի հերթական թողարկումը:
 եպի մանկական վիրաբուժութ
Դ
յուն` հոր օրինակով ու մանուկներին
օգնելու ցանկությամբ
Մանկական
վիրաբուժությունը
որպես մասնագիտացում ընտրելիս`
նրա համար վառ օրինակ է ծառայել
հայր
ը՝ ԵՊԲՀ մանկակա
ն վիրա
բուժության
ամբիոնի
վարիչ,
պրոֆեսոր,
անվանի
բժիշկգիտնական և պետական գործիչ
Արա Բաբլոյանը. մարդ, որ կանգնած
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է մեր երկրի առողջապահության
 իմքերում, հատկապես՝ մանկաբո
հ
ւժության և մանկական ուրոլոգիայի:
Սերգեյ Բաբլոյանը հիշում է հոր
նվիրում
ն ու ջանքերը հատկապես
1988-ի երկրաշա
րժի օրերի
ն: Մի
ամբողջ ամիս նա ընդհանրապես
տուն չէր գալիս` մնալով աղետից
տուժածների կողքին, օգնելով նրանց
վերականգնել առողջությունն ու
ոտքի կանգնել՝ կազմակերպելով
արտասահմանից
Հայաստան

եկած
գործընկերների
ընդուն
ելությունն
ու
աշխատանքային
պայմանների
ստեղծումը:
«Ինձ
թվում էր, որ նա անփոխարինելիէ:
Մանու կներին,
հասարակությանն
օգտակար լինելը մանկական վիրա
բույժի աշխատանքի հիմքում է,
ինչն ինձ ամենի
ց շատնէ գրավել
մասնագիտությունն
ընտրելիս»,ասում է Սերգեյ Բաբլոյանը: Տարի
ներ անց արդեն ա
 վագ 
և կրտսեր
Բաբլոյանները մի ասին էին մտնելու
վիրահատարան` որպես թիմ` հանուն
երեխաների առողջության:
Բժիշկ
-դասախո
սը նշում է, որ
տարիների ընթացքում մեծանում է
սովորողների
հետաքրքրությունը
մանկական վիրաբուժության, նաև
ուրոլոգիայի ոլորտի նկատմամբ:
Բժշկական համալսարանի
ավագ
ուսանողների
ու
կլինիկական
օրդինատորների հետ աշխատելիս
նա շեշտումէ, որ բժշկություն
ն այն
մասնագիտությունն է, որով պետք է
ապրել,չսիրելու դեպքում չես կարող
կրել այդ պատասխանատվությունը:
«Թվումէ՝ բժշկի աշխատանքը մեծ
էներգիա է պահանջում, սակայն

Հարցազրույց
ճիշտ հակառա
կը` սիրելու դեպք
ում
այն ավելիշատ էներգիա տալիս է,
քան՝ վերցնում»,- վստահեցն
ում է
վիրաբույժը՝ իր մասնագիտական
կայացմանն
անդրադառնալիս
հիշելով ավագ գործընկերներին՝
Սպարտակ Ղազարյանին, Սահակ
Առաքել յանին, Կարապետ Շաքա
րյանին,
Կառլեն
Ղուշչյանին:
Այդ սիրո շ
նորհիվ 
է, որ փոքրիկ
պացիենտներից շատերն իր ընկերն
երն են դարձել,իսկ ոմանքմեծացել,
ընտրել են բժշկի մասնագիտությունը
և արդ
են
հանդիպո
ւմ են 
որպես
գործընկերներ:
Մանու կների հետ աշխատանքն
առանձնահատու կ է
Սերգեյ Բաբլոյանը նշում է, որ
լինել երեխաների ու մեծերի բժիշկ`
տարբեր 
բաներ 
են. «Մանուկների
հետ աշխատանքն առանձնահատո
ւկ է, պ
 ետք է կարողանալ հասկանալ
փոքրերի
լեզուն»,- նկատումէ
նա՝ հավելե
լով, որ այս դեպքում
չափազանց կարևոր է երեխայասեր
լինելը:
Տարեկան ավելիքան 450 վիրահա
տություն
,
7-8
ժամ
տևողութ
յամբ վիրաբո
ւժական մե
 ծ ու փոքր
միջամտություններ կատարող փորձ
առու 
բժշկի առօրյ
այումտեղ ունի
նաև վարչական աշխատանքը: Նրան
հաջողվում է համակարգել, կանոնա
կարգել հիվանդանոցային համալիրի
վիրաբուժական գործունեությունը՝
զուգահեռ զբաղվելով կլինիկական
և մանկավարժական աշխատանքով:
Արտերկրի գործընկերների հետ
համագործակցությունը,
բարդ
դեպքերիքննարկում
ն երն ու կոնսիլի
ումներըևս նրա ամենօրյա աշխատա
նքի կարևոր մասն են կազմում: Իսկ
բարեգործական ծրագրերն ապրելա
կերպ են դարձել.նրա ուշադր
ության կենտրոնում են  հատկապես
Արցախնու արցախցի երեխաները: 
Երիկա
մի և լյարդ
ի փոխպատվ
աստումը՝ առաջատար ուղղութ
յուններ
Հանրապետության
խոշոր
մանկական
բժշկական
կազմ
ակերպություններից մեկում, որտեղ
աշխատում է Սերգեյ Բաբլոյանը,
երիկա
մի և լյարդ
ի փոխպատվ
աստում
ն երն
առանցքային
նշանակություն ունեն: Բարդագույն
այս գործողությունները` նախավի
րահատական,
վիրահատական
և հետվիրահատական փուլերով,
հնարավոր է դարձել «Արաբկիրի»
և
արտերկրի գործընկերների
համագործակցության շնորհիվ: 1991-

ից մինչ այժմ երիկա
մի շուրջ 200
փոխպատվաստում է արվել: Պացի
ենտներիհամար դ
 ոնոր ե
ն դարձել
հիմնականում նրանց ազգակա
նները: 
Կենսագրական տվյալներ
Սերգեյ Բաբլոյանը 1997-2003թթ.
սովորել է Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի ընդհանո
ւր
բժշկության
ֆակուլտետում,
ավարտել
է
գերազանցության
դիպլոմով: Բժշկական մայր բուհում
անցել է օրդինատուրա՝ մանկական
վիրաբուժության
գծով:
20002004թթ. նա աշխատել է «Արաբկիր»
բժշկական համալիր - Երեխաների
և
դեռահասների
առողջության
ինստիտուտի ինտենսիվ թերապի
այի բաժանմունքում:
Մեկ տարի
անց Սերգեյ Բաբլոյանը վերապա
տրաստվել է Ժնևի համալսարանա
կան հիվանդանոցի սիրտանոթային
վիրաբուժության
բաժանմունքում:
2002-2003թթ. բժշկական պրակտիկա
է անցել Ժնևի համալսարանական
հիվանդանոցի վիսցերալ վիրա
բուժության բաժանմունքում: 20042008թթ. աշխատել է մանկական
վիրաբուժության
և
ուրոլոգիայի
բաժանմունքում` որպես հերթապահ
մանկական վիրաբույժ, իսկ 2007-ին՝
Լիոնի Hospital Debrousse-ում: Այնուհ
ետև բժշկական գործունեությունը
շարունակել
է
Անտրվերպենի
համալսարանական հիվանդանոցո
ւմ`
էնդոկրին
վիրաբուժություն,
հեպատո-բիլիար վիրաբուժություն,
երիկամների և լյարդի փոխպատվ
աստում
մասնագիտությունների
ո
ւղղությամբ
: 2008-ից նա «Արաբկ
իր» բժշկական 
համալի
րի երեխա
ների և դեռահասների առողջության

ինստիտուտի մանկական վիրա
բուժության և ուրոլոգիայի բաժանմ
ունքի մանկական վիրաբույժ է: 2011ին երիկամի փոխպատվաստման
դասընթացներ է անցել Պետրովսկու
անվան
ռուսական
ազգային
հետազոտական
ինստիտուտում:
Միջա
զգային 
մի շարք համաժո
ղովների մասնակից է` որպես
ունկնդիր և բանախոս:
«...Որ
բոլոր
պացիենտները
լիարժեք ապաքինվեն»
ԵՊԲՀ
100-ամյա
հոբելյանը
խոսուն տարեթիվ է յուրաքանչյուր
շրջանավարտի
համար:
Որպես
համալսարանական,
այժմ
նաև
հոգաբարձուների խորհրդի անդամ՝
Սերգ
եյ Բաբլ
ոյանը նշում է, որ իր
համար մեծ պատիվ և հպարտություն
է լինել բժշկական համալսարանի
մեծ ընտանի
քի մի մասը: 
Իր բուհն
իր կյանքի ամենակարևոր ձեռքբերո
ւմներից մեկի՝ իր սիրելիմասնագի
տության երաշխավորն է: Նրա
ց
անկութ
յունն է, որ բուհը շ
արուն
ակի զարգանալ` ավելի ընդլայնելով
աշխարհագրությունն ու առաջա
տար դիրք ունենա
լով աշխարհ
ի
բժշկական բուհերի շարքում:
Բժիշկդառնալո
ւ երկ
ար ու բարդ
ճանապարհն
ընտրած
երիտա
սարդներին
Սերգեյ
Բաբլոյանն
առաջին հերթին առողջություն է
մաղթում, աշխատասիրություն և
նպատակասլացություն,
որպեսզի
կարողանան հասնել իրենց երազա
նքին, ու նրանց բոլոր պ
 ացիենտները
լիարժեք
ապաքինվեն:
Նա
հ
ամոզվ
ած է, որ բժշկի ամենա
մեծ
ձեռքբերումն ու հաղթանակը հենց
պացիենտների առողջությունն ու
բարեկեցությունն են:

ԵՊԲՀ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂԸ
ԾՐԱԳՐՈՒՄԷ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԻՀԵՏ
Հպարտությամբկարող ենք նշել, որ գիտելիքներն
արժևորո
ղ և լավ մասնագե
տ դառն
ալու ձ
գտմամբ
ուսանողները բժշկականու մ բազմաթիվ են: Այդպիսին
է ն
աև ՀՀ կրթության,գիտութ
յան, մշակույ
թի և
սպորտի նախարարության կողմից կազմակերպված
«Լավագույն ուսանող» մրցույթի 2020 թվականի
հաղթող,ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
6-րդ կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա Սիմոնյանը: 
Լավա
գույն ուսանո
ղի հետ զրուցել ե
նք բարձր
առաջադիմության, գիտական գործունեության և այլ
թեմաների մասին:

-Դուք այս տարի հանրապետական մրցույթում ճանաչվել եք
լավագույն ուսանող։Ի՞նչ զգացողություն ունեցաք, սպասվա՞ծէր
հաղթանակը։
-Ես մի սկզբունք ունեմ,որով ա
 ռաջն
որդվումեմ գրեթե բ
ոլոր
իրավիճակներում. հուսալ լավագույնը, բայց պատրաստ լինել
վատագույնին: Սա օգնում է ինչ-որ բանի հետ կապված մե
 ծ հույսեր
ու սպասելիքներ չունենալ, որպեսզի չստացվելու պարագայում
հուսահատությունը մեծ չլինի: Մտածում եմ, եթե ես իսկապես
արժանիեմ՝ կստացվի, եթե ոչ, ապա մե կ ուրիշնինձանից ավե
լի արժանիէ գտնվել: Երբ տեսա մ
րցույթի հ
այտարա
րություն
ը՝
վերջնաժամկետին մնացել էր 2 օր, բայց միևնույնն է՝ հ
 ապաղում
էի դիմել,ու հստակ որոշեցի, որ պետք է դիմեմ հ
 ենց վերջնաժա
մկետի օրը: Դիմելուց հետո երկար ժամանակ էր անցել,գրեթե,
մոռացել էի մրցույթի մասին,մինչև որ, մի քանի օր առաջ զանգ
ստացա նախարարությունից. հայտնեցին, որ լավագույն ուս
անող մ
րցանակի
ն եմ ա
 րժանա
ցել: Այդ պահն իրակա
նում շատ
անսպասելի էր, փորձումէի ընկալել նորությունը ևչէի կարողանում
կենտրոնանալ, երբ ու որտեղ պետք է գնամ մրցանակըստանալու
համար:
-Ինչու՞ընտրեցիք ԵՊԲՀ-ն, Ձեր նպատակնէր բժիշկ դառնալ,թե՞
հանգամանքները օգնեցին կողմնորոշվել:
Դեռ մ
 անկուցհստակ որոշել էի՝բժիշկ պետք է դառնամ:
Այլ մասնագիտությունների մասին ա
 նգամ չեմ էլ մտածել:Երբ դեռ
դպրոցական էի,տատիկսմիշտ բոլորին ասում էր՝մեր ապագա
բժշկուհին է, ու դա այդպես մանկուցիմ մեջ նստած է եղել:Հիմա
էլ չեմ զղջում, եթե երկրորդ անգամ ընտրելու հնարավորություն
ունենայի՝ նորից բժշկությունը կընտրեի:
-Բժշկագի
տության ո
՞ր ճյուղն է Ձեզ 
հոգեհա
րազատ,ի՞նչ նեղ
մասնագիտացում եք ընտրելու , ինչու՞։
-Ես շատ փոփոխական մարդ եմ, ընտրության հարցումդժվար
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Հարցազրույց
կողմնորո
շվող, բայց, ի զարմանսինձ, բժշկագիտո
ւթյան մեջ ինձ
հոգեհարազատ ուղղությունը գտել եմ՝ նյարդաբանություն: Ինչու՞,
որովհետև ինձ համար նյարդաբանությունն ամենաանծայրածիր,
ամենաֆանտաստիկ, ամենահետաքրքիր ու միևնույն ժամանակ,
ամենաառեղծվածային գիտությունն է, ինչպիսին և մարդու ուղեղն է:
Հույս ունեմ, որ ապագայում կլինեմ ի
 մ պատկերացրած մասնագետը
և Հայաստանումնյարդաբանության զ
 արգացման մեջ գոնե մի փոքր
դեր կունենամ:
-Քո
դեպքում՝
ինչպիսի՞ն
հարաբերությունները։ 

են

դասախոս-ուսանող

-Շատ լավ: Համալսարանում շատ բանիմաց դասախոսների հետ
եմ առնչվել,ովքեր ո
չ միայն մասնագի
տական,այլև մարդկայի
ն
բարձր որակներ ունեն,ու որոնցից շա՜տ բաներ ե
 մ սովորել և դեռ
ունեմ սովորելու: Դասախոսի մասնագիտությունը շատ եմ հարգում,
հետագայում պլանավորում եմ կլինիկայում աշխատելուն զուգընթ
աց նաև դասավանդել, քանի որ նյութին լավագույնս տիրապետելու
մեթոդներից մե
 կն այն ուրիշին մատուցելն է:
-Կպատմե
ք ուսանո
ղական
ակտիվու թյան մասին։

կյանքի,


այդ


ընթացք
ում

Ձեր

-Ուսանե
լու 6 տարինե
րի ընթացք
ում ակտիվ ե
մ եղել տ
 արբեր
հարթակներում: Առաջին կուրսից ուսանողական խորհրդարանի
ուսում
ն ամեթոդական հանձնաժողովում եմ եղել, միշտ փորձել եմ
պաշտպանել ուսանողի շահերը՝ ադմինիստրացիայի հետ համագո
րծակցելով, լուծել ենք բազմաթիվ ուսանողների խնդիրներ, ուսուց
ողական, կրթական, բանավիճային միջոցառումներ կազմակերպել:
Այժմ ավելիշատ գիտության ճանապարհով եմ քայլում. COBRAIN
Armenia գիտահետազոտական կենտրոնի Covid-Neuro նախագծի
ինտերն
ներից 
մեկն եմ, որտեղ 
հետազո
տում ենք կորոնա
վիրուս
ով վարակվ
ած հիվանդ
ների մ
ոտ համի ևհոտի զ
գացողո
ւթյան
խանգարումները, կատարում նյարդաբանական զննում և հակա
մարմինների հետազոտություն:
-Ըստ Ձեզ ՝ լավագու յն մասնագետ լինելու ց բացի, ի՞նչ հատկանի
շներ պետք է ունենաբժիշկը։ 
-Բժիշկը պետք է լինի պատասխանատու, մարդասեր, համբերա
տար, ինքնաքննադատ՝չափի մե ջ, ուշադիր, նրբազգաց,աշխատա
սեր, պատրաստ լինի սովորել ամբողջ կյանքի ընթացքում:
-Իսկ ի՞նչ նախասիրություներ ունեք։
-Շատ եմ սիրումֆիլմեր դ
 իտել,բաց չեմ թողնումՕսկարիոչ մի
մրցանակա
բաշխութ
յուն և ոչ մի
 նոմինա
ցված ֆիլմ: Սիրո
ւմ եմ
երաժշտություն լսել, կիթառ նվագել, սպորտաձևերից շատ եմ սիրում
լողը: 
Ափսոս 
հիմա չ
եմ հասցնումհաճախե
լ լողի
, բայց անպայմ
ան վերսկսելու եմ պարապմունքներս: Նաև սիրում եմ նկարել՝
հիմնականում սև ու սպիտակ, նկարելիս մի տեսակ լիցքաթափվում
ու հանգստանում եմ: Բայցնկարներսմիայն ինձ համար են, չեմ
սիրումուրիշներին ցույց տալ, երբեմնշատ մտերիմներիս հ
 ետ եմ
կիսվում:

ԲԺԻՇԿ ԴԱՌՆԱԼՈՒ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԱՆՎԵՐՋԱՆԱԼԻ Է

Ի

նչպես ընդունված է բժշկա
կան աշխարհում՝ Կարեն
Գրիգորյանի դեպ
քում էլ բժշկի
մասնագիտությունն իրեն փոխանց
վել է ժառանգաբար: Պապը, ծնող
ները, հարազատների մեծ մասը
բժշկագիտության ոլորտի ներկա
յացուցիչներ են: Տասնամյակների
փորձ ունեցող ստոմատոլոգ-իմպ
լանտոլոգին քաջ ծանոթ են եղել
բժշկի ծանր աշխատանքի նրբութ
յունները, հերթապահությունները,
հիվանդի առողջական վիճակով
պայմանավորված տրամադրութ
յան փոփոխությունները:
«Դատապարտված էի բժիշկ
դառնալ:
Մասնագիտությունն
ընտրել եմ ծնողներիս հորդորով,
խորհրդով և պահանջով»,- ժպի
տով նշում է «Ավանտա» ժամանա
կակից ստոմատոլոգիայի և էսթե
տիկ կոսմետոլոգիայի բժշկական
կենտրոնների ցանցի հիմ
ն ադիր
տնօրեն Կարեն Գրիգորյանը:
Ժպիտն, առհասարակ, նրա գոր
ծու
նեութ
յան մեջ կար
ևոր դեր ու
նի: Տարիների ընթացքում նա
հարյուրավոր պացիենտների է
վերադարձրել առողջ ու գեղեցիկ
ժպիտներ: Իսկ ատամ
ն երի գեղեց
կությունը կամ դրան վերաբերող
մասնագիտական
խորհուրդնե
րը շատ քննարկ
ված են, այս
տեղ
կարևոր է ժառանգականությունը,
կծվածքը, լավ ստոմատոլոգ ունե
նալը, սննդակարգը:
Տարիների հեռվից Կարեն Գրի
գորյանը խոստովանում է, որ
բժշկական համալսարանում սո
վորելու 1-ին, 2-րդ կուրսերում դեռ
չէր բացահայտել իր ընտրած մաս
նագիտության ողջ հմայքը: Արդեն
3-րդ կուրսում սկսեց սիրել մասնա
գիտությունը:
Պրպտուն միտքը՝ հետագա
մասնագիտացման մեկնակետ
Կարեն Գրիգորյանը պատմում
է, որ դեռևս դպրո
ցա
կան տա
րի
քից նա եղել է պրպտող, փնտրող,
ինչպես ինքն է ասում՝ «պաթոլո
գիական» աստիճանի: Հատկապես
բնության գրկում որևէ գեղեցիկ
քար կամ հե
տաքր
քիր ծա
ռի ճյուղ
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նրան անտարբեր չէին թողնում:
Հետևել է խորհրդային տարինե
րին մեծ ճանաչում վայելող «Наука
и жизнь» գիտահանրամատչելի
ամսագրի նորություններին, հրա
տարակության
էջերի
միջոցով
ծանոթացել գիտության ձեռքբե
րում
ն երին: Հենց այստեղ է առա
ջին անգամ ընթերցել ատամ
ն ային
իմպլանտացիայի մասին, սակայն
ստոմատոլոգիայի, բժշկագիտութ
յան ոլորտի ինչ-որ մի հեռավոր երկ
րում կատարած նորարարության
հասանելիության մասին խոսելն ու
անգամ պատկերացնելն այդ տարի
ներին գրեթե անհնար էր:
Ընդգծում է, որ իր մասնագիտաց
ման մեջ իրեն մշտապես հետաքրք
րել է ինժեներական, «կոնստրուկ
տորական», ոչ թե բջջաբանական,
քիմիական կողմը:
Կենսագրական տվյալներ
Կարեն Գրիգորյանը բժշկական
գիտությունների թեկնածու է, դո
ցենտ: ԵՊԲՀ-ն ավարտելուց հետո
1994-1995թթ. ինտերնատուրա է
անցել Հանրապետական ստոմա
տոլոգիական կենտրոնում: 19951998թթ. օրդինատուրան անցել է
ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան
առողջապահության ազգային ինս
տիտուտում:
Առաջինն է եղել, ով Հայաստանում

հեղինակել և մշակել է ատամ
ն ային
իմպլանտատների հայկական հա
մակարգը:
1998-ին նշա
նակ
վել է ՀՀ ԱՆ Ս.
Ավդալբեկյանի անվան
ազգա
յին
ինստիտուտի
վիրաբուժա
կան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի
ասիստենտ: 2001-ին պաշտպանել
է ատենախոսական թեզ՝ «Նոր կա
ռուցվածքի իմպլանտատների ներ
տունկի կիրառումը ժամանակա
կից ստոմատոլոգիայում» թեմայով՝
ստանալով բժշկական գիտություն
ների թեկնածուական աստիճան:
2002-ին հիմ
ն ել է «Ավանտա» նորա
գույն ստոմատոլոգիայի կենտրոնը,
որը 2004 թվականից ատամ
ն ային
իմպլանտացիայի մասնագիտաց
ված կլինիկական կենտրոն է:
2003-2007թթ. աշ
խա
տել է որ
պես
առողջապահության ազգային ինս
տիտուտի
ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի դեկան: 2003-2005թթ.
գլխավորել է Հայկական բժշկական
ինստիտուտի օրթոպեդիկ ստոմա
տոլոգիայի ամբիոնը: 2003-2010թթ.
զբա
ղեց
րել է ՀՀ ԱՆ գլխա
վոր
ստոմատոլոգի պաշտոնը: 2012-ին
հիմ
ն ել և ընտրվել է իմպլանտալո
գիայի Հայկական ասոցիացիայի
առաջին նախագահ:2015-ից ՀՀ ԱՆ
գլխավոր վիրաբույժ-ստոմատոլոգ
և իմպլանտոլոգն էր: 100-ից ավե
լի վերապատրաստում
ն եր է ան
ցել արտերկրում: Ունի 16 գյուտի

Հարցազրույց
արտոնագրեր իմպլանտալոգիայի
և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի
ոլորտում կատարած հայտնագոր
ծությունների համար, ինչպես նաև
հեղինակ է ավելի քան 50 գիտա
կան հոդվածների: Համարվում է
Օստեոինտեգրացիայի
եվրոպա
կան ստոմատոլոգների ասոցիա
ցիայի իրական լիիրավ անդամ:
Աշխարհում մեծ ճանաչում ձեռք
բերած գերմանական իմպլանտա
լոգիական հայտնի «Իմ Պլազա»
ընկերության գիտական խորհրդա
տուն և փորձագետն է:
Հայաստանը՝ բժշկական
տուրիզմի կենտրոն
Իր անցած ուղին ներկայաց
նե
լիս բժիշ
կը նշում է, որ դեռևս
1990-ականներին,
Աոողջապա
հության Ազգային ինստիտուտում
օրդինատուրան ավարտելուց հե
տո, երբ իրեն վստահվեց բժիշկնե
րի համար ատամ
ն ային իմպլան
տացիայի մասին թեմատիկ նյութեր
ներկայացնելը, լսարանում ներկա
փորձառու մասնագետների մեծ մա
սը քննադատում էր և միանշանակ
չէր ընդունում տարիներ անց սրըն
թաց զարգացում ապրող այս ոլոր
տի հնարավորությունները: Այդ
բժիշկների կարծիքով՝ բիոլոգիա
կան տեսակետից իմպլանտատ
ները չէին կարող կենսական լինել,
մինչդեռ իմպլանտացիայի զարգա
ցումը մեր երկրում և աշխարհում
բոլորովին այլ բան վկայեց: Հիշում
է, որ հենց ամբիոնական աշխա
տանքի ընթացքում ավագ գործըն
կերներից մեկը, որը թերապևտ
էր, իրեն սովորեցրեց ատամ
ն երը
դիտարկել բազմակողմանի՝ «չորս
կողմից»:
Ատամ
ն ային
իմպլանտացիայի
առաջին փորձը մեր երկրում կա
տարվել է 1986 թվականին, Արտա
շատում, մինչդեռ տարբեր հանգա
մանքներից, նյութատեխնիկական
հնարավորությունների պակասից
ելնելով՝ այդ նորարարությունն ան
հաջողությամբ է պսակվել:
Արդեն 90-ականների կեսերին,
Կարեն Գրիգորյանը դարձավ մեր
երկրում ատամ
ն ային իմպլանտատ
ների համակարգում առաջին կլինի
կական և կիրառական փորձի ներդ
նողներից մեկը:
Տարիների համառ աշխատանքը
տվեց իր արդյունքը: Բժիշկն ու իր

թիմն այսօր առաջատարներից են
ոչ միայն Հայաստանում: Գաղտնիք
չէ, որ հատկապես ստոմատոլոգիա
կան ծառայությունների հասանե
լիությունը, և, ինչու ոչ՝ նաև որակը
գրավիչ է, ինչպես արտերկրում
ապրող մեր հայրենակիցների, այն
պես էլ օտարերկրացիների համար:
Ժամանակի ընթացքում մեր եր
կիրը ևս բժշկական տուրիզմի քար
տեզում իր արժանի տեղն էր զբա
ղեցրել, սակայն նախորդ տարվա
սկզբին մեկնարկած համավարակն
այս ուղղությամբ տարվող աշխա
տանքները հետաձգեց:
Կարեն Գրիգորյանի խոսքով՝
նախքան համավարակն իրենք ու
նեցել են պացիենտներ, որոնք,
շատ բան չիմանալով Հայաստանի
մասին, ընտրել են մեր երկիրը
բժշկական տուրիզմի քարտեզում և,
որպես որակյալ ստոմատոլոգիա
կան ծառայություններ մատուցող
վայր՝ վստահել ատամ
ն երի բուժու
մը տեղի մասնագետներին:
Նա շեշ

տում է, որ նպա
տակ ու
նեն, որպեսզի օտարերկրացինե
րը ոչ միայն մա
տուց
վող ստո
մա
տոլոգիական ծառայություններին
ծանոթանան, այլև ճանաչեն մեր
երկրի հարուստ պատմությունն ու
մշակույթը, նաև այս գաղափարա
խոսությունն է ընկած բժշկական
տուրիզմի հիմքում: ԱՊՀ, Ավստրա
լիա, ԱՄՆ, Լատինական Ամերիկա,
Չինաստան. տարբեր երկրներից
ժամանող պացիենտների երկրների
աշխարհագրությունը լայն էր:
Որպես մասնագիտացում
ընտրեք այն ոլորտը, ինչի
նկատմամբ անտարբեր չեք
Աշխատելով կլինիկական օրդի
նատորների հետ՝ հարուստ փորձ
ունեցող ստոմատոլոգ-իմպլանտո
լոգը փաստում է, որ մեծ է երիտա
սարդների հետաքրքրությունն իմպ
լանտալոգիայի նկատմամբ:
«Բժիշկ դառնալու գործընթացն
անվերջանալի է»,- նկա
տում է
նա՝ հավելելով, որ բժշկի մասնա
գիտությունը ենթադրում է ինք
նակրթության և մասնագիտական
շարունակական կրթության անվեր
ջանալի ուղի: Նա համոզված է, որ
անկախ ստացած կրթությունից, եթե
մասնագետն ամեն օր չթարմացնի
գիտելիքները, չառերեսվի ամենօր
յա խնդիրների հետ, չփնտրի ելքեր,

ապա չի կարող ապահովել մասնա
գիտական աճ:
Նա գտնում է, որ յուրաքանչյուր
զբաղվածության հիմքում սերն է
դեպի այն գործը, որը կատարում
ես: Ապագա բժիշկներին նա հոր
դորում է որպես մասնագիտացում
ընտրել այն ոլորտը, որի հանդեպ
անտարբեր չեն:
Բժիշկները բոլոր ժամանակնե
րում հասարակության բազմա
կողմանի զարգացած, տարբեր
հետաքրքրություններ ունեցող ան
հատներ են եղել:
Կարեն
Գրիգորյանը
ևս
բացառություն չէ: Շնորհակալ է
ծնողներին, որ վաղ դպրոցական
հասակից կիթառի դասերի է հա
ճախել, այնուհետև ներգրավվել է
էստրադային խմբերից մեկի կազ
մում՝ որպես սոլո կիթառահար:
Սերը դեպի երաժշտությունը, կիթա
ռը՝ նրա մոտ մանկուց են ձևավոր
վել: Աշխատասենյակում էլ կիթառը
«դեկորատիվ» չէ, այլ նրա՝ ինչպես
ինքն է բնորոշում, անդավաճան ըն
կերը:
Յուրաքանչյուր ԵՊԲՀ շրջանա
վարտի համար բժշկական մայր
բուհի 100-ամյա հոբելյանը խոսուն
տարեթիվ է: Հոգաբարձուների
խորհր
դի ան
դամն ընդգ
ծում է, որ
մայր բուհն ապագա բժիշկների հե
տագա ճանապարհի սկիզբն է: Նա
առանձնակի կարևորում է շրջա
նավարտների հետ կապը, որպես
զի հաջողությունների հասած մաս
նագետները կարողանան առավել
նպաստել իրենց բուհի առաջընթա
ցին:

 ԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է
Գ
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԾԱՆՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
ԵՊԲՀ-ն բոլոր ժամանակներում կայացել ու զարգացել է
առաջին հերթին մարդկային ներուժի շնորհիվ: Գործի գի
տակներ՝ որոնք չնայած երիտասարդ տարիքին, առաջա
տար են իրենց ընտրած ոլորտում՝ նոր ծրագրերով ու նախա
ձեռնություններով զինված:
Կարճ ժամանակ առաջ բժշկական բուհում ամփոփվեց
գիտական կարևոր իրադարձություններից մեկը՝ «Ուղե
ղի ճանաչման շաբաթը», որին ակտիվ մասնակցություն
ունացավ կենսաքիմիայի ամբիոնի դասախոս Հասմիկ
Հարությունյանը: Բացահայտելով երիտասարդ մասնագե
տին՝ նրա հետ զրուցել ենք մասնագիտական թեմաների
շուրջ:

-Ինչպե՞ս ընտրեցիք կենսաբանությունը, կենսաքիմիան որպես մաս
նագիտացում:
-Դպրոցում, երբ առաջին անգամ իմացա, որ մենք կազմված ենք բջիջ
ներից, մտածեցի, որ եթե ուզում ենք ինքներս մեզ լավ ճանաչել, պետք է
ճանաչենք մեր բջիջները: Այդ օրվանից էլ որոշեցի դառնալ կենսաբան:
Ընդունելության ժամանակ միստիկա տեղի ունեցավ: Գնացել էի գործերս
հանձնելու՝ հստակ կենսաբան դառնալու որոշմամբ: Լրացրեցի հայտա
թերթիկը և վրան ջնջում արեցի: Ինձ նոր թերթիկ տվեցին ու խնդրեցին՝
այլևս ջնջում չանել: Գրեցի «կենսա» ու կարծես ինչ-որ մեկը ձեռքս բռնեց ու
ինքնաբերաբար քիմիա գրեցի: Այդպես էլ ընդունվեցի Երևանի պետական
համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ՝ «Կենսաքիմիա» մասնագի
տությամբ: Երևի պետք էր, որ կենսաքիմիկ դառնայի:
-Որպես ԵՊՀ շրջանավարտ՝ կպատմե՞ք ԵՊԲՀ Ձեր մուտքի, այստեղ
ծավալած մասնագիտական գործունեության մասին:
-Մագիստրատուրա ընդունվելիս ընտրեցի «Բժշկական կենսաքիմիա»
մասնագիտացումը: Դիպլոմս ստանալուց մի քանի օր հետո ինձ զանգեցին
բժշկական համալսարանից և հարցրին՝ ուզում եմ, արդյոք, այստեղ աշ
խատել: Դրական պատասխանից հետո ինձ հրավիրեցին հարցազրույցի
ու ես հայտնվեցի ԵՊԲՀ-ում: Շատերը կանխատեսում էին, որ այստեղ եր
կար չեմ մնա, քանի որ հաճախ եմ փոխում հետաքրքրություններիս ոլորտը:
Դասավանդում եմ արդեն 11 տարի ու համոզված կարող եմ ասել, որ գտել
եմ իմ կյանքի գործը:
-Այսօր, բացի դասախոսական աշխատանքից, որպես գիտական մեծ
թիմի անդամ, ի՞նչ գիտական ուղղվածություն եք ընտրել, որի շուրջ աշ
խատում եք, գիտական ի՞նչ ծրագրերում եք ներգրավված:
-ԵՊԲՀ-ում գիտական գործունեությունս սկսվել է կենսաքիմիայի ամբիո
նի լաբորատորիայում՝ կենտրոնական նյարդային համակարգում ցավի
մոլեկուլային մեխանիզմ
ն երի ուսում
ն ասիրմամբ: Ժամանակի ընթացքում
սահուն անցում տեղի ունեցավ նեյրոգիտության մեկ այլ ոլորտ: Վերջին
մի քանի տարվա ընթացքում պրոֆեսոր Գայանե Վարդանյանի ղեկավա
րությամբ զբաղվում եմ ճարպակալման ժամանակ ուղեղի պարգևատրման
համակարգի հիմքում ընկած կենսաքիմիական մեխանիզմ
ն երի ուսում
ն ա
սիրմամբ: Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է աշխարհում ճարպա
կալման արագ աճով, որի ալիմենտար և ամենից տարածված տեսակը պայ
մանավորված է ուղեղի պարգևատրման համակարգի աշխատանքում տեղի
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Հարցազրույց
ունեցող խանգարում
ն երով: Ներկայումս ունենք մի շարք լոկալ և միջազգային
համագործակցություններ և արդեն տպագրել ենք աշխատանքներ՝ միջազ
գային ամսագրերում: Մոտ ապագայում պլանավորում ենք բժշկական հա
մալսարանում գերակա նեյրոգիտության այլ ուղղությունները ներգրավող մի
շարք միջդիսցիպլինար հետազոտություններ իրականացնել:
-«Ուղեղի ճանաչման շաբաթ» միջոցառման շրջանակում ուսանողնե
րին ներկայացրիք ինտելեկտի և պարգևատրման համակարգի բիոքի
միական մեխանիզմ
ն երը: Կմանրամասնե՞ք թեմայի կարևորությունը:
Ինչու՞ հենց այս թեման ընտրեցիք:
-Մենք ապրում ենք հաճույք ստանալու համար: Եթե ուշադիր
հետևենք մեր կենսակերպին, կարելի է ակնհայտորեն տեսնել, որ
առավել նախընտրելի է այն գործունեությունը, որը հաճելի է: Ըն
կերների հետ շփվելը, համեղ սնվելը, սուրճ խմելը, առավոտյան
արթնանալն ու անկողնու մեջ փակ աչքերով պառկելը բազմաթիվ
օրինակներից մի քանիսն են: Հաճույքի մեդիատորը դոֆամինն է,
որն արտադրվում է ուղեղի պարգևատրման համակարգում, որը
նաև պատասխանատու է կախվածությունների առաջացման հա
մար, որոնցից հաճախ դժվար է ազատվել: Միաժամանակ, պարգ
ևատրման համակարգը ներգրավված է հիշողության գործընթաց
ներում: Տեղյակ լինելով այս մեխանիզմ
ն երին` կարելի է ինքնուրույն
կառավարել մեր կյանքը և նոր տեղեկատվության յուրացման գոր
ծընթացը դարձնել զգալիորեն ավելի արդյունավետ:
-Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ հատկանիշներ են անհրաժեշտ երիտասարդ
հետազոտողին, առաջին քայլերն անող բժիշկ-գիտնականին՝ հաջողութ
յան հասնելու համար:
-Ցանկացած մարդու՝ անկախ մասնագիտությունից, նպատակին հաս
նելու համար անհրաժեշտ է համառություն: Շ
 ատ հեշտ է սկսած գործը կի
սատ թողնելը, շատերն են այդպես անում: Դեպքերի մեծամասնությունում
դրա հիմ
ն ական պատճառը գիտության մասին սխալ պատկերացում
ն երն
են: Գիտությունն ամենօրյա ծանր աշխատանք է, հաճախ կրկնվող, երբեմն
անսպասելի վերջնարդյունքով և մի քանի ամսվա արածը կրկնելու անհ
րաժեշտությամբ: Շատերը հիասթափվում են, որովհետև սպասելիքներն ու
իրականությունը իրար չեն համապատասխանում: Նշանակալի արդ
յունքը ոչ մեկին հեշտ չի տրվում, իսկ նպատակին հասնելու ուղին եր
բեք հարթ չէ: Պետք չէ վախենալ բարդություններից. դրանք մարդուն
ավելի ուժեղ են դարձնում, ուղղակի անհրաժեշտ է շարունակել շարժ
վել առաջ: Գիտնական դառնալու համար պետք է անընդհատ կա
տարելագործվել: Նպատակին հասնելու ճանապարհին մյուս կարևոր
պայմանը գործը սիրելն է: Ոչ մի շահ ի վիճակի չէ ստիպել մարդուն
դառնալ գիտնական:
-Փոքր-ինչ շեղվելով աշխատանքային թեմայից…Երեք երեխա
ունեք, դժվար չէ՞ համատեղելը մայրիկի բարդ աշխատանքը մաս
նագիտական գործունեության հետ:
-Երեխաները մեծ պատասխանատվություն են, իսկ երեք՝ 5, 6 և 7 տարեկան
երեխան՝ երեք անգամ ավելի շատ պատասխանատվություն: Իրականում
ուղղակի պետք է անսահման սիրել նրանց, լինել ընկեր ու ուղղորդող, բա
ցահայտել ու զարգացնել տաղանդները, սեր առաջացնել դեպի գեղեցիկը,
խրախուսել հետաքրքրասիրությունն առանց ճնշելու ու կոմպլեքսներ ձևա
վորելու: Սա ամենօրյա բարդ, ծանր, բայց չափազանց հաճելի ու հետաքրքիր
աշխատանք է: Դաստիարակել բառի հայտնի իմաստով երեխաներին՝ պետք
չէ: Ամեն ծնող ինքն իրեն պիտի դաստիարակի, քանի որ երեխաները նրանց
են կրկնօրինակելու: Բացի այդ՝ երեխաները ցանկացած ծնողի դարձնում են
ավելի կազմակերպված, սովորեցնում են ճիշտ տնօրինել ժամանակը, գնա
հատել ընտանիքի հետ անցկացրած ժամանակը: Համոզված կարող եմ ասել,
որ իմ երեխաներն են ինձ մեծամասամբ դարձրել այն, ինչ կամ այսօր:

ՆՈՐՎԵԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՍԿԵ
ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՀԱՅՐԱԶԱՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ
ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԱՋԱԿՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
Աշխարհահռչակ բժիշկ-գիտնական Հայրազատ Ղազարյանը
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի այցելու-պրոֆեսոր է:
Ծնվել է Երևանում, 1977 թվականին: 2001 թվականին ավա
րտել է Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ա
 կադեմիան:
2003 թվականին պաշտպանել է գիտական թեզ՝ «Վերերիկամա
յին հորմոնալ-ակտիվ ուռուցքների լապարասկոպիկ և ավա
նդական վիրաբու ժական մոտեցու մների համեմատական
գնահատական» թեմայով և ստացել բժշկական գիտությունների
թեկնածու ի աստիճան: Աշխատանքային գործունեությունը սկսել
է Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ակադեմիայի
վիրաբու ժության ամբիոնում՝ 2001-2007թթ.:
2007 թվականին Օսլոյի համալսարանական հիվանդանոցի
դոկտորա
նտուրա ը
նդունվելու առթ
իվ տեղափո
խվել է Նորվ
եգիա։ Այժմ աշխատու մ է Նորվեգիայի Օստֆոլդ հիվանդանոցի
որովայնային վիրաբու ժության բաժանմունքում:
Բացի լյարդի և վերերիկամային վիրաբուժությունից՝ բժիշկ
Ղազարյանը նպաստել է այլ ոլորտներում, այդ թվում` ենթաստ
ամոքսային գեղձի, հաստ աղիքի, լեղաքարային հիվանդության
և խոլեդոխոլիթիազի վիրաբու ժական հետազոտություններին:
Հայ հետազոտող Հայրազատ Ղազարյանը 2014-ի սեպտեմբ
երի 2-ին Օսլոյու մ պարգևատրվել է Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ
Հինգերորդի ոսկե մե դալով: Այս պատվավոր պարգևը, որը տրվում է գիտական հետազոտութ
յունների մեջ նշանակալի ներդրում ունեցող ակնառու երիտասարդ հետազոտողներին,
Հայրազատ Ղազարյանին է հանձնվել Օսլոյի համալսարանու մ տեղի ունեցող ամենամյա
մրցանակաբաշխության և թագավորական ոսկե մեդալի պարգևատրման հանդիսավոր
արարողության ժամանակ:
Նրա նախաձեռնությամբ և համահեղինակությամբ աշխարհահռչակ բժշկական “Lancet
Global Health” ամսագրումհրապարակվեց 65 հայտնի բժիշկներինամակը՝ պատերազմի և
կորոնավիրու սի հետևանքով Արցախու մ առաջացած աղետի մասին:
-Բժի՛շկ, կպատմե՞քմի փոքր Ձեր և
 Ձեր ը
 նտանիքի մասին:
-Ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ ակադեմիական ընտանիքում: Պապիկս՝ Հայրազատ
Գաբրիելի Ղազարյանը, երկար տարիներ աշխատել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանում՝ որպես անատոմիայի ամբիոնի վարիչ: Տատիկս՝
Սերիկ Օսիպի Վանունին, Հայաստանում հայտնի գինեկոլոգ էր, Հայկական ԽՍՀ վաստակա
վոր բժիշկ: Մայրս՝ Արփիկ ԱշոտիՀասրաթյանը, նույնպես բժիշկ էր, համաճարակաբանության
պրոֆեսոր: Հայրս՝ Միշիկ Հայրազատի Ղազարյանը, ականավոր ֆիզիկոս էր, գիտության և
տեխնիկայի ոլորտում ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, Հայաստանի Գիտությունների
ազգային ակադեմիայի օտարերկրյա անդամ. նա սպեկտորի տեսանելի մասի ամենավառ
իմպուլսային-պարբերական լազերի՝ պղնձե լազերի ստեղծողն է:
- Ինչպե՞սև ինչու՞ որոշեցիք բժիշկ դառնալ:Արդյո՞քդա Ձեր ե
 րազանքն էր:
-Մեծացել եմ բժշկական գործունեության և գիտական հետազոտությունների մի ջավա
յրում: Դա, ի
 նչ խոսք, էական դեր խաղաց բ
 ժշկի մասնագիտության ը
 նտրության, ինչպես նաև
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Հարցազրույց
գիտական գործունեության նկատմամբ առաջացած սիրո, հարգանքի և ձգտման հարցում: Դա
ինձ համար հեռավոր երազանք չէր.ես դա դիտարկում էի որպես օրինաչափ գործընթաց: Իմ
գործունեությունը՝ որպես բ
 ժիշկ-վիրաբույժ և գիտնական, իհարկե, կյանքիս կ
 արևոր մ
 ասն է:
-Պատմե ՛ք, խնդրում եմ, Ձեր մասնագիտական գ
 ործունեության մասին:
-Ես ակադեմիական վիրաբույժ եմ ընդհանուր և որովայնային վիրաբուժության ոլորտում:
Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ա
 կադեմիայումեմ սկսել իմ ակադեմիական և

կլինիկական վիրաբուժական կարիերան՝ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Շուլուտկոյի ղեկավարությամբ:
2003 թվականին պաշտպանել եմ թեկնածուական ատենախոսությունս:
1999-2000թթ. գիտական ուսանողական վերապատրաստումը Օսլոյի համալսարանում
սկիզբդրեց երկար 
տարինե
րի իմ բեղմնավո
ր համա
գործակցությանը՝ լապարասկոպիկ վիրաբուժության
ռահվիրաներից մեկի՝ պրոֆեսոր Բյորն Էդվինի հետ, ում
կողմից 2007 թվականին հրավիրվեցի դոկտորանտուրա՝
Օսլոյի համալսարանական հիվանդանոց, նվազագույն
ինվազիվ վիրաբուժության ուղղությամբ:
Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում մեր խումբը
զգալի ներդրում է ունեցել միջազգային մակարդակով
առաջատար
լապարասկոպիկ
վիրաբուժության
զարգացման գործում: Ինձ բախտ վիճակվեց լինել ա
 յդ
խմբի ակտիվ անդամներից մեկը՝ հատուկ ուշադր
ություն հատկացնելով լ յարդի և ենթաստամոքսային
գեղձի վիրաբուժության ոլորտի հետազոտություններին:
Փորձում եմ հնարավորության սահմաններում աջակց
ել նաև Հայաստանում վիրաբուժության զարգացմանը
և վիրաբուժական կադրերի պատրաստմանը,  ինչպես
նաև ԵՊԲՀ-ում գիտական հետազոտությունների ոլորտի
զարգացմանը:

-Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ հատկանիշներով պ
 ետք է օժտված լինի բժիշկը: Ի՞նչն է առավել կարև
որ այս մասնագիտության համար:
-Առաջին հերթին, բժիշկը պետք է ունենագիտելիք: Իհարկե, կարևոր է նաև մասնագիտության
նկատմամբ սերը և պացիենտների հանդեպ կարեկցանքը:

-Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ապագա բժիշկներին:
-Լավ սովորե՛ք: Սովորե՛ք նաև անգլերեն, որպեսզի կարողանաք անմիջականորեն ծանոթանալ
բժշկության վերջին ձեռքբերւմներին, որոնք առաջնահերթ հրապարակվում են անգլալեզու
ամսագրերում: Ի լրումն մասնագիտական գրականության՝ կարդացե՛ք նաև գիտական բժշկական
ամսագրեր բժշկության այն ոլորտի վերաբերյալ, որտեղ պ
 ատկերացնում եք ձեր աշխատանքն
ապագայում: Դա կձևավորիավելիլայն մտածելակերպ, ինչն էլ անպայման կօգնի ձեզ ապագա
յում:
-Բժի՛շկ, հասցնում ե՞ք հանգստանալ:
-Փորձ
ում եմ, սակայնվերջին մե
 կ տարվա ը
նթացքումգործնակա
նում հանգստանա
լու
ժամանակ չի լինում: Ընտանիքիս հետ եմ անցկացնում ժամանակը, հանդիպում եմ ընկերներիս,
փորձումեմ հնարավորության դեպքումմարզվել:Շատ հաճախ ս
 տիպված եմ լինումպաշտոնա
պես ոչ աշխատանքային,«ազատ»ժամանակը ծախսել գ
 իտական գործունեության վրա, քանի
որ բուն աշխատաժամանակս ծանրաբեռնված է կլինիկական գործունեությամբ:
-Պլանավորում ե՞ք այցելել Հայաստան և Արցախ՝ ապագայում:
-Չնայած՝ ես արդեն մի քանի տարի Հայաստանումչեմ ապրում, միշտ տարվա ընթացքում
մի քանի անգամ այցելում եմ Հ
 այաստան, մի քանի անգամ եղել ե
 մ նաև Արցախում: Իհարկե,
պլանավո
րում եմ այցելե
լ Հայա
ստան մոտ ապագա
յում, հավանա
բար՝ ամռանը
: Կփորձ
եմ
համատեղել բարեկամներիս և ընկերներիս այցելությունները մասնագիտական միջոցառումների
հետ՝ հօգուտ Հայաստանի և Արցախի առողջապահության զարգացման:

ԼԱՎ Է ԼԻՆԵԼ ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԽԱՌԱՏ,
ՔԱՆ՝ ՑԱԾՐԱԿԱՐԳ ԲԺԻՇԿ.

Բժշկագիտության մեջ վիրաբուժութ
յունն այն ուղղություններից է, որտեղ
երիտասարդ մասնագետներն անցնում
են կայացման դժվարին ճանապարհ:
«Շենգավիթ»
բժշկական
կենտրոնի
գլխավոր բժիշկ, ԵՊԲՀ հոգաբարձունե
րի խորհրդի անդամ Դավիթ Մխիթար
յանի խոսքով՝ լավ վիրաբույժներ կրթե
լու համար ապագա մասնագետներին
պետք է տրվի պրակտիկ հմտություններ՝
ձեռք բերելու լայն հնարավորություններ:
«Երիտասարդ վիրաբույժները կայանում
են հմտությունների, գործնական փոր
ձի և իրենց ավագ գործընկերների հետ
աշխատանքի արդյունքում»,-նշում է նա՝
վստահեցնելով, որ այն երիտասարդնե
րը, որոնք պատրաստ են կյանքի որոշակի
փուլում հանուն ապագայի իրենց կյանքի
որակի հաշվին գնալ զոհողությունների,
հասնում են ցանկալի արդյունքի:
«Իրական ցանկության պարագայում
յուրաքանչյուր տրամաբանող, կրթված
ան
հատ կա
րող է հաս
նել իր նպա
տակ
նե
րին: Ե
թե մարդն ու
նակ է բժշկա
կան
կրթություն ստանալ, ապա պարտավոր
է նաև կատարելագործել այն»,-շեշտում
է Դավիթ Մխիթարյանը՝ ավելացնելով,
որ ում չի հաջողել առաջնորդվել այս
սկզբունքով, ապա մեղքն իրենն է, քանի
որ մեր օրերում կրթվելու հնարավորութ
յուններն անհամեմատ մեծ են:
Փաստ է, որ բժշկագիտությունն արագ
զարգացող բնագավառ է: «Հասուն տա
րիքում բարձր որակավորման հասնել
հնարավոր չէ, եթե երիտասարդ տարի
ներին բավարար ջանք չի գործադրվել:
Եթե ընտրել եք բժշկի մասնագիտությունը
և պ
 ետք է զբաղվեք դրանով, ապա անհ
րաժեշտ է դա անել լավ: Հ
 արգանքով առ
ցանկացած մասնագիտություն՝ ավելի լավ
է լինել բարձրակարգ խառատ, քան՝ ցած
րակարգ բժիշկ»,-նշում է բժիշկ Մխիթար
յանը՝ ընդգծելով, որ պետք է բարձր պա
հել բժշկի մասնագիտական կոչումը:
Սերը «Կենսաբանություն» առարկայի
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նկատմամբ և հետաքրքրությունը դեպի
կենդանիները՝ Դավիթ Մխիթարյանին
բերեցին բժշկություն, իսկ բժշկի ուղին
ընտրեց ավագ եղբայրների հորդորով:
«Ցանկանում էի կենդանաբան դառնալ,
սակայն կանգ առա բժիշկ դառնալու որոշ
ման վրա: Հետագայում ընտրեցի ռազմա
կան բժշկութ
յան ու
ղին, ևայդ հար
ցում
մեծ ազդեցություն ունեցավ իմ ուսուցիչ
Ալեքսանյանը, ում խորհրդով էլ դիմեցի
Լենինգրադի Ս.Մ. Կիրովի անվան ռազ
մաբժշկական ակադեմիա: Ավարտեցի
ակադեմիայի չորրորդ` նավատորմի հա
մար բժիշկների պատրաստման ֆակուլ
տետը: Ծառայությունս անցավ ԽՍՀՄ
Խաղաղօվկիանոսյան
նավատորմում:
Քանի որ ռազմանավերի վրա, որպես կա
նոն, մեկ բժիշկ էր նախատեսված, սկզբում
մենք ստանում էինք վիրաբույժի մասնա
գիտություն: Հետագայում յուրաքանչյուրը
հնարավորություն ուներ փոխել մասնա
գիտացումը»,- նշում է բժիշկը՝ հավելելով,
որ վիրաբույժ դառնալն իր երազանքն էր:
Դավիթ Մխիթարյանը 1989 թվականին
գերազանցությամբ ավարտում է Վլադի
վոստոկի Խաղաղօվկիանոսյան նավա
տորմի գլխավոր հոսպիտալին կից թիվ 24
ինտերնատուրան՝ ընդհանուր վիրաբու
ժություն մասնագիտությամբ: Ապա 19891991թթ. ծառայում է Խաղաղօվկիանոսյան
նավատորմի Կամչատկայի նավատորմի
ղում՝ որպես ռազմանավի վիրաբույժ, հե
տագայում` նույն նավի բուժծառայության
պետ, իսկ ավելի ուշ՝ ատոմային սուզանա
վի բուժծառայության պետի պաշտոնում:
Ռազմական
բժշկության
ոլորտում
կրթություն ստացած բժիշկը վերադառ
նալով՝ ակտիվ գործունեություն է ծավա
լում հայրենիքում: 2000-ին պաշտպանում
է թեկնածուական թեզը «Ախտաբանա
կան ֆիզիոլոգիա» և «Վիրաբուժություն»
մասնագիտություններով:
Դավիթ Մխիթարյանը 2000-2004թթ.
եղել է Երևանի կայազորային հոսպի
տալի պետ, զորամասի հրամանատար,
2004-2009թթ.՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի պետ: ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից
2007 թվականին ստացել է դոցենտի գի
տական կոչում: Բուժծառայության պա
հեստի փոխգնդապետը ՀՀ ԶՈւ-ից ար
ձակվել է 2009-ին և աշխատանքային
գործունեությունը մինչ օրս շարունակում է
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնում:
«Վիրաբույժի մասնագիտացումը, զար
գացումը կարևոր և ծանր աշխատանք է:
Լավ վիրաբույժ դառնալու ճանապարհին
շատ երիտասարդ բժիշկներ հիասթափ
վում են: Կան թե՛ սուբյեկտիվ, թե՛ օբյեկ
տիվ պատճառներ: Մեզանում դեռևս
ձևավորված չէ բժշկին «պաշտպանելու»
մշակույթը»,-փաստում է երկար տարինե
րի փորձ ունեցող մասնագետը: Նա հա
մոզմունք հայտնեց, որ աշխատանքը ճիշտ
կազմակերպելու պարագայում արդյունքն

ակնհայտորեն ավելի լավ է լինելու:
Նրա կարծիքով՝ որակյալ մասնա
գետներ պատրաստելու համար պետք է
կրթական ծրագրերն օպտիմալացնել, իսկ
մեթոդաբանությունը խորը փոփոխութ
յուն
նե
րի են
թար
կել: «Ինձ ԵՊԲՀ-ի մի
մասը համարելով՝ պետք է նշեմ, որ հա
մատեղ ջանքերով փորձում ենք լավաց
նել մեր կրթական համակարգը»,- նշում
է հոգաբարձուների խորհրդի անդամը՝
ընդգծելով, որ բոլոր ոլորտներում էլ կան
«մասնագետներ», որոնք բոլորովին էլ
մասնագետ չեն, ծանոթ են իրենց մասնա
գիտությանը, սակայն չեն տիրապետում
կամ էլ տի
րա
պե
տում են, բայց լավ չեն
դրսևորում համապատասխան վարքա
գիծ, հմտություններ: Եթե ապագա բժիշկը
լավ մասնագետ լինելու հավակնություն
ներ ունի, ապա պարտավոր է իր վրա մեծ
ջանքեր գործադրել:
Բուժծառայության պահեստի փոխգն
դապետը իր տեսակետն ունի ռազ
մաբժշկական կադրերի պատրաստման
վերաբերյալ՝ կարծում է, որ բանակին
անհրաժեշտ է ապահովել բուժծառայութ
յան կազմակերպիչներ, ղեկավարներ:
«Մեր բոլոր պատերազմ
ն երը ցույց տվե
ցին, որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը
պետք է շեշտը դնի ռազմաբժշկական
կազմակերպիչների պատրաստման վրա,
որոնք ռազմական իրավիճակում պիտի
կառավարեն, ղեկավարեն հոսպիտալներ
կամ այլ կառույցներ: Բուժական աշխա
տանքը հաջողությամբ իրականացնում
էին մեր մոբիլիզացված և կամավոր կլի
նիցիստ-մասնագետները»,- ասում է վի
րաբույժը՝ ցավով անդրադառնալով այն
փաստին, որ պատերազմի ընթացքում
նաև շատ բժիշկներ զոհվեցին:
Դավիթ Մխիթարյանը 2016 թվականից
մինչ օրս նաև ընդհանուր վիրաբուժութ
յան ամբիոնի դոցենտ է: Նա նշում է, որ
համալսարանը հեշտ ճանապարհ չի ան
ցել, սակայն այդ ընթացքում ունեցել է
մեծ ձեռքբերում
ն եր: «Շնորհավորում եմ
այն բոլոր մարդկանց, որոնք ներդրում
են ունեցել բուհի կայացման, զարգաց
ման ընթացքում: Ցավոք, շատերն այսօր
մեզ հետ չեն, սակայն մենք հիշում ենք այն
սերնդին, որն այդքան ներդրում և ջանք
է դրել»,- ա
սում է նա՝ շնոր
հա
կա
լութ
յուն հայտնելով այն շրջանավարտներին,
որոնք բուհն ավարտելուց հետո ոչ միայն
չեն կտրվել կրթօջախից, այլև ակտիվորեն
աջակցում են համալսարանին՝ հետագա
զարգացման հարցում:
«100-ամյակն այն միջոցառումն էր լինե
լու, որի շրջանակում պետք է գնահատա
կան տայինք այն ամենին, ինչը կատար
վել է ցայսօր և պարտավորություններ
վերցնեինք, թե ինչ պետք է անենք ապա
գայում»,-եզրափակեց Դավիթ Մխիթար
յանը՝ ապագայում մեծ հաջողություններ
մաղթելով բոլորին:

Հարցազրույց

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՎԵԼ՝ ԱՌԱՆՑ
ՋԱՆՔ ԽՆԱՅԵԼՈՒ
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհր
դի անդամ, «Սևանի հոգեկան
առողջության կենտրոնի» տնօրեն
Դավիթ Կարապետյանը բժշկի ուղին
և մասնագիտական գործունեութ
յունը սկսել է Հայաստանի համար
դժվարին ժամանակահատվածում:
Լինելով գիտնականների ընտանի
քից՝ բժիշկ դառնալու մասին երազել
է փոքր հա
սա
կից. դպրո
ցը բարձր
առաջադիմությամբ ավարտելուց հե
տո՝ կանգնելով իրավաբանի և բժշ
կի մասնագիտության ընտրության
առաջ, ի վերջո ընտրել է բժշկի ուղին՝
ներդնելով ջանք ու եռանդ մասնագի
տական կայացման ճանապարհին:
Բժշկական բուհի ստոմատոլոգիա
կան ֆակուլտետի 1992 թվականի
շրջանավարտը՝ 1991 թվականից որ
պես բուժակ աշխատանքի է անցել
ՀՀ ՆԳՆ քրեական պատիժների
իրականացման վարչության թիվ 1
քննչական մեկուսարանում, որտեղ
1992 թվականին՝ բուհն ավարտելուց
հետո, աշխատել է որպես բժիշկ-վի
րաբույժ:
Դավիթ Կարապետյանը մասնա
գիտական կայացման ճանապարհին
կարևորում է ինչպես բարձր առա
ջադիմությամբ սովորելը, այնպես էլ՝
ուսմանը զուգահեռ մասնագիտական
գործունեությունը: «Այսօր բժշկական
համալսարանը սովորողներին տա
լիս է գործ
նա
կան հմտութ
յուն ձեռք
բերելու հնարավորություններ: Կր
թական համակարգում բազմաթիվ
փոփոխությունների, ինչպես նաև
բուհի ղեկավարների սկզբունքային
մոտեցում
ն երի շնորհիվ, պատրաստ
վում են այնպիսի մասնագետներ,
որոնք ապագայում որպես բժիշկ
իրենց արժանի տեղը կունենան
առողջապահական համակարգում»,ընդգծում է նա:
Պրակտիկ բժշկությանը հաջորդել
է Դավիթ Կարապետյանի՝ առող
ջապահական կազմակերպչի եր
կար տարիների գործունեությունը,
իսկ այդ ոլորտում մասնագիտական
զարգացման հարցում կրկին օգ
նել է բժշկական մայր բուհը: ԵՊԲՀ
շրջանավարտը 2012 թվականին
բժշկական համալսարանում անցել է
վերապատրաստում՝ «Առողջապա
հության համակարգի կառավարման
և կազմակերպման ժամանակակից
հիմ
ն ախնդիրները», 2017 թվականին՝

«Առողջապահության համակարգի
ֆինանսավորման,
պլանավորման
և էկոնոմիկայի հիմ
ն ախնդիրները,
առողջապահական
մարքեթինգ»,
2019 թվականին՝ «Արտակարգ իրա
վիճակներում բժշկական հիմ
ն արկնե
րի գործունեության կազմակերպում»
կատարելագործման ծրագրերը:
Աշխատանքային
գործունեութ
յան հիմ
նա
կան մա
սը նա անց
կաց
րել է իրավապահ համակարգում:
2019 թվականին նրան շնորհվել է բ/ծ
գնդապետի կոչում: Տարբեր տարինե
րին Դավիթ Կարապետյանն աշխա
տել է ՀՀ ՆԳ և ԱԱ նախարարության
հատուկ նշանակության զորամասում
և սահմանապահ զորքերում, ՀՀ ՆԳ
և ԱԱ նախարարության բժշկական
վարչությունում, ապա եղել է ՀՀ ոս
տիկանության բժշկական վարչութ
յան պոլիկլինիկայի պետ:
Ներկայումս՝ ղեկավարելով «Սևա
նի հոգեկան առողջության կենտ
րոնը», նշում է, որ իրականացնում
է մարդասիրական առաքելություն,
քանի որ աշխատում է սոցիալական
կապերից զրկված մարդկանց հետ:
«Ես մասնագիտությամբ հոգե
բույժ չեմ, սակայն իմ մասնագիտա
կան փորձի շնորհիվ այս ոլորտում
փորձում եմ իրականացնել այնպիսի
բարեփոխում
ն եր, որոնք հնարավոր
կդարձնեն իմ ղեկավարած կառույ
ցի առաջընթացը՝ հօգուտ այնտեղ
բուժվող հիվանդների»,- նշում է նա՝
ավելացնելով, որ գերխնդիր է մաս
նագետների ներհոսքի ապահովու
մը, ինչպես նաև հոգեբուժությունը
որպես մասնագիտացում ընտրել
ցանկացող ապագա բժիշկների խրա
խուսումը հնարավոր բոլոր տարբե
րակներով:
«Առաջարկում ենք ուսման վար
ձի փոխհատուցում՝ պայմանով, որ
իրենց մասնագիտական գործու
նեությունը շարունակեն մեզ մոտ»,մանրամասնում է նա՝ կարևորելով
կադրերի պատրաստման հարցում
բուհի ընտրած մեխանիզմ
ն երը, իսկ
բժշկական ոլորտները զարգացնելու
համար առանձնացնում է նպատա
կային ծրագրեր՝ նշելով, որ սովորող
ներին վերապատրաստում
ն երի լայն
հնարավորություններ տալով՝ հնա
րավոր է նրանց ուղղորդել աշխա
տանքի:
Չնայած Դավիթ Կարապետյանի

ընտանիքում բժիշկներ չեն եղել, սա
կայն իր ընտրած ուղին շարունակում
է որդին՝ Ռենե Կարապետյանը, որը,
ընտրելով հոր մասնագիտությունը,
այժմ սովորում է ԵՊԲՀ ստոմատոլո
գիական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսում
և ապագա դիմածնոտային վիրա
բույժ է:
Ինչպես իր որդուն, այնպես էլ բոլոր
ապագա բժիշկներին երկար տարի
ների փորձ ունեցող մասնագետը կոչ
է անում սիրել ընտրած մասնագի
տությունը և առանց ջանք խնայելու
կատարելագործվել՝ որակյալ մաս
նագետ դառնալու համար:
Շնորհավորելով 100-ամյա բժշկա
կան բուհի հոբելյանը՝ Դավիթ
Կարապետյանը շեշտում է. «Բուհը,
որը տարիներ շարունակ կրթել է
անվանի բժիշկների, պետք է շարու
նակի իր անխափան աշխատանքը՝
սպիտակ բանակին նոր, ավելի զար
գացած ու հմուտ սերունդներ տալով,
որոնք կծառայեն հայ ժողովրդին»,եզրափակում է հոգաբարձուների
խորհրդի անդամը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐՆ ԱՎԵԼԻ ԳՐԱՎԻՉ
ԵՆ ԴԱՐՁՆՈւՄ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ

Ա

րթուր Շուքուրյանը մեկ տասնամյակից ավելի ղեկավարում է
բժշկական մայր բուհի քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ամբիո
նը: Պրոֆեսոր Շուքուրյանը մանկաբույժ մոր և քիթ-կոկորդ-ականջա
բան հոր օրինակով մասնագիտության ընտրության հարցում արագ
է կողմն որոշվել: «Փորձել եմ նրանց նմանվել, կարծում եմ՝ ստացվել
է»,- նշում է անվանի բժիշկը, ով բժշկական համալսարան ընդունվել
է 1973 թվականին և 1979-ին գերազանցությամբ ավարտել այն: Իր
գիտական և բժշկական գործունեությունը Արթուր Շուքուրյանը ծավա
լել է՝ համագործակցելով համաշխարհային բժշկական կենտրոնների
մասնագետների հետ, բազմիցս վերապատրաստվել է տարբեր առող
ջապահական առաջատար հաստատություններում: 1992 թվականից
աշխատում է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում, քիթ-կոկորդ-ա
կանջաբանության բաժանմունքի վարիչն է: «Աշխատել եմ կատարե
լագործվելու ուղղությամբ, փորձել եմ խորանալ մասնագիտությանս
մեջ՝ բաժանմունքում և ամբիոնում իրագործելով այն նորագույն նվա
ճումն երը, որոնք կան իմ մասնագիտության մեջ»,-հավելում է ԵՊԲՀ
հոգաբարձուների խորհրդի անդամը:
Խոսելով մասնագիտության յու
րահատկության մասին՝ քիթ-կո
կորդ-ականջաբանն
ընդգծում
է՝ ԼՕՌ օր
գան
նե
րը գտնվում են
գանգի խորքում, դրանք ուսում
նասիրելու համար կիրառվում են
յուրահատուկ գործիքներ ու սար
քավորում
ն եր՝ մանրադիտակներ,
էնդոսկոպեր:
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ԼՕՌ բժիշկը զբաղվում է նաև կե
րակրափողի որոշ հատվածների
ախտահարում
ն երով, ահա ինչու նա
պարտավոր է լինել նաև պարանոցի
լավ մասնագետ: 2008 թվականից
լինելով ԵՊԲՀ քիթ-կոկորդ-ական
ջաբանության ամբիոնի վարիչը`
Արթուր Շուքուրյանը վստահեցնում

է՝ Հայաստանում ամբիոնն առաջա
տար է:
«Վերջերս ոչ պետական մի
շարք բուհերում ստեղծվում են
ամբիոններ, սակայն բոլոր բժիշկ
ները մասնագիտանում են մեզ
մոտ, ինչը մեծացնում է պատաս
խանատվությունը երիտասարդ
կադրերին պատրաստելու հար
ցում»,-գոհունակությամբ շեշտում է
նա: Ոլորտի մասնագետի խոսքով՝

Հարցազրույց
ապագա բժիշկները բժշկության
այս ուղղությունն ընտրում են՝ մաս
նագիտության յուրահատկություն
ներից ելնելով:

յուններն՝ ըստ Արթուր Շուքուրյանի,
լսողությունը վերականգնող վիրա
հատություններն են:
«Հայաստանում այս պահին

խլությամբ ծնված երեխայի լսո
ղությունը վերականգնել՝ տեղադ
րելով հատուկ իմպլանտներ»,նշում է քիթ-կոկորդ-ականջաբանը՝
շեշտելով, որ ոլորտի մասնագետ
ների նպատակն է անընդհատ
զարգացնել բժշկության այս ճյուղի
առաջատար ուղղությունները:
«Կարևորվում է ներքթային էն
դոսկոպիկ վիրահատություննե
րի զարգացման ուղղությունը,
որը հնարավորություն է տալիս
քիչ տրավմատիկ գործողություն
ների արդյունքում բուժել սինու
սիտները, հայմորիտները, այդ
թվում՝ կատարել ներկոկորդա
յին վիրահատություններ, որի
ժամանակ նույնպես օգտագործ
վում են մանրադիտակը, խոշո
րացնող սարքավորում
ն երը: Իսկ
այդ հմտությունները ձեռք բերե
լու և կիրառելու համար բժիշկն
անցնում է հատուկ մասնագիտա
ցում»,-փաստում է մասնագետը:

«Մարդու զգայողական անալի
զատորներն այս մասնագիտութ
յան ուսում
ն ասիրության շրջա
նակում են»,-ասում է ամբիոնի

գործում է պետական երկու ծրա
գիր՝ մանկական հասակի նո
րածինների սկրինինգային ծրա
գիրը, որը հնարավորություն է
տալիս երեխայի ծնվելու առաջին

Այն ապագա բժիշկները, որոնք
կցանկանան ընտրել քիթ-կոկորդականջաբանի մասնագիտացումը,
պետք է սկսեն ուսանողական տա
րիներից:
«Այս առարկան դասավանդվում
է 4-րդ կուրսից: Եթե հրապուր
վել եք այս մասնագիտացմամբ,
ա
պա կանգ չառ
նե՛ք: Դ
 ուք հնա
րավորություն ունեք ամբիոնի
միջոցով լրացնել ձեր հետաքրք
րությունները՝ ներկա լինելով
հիվանդների զննմանը, իսկ որ
ամենակարևորն է՝ վիրահատութ
յուններին»,-խոսքն ուղղելով ու
սանողներին՝ կոչ է անում ամբիոնի
վարիչը, ավելացնելով՝ միայն այն
հանգամանքը, որ հիվանդներին
հնարավոր է վերադարձնել այնպի
սի մեծ նշանակություն ունեցող գոր
ծոններ, ինչպիսիք են՝ լսողությունը,
քթային շնչառությունը, հոտառութ
յունը, ավելի հրապուրիչ է դարձնում
մասնագիտությունը:

վարիչը՝ ավելացնելով, որ մասնա
գիտացման նկատմամբ հետաքրք
րությունը մեծ է: Ներկա դրությամբ
ամբիոնն ունի 52 կլինիկական օր
դինատոր:
Բժշկության այս ոլորտի զարգաց
մանն ուղղված առաջնահերթութ

օրերից կողմ
ն որոշվել՝ արդյոք
նրա մոտ կան լսողության խան
գարում
ն եր և ինչպես կարելի է օգ
տակար լինել: Մյուսը՝ խխունջա
յին ներպատվաստման ծրագիրն
է, որի շնորհիվ կարողանում ենք
ծանրալսությամբ՝ 4-րդ ատիճանի

«Ք իթ-կոկ որդ-ակ անջ աբ ան ի
մասնագիտացումն ավելի գրա
վիչ է դառնում, երբ այդ ամենին
ծանոթանում
են
գործնական
հմտություններ ձեռք բերելիս»,ամփոփում է երկար տարիների
փորձ ունեցող մասնագետը:

ՈւԽ ՆԱԽԱԳԱՀ 
ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԸ
ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԸ ԴԱՐՁՆՈւՄ Է ՆՊԱՏԱԿ
ԵՎՈւՂԻՆԵՐ ՓՆՏՐՈւՄ ԴՐԱՆՑ
ՀԱՍՆԵԼՈւ ՀԱՄԱՐ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի
ուսանող Տիգրան Ալեքսանյանը բժշկական բուհում
այսօր ղեկավարում է բժշկական համալսարանի ու
սանողական խորհրդարանը: Մասնագիտություն
ընտրելիս առաջնորդվել է բուժաշխատող տատիկի
օրինակով, մասնագիտացման հարցում դեռ չի կողմ
նորոշվել, սակայն վստահ է, որ այն կունենա վիրա
բուժական ուղղվածություն:
Ապագա բժիշկ Տիգրան Ալեքսանյանի հետ զրուցել
ենք բուհում նրա հասարակական ակտիվության, ու
սանողական խորհրդարանի դերի և այս կառույցի
գործունեության մասին:

-Բժշկական համալսարանում ծավալում եք ակտիվ
հասարակական գործունեություն: Ի՞նչ հետաքրքրութ
յուններ ունեք:
-Հասարակական
աշխատանքով
հետաքրքրվել
եմ դեռ դպրոցական տարիներից. եղել եմ «Աշա
կերտական խորհրդի» նախագահ, «Աշակերտների
հայկական ասոցիացիայի» փոխնախագահ: Մինչ
համալսարան ընդունվելը տեղյակ էի բուհական ակ
տիվություն ծավալող կառույցների գործունեությանը,
գիտեի ուսանողական խորհրդարանի մասին, որը տա
րիներ շարունակ սովորողների ինքնակառավարման
և ներկայացուցչական մարմինն է:
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-Ինչպե՞ս միացաք ուսանողական խորհրդարանի աշ
խատանքներին և ինչպե՞ս ստացվեց, որ ղեկավարում
եք ՈւԽ-ի աշխատանքները:
-ՈւԽ-ին միացել եմ առաջին կուրսից: Սկզբում հաղ
թահարեցի հոսքի ավագի ընտրությունները, որից
հետո իմ աշխատանքն ավելի ակտիվացավ ՈւԽ-ի
կազմում. դարձա ֆակուլտետային խորհրդի փոխնա
խագահ, ապա՝ նախագահ, այնուհետև ընտրվեցի ու
սանողական խորհրդարանի նախագահ:
Բուհում իմ կարգավիճակին մոտենում են որպես ծա
ռայություն, և ես պատրաստ եմ ցանկացած եղանակով
օգտագործել հնարավորություններս՝ ուսանողներին

Ուսանողի անկյուն
օգուտ տալու համար: Չնայած դեռևս ոչ մեծ փորձա
ռությանս՝ երազանքներս դարձնում եմ նպատակ և
փնտրում ուղիներ՝ դրանց հասնելու համար: Մինչ այս
պահը դրանք իրականացվել են աշխատանքի շնորհիվ:
-Կներկայացնե՞ք ՈւԽ-ի գործունեությունը: Ինչպե՞ս են
ապագա բժիշկներն անդամակցում, և ի՞նչ է պահանջ
վում նրանցից:
-Շուրջ երեք տասնամյակ է՝ ուսանողական խորհր
դարանը գործունեություն է իրականացնում բժշկական
համալսարանում: Հանրապետությունում մեր ուսանո
ղական կառույցը միակն է որպես խորհրդարան, մյուս
ները՝ խորհուրդներ են: Առանձնահատկությունն այն է,
որ մեզ մոտ որոշում
ն երն ընդունվում են ոչ թե մեկ անձի
կամքով կամ թելադրանքով, այլ խմբային քննարկում
ների արդյունքում:
ՈւԽ-ն ունի տարբեր ենթակառույց-ստորաբաժա
նում
ն եր, որոնք, ըստ ուղղվածության, զբաղվում են
իրենց աշխատանքով: Դրանք ապահովում են ուսա
նողների մշակութային կյանքը, ժամանցը, զբաղվում
են ուսում
ն ամեթոդական հարցերով: Գոյություն ունեն
նաև ֆակուլտետային խորհուրդներ, որոնք համապա
տասխան աշխատանքներ են տանում տվյալ ֆակուլ
տետների սովորողների հետ: Ուսանողի հետ կապված
ցանկացած հարց գտնվում է ՈւԽ-ի հետաքրքրության
շրջանակում: Այն բաց կառույց է, և մեր աշխատանքնե
րին անդամակցելու համար որևէ արգելք չկա ուսանո
ղի համար: Յուրաքանչյուրը, ով զբաղեցնում է որոշակի
կարգավիճակ կամ կրում է պատասխանատվություն,
ընտրվում է ուսանողների կողմից, նրանց ցանկութ
յամբ և քվեով՝ դառնալով պատվիրակ վերջիններիս
խնդիրները բարձրացնելու համար:
-Ի՞նչ է տալիս սովորողին ՈւԽ-ի անդամ լինելը:
-Քանի որ համալսարանական տարիները կարևոր
են անհատի ձևավորման գործում, մենք տարբեր միջո
ցառում
ն երի միջոցով փորձում ենք նպաստել անհատի
ձևավորմանը, բարձրացնել սովորողների սոցիալա
կան պատասխանատվությունը, ինչը մեր օրերում շատ
կարևոր է: Այժմ պատրաստում ենք նախագիծ, որտեղ
հստակ կընդգծվեն ուսանողների ներգրավվածության
ձևերը: Այն նաև նպատակ ունի ուսանողներին մանրա
մասն իրազեկել ՈւԽ-ի մասին, և թե տասնամյակների
ընթացում ինչ կարևորություն է ունեցել կառույցն ուսա
նողների համար: Քանի որ վերջին շրջանում շատ են
շահարկում
ն երը ՈւԽ-ի դերի, գործառույթների և արդ
յունավետության հետ կապված, մենք փորձել ենք և
մեզ հաջողվել է կոտրել այդ կարծրատիպը:
Աշխատանքներն իրականացվում են 300-400 ուսանո
ղի կողմից, որոնք կարողանում են սովորելուն զուգա
հեռ իրենց բազմազբաղ առօրյայից ժամանակ տրա
մադրել և զբաղվել տարբեր հարցերով: Մեր ծրագրերը
համալսարանի յուրաքանչյուր սովորողի համար են:
Դժվար գտնվի ուսանող, որը սովորելու տարիներին
մասնակցություն չի ունեցել ՈւԽ որևէ միջոցառման:
-Կախված ժամանակից և ՈւԽ նախագահից՝ յուրա
քանչյուր ՈւԽ իր առանձնահատկություններն ունի:
Ինչո՞վ է տարբերվում այսօրվա ՈւԽ-ն:
-Մենք զբաղվում ենք այն աշխատանքով, որին կոչ
ված ենք: Կարծում եմ` մեր ժամանակների ուսանողա
կան խորհրդարանի առանձնահատկությունը դրանում
է:

-Ուսանողական ակտիվությունը նպաստու՞մ է մաս
նագիտական կայացման գործին:
-Մեր ծրագրերն անխտիր վերաբերում են բոլորին:
Ինչպես կորոնավիրուսային համավարակի, այնպես էլ
պատերազմի օրերին ԵՊԲՀ ուսանողները մեծ հոսքով
հերթապահություններ են իրականացրել հիվանդա
նոցներում: Մենք, համակարգելով այդ աշխատանքնե
րը, նպաստել ենք, որ նրանց հետ կապված ցանկացած
խնդիր ստանա իր լուծումը:
ՈւԽ-ն տարբեր թեմաներով կազմակերպում է մաս
նագիտական համաժողով
ն եր, որոնք ազդում են ուսա
նողների մասնագիտական որակների, ինչպես նաև նեղ
մասնագիտության կողմ
ն որոշման վրա: Մեր պարտքն
ենք համարում առավելագույնս իրազեկել սովորողնե
րին նախընտրած մասնագիտությունների վերաբերյալ:
Այս տարվա ընթացքում այցելել ենք շուրջ 50 դպրոց՝
Երևանում և մարզերում, աշխատանքներ ենք տանում
տարբեր ուղղություններով, որոնց մեջ կարևոր մաս են
կազմում նաև միջազգային կապերի հաստատմանը
ուղղված նախաձեռնությունները:
-100-ամյա բժշկական բուհը յուրաքանչյուր սովո
րո
ղի վրա հետք է թող
նում: 
Փո
խե՞լ է 
Ձեզ, արդ
յոք,
ԵՊԲՀ-ն, բժշկական միջավայրը:
-Ինձ համար պատիվ է սովորել Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարա
նում, քանի որ այն ունի հարուստ պատմություն, ավան
դույթներ: Այստեղ կրթվելով՝ մեզանից յուրաքանչյուրը
ձևավորվում է որպես անհատականություն: ԵՊԲՀ-ն
կարողացել է ստեղծել այն միջավայրը, որտեղ մար
դիկ՝ որոնք ունեն ցանկություն, նպատակներ, ստանան
ինքնադրսևորման հնարավորություն: Այս միջավայրը
դրականորեն է ազդել իմ բնավորության գծերի և աշ
խարհընկալման վրա:
Այստեղ մենք ունենք պատվարժան դասախոսներ,
որոնք կես դարից ավելի բուհի մի մասն են: Նրանց
օրինակով մենք շատ բան ենք սովորում, որը, բնակա
նաբար, կազդի որպես մարդ և մասնագետ՝ մեր անձի
ձևավորմանը:

ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆ՝ ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ
ԵՎ ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ
ՃՇԳՐԻՏ ՈւՂԻ
ԵՊԲՀ ասպիրանտ, արդեն նաև կրտսեր գիտաշխատող Գ
 ոհար
Կարապետյանի կյանքը կտրուկ փոխվեց 2020 թվականի սեպտեմբե
րից՝ Ադրբեջանի հրահրած 44-օրյա պատերազմի հետևանքով:
Նախքան պատերազմը, այդ ընթացքում և գրեթե պատերազմական
վերջին օրերը (մինչև հիվանդանոցի տարհանումը) Գոհարն աշխատել
է Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնում՝ որպես
բժիշկ-լաբորանտ: Երիտասարդ մասնագետն օրուգիշեր՝ քիչ բացա
ռություններով, անցկացրել է հիվանդանոցում: Լաբորատորիան, որ
տեղ աշխատել է Գոհարը, հիվանդանոցային այլ ծառայությունների
հետ պատերազմական ժամանակահատվածում տեղակայվել է բուն
կերում: Պատերազմից հետո՝ ուսումը շարունակելու և աշխատանքով
պայմանավորված նա այժմ տեղափոխվել է Երևան:
Գոհարն Արցախից է, ավարտել է Ստեփանակերտի թիվ 1 միջնա
կարգ դպրոցը և ընդունվել Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսա
րանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետ: «Ցավոք, համալսարանն
ավարտելուց հետո նեղ մասնագիտական ընտրության շրջանակը լայն
չէր: Ընդունվել եմ ԵՊԲՀ մասնագիտական և շարունակական կրթության
կենտրոնի լաբորատոր ախտորոշում մասնագիտությամբ կլինիկական
օրդինատուրա և զուգահեռ աշխատանքի անցա նաև Երևանի բժշկական
կենտրոններից մեկում: Երեք ու կես տարի աշխատելուց հետո վերադար
ձա Արցախ: 2016-ին ընդունվեցի ասպիրանտուրա ԵՊԲՀ-ի կենսաքիմայի
ամբիոնում, և, կարելի է ասել՝ բժշկական համալսարանն այդ ժամանակ
ներկայացավ իր ողջ հմայքով»,-պատմում է ասպիրանտը:
Գոհար Կարապետյանն ընտրել է նեյրոգիտության ոլորտը, մասնավո
րապես այժմ աշխատում է՝ ուսում
ն ասիրելով Ալցհեյմերի հիվանդության
դեպքում ոսկրածուծի հնարավոր փոխազդեցությունն ուղեղի վրա: Նրա խոսքով՝
ներկայիս նպատակները կապված են թեկնածուական թեզի հետ՝ աշխատել և ստա
նալ «պրոդուկտ», որը հույս ունի փոքրիկ ներդրում կլինի գիտական՝ մասնավորա
պես նեյորգիտության ոլորտի բազմաթիվ գաղտնիքների բացահայտման գործում:
Նա ընտրել է ոչ թե գիտնականի, այլ հետազոտողի ուղին:
«Գիտնականն այլ հասկացություն է, որին չեմ հանդգնում հավակնել: Հետազոտողի
ուղին սկսվում է իմ հետաքրքրությամբ և սիրով՝ դեպի բժշկագիտությունը, դեպի
մարդը: Օրինաչափ է, որ առեղծվածային մարդու ուսումն ասիրությունները պետք
է սկիզբ առնեն ուղեղից, այդ իսկ պատճառով սկսել եմ հենց ուղեղի հետազոտութ
յուններից՝ կենդանական մոդելներ օգտագործելով»,- մանրամասնում է համալսա
րանականը:
Անդրադառնալով գիտության թեմային՝ երիտասարդ հետազոտողը գտնում է, որ
Հայաստանում գիտությունը հուսալի ձեռքերում է:
«Ունենք հրաշալի գիտնականներ և երիտասարդ հետազոտողներ, որոնց գիտական միտքը շատ
ճկուն է, ովքեր ճիշտ հարցադրումն եր են անում և գիտականորեն մոտենում դրանց լուծմանը:
Կցանկանայի, որ հայրենիքում նրանց ստեղծագործելու պայմաններն ավելի բարենպաստ լինեն՝
ամբողջ ներուժը դրսևորելու համար»,- նկատում է Գոհարը:
Նրա դիտարկմամբ՝ գիտությունը պետք է զարգանա բոլոր ոլորտներում: Նա՝ որպես նեյրոգի
տության լաբորատորիայի ասպիրանտ, շատ ոգևորված է ԵՊԲՀ-ում՝ առաջիկայում ուղեղի հետազո
տության կենտրոն հիմ
ն ելու գաղափարով:
Այս քայլը հիանալի հիմք կլինի, որ ավելի շատ երիտասարդներ հետաքրքրվեն և զբաղվեն գի
տությամբ, ինչպես նաև արդեն կայացած բժիշկներն իրենց պրակտիկ գործունեությունը համատե
ղեն գիտականի հետ, քանի որ այսօրվա աշխարհում լավ մասնագետ լինելու համար պետք է քայլել
գիտության հետ համընթաց:
Ասպիրանտը ցանկանում է նպաստել ֆունդամենտալ գիտության զարգացմանը Հայաստանում և
Արցախում: Նրա համար գիտությունը աշխարհաճանաչման և ինքնաճանաչման ճշգրիտ ուղի է:
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ԲԺԻՇԿԸ ՊԱՑԻԵՆՏԻ
ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ Է
24-ամյա Դիվյա Տյագին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի շրջանավարտ է: Հնդիկ ապագա վիրաբույժը
վստահ է, որ բժիշկը պացիենտների առողջության երաշխա
վորն է:
«Ի սկզբանե հետաքրքրված էի մարդու մարմն ի առանձնա
հատկություններով, իսկ բժիշկ դառնալու որոշումս պայմա
նավորված էր կյանքեր փրկելու ցանկությամբ: Բժշկությունն
ինձ միշտ շատ է հետաքրքրել: Ձգտում եմ ավելի ու ավելի
շատ բան իմանալ բժշկության մասին, որպեսզի կարողանամ
բուժել մարդկանց: Դա ինձ նույնպես երջանկություն է պատ
ճառում», - ասում է Դիվյան՝ հավելելով, որ ողջունելի է, երբ
մեծ է կարիերայում հաջողությունների հասնելու ձգտումը:
Անդրադառնալով Հնդկաստանում պարտադիր FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) քննությանը՝ ապագա բժիշ
կը նշում է, որ այն օտարերկրյա բժշկական ավարտական
քննություն է, որն անցկացվում է Հնդկաստանի քննություննե
րի ազգային խորհրդի կողմից: Սա, նրա խոսքով, սքրինինգային թեստ է Հնդկաստա
նի այն քաղաքացիների համար, որոնք բժշկական կրթություն են ստացել երկրի սահ
մաններից դուրս:
«Քանի որ ես ավարտեցի բժշկական համալսարանը 2020 թվականի հուլիսին, իսկ
իմ FMGE քննությունն օգոստոսի 31-ին էր, ուստի պատրաստվելու համար ունեի ըն
դամենը մեկ ամիս: Այս ամսվա ընթացքում ես որոշեցի կրկնել ստացածս գիտելիքնե
րը, քանի որ «կրկնությունը հաջողության բանալին է»: ԵՊԲՀ-ն կարևոր դեր խաղաց
այս հարցում. համալսարանում ուսանելու տարիներին ստացած գիտելիքի շնորհիվ
ընդամենը մեկ ամիս պատրաստվելը բավարար էր քննությունը հաջողությամբ հանձ
նելու համար», - պատմում է Դիվյա Տյագին:
Շրջանավարտը խոստովանում է, որ սիրում է Հայաստանն ու հայ ժողովրդին:
«Հայաստանն իմ երկրորդ տունն է, որտեղ ես անցկացրել եմ կյանքիս կարևորա
գույն վեց տարիները: Շատ լավ էի ինձ զգում` հայ-հնդկական ջերմ հարաբերություն
ները տեսնելով», - ասում է նա:
Բժշկական մասնագիտացման հարցում Դիվյան կընտրի սրտային վիրա
բուժությունը կամ նյարդավիրաբուժությունը:
Հնարավորության դեպքում հնդիկ ապագա բժիշկը կցանկանար մնալ և
աշխատել Հայաստանում:
Նրա կարծիքով՝ լավ բժիշկ լինելու համար կարևոր է լավ ունկնդիր լինելը:
«Բժիշկը պետք է պատասխանի պացիենտի հարցերին պարզ լեզվով՝
առանց չափից շատ բժշկական տերմինաբանության: Նա պետք է ազնիվ
լինի, բայց նաև՝ հուսադրող, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իրավիճակը
բարդ է», - ասում է շրջանավարտը:
Ապագա բժիշկներին Դիվյան խորհուրդ է տալիս ամեն օր վերընթերցել
ուսում
ն ասիրած մասնագիտական նյութերը, ինչը հաջողության հասնելու
լավագույն ճանապարհներից է:

ԲԺԻՇԿԴԱՌՆԱԼԸ
ՄԱՆԿՈւԹՅԱՆ ԵՐԱԶԱՆՔ ԷՐ
 ԻԼԻՊԻՆՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՈւՀՈւ Հ
Ֆ
 ԱՄԱՐ
Ֆիլիպիններից բժշկական կրթություն ստանալու
նպատակով Երևան ժամանած ուսանողուհի Այվի
Սալադագայի համար բժիշկ դառնալը մանկության
երազանք էր:
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Այվին ապագա անոթային
վիրաբույժ է: Ծնվել է Ֆիլիպինների Տակլոբան քաղաքում:
32-ամյա Ա
յվին միշտ պատկերա
ցրել է, թե ինչպես է
բուժումմարդկանցև օգն
ում նրանց ապաքի
նվել: «Ինձ
գոհունակություն է պատճառու մ այն գիտակցումը, որ
ես կարող եմ օգնել և
 փրկել կ
 յանքեր», - ասումէ Այվին,
որին 
կրթությունստանալո
ւ հարց
ում միշտ աջակց
ել են
ծնողները:
«Երբ ընդունվեցի քոլեջ, որոշեցի սովորել «Բուժ
քույրական
գործ»
մասնագիտությունը:
Ցավոք,
իմ երկրում լիցենզավորված բուժքույր դառնալուց
հետո ընտանիքս որոշակի դժվարությունների առաջ
կանգնեց, արդյունքում փոխվեցին ապագայի իմ բոլոր ծրագրերը: Տարիներ շարունակ աշխատել
եմ հիվանդանոցու մ, իսկ հետագայում ավելիլավ ապագայի տեսլականով տեղափոխվեցի ԱՄԷ՝
Դուբայ», - պատմումէ Այվին:
Ապագաբժշկուհին հ
 ավատում է, ո
 ր մարդու հ
 ետ պատահող ամեն ինչի հիմքումկա պատճառա
հետևանքային կապ:
«Իմ ընտանիքի բիզնեսը հետագայում վերաճեց զարգացած ձեռնարկության: Այդ ժամանակ
մայրս, հիշելով, թե որքան շատ էի ուզումբժիշկ դառնալ,հարցրեց՝արդյո՞քդեռ հետաքրքրված
եմ իմ երազանքով: Հոգու խորքում դեռ փափագու մ էի բ
 ժիշկ դառնալ,բայց երբեք չէի մտածի, որ
հնարավորություն կլինի երազանքս իրագործելու : Ծնողներս խնդրեցին ինձ՝ ընտրել բժշկական
համալսարան», - ասում է օտարերկրացի սովորողը:
Վստահելի մարդկանցից մեկի խորհրդով ն
 ա որպես կրթական հ
 աստատություն ընտրումէ Երևանի
պետական բժշկական համալսարանը: Այվին հիշում է՝ երբ առաջին անգամ Հայաստան եկավ,
միանգամից սիրահարվեց մայրաքաղաք Երևանին:
«Հիշում եմ,թե ինչքան հ
 իացած 
էի քաղաքիգեղեցկ
ությամբ
, մաքուրօդով,հին շենքերո
վ:
Մարդիկ այստեղ ջերմ և ընկերասեր են,միշտ պատրաստեն օգնել:Երևաննինձ համար կտրուկ
փոփոխություն էր, քանի որ և՛ Մանիլան, և՛ Դուբայը շատ ակտիվ շնչով լեցունքաղաքներ են.
բոլորըմիշտ վազքի մե ջ են: Իսկ Հայաստանումիմ կյանքն ավելիհանգիստէ. ես գիտեի,որ ճիշտ
որոշու մ կայացրի»:
Խոսելով ԵՊԲՀ-ում կրթության մասին՝ Այվին իր գոհունակությունն է հայտնում դասախոսներին,
որոնքոչ միայն գիտելիքներ են փոխանցում, այլև շատ հոգատար են ո
 ւսանողների նկատմամբ:
Լավ բժշկի համար,ըստ նրա, ամենակարևորնամուրհիմքն է. «Բժիշկը պետք է իմանաև հասկ
անա, թ
 ե ինչի հետ գործ ունի, որպեսզի հիվանդների բուժումը և կյանքեր փրկելն առավել հեշտ
ստացվի: Ե
 րկրորդ, բժիշկը պետք է համառ և
 հետևողական լինի:
Եվ, վերջապես, լավ բժիշկը պետք է իմանա, թե երբ պետք է օգնություն խնդրի: Սեփական թերութ
յուններնընդունելը ևուրիշների կարիքըզգալը դեռ չի նշանակու մ, որ դու թույլ ես կամ անարդ
յունավետ ես աշխատու մ: Ինձ համար դա նշանակու մ է, որ բժիշկն այնքան պատասխանատու է,
որ իր հիվանդներին սեփական հպարտությունից վեր է դասում», - կարծումէ Այվին:
Ապագաբժիշկներին նա մի այն մեկ խորհուրդ ունի, այն է` համարձակ լինել:
«Եղե՛քբավակա
ն համա
րձակ՝ սովորե
լու այն բաները
, որոնքդուք պետք է իմանա
ք, քանի
դեռ ձեր դասախոսները փոխանցում են ձեզ իրենցգիտելիքները: Ե
 ղեք այնքա՛նհամարձակ, որ
հարցնեք այն բաներիմասին,որոնքչգիտեք:Եվ այնքա՛նհամարձակ եղեք,որ ամեն ինչը մի այնակ
դիմագրավեք,քանի որ, ի վերջո, ձ
 եր հիվանդի կյանքը կախված է լինելու ձեզնից և միայն ձեզն
ից: Կյանքը հեշտ չէ, միաժամանակ, այն դժվար չէ: Ես խորապես հավատում եմ, որ հետևողական
մարդն անպայման հաջողու թյան կհասնի»,- եզրափակում է Այվի Սալադագան:
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ԵՊԲՀ-ԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵՑ ԳՐԻԳՈՐ
ՀԱՋԻ-ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱԾ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բժշկական համալսարանի գրադարանի նախկին երկարամ
յա ղեկավար, գրադարանագետ Գրիգոր Հաջի-Մուրադյանի
հեղինակած մատենագրությունը դուստրը՝ բանասեր Անժելա
Մուրադյանը նվիրաբերեց բժշկական 100-ամյա համալսարա
նին:
«Հայրս մեծ նվիրումով գրել է բժշկական համալսարանի
մատենագիտությունը` ստեղծման օրից սկսած: Մանրամասն
ներկայացնելով, թե ինչպես և ովքեր են եղել բժշկական բու
հի կարկառուն պրոֆեսորներն ու դոցենտները, աշխատա
կիցները, ամբիոնի վարիչները` իրենց լուսանկարներով և
կենսագրական տեղեկատվությամբ, աղբյուրներով և հղում
ներով»,- պատմեց Անժելա Մուրադյանը՝ հավելելով, որ հայրը
նվիրումով է ահռելի աշխատանքը կատարել:
ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավար Շ
 ուշան Դանիելյանը
շնորհակալություն հայտնեց նվիրաբերության համար՝ ընդգ
ծելով, որ պատմական նշանակությամբ նյութերը առավել
քան արժեքավոր են հատկապես բուհի 100-ամյա հոբելյա
նի շրջանակում, քանի որ համալսարանի կողմից նյութերի
արխիվացման, մշակման ծավալուն աշխատանք է իրակա
նացվել:
Նա տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կվերաբացվի լիովին
արդիականացված բժշկական թանգարան, որտեղ տեղ
կգտնի նաև Մուրադյանների ընտանիքի կողմից նվիրա
բերված այս եզակի մատենագրությունը:
Համակարգչային տպագրությամբ կազմված մատենագ
րությունը հեղինակը չի հասցրել հրատարակել, սակայն այն
հանձնելով բժշկական համալսարանին՝ դուստրը վստահ է,
որ այդ կերպ հարազատ կրթօջախում վառ կմնա հոր հի
շատակը: Անժելա Մուրադյանը հոր ղեկավարման օրոք մի
քանի տարի աշխատել է բժշկական համալսարանի գրա
դարանում:
Փաստում է, որ հայրը, լինելով պատասխանատու և
սկզբունքային մարդ, մշտապես կարևորել է յուրաքանչ
յուր գրքի, ատլասի, տպագրական նյութի խնամքով
պահպանումը:
Գրիգոր Նազարի Հաջի-Մուրադյանը ծնվել է 1935
թվականին, աշխատել է ԵՊԲՀ գրադարանում 19881996թթ.: Իր գործին նվիրված մատենագետը մահացել
է 2020 թվականին: Բացի բժշկական համալսարանի
գրադարանից նա մասնագիտական գործունեություն
է ծավալել նաև Հայաստանի ազգային գրադարանում:
Նշենք, որ բժշկական համալսարանի կողմից Անժե
լա Մուրադյանին հանձնվեց շնորհակալագիր՝ Գրիգոր
Հաջի-Մուրադյանից ժառանգած մատենագրությունը
ԵՊԲՀ-ին նվիրաբերելու համար:

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԴ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանո
ցի գինեկոլոգիական վիրաբուժության կլինիկայի
մասնագետները կատարել են հերթական բարդ վի
րահատությունը։ 75 տարեկան պացիենտը դիմել
էր՝ գանգատվելով որովայնի չափերի մեծացումից,
որովայնի և ձախ գոտկային հատվածում առկա ճա
ռագայթող բնույթի ցավերից, ոտքերի այտուցվա
ծությունից, հևոցից և մարսողական համակարգի
խանգարում
ն երից։
Խնդիրն ախտորոշելու նպատակով կատարվել են
գործիքային հետազոտություններ, մասնավորապես՝
համակարգչային շերտագրում (KT)՝ կոնտրաստա
վորմամբ: Հիվանդի մոտ ախտորոշվել է 35.0-33.0 սմ
տրամագծով, սոլիդ բնույթի գոյացություն՝ դեպի ար
գանդի ձախ հավելում
ն եր ներաճով, որն ուներ հետո
րովայնամզային տեղակայում և սերտ հպման մեջ էր
գտնվում հարակից օրգանների հետ՝ առաջացնելով
հարերիկամային և հարենթաստամոքսային գեղձի
ճարպաբջջանքի այտուց։
Պայմանավորված ուռուցքային կոմպրեսիայով՝
պացիենտն ուներ նաև ձախակողմյան հիդրոուրե
թերոնեֆրոզ (երիկամի ավազանի և միզածորանի
լայնացում)։
Նախքան վիրահատությունը կատարվել է ձախ
միզածորանի ստենտավորում։ Առանց կապսուլայի ամբողջականության
վնասման՝ լապարասկոպիկ եղանակով իրականացվել է ուռուցքի բարե
հաջող հեռացում։ Վիրահատությունն արվել է օնկոգինեկոլոգիական թիմի՝
ԵՊԲՀ օնկոլոգիայի ամբիոնի օնկոգինեկոլոգ, բ.գ.թ. Արսեն Ափոյանի, վի
րաբույժ-օնկոգինեկոլոգ Վազգեն Մնացականյանի և կլինիկական օրդինա
տոր Անժելա Բոյաջյանի կողմից։
Հյուսվածքաբանական հետազոտությամբ ախտորոշվել է միկսոիդ լիպո
սարկոմա։ Հիվանդի վիճակը գնահատվում է բավարար։
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Կլինիկական

ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՑՎԱԾՔԸ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ Է
Բժշկական մայր բուհում տեղի ունեցավ միջոցառում` նվիրված բուժ
քույրերի միջազգային օրվան: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
շնորհավորելով միջոցառմանը ներկա երեք համալսարանական հի
վանդանոցի և Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտ
րոնի բուժքույրերին, շեշտեց նրանց աշխատանքի կարևորությունը
սպիտակ բանակի շարքերում:
«Ձեր անձնուրաց, հոգատար, արհեստավարժ աշխատանքի հա
մար խորին շնորհակալություն եմ հայտնում թե՛ որպես համալսա
րանի ղեկավար, թե՛ որպես ՀՀ քաղաքացի: Դուք, կտրվելով ձեր
առօրյայից, շատ անգամ զոհաբերելով անձնական ժամանակը, ըն
տանիքի շահերը, ծառայում եք օտար մարդկանց՝ նույն հոգատա
րությամբ, ինչպես ընտանիքի անդամին: Առանձնահատուկ ուզում
եմ նշել 2020 թվականը, տարի, որն ունեցավ բեկում
ն ային նշանա
կություն մեր կյանքում՝ խնդիրներով, դժբախտություններով: Դուք,
սպիտակ խալաթ հագնելով, անվերապահորեն ծառայեցիք մեր ժո
ղովրդին: Սրանք լոկ խոսքեր չեն. ծայրահեղ իրավիճակներում սպի
տակ բանակը՝ ձեզ հետ միասին, կանգնում է ժողովրդի թիկունքին:
Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր
բուժքույրերին, որոնք ունեցան անձնական ողբերգություն,
կորուստ, ծայրահեղ ծանր մտահոգություններ, բայց շարու
նակեցին մնալ սպիտակ բանակի շարքում»,-ընդգծեց բուհի
ղեկավարը:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ հասարակության համար
բուժքրոջ կեցվածքն օրինակելի է, և նման միջոցառում
ն երի
անցկացումն առիթ է ևս մեկ անգամ երախտիքի խոսքեր
հղելու նրանց, որոնք բուժհաստատություններում մայրա
կան հոգատարությամբ, հատկապես դժվարին փորձութ
յուններից հետո շարունակում են անձնուրաց աշխատանք
կատարել. «Դուք այս ժողովրդի քույրերն եք, այս անմոռա
նալի փորձությունը մեկս մյուսին ավելի հարազատ դարձ
րեց: Որպես ձեր ընտանիքի անդամ, որպես ընկեր, եղբայր,
գործընկեր և ձեր ղեկավար՝ խոնարհվում եմ ձեր առաջ»:
Միջոցառման
ավարտին
ԵՊԲՀ
ռեկտորը
և
համալսարանական հիվանդանոցի տնօրենները ծաղիկներ
նվիրեցին բուժքույրերին:

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Բժշկական համալսարանի ղեկավարության Փարիզի
Գուստավ Ռոսի ուռուցքաբանության ինստիտուտի
ներկայացուցիչների հանդիպման ընթացքում քննարկ
վեցին համագործակցության շրջանակները՝ կրթական,
կլինիկական, գիտական ուղղություններով, ինչպես
նաև նախանշվեցին մանկական ուռուցքաբանության
զարգացման հեռանկարները:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ընդգծելով ձևա
վորված կայուն հարաբերությունները, նշեց, որ բուհը
կարևորում է մասնագիտական փորձի փոխանակման
ծրագրերը, որի շնորհիվ մասնագետները կվերապատ
րաստվեն և ստացած փորձն ու գիտելիքները կներդնեն
առողջապահական համակարգի զարգացման համար:
«Հայաստանում վերջին տարիներին բազմաթիվ փո
փոխություններ են եղել, հատկապես, ուռուցքաբանութ
յան բնագավառում: Մեզ հատկապես հետաքրքրում
են ձեր լոգիստիկ, նավիգացիոն և կազմակերպչական
հմտությունները»,-ասաց ռեկտորը:
Փարիզի Գուստավ Ռոսի ուռուցքաբանության կենտ
րոնի փոխտնօրեն Ստեֆան Պարտուիի խոսքով՝ 15
տարուց ավելի է՝ փոխայցերի միջոցով վերահաստատ
վում են առկա ամուր փոխհարաբերությունները: «Այժմ
մեր նպատակն է այդ գործընկերությունը բարձրացնել
ավելի գլոբալ և ինստիտուցիոնալ մակարդակի՝ պա
կաս հիմնված անձնային հարաբերությունների վրա»,նշեց փոխտնօրենը՝ ընդգծելով մասնագետների և
սովորողների փորձի փոխանակման կարևորությունը
և մանկական քաղցկեղի ուղղությամբ իրականացվող
գործընթացներում հարաբերությունների սերտացումը:
«Գուստավ Ռոսի ուռուցքաբանության կենտրոնը
Եվրոպայում քաղցկեղի պայքարի առաջին գիտական
կենտրոնն է, իսկ համաշխարհային մակարդակով դա
սակարգմամբ՝ 5-րդն է: Ծանոթ լինելով բժշկական
կրթության մակարդակին և որակին՝ կարող ենք փաս
տել, որ Հայաստանն առանձնահատուկ դեր ունի տա
րածաշրջանային մակարդակով»,- ընդգծեց Ստեֆան
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Պարտուն՝ Հայաստանի հետ գործըն
կերությունը դիտարկելով նաև հայֆրանսիական հարաբերությունների
շրջանակում:
Արմեն Մուրադյանը փաստեց, որ
եթե հաջողվի Գուստավ Ռոսի ուռուց
քաբանության կենտրոնի և Երևանի
պետական բժշկական համալսարա
նի միջև կապերն ավելի ամրապնդել,
կարող են զարգացում
ն եր նախանշել
ոչ միայն ուռուցքաբանության, այլև
բժշկական կրթության և հարակից
ոլորտներում: «Մենք կողմ ենք ունե
նալ հուշագիր, որի արդյունքում կարող
ենք անցնել ավելի խորը իրավակազ
մակերպչական փոխհարաբերություն
ների և պայմանագրերի»,-ավելացրեց
ռեկտորը՝ ընդգծելով, որ 100-ամյա
բուհը բաց է համագործակցության և
կապերի սերտացման համար:
Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբա
նության ամբիոնի վարիչ Գևորգ Թամամյանը ներկա
յացրեց մանկական քաղցկեղի բուժման ուղղությամբ
տարվող աշխատանքները, ինչպես նաև իր ղեկավա
րած ամբիոնի գործունեությունը՝ մանկական արյու
նաբանների և ուռուցքաբանների պատրաստման տե
սանկյունից, ավելացնելով՝ «Նոր հիմնված ամբիոնն
ունի արդեն 10 օրդինատոր, և կարող ենք փաստել, որ
բժշկական համալսարանի լավագույն ուսանողներից
շատերն ընտրել են մանկական ուռուցքաբանություն և
արյունաբանություն մասնագիտացում
ն երը», հավելե
լով, որ ուրախ կլինի սերտացնել հարաբերությունները
Գուստավ Ռոսի ուռուցքաբանության կենտրոնի հետ:
Հանդիպման մասնակիցները տարբեր ուղղություն
ներով քննարկում
ն երի արդյունքում նախանշեցին
համագործակցության ուղղությունները՝ կրթություն և
մասնագետների փոխանակում, հմտությունների փո
խանցում և հիվանդությունների գնահատում, աջակ
ցություն հիվանդներին, որոնք հնարավորություն չու
նեն բուժվել, ինչպես նաև շարունակել վերականգնումը
բուժումից հետո:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը Փարիզի
Գուստավ Ռոսի ուռուցքաբանության ինստիտուտի
ներկայացուցիչներին ծանոթացրեց նաև Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի գործու
նեության հետ:
«Այն մեզ համար ոչ միայն զինվորական փառքի, այլ
նաև բժշկական պարտքի կենտրոն է»,-եզրափակեց
բուհի ղեկավարը: Պատվիրակությունը հանդիպումից
հետո այցելեց Զինվորի տուն և տեղում ծանոթացավ
հայրենիքի պաշտպանների առողջության ու վերա
կանգնման համար պատասխանատու կենտրոնի աշ
խատանքներին:
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ԼԻՈՆԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ՝ Ե
 ՊԲՀ-ՈՒՄ
Լիոնից ժամանած անվանի բժիշկների
պատվիրակությունը հյուրընկալվել էր
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանում:
Հանդիպման ընթացքում ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը, ներկայացնելով հյուրերին
Հայրենիքի
պաշտպանի
վերակա
նգնողական կենտրոնի գործունեությունը,
ընդգծեց,որ ապրիլի20-ին «Զինվ
որի տանը» կբացվի պրոթեզավորման
կենտրոն:
«Մեզ համար կարևոր է, որ Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտ
րոնում կիրառեք ձեր գիտելիքները»,
- նշեց բժշկական բ

ուհի ղ
եկավա
րը:
Ֆրանսահայ հայտնի ձեռքի վիրաբո
ւյժ,
Ֆրանսիայի
ձեռքի
փոխպատվ
աստման վիրաբուժական թիմի ղեկավար,
«Երկիր
և
մշակույթ»
բարեգործական
կազմակերպության ֆրանսիական մասնաճյ
ուղի նախագահ Արամ Ղազարյանն ընդգծեց
գիտելիքի կարևորությունը վիրաբուժության
ոլորտում:
«Առաջընթացը մե ծապես կախված է գիտելի
քի փոխանակումից:Մենքմիշտ փորձումենք
նոր գիտելիքն ու մտքերը համապատասխանե
ցնելով տվյալ իրավիճակին՝ ստեղծել նոր
կապեր, որոնք օգտակար կլինեն երի
տասարդ վիրաբույժների համար», - հավելեց
մեր հայրենակիցը: Արամ Ղազարյանը նաև
տեղեկացրեց, որ այս տարվա մայիսի13-ին և
14-ին Երևանո
ւմ կկայա
նան հանդիպումներ
տարբեր
համալսարանական
հիվանդ
անոցների ներկայացուցիչների մի ջև, որոնց
ընթացքում
կքննարկվի
վիրաբուժության
ոլորտի ապագան: Լիոնի համալսարանական
հիվանդանոցների ինֆեկցիոն բաժանմունքի
համանախագահ Տրիստան Ֆերրին նկատեց, որ
շատ կարևոր է զինծառայողների վերականգնման
ճիշտ կազմակերպումը:

Հանդիպման
ավարտին
ռեկտոր
Արմեն
Մուրադյանը
պատրաստակամություն
հայտնեց
Լիոնի համալսարանի հետ համագործակցության
խորացման նոր ձևաչափ մշակելու:

ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բժշկական համալսարանի ղեկավարությունն օրերս հանդիպեց պաշտո
նական մեկշաբաթյա այցով Հայաստանում գտնվող Santé Arménie (Առողջապահություն Հայաստան) նախաձեռնության անդամներին։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը Ֆրանսիայից ժամանած հայ
մասնագետներին
շնորհակալություն
հայտնեց
հայաստանյան
գործընկերներին և համալսարանական հիվանդանոցներին ցուցաբերած
աջակցության համար։
Ռեկտորը ներկայացրեց համալսարանական երեք հիվանդանոցի,
ինչպես նաև Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի
գործունեությունը՝ անդրադառնալով վերջին տարիներին այս կառույ
ցներում կատարված աշխատանքներին և զարգացման ծրագրերին:
Բուհի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ ստեղծումի ց ի վեր կենտրոնում արդեն շուրջ 3000 զինծառայող ստացել է վերականգնողական բուժում։
Խմբի անդամ, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ Աննա
Կարմենյանը, ներկայացնելով 300-400 տարբեր նեղ մասնագի
տացում ունեցող բժիշկներ միավորող կազմակերպությունը,
շեշտեց, որ նպատակ ունեն խթանել առողջապահության
ոլորտի զարգացումը, ինչպես նաև նպաստել Հայաստանում
կլինիկական հետազոտությունների կենտրոնի կառուցմանը:
Հյուրերը նշեցին, որ պետական բժշկական բուհի հետ
համագո
րծակցութ
յունը շ
ատ կարևոր է, քանի ո
ր համա
լսարանը, կրթական կառույցները զարգացման ճիշտ հիմքեր
են ստեղծում։
Արմեն 
Մուր
ադյանըևս ընդ
գծեց, որ բժշկական
համալսարանում մեծ տեղ է հատկացվում կլինիկական
հետազոտությունների անցկացմանը: Ռեկտորը ներկայա
ցրեց նաև ԵՊԲՀ-ում մեկնարկած «Ուղեղիհիմնարար հետա
զոտությունների գիտակրթական կենտրոնի» (ՈՒՀՀԳԿ)
ստեղծման աշխատանքները։
Գիտելիքները
հարստացնելու,
կատարելագործելու
նպատակով երկկողմ կարևորվեց ինչպես բժիշկների, այնպես էլ ապագա
մասնագետների ներգրավվածությամբ
փոխանակային ծրագրերի, փոխայց
ելությունների կազմակերպումը:
ԵՊԲՀ-ում հրավիրված քննարկումի ց
հետո Ֆրանսիայից ժամանած պատվ
իրակությունն
այցելեց
Հայրենիքի
պաշտպանի
վերականգնողական
կենտրոն:
Նշենք, որ «Առողջապահություն Հայա
ստան» նախաձեռնությունը Ֆրանս
իայում միավորում է առողջապահության
ոլորտի մասնագետների՝ ֆրանսիական
հեղինակավոր հաստատություններից:
Արդեն 20 տարուց ավելի՝ տարբեր
նախաձեռնությունների
շրջանակում
կառույցը աջակցում է Հայաստանին:

48

ԵՊԲՀ հյուրեր
ՇՐԻ ԼԱՆԿԱՅԻԴԵՍՊԱՆՆԱՅՑԵԼԵԼ Է
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Հայաստանում Շրի Լանկայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միգահալանդ
Դուրաջ Լամավանսայի (նստավայրը՝ Մոսկվա) գլխավորած պատվիրակությունը
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում էր:
Ողջունելով հյուրերին՝ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ ԵՊԲՀ-ն 100ամյա պատմություն ունեցող համալսարան է , որն ունի շուրջ 8000 սովորող. որոնց
ից 2000-ը օտարերկրացի են:
«Մենք կարևորում ենք գիտական գործունեությունը: «ԵՄ
ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» ծրագրի շ
րջանակո
ւմ մենքկառուց
ում ենք
«Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական
կենտրոն», որի շինարարությունը կավարտվի այս տարվա
սեպտեմբերին»,-տեղեկացրեց Արմեն Մուրադյանը:
Դեսպանը շնորհակալություն հայտնեց ԵՊԲՀ-ի կողմից
Շրի Լանկայի Բժշկական խորհրդի կանոնները պահպանե
լու համար և վստահեցրեց հետագա համագործակցության
ընդլայն
ման մասին:Նշելո
վ, որ ինքն էլ գործող վ
 իրաբո
ւյժ
է՝ Միգահալանդ Դուրաջ Լամավանսան գոհունակություն
հայտնեց այն փաստի առթիվ, որ բժշկական հ
 ամալսարանը
կարևորում է Շրի Լանկայի Բժշկական խորհրդի որոշում
ն երը:
Արմեն Մուրադյանը դեսպանին տեղեկացրեց, որ այս պահին
համալսարանում սովորում է 52 ուսանող Շրի Լանկայից,
որոնցից մեկն Ավստրալիայի քաղաքացի է: «Մենքարդեն 23
շրջանավարտ ունենք Շրի Լանկայից. նրանք հաջողությամբ
աշխատում են իրենց հայրենիքում: Շուրջ 40 երկրում ունենք շրջանավարտներ,
որոնցփորձումենք համախմբել Շրջանավարտներիմիության մի
 ջոցով», - ավելա
ցրեց ռեկտորը:
Բուհի ղեկավարի խոսքով՝ ուսանողներն ակտիվորեն
ներգրավված են համալսարանի հասարակական կյանքում:
Միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը, հիշեցնելով շրիլանկացի
մանկաբուժության ոլորտի հեղինակավոր պրոֆեսոր Լամա
բադուսուրիայից ստացած դրական փորձի մասին, ընդգծեց
Շրի Լանկայի Բժշկական խորհրդի և Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի միջև ստորագրված հուշագրի
պայմանավորվածությունների կատարման կարևորությունը:
Դեսպանի խնդրանքով, խոսելով Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական կենտրոնի մասին՝ Արմեն Մուրադյանը
նշեց, որ այն համահայկական կառույց է:
«Հենց այս կառույցն է ապահովել պատերազմի արհավիրք
ներից տուժած մեր զինվորների վերականգնումը: Կենտրոնը
հագեցած է վերականգնման համար նախատեսված բոլոր
հնարավոր տեխնոլոգիաներով: Այժմ մենք կառուցում ենք նաև
պրոթեզավորման կենտրոն»,-հավելեց բուհի ղեկավարը:
Գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանը շեշտեց,որ ուսանողները
դեռ ցածր կուրսերից ներգրավվումեն հետազոտական ծ
 րագրերում և աշխատա
նքներում: «Այժմ մեր առաջնահերթություններից են ուղեղի հետազոտման ոլորտը
և վերականգնողական բժշկությունը: Չնայած նրան, որ գիտական ոլորտում
համագործակցությունը ծավալվել է հիմնականում եվրոպական և ամերիկյան
գործընկերների հետ, մենք մեծ պատրաստակամությամբ կհամագործակցենք նաև
Շրի Լանկայի համալսարանների հետ»,-նշեց պրոռեկտորը:
Դեսպանն, իր հերթին, պատրաստակամություն հայտնեց նպաստելու Շրի
Լանկայի 8-9 համալսարանների և հայկական բժշկական բուհի միջև համագո
րծակցության հաստատմանը: 
Հանդիպման ավարտին դեսպան Միգահալանդ Դուրաջ Լամավանսան
հանդիպեց և զրուցեց ն
 աև ԵՊԲՀ-ում կրթությունստացող շ րիլանկացի ուսանողն
երի հետ, շրջայց կատարեց բուհի տարածքում:

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԻ
ԱՅՑԸ ԵՊԲՀ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հյուրընկալեց
Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Կիշան Դան Դեվալին:
Հանդիպման ընթացքում բուհի ղեկավարն ընդգծեց, որ
հնդկական կողմի հետ բոլոր պայմանավորվածությունները
շարունակական են և հաստատուն:
«Օրերս մենք բացեցինք երկու կարևոր համալսարանական
տարածք. առաջինը՝ հերոսների նախասրահը, որը կոչվեց պա
տերազմում ընկած մեր բժիշկների անունով, և երկրորդը՝ մեծ
լսարան անվանի բժշկի անունով», - նշեց Արմեն Մուրադյանը՝
հավելելով, որ համալսարանը իրականացնում է «Վերադարձ»
ծրագիրը, որի շրջանակում անվանի բժիշկների, շրջանավարտ
ների անուններով լսարաններ են հիմ
ն անորոգվում և անվանա
կոչվում:
Դեսպան Դեվալը, շնորհակալություն հայտնելով ռեկ
տորին հնդիկ ուսանողների անվտանգությունը համա
վարակի ընթացքում Հայաստանում ապահովելու հա
մար, փաստեց, որ 2020 թվականը շատ դժվար տարի էր
թե՛ Հայաստանի, թե՛ համալսարանի համար:
«Գիտեմ, որ շատ բժիշկներ և երիտասարդ ուսանողներ
կորցրին իրենց կյանքը պատերազմում: Մարդկության
հա
մար պա
տե
րազ
մը շատ վատ բան է: 
Թե՛ պա
տե
րազմի ընթացքում, թե՛ պատերազմից հետո ես փորձել
եմ աջակցել Հայաստանին իմ հնարավորությունների
շրջանակում», - ընդգծեց դիվանագետը:
Ներկայացնելով նորաբաց լսարանները՝ Արմեն
Մուրադյանն ընդգծեց, որ դրանք շատ ժամանակակից
են, բայց՝ խիստ ակադեմիական: «Կարծում եմ՝ այստեղ
սովորող ուսանողները մշտապես սովորելու
են այն կարգախոսով, որ պետք է սովորել այն
պես, կարծես ապրելու ես 100 տարի, և պետք
է ուրախանալ այնպես, կարծես մեկ օր է մնա
ցել: Այդ խոսքերը, կարծում եմ, շատ տպավո
րիչ են այսօրվա երիտասարդության համար»,
- նշեց բուհի ղեկավարը:
Դեսպանը տեղեկացրեց, որ ծրագրվում է
բժշկական համալսարանում Հնդկաստանի
ազգային առաջնորդ, անվանի պետական և
քաղաքական գործիչ Մահաթմա Գանդիի ան
վան լսարան բացել, ինչին համալսարանն իր
հավանությունն է տվել:
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ԵՊԲՀ հյուրեր
ԲԵՌՆԱՐԴ Ք
 ՈՒՇՆԵՐԸ՝ ԵՊԲՀ
ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը
հյուրընկալեց Խաղաղության Նոբելյան մրցանա
կի արժանացած, աշխարհում մեծ ճանաչում ունե
ցող «Բժիշկներ առանց սահմանների» և «Աշխարհի
բժիշկներ» կազմակերպությունների համահիմ
ն ա
դիր, «Ավրորա» մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի
անդամ, Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար,
Ֆրանսիայի առողջապահության նախկին նախա
րար Բեռնարդ Քուշներին, «Solidarités International»
կազմակերպության հիմ
ն ադիր Ալան Բուանեին և
Ֆրանսիացի հետազոտողների միության (Société des
Explorateurs Français) նախկին նախագահ, ֆրանսիա
ցի գրող Պատրիս Ֆրանսեսկին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով
ներկաներին, նշեց, որ այս կազմակերպություններն
ու նրանց հիմ
ն ադիրները տարիներ շարունակ կար
ևոր ներդրում են ունեցել Հայաստանում և այժմ էլ
պահպանում են գործընկերային հարաբերությունները: «Այս օրերին էլ նրանք շարունակում
են իրենց գործունեությունն Արցախում»,-ասաց ռեկտորը՝ շնորհակալություն հայտնելով
Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր «Ավրորա» մրցանակային կոմիտեին՝ բժշկա
կան համալսարնում աշխարհահռչակ գիտնականների ներկայությունն ապահովելու, ինչպես
նաև բուհի ձեռքբերում
ն երը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու համար: «Սա «Ավրո
րայի» հետ կազմակերպված հերթական հանդիպումն է՝ մեր հարկի տակ եղել են նաև Արա
Դարզին ու Թոմ Քաթինան»,- հիշեցրեց Արմեն Մուրադյանը՝ տեղեկացնելով, որ Բեռնարդ
Քուշներին Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչմանն ար
ժանացնելու նպատակով միջնորդություն է ներկայացրել բուհի «Նոմինացիոն կոմիտեին»:
Գիտական խորհրդի որոշմամբ՝ Բեռնարդ Քուշներն արժանացավ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկ
տորի կոչման:
Հանդիսավոր արարողությունից հետո անցկացվեց «Գլոբալ և տարածաշրջանային ճգնա
ժամի կառավարում» թեմայով քննարկում, որի ընթացքում բանախոսներն անդրադարձան, թե
ինչպես պետք է կառավարել և բարելավել ճգնաժամից տուժած համայնքներում հանրային
առողջապահությանն առնչվող խնդիրները, այդ թվում՝ ինչպես ավելի լավ նախապատրաստ
վել ճգնաժամերին և ապահովել արագ վերականգնում:
ԵՊԲՀ կարմիր դահլիճում կայացավ նաև Բեռնարդ Քուշների հանրային դասախոսությունը՝
«Տեղական և գլոբալ ճգնաժամերի կառավարում» թեմայով:
Ելույթներով հանդես եկան Ալան Բուանեն և Պատրիս Ֆրանսեսկին:
Բեռնարդ Քուշները տեղեկացրեց, որ իր գլխավորած պատվիրակությունը կազմակերպել էր
կարճատև այց Արցախ և Հայաստան՝ հայտնելու իր աջակցությունը հայ ժողովրդին: «Մենք
ցանկանում ենք աշխատել հանուն խաղաղության: Քաղաքականությունը հեռու չէ բժշկությու
նից, իսկ բժշկությունը մոտ է քաղաքականությանը», -նշեց ֆրանսիացի բժիշկն ու դիվանագե
տը:
Ցուցադրվեց նրանց՝ Արցախ կատարած այցի մասին փոքրիկ տեսաֆիլմ:
«Բժիշկներ առանց սահմանների» կազմակերպության համահիմ
ն ադիրը պատմեց կառույցի
ստեղծման դժվարին ճանապարհի, կատարված մեծ աշխատանքի մասին, ինչպես նաև Աֆ
ղանստանում, Կենտրոնական Ամերիկայում, Ասիայում և աշխարհի այլ վայրերում իրականաց
ված մարդասիրական գործունեության մասին:
Ալան Բուանեի խոսքով՝ մարդասիրական ոլորտում կազմակերպությունը պահպանում է չե
զոքություն և անկախություն: «Մենք բժշկական կազմակերպություն չենք, բայց շատ մոտ ենք
բժշկական ոլորտին: Մեզ համար դա պայքար է, պատերազմ է մարդկանց մահվան դեմ», ընդգծեց Ալան Բուանեն:
Պատրիս Ֆրանսեսկին, իր հերթին, նշեց, որ առաջին անգամ է Հայաստանում և Արցախում:
Դասախոսության ավարտին հյուրերը պատասխանեցին ուսանողների հարցերին:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ ՉԻ
ՓՈԽԱՐԻՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՎԱՐԺՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՆ
«Ֆիզիկական վարժությունները կարող են փոխարինել բազմաթիվ դե
ղամիջոցների, բայց աշխարհում ոչ մի դեղամիջոց չի կարող փոխարինել
ֆիզիկական վարժություններին»: ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակության
ամբիոնի դոցենտ Աշոտ Հակոբյանն արդեն 47 տարի բժշկական համալսա
րանում առաջնորդվում է այս հայտնի խոսքերով:
Սիրված դասախոսը մասնագիտական ողջ կյանքը նվիրել է բժշկական
համալսարանին և ֆիզիկական դաստիարակությանը։
1973 թվականի սեպտեմբերի 16-ին առաջին անգամ մուտք է գործել ԵՊԲՀ:
Սկզբում աշխատել է որպես ըմբշամարտի մարզիչ, այնուհետև մեկնել ծառա
յության Սովետական բանակում: Ծառայությունից հետո կրկին վերադար
ձել է և շարունակել աշխատանքային գործունեությունը: 1975-1976թթ. աշ
խատել է ֆիզդաստիարակության և սպորտի ամբիոնում որպես լաբորանտ,
1978-1985թթ.՝ ֆիզդաստիարակության և սպորտի ամբիոնի դասախոս, իսկ
1985-1993թթ.՝ որպես ավագ դասախոս: 1993-1999թթ. Աշոտ Հակոբյանն աշ
խատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, որից հետո կրկին վերադառնալով
սիրելի բուհ՝ աշխատել է որպես ավագ դասախոս, իսկ այժմ ֆիզիկական
դաստիարակության ամբիոնի դոցենտ է:
Սպորտին նվիրված մանկավարժն ամբիոնում կազմակերպել է սպորտա
յին և առողջարարական բազմաթիվ միջոցառում
ն եր՝ հանրապետական,
քաղաքային, միջբուհական առաջնություններ, ինչպես նաև` արշավ
ն եր,
ամառային ու ձմեռային ճամբարներ և այլն:
Աշոտ Հակոբյանը բազմաթիվ լավ հուշեր ունի ԵՊԲՀ-ի հետ կապված:
Հենց այստեղ նա ծանոթացել է իր ապագա կնոջ՝ Ռ
 իտայի հետ, ով իր ու
սանողն էր՝ մասնագիտությամբ մանկաբույժ: Այնուհետև ամուսնացել են և
ունեցել երկու որդի: Այժմ ունի 6 թոռ:
Աշոտ Խաչիկովիչը, ինչպես դիմում են նրան բուհում, խոսելով համալսա
րանում անցկացրած տարիների մասին, անդրադարձավ նաև դասախոսուսանող փոխհարաբերություններին, որոնք նրա կարծիքով շատ ջերմ են
բուհում. ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի դոցենտին սիրում են
բոլորը՝ թե ուսանողները, թե շրջանավարտերը:
«Բժշկականում սերունդները հիմն ականում իրարից են ժառանգում մաս
նագիտությունը: Հայրը, մայրը, տատը, պապը սովորել են այստեղ, այ
սինքն ուսանողի հետ ոչ թե նոր ես ծանոթանում, այլ, կարծես թե, արդեն
ճանաչում ես: Բացի այդ՝ վատ երեխա չկա, կա վատ վերաբերմունք երե
խայի հանդեպ: Երբ լավ ես վերաբերվում երեխային, սիրում ես, նա հաս
կանում է, որ սիրով էլ կարելի է ամեն ինչի հասնել: Երբ մարդուն սիրում
ես, լավ ես վերաբերվում նա քո հանդեպ չի կարող վատ վերաբերմունք
ցուցաբերել: Մեր սերունդն է, մեր ապագա բժիշկներն են, ինչպես կարելի
է չուղղել, խորհուրդ չտալ»,-նշում է Աշոտ Հակոբյանը:
Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Աշոտ Հակոբյանը
գործընկերների հետ հերթապահություն է իրականացնում բուհում՝ շարու
նակելով մեծ նվիրումով աշխատել բժշկական կրթօջախում:
Դասախոսը վստահ է՝ յուրաքանչյուր մասնագետ պետք է սիրի և
խորությամբ ուսում
ն ասիրի ընտրած մասնագիտությունը, ինչին նվիրելու է
իր կյանքի գերակշիռ մասը:
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ԵՊԲՀ ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍԱՆՈՂԸ
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆ Է
ԳՐԱՆՑԵԼ
Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնը տասնամ
յակներ շարունակ աջակցում է ապագա բժիշկներին՝
նրանց ներգրավելով տարբեր միջոցառում
ն երի, հանրա
պետական, քաղաքային, միջբուհական առաջնություննե
րի:
Ամբիոնի դասախոսների խոսքով՝ առողջ ապրելակեր
պի խրախուսումը առավել քան կարևոր է ապագա բժիշկ
ների համար:
ԵՊԲՀ քոլեջի երրորդ կուրսի ուսանող Էրիկ Կրբաշյանը
շարունակում է բժշկությունը համատեղել սպորտի հետ՝
բազմաթիվ հաջողություններ գրանցելով բադմինտոնի
մրցում
ն երում: Առաջին անգամ ուսանողական մարզա
կան 21-րդ խաղերի շրջանակում անցկացվել է բադմին
տոնի առաջնություն, որին մասնակցել են 6 բուհերի ուսա
նողներ:
Քոլեջի ուսանողը, առաջնությանը գրանցելով լավագույն
արդյունքներ, զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը:
Մարզական ակտիվ գործունեություն ծավալող սովորողը
նշում է, որ առաջիկայում ևս ուսմանը զուգահեռ մասնակ
ցելու է այլ մրցում
ն երի՝ գրանցած հաջողությունները նվի
րելով բուհի 100-ամյա հոբելյանին:

ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ՝ ՖՈւՏԶԱԼԻ
ԱՌԱՋՆՈւԹՅՈւՆՈւՄ
ԵՊԲՀ
համալսարանական
հիվանդանոցների
բժիշկները ոչ միայն կարևորում են պացիենտների
առողջությունը՝ բուժելով նրանց, այլև խրախուսում
են առողջության պահպանումը: Մասնակցելով տար
բեր սպորտային միջոցառում
ն երի՝ բժիշկները ևս մեկ
անգամ փաստում են, որ առողջության պահպանման
հիմ
ն ական գրավականը և լավագույն դեղամիջոցն
առողջ ապրելակերպն է:
Վերջերս կայացավ «Վիկտորիա սպորտ» բժիշկնե
րի ֆուտզալի 2021 թվականի առաջնության բացումը
և մեկնարկային առաջին խաղը։ Առաջնությանը, որն
արդեն անցկացվում է երրորդ անգամ, մասնակցում
են մայրաքաղաքի հիվանդանոցների բժիշկներից
կազմված 12 թիմ, որոնք բաժանված են 2 խմբի։
Առաջնության մեկնարկին «Հերացի» թիվ 1 հիվան
դանոցային համալիրի և «Միքայելյան» համալսա
րանական հիվանդանոցի բժիշկներն ու կլինիկական
օրդինատորները մրցեցին «Էրեբունի» բժշկական
կենտրոնի բժիշկների հետ:
Թիմերը, մեծ ոգևորությամբ մասնակցելով առաջ
նությանը, հույս ունեն, որ նախաձեռնությունը շարու
նակական կլինի, և բազմաթիվ առիթներ կլինեն մար
զական միջոցառում
ն երի մասնակցելու համար:
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Սպորտ

ԵՊԲՀ ԴԱՍԱԽՈՍ ՆԱԶԻԿ
ԱՎԴԱԼՅԱՆԸ՝ ՀՐԱՁԳՈւԹՅԱՆ
ԱՌԱՋՆՈւԹՅՈւՆՈւՄ
Հունվարի 29-ին մեկնարկել են արդեն ավանդույթ
դարձած «Դասախոսական գավաթ» ամենամյա միջբու
հական մարզական խաղերը, որին մասնակցում են հա
յաստանյան 15 բուհի ֆիզիկական դաստիարակության
ամբիոնների դասախոսներն ու աշխատակիցները:
ԵՊԲՀ-ն մարզական խաղերի հրաձգության մրցույթում
գրավել է առաջին տեղը, ինչպես թիմային, այնպես էլ՝
կանանց անհատական առաջնությունում՝ ծանրամար
տի աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն, ԵՊԲՀ դասախոս
Նազիկ Ավդալյանի գլխավորությամբ:
Մրցույթից հետո դասախոսական կազմը, ֆիզիկա
կան դաստիարակության ամբիոնի վարիչ Հարություն
Թամիրյանի գլխավորությամբ, հարգանքի տուրք են մա
տուցել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս հերո
սաբար ընկած ԵՊԲՀ ուսանողներին՝ նրանց նվիրված
հուշատախտակի մոտ:

«Հերացի» ավագ դպրոցի տնօրենը՝ «Տարվա
լավագու յնները» մրցույթի հաղթող
ՀՀ կրթության,գիտութ
յան, մշակույ
թի և սպորտ
ի նախարա
րության կողմից անցկացվել է «Տարվա լավագույնները» մրցույթը,
որին ուսուցիչներն ու մանկավարժական խմբերը ներկայացրել են
ինչպես անհատական, այնպես էլ համատեղ ծրագրեր:
Մրցույթի
«Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատութ
յան կառավարման լավագույն ծրագիր կամ նախաձեռնություն»
անվանա
կարգումհաղթող 
է ճանաչվ
ել ԵՊԲՀ «Հերա
ցի» ավագ
դպրոցի տնօրեն Նարինե Սարգսյանը:
Ավագ դպրոցի տնօրենը ներկայացրել է «Շրջված դասարան
(ուսուցման կազմակերպման տարբեր եղանակներ, հեռավար ուսուցման ձևեր)» նախագիծը, որն արժանացել է
հանձնաժողովի բարձր գնահատականին:
«Մեր հիմնական խնդիրն է՝ դպրոցում ստեղծել ուսուցման վիրտուալ միջավայր, որից աշակերտը կկարողանա
օգտվել օրվա ցանկացած ժամին և ցանկացած տևողությամբ։ Բացիայդ՝ մենք նպատակ ո
 ւնեինք սովորեցնել
ուսուցիչներին և աշակերտներին՝ աշխատել և սովորել «Շրջված դասարանում», ինչպես նաև իրական ժամա
նակում իրականացնել ուսուցանող գնահատում»,- նշում է Նարինե Սարգսյանը:
Հավելենք, որ մրցույթի նպատակը մանկավարժներին, կառավարման ժամանակակից միջոցներին տիրապետող
տնօրեններին, մանկավարժական անձնակազմի աշխատակիցներին խրախուսելն է: Այն թույլ է տալիս տարածել
նրանց մանկավարժական և մասնագիտական լավագույն փորձը, նպաստել հասարակության մեջ նրանց հեղինա
կության բարձրացմանը:

Պարգևներներ հերացիականներին
ԵՊԲՀ ռեկտորատի նիստերից մեկն ունեցավ նաև հանդիսավոր
մաս:
Ռեկտորը ՀՀ կառավարության կողմից տրամադրված ոսկե մե
դալները հանձնեց «Հերացի» ավագ դպրոցի շրջանավարտներ
Էրիկ Հայրապետյանին և Էլեն Մարգարյանին, որոնք գերազանց
առաջադիմությամբ ավարտել են ավագ դպրոցը՝ անվճար հիմունք
ներով ընդունվելով բուհ։
Բժշկական բուհի ղեկավարությունը, շնորհավորելով հերացիա
կաններին, մաղթեց նորանոր ուսում
ն ական հաջողություններ և

կանաչ ճանապարհ:
Նշենք, որ վերջին տասը տարվա ընթացքում ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտներն արժանացել են
4 ոսկե մեդալի:

Ռեանիմոբիլներով՝ նորածիններին փրկող 800 կանչ
ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և
նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի շուրջօրյա աշխատող
ամենագնաց ռեանիմոբիլներն՝ անկախ եղանակային պայմաններից,
հեռավորությունից, օրվա ցանկացած ժամի շարունակում են իրակա
նացնել նորածինների փրկության ամենօրյա առաքելությունը:
Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի ղեկա
վար Հրանտ Կալենտերյանի խոսքով՝ բժշկական կենտրոն տեղափոխ
վելու շնորհիվ գրեթե 92-96 տոկոս դեպքերում հաջողվում է փրկել բու
ժօգնության կարիք ունեցող փոքրիկների կյանքը:
«Մեր արտագնա ծառայության միջոցով տարեկան 800-ից ավելի նո
րածին Հայաստանի տարբեր ծննդատներից տեղափոխվում են բժշկական կենտրոն»,-ընդգծում է կլինիկայի ղե
կավարը:
Նշենք, որ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլի
նիկայում ներդրված են նորածինների բուժման ժամանակակից բոլոր տեխնոլոգիաները: Նշենք, որ կլինիկան
ԵՊԲՀ-ի նեոնատոլոգիայի ամբիոնի ուսում
ն ական բազան է:
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Լրահոս
Մեկնարկել են «Ուղեղի հետազոտությունների
գերազանցության կենտրոնի» շինարարական
աշխատանքները
ԵՊԲՀ-ում մեկնարկել են «Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտություն
ների գիտակրթական կենտրոնի» շինարարական աշխատանքները։
Կենտրոնը կառուցվում է Համաշխարհային բանկի և ԵՊԲՀ աջակցութ
յամբ՝ «Կրթության բարելավում» ծրագրի՝ Նորարարությունների մրցակ
ցային հիմ
ն ադրամի երկրորդ հիմ
ն ական շրջափուլով՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կր
թական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի հետ իրականացվող համանուն
ծրագրի շրջանակներում:
«Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն»,
ԵՄ Հորիզոն -2020 Cobrain և «Նեյրոկենսաբանական գործընթացների վերծանումը նորմայում և ախտաբանության մեջ՝
սաղմից մինչև ծերացող ուղեղ» դրամաշնորհային ծրագրերը Հայաստանում հիմ
ն ելու են աշխարհին ներկայանալի «Ու
ղեղի հետազոտությունների գերազանցության կենտրոն»: Այն կդառնա բժշկակենսաբանության նոր գիտակրթական
համալիր, որտեղ երիտասարդ հետազոտողներն ու գիտնականները հնարավորություն կունենան զբաղվելու գիտական
գործունեությամբ և ձեռք բերելու հետազոտական հմտություններ։
«Մենք պարտավոր ենք 100-ամյա բժշկական բուհին վերադարձնել իրեն հարիր գիտական պատվանդանը՝
հաշվի առնելով, որ բուհը 100 տարվա ընթացքում ոչ միայն ապահովել է ամուր թիկունքը՝ սպիտակ բանակը,
այլև հանդիսացել է խոշոր գիտահետազոտական կենտրոն, որի գեներացված միտքը դեռևս պահպանում է իր
առաջատար դիրքերը և թույլ է տալիս առարկայացնել նման ծրագրերում»,- ընդգծել է ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ հավելելով,
որ երեք խոշոր դրամաշնորային ծրագրերում հաղթելը պարտավորեցնում և նոր որակ է հաղորդում համալսարանում
իրականացվող աշխատանքներին՝ հնարավորություն ընձեռելով ներկայանալի պահել Հայաստանի գիտական ներուժն
աշխարհում:

Ուսանողները գրքեր նվիրեցին ռեկտորատի ան
դամն երին
Ռեկտորատի նիստերից մեկի ավարտին ԵՊԲՀ ուսանողական
խորհրդարանի անդամ ապագա բժիշկները փետրվարի 19-ի՝ գրքի
տոնի առթիվ գրքեր նվիրեցին ռեկտորատի անդամ
ն երին:
Հիշեցնենք, որ Հայաստանում գիրք նվիրելու տոնը նշվում է 2008
թվականից: Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի
ծննդյան օրը՝ փետրվարի 19-ին որպես գիրք նվիրելու օր, սահման
վել է ՀՀ գրողների միության նախաձեռնությամբ և ՀՀ կառավա
րության որոշմամբ։

Բժշկական հոգեբանության ամբիոնն արժանացել է
ՀՀ ՊՆ պատվոգրի
Բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնը
մարտական գործողությունների ընթացքում Զինված ուժերում հոգե
բանական աշխատանքի ապահովման գործընթացում ցուցաբերած
աջակցության համար արժանացել է ՀՀ պաշտպանության նախարա
րության պատվոգրի:
Բժշկական
հոգեբանության
ամբիոնի
վարիչ
Խաչատուր
Գասպարյանի խոսքով՝ վիրավոր զինծառայողներին տրամադրվել է
հոգեբանական աջակցություն ինչպես համալսարանական հիվանդա
նոցներում, այնպես էլ՝ հանրապետության մյուս բուժհաստատություններում:
Ամբիոնի ղեկավարը կարևորում է նաև հետպատերազմական շրջանում հայրենիքի պաշտպաններին հոգեբա
նական օգնություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը՝ հավելելով, որ համալսարանական մասնագետների մաս
նակցությամբ այդ գործընթացը լինելու է շարունակական:
Նշենք, որ ամբիոնի աշխատակիցները 2020 թվականի վերջին 3 ամիսների ընթացքում աշխատել են 810 վիրա
վոր զինծառայողի և նրանց ընտանիքներիի անդամ
ն երի հետ և նույնպես արժանացել շնորհակալագրերի:

«Դպրոց-համալսարան» ծրագիրը շարունակվում է
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի կողմից փետրվարից մեկ
նարկել է «Դպրոց-համալսարան» ծրագիրը: Ապագա բժիշկները ոչ
միայն Երևանում, այլև Սյունիքի, Արմավիրի մարզերում դպրոցա
կանների համար մասնագիտական տարբեր թեմաներով հետաքր
քիր ուսում
ն ական նյութ են ներկայացրել: ԵՊԲՀ ուսանողներն այ
ցելել էին նաև Արցախ:
Փետրվար-մարտ ժամանակահատվածում ընդանուր բժշկության,
ստոմատոլոգիական, ինչպես նաև դեղագիտության ֆակուլտետ
ների ֆակուլտետային խորհուրդների անդամ
ն երն արդեն եղել են
ավելի քան 20 դպրոցում:
Ապագա բժիշկներն աշակերտներին թվային հիգիենայի, վնասա
կար սովորությունների, բերանի խոռոչի հիգիենայի, կորոնավիրուսային համավարակի և այլ թեմաների մասին
փոքրիկ դասախոսություններ են ներկայացնում:
Ուսանողներն աշակերտներին պատմում են նաև Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանի մասին, պատասխանում բժշկությանը վերաբերող նրանց հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի:

Ապագա բժիշկները՝ ռուսաց լեզվի հանրապետա
կան օլիմպիադայի հաղթող
Ուսանողներ Շոթա Մարտիկյանը և Արման Եղիազարյանը ռուսաց
լեզվի 5-րդ հանրապետական ուսանողական օլիմպիադայի հաղ
թողներից են:
Մրցույթն անցկացվեց գրավոր՝ երկու փուլով: Առաջին փուլին
մասնակցելու համար ներկայացված էր 118 հայտ՝ Հայաստանի 12
պետական բուհերից: Առաջին փուլի լավագույն աշխատանքերի 18
հեղինակ մասնակցեց մրցութային եզրափակիչ հանդիպմանը:
Իր երախտագիտությունը հայտնելով օլիմպիադայի կազմակեր
պիչներին՝ Շոթա Մարտիկյանը նշեց, որ պատրաստ է մասնակցել
նոր մրցույթների, որոնք սովորեցնում են լինել գրագետ, մրցունակ, կրթված և բազմակողմանի զարգացած:
Օլիմպիադայի բոլոր մասնակիցներն արժանացան հուշանվերների և մասնակցությունը փաստող հավաստագ
րերի: Մեր ուսանողներից լեզվական պատրաստվածության բարձր մակարդակով և լայն աշխարհայացքով աչ
քի ընկան ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողներ Հայկ Սարոյանը, Սոնե Հարությունյանը, Մարիա
Մարդոյանը, Նատալի Ջհանգիրյանը, Անուշ Եսայանը, Էլիզա Մկրտչյանը, Մարինե Գալստյանը, Անահիտ Մկրտչ
յանը, Անահիտ Մուսախանյանը և այլք:
ԵՊԲՀ թիմի համար պատասխանատու էր օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ Սվետլանա Նալբանդյանը:

 ինարիի գրադարանը դարձել է համայնքային
Չ
կենտրոն
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանի ուսանողները և «Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտները
«Այո!» հարթակի և «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» նախաձեռնութ
յան ֆինանսական աջակցությամբ ամբողջովին վերանորոգեցին
գրադարանը՝ ապահովելով այն համապատասխան սարքավորում
ներով: Նշենք, որ 2017 թվականին գյուղի գրադարանն այրվել էր:
Այսօր գրադարանն ամենահայտնի վայրն է գյուղում: Դպրոցա
կանները և համայնքի 60-ից ավելի բնակիչներ հաճախում են գրա
դարան՝ տարբեր նպատակներով: Գրքի և կինոյի ակումբների հանդիպման վայրից մինչև քննարկում
ն երի սրահ և
գեղարվեստի լսարան. այս գրադարանը փաստացի դարձել է համայնքային կենտրոն:
Չինարի համայնքի աշակերտները նույնիսկ ստեղծել են իրենց հարթակը՝ «Չինարիի արվեստ», որի շրջանակում
պատրաստում են ինքնատիպ էջանիշեր և զարդեր, իրենց գյուղի լավագույն խոտաբույսերից փաթեթներ, որոնք էլ
վաճառում են գրադարանում:
Հիշեցնենք՝ նախաձեռնության հեղինակը ԵՊԲՀ հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս
Հայարփի Սահակյանն էր, որին միացել էին օտարերկրացի ուսանողները, այլ անհատներ ու կազմակերպություններ:
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Լրահոս
Երկար դադարից հետո մշակութային շունչ կարմիր
դահլիճում
Ուսում
ն ական գործընթացի վերսկսումից հետո մեր ուսանողները
կրկին վերհիշեցին մշակութային կյանքի ակտիվացման մասին:
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի և նորաստեղծ Community in
action մշակութային կառույցի հետ համագործակցության շրջանա
կում, Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան ներկայացավ
«Աստղազարդ երկինքն իմ գլխավերևում» խորագիրը կրող վոկալ
ստեղծագործությունների համերգով ՝ նվիրված Բեթհովենի ծննդյան
250-ամյակին։
Միջոցառման հիմ
ն ական նպատակը ոչ միայն բուհում մշակութա
յին կյանքի ակտիվացումն էր, այլև տարբեր համալսարանների միջև միջբուհական համագործակցության ամ
րապնդումը: Համերգային ծրագրին ներկա էին նաև Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսա
նողները:

«ԵՊԲՀ հուշամեդալ»՝ պրոֆեսոր Նոել Եղյա
Գարաբեդյանին
Բժշկական համալսարանին անգնահատելի աջակցություն ցու
ցաբերելու և կրթության, գիտության, բժշկության բնագավառնե
րում անբասիր գործունեություն իրականացնելու համար Փարիզի
«Նեկկեր» (Necker-Enfants Malades) համալսարանական հիվանդա
նոցի մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Նոել Եղյա Գարաբեդյանին շնորհվեց «ԵՊԲՀ հուշամե
դալ»:
Երկար տարիներ Նոել Եղյա Գարաբեդյանը նախագահել է
Փարիզի համալսարանական կլինիկաների վարչությունը: Ֆրան
սիայի «Պատվո լեգիոնի» ասպետ է: 1992 թվականին նրա անմիջա
կան աջակցությամբ և ղեկավարությամբ «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում ստեղծվել է ԵՊԲՀ քիթ-կոկորդ-ա
կանջաբանության ամբիոնի մասնաճյուղը:
Հետագա տարիներին և նախքան այդ՝ մասնագետը նպաստել է ամբիոնում ժամանակակից և նորագույն ու
սում
ն ական և գիտական ուղղությունների ներդրմանը, երիտասարդ մասնագետների, կլինիկական օրդինատոր
ների, ուսանողների կատարելագործմանը:

Օտար լեզուների ամբիոնը ընթերցանու թյան
մրցույթի մասնակից
Ռուս բանաստեղծ Վալերի Բրյուսովի՝ «Հայաստանի պոեզիան»
լավագույն
ստեղծագործությունների
թարգմանական
ժողովա
ծուի 1
05-ամյա հ
ոբելյ
անին նվիրված ընթերցանության մրցույթին
բժշկական համալսարանը ներկայացել է պատվով՝ զբաղեցնելով երեք
մրցութային տեղ:
1-ին տեղը կիսեցին ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին
կուրսի ուսանող Արեգ Բաբայանը և Մարինա Զագրեբելնայան: 2-րդ
տեղը զբաղեցրեց ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին կուրսի
ուսանողուհի Աննա Արշակյանը, իսկ 3-րդ տեղը՝ ընդհանուր բժշկութ
յան ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Մարիա Մարդոյանը:
Օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ Սվետլանա Նալբանդյանը ակտիվ մասնակցության և աջակցության համար
արժանացել է շնորհակալագրի: Մրցույթն անցկացվել է Գիտության ու մշակույթի ռուսական կենտրոնի Երևանի
և Գյումրու մասնաճյուղերի կողմից: Միջոցառման նպատակն է՝ բրյուսովյան հայտնի անթոլոգիայում տեղ գտած
հայ գրականության լավագույն նմուշների թարգմանությունների հանրահռչակումը:
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“LANCET” INTERNATIONAL
STUDENT PROGRAM.
HISTORY, GOALS AND RESULTS
For the first time in Armenia, the Lancet International Student Program was introduced at Yerevan State Medical University 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 Margaryan, "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 second 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 surgery” says Khachatur Margaryan.
At first, he adds, it was planned to hold the fourth stage in Moscow 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 according 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 experimental 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, students 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 students to continue to develop these skills, ”says Khachatur Margaryan.
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 orientation is also used. "We also have a small-scale Lancet designed for freshmen.
Students can spend a week of mandatory internships within the Lancet.

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, understands 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 member of the platform, does not leave it anymore! They can terminate the participation at any time, then return and continue from the stage where he terminated. "With this, we are creating a community around the
idea of Lancet," says Khachatur Margaryan.
The program was originally planned to be implemented internationally, there were all the primary agreements, but the restrictions thwarted
the programs. "After the reopening of the communication channels, 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 welcomed 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.
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Suren Stepanyan, scientific director of "Lancet", head of the chair of surgery No. 1, confesses. "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 knowledge, 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 Medicine Diana Atomyan was also involved in the work of the operative
surgery group from the 2nd year. "My focus was more on abdominal 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 General 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 provides an opportunity for clinical thinking.
"There is a misconception that plastic surgery involves
only aesthetics, in fact it occupies a relatively small percentage in plastic surgery. The main branch is reconstructive 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 future surgeons to gain independence and confidence in performing
surgeries before graduation. "We help the student to understand 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.

THE AMBASSADOR OF INDIA
MAKES A VISIT TO YSMU
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 lecture 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 guaranteeing 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 actively 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 Indian political leader Mahatma Gandhi is planned to
open, in response to which the university council
has expressed their liking to.
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THE AMBASSADOR OF SRI
LANKA MAKES A VISIT TO YSMU
Armen Muradian, rector of YSMU recently
welcomed the plenipotentiary and extraordinary ambassador of Sri Lanka in Armenia –
Migahaland Duraj Lamavansa, along with his
delegation.
Welcoming the guests, rector Armen Muradian 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 university plans to finish the building of “Scientific-Educational Center For General Brain Research” – 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 continuation of cooperation is ensured.
“At the moment we have 52 Sri Lankan students
studying in our institution, one of them having Australian citizenship. So far we have had 23 Sri Lankan 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 importance of implementing the memorandum signed
between the Medical Council of Sri Lanka and Yerevan State Medical University.
At the request of the Ambassador, speaking about the Defender of the Fatherland 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 GREATEST DESIRE
OF THE INDIAN FUTURE
NEUROSURGEON IS TO SERVE
THE HUMANITY
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-yearold 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 traveling 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. People 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 responsibility. “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”.
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YSMU INDIAN GRADUATE IS
SURE - THE DOCTOR IS THE
GUARANTOR OF THE PATIENT'S
HEALTH
24-year-old Divya Tyagi is a graduate of the Faculty of General Medicine 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 medicine 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 Examinations in India. According to her, this is a Screening Test which is mandatory 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 revision was enough to clear this exam”, Divya tells.
The Indian graduate confesses that he loves Armenia and the Armenian 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 critical 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.

