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Ստեղծվել է 1929 թվականին: Հայաստանի առաջին մասնագիտացված ակնաբուժարանն է: Այստեղ 

գործում են ժամանակակից վիրասրահ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման, տեսողության բարդ շտկման 

եղանակների, կոնտակտային շտկման, պլեպտո-օրթոպտո-դիպլոպտիկ բուժման, ակնաֆիզիո- 

թերապևտիկ, համակարգչային բուժման, ամբուլատոր խորհրդատվական ընդունելության 

առանձնասենյակներ: Հիվանդանոցը մասնագիտացված է երեխաների և դեռահասների ակնա- 

բուժական օգնության կազմակերպման, համակցված և պարալիտիկ շլության, հետերոֆորիաների, 

ամբլիոպիաների, նիստագմի, կարճատեսության, ռեֆրակցիոն ախտահարումների, ցանցաթա- 

ղանթի և տեսողական նյարդի բնածին արատների ախտորոշման և բուժման հարցերում: 

Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի շուրջ 10000 բնակիչներ և արտասահմանի քաղաքացիներ 

ստանում են բարձրորակ մասնագիտացված կոնսերվատիվ և վիրահատական ակնաբուժական 

ծառայություններ:

Համալսարանական ակնաբուժական կլինիկան հանրապետությունում միակ գիտակլինիկական 

հաստատությունն է, որտեղ ուսումնասիրվում են մանկական ակնային պաթոլոգիաների առանց- 

քային պրոբլեմները: Կլինիկայում ուսումնասիրվում են նորմալ և ախտահարված երկաչյա տեսո- 

ղության, ակոմոդացիոն սարքի խախտումները, աճող կարճատեսության պաթոգենետիկ մեխա- 

նիզմները և այլն:

Կլինիկան համագործակցում է Մոսկվայի Հեմհոլցի անվան ԳՀԻ-ի (Ռուսաստան), Կահիրեի կենտ- 

րոնական ակնաբուժական հոսպիտալի (Եգիպտոս), Սան-Ֆրանցիսկոյի խաղաղօվկիանոսյան աչքի 

ասոցիացիայի ակնաբուժական հետազոտությունների ինստիտուտի հետ:
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5ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

 Բա նա լի բա ռեր՝ in situ հիբ րի դի զա ցի ա, FISH, CISH, 

HER2 

Մար դու ցի տո գե նե տի կան որ պես գի տու թյուն 

սկիզբ է առ նում 1956 թվա կա նից, ե րբ ա ռա ջին ան գամ 

հնա րա վոր դար ձավ բա ժան վող բջ ջում ա ռանձ նաց նել 

քրո մո սոմ նե րը, հաշ վել նրանց քա նա կը և ու սում նա սի-

րել քրո մո սոմ նե րի քա նա կա կան փո փո խու թյուն նե րը։

Մո լե կու լային կեն սա բա նու թյան զար գաց ման և նո-

րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի հայտն վե լու հետ մեկ տեղ 

մշակ վե ցին ին տեր ֆա զային ցի տո գե նե տիկ մե թոդ ներ, 

մաս նա վո րա պես in situ հիբ րի դի զա ցի ան, ո րը, ի տար-

բե րու թյուն դա սա կան ցի տո գե նե տիկ մե թոդ նե րի հնա-

րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա սի րել ոչ մի այն մե տա-

ֆա զային բջիջ նե րը, այլ նաև ին տեր ֆա զային բջիջ նե րը 

և հայտ նա բե րել ախ տա բա նա կան պրո ցե սը գե նային 

մա կար դա կով։ Ա ռա վել լայն կլի նի կա կան կի րա ռու թյուն 

են ստա ցել ֆլյու որես ցեն տային in situ հիբ րի դի զա ցի այի 

(FISH) և քրո մո գե նային in situ հիբ րի դի զա ցի այի (CISH) 

մե թոդ նե րը։

FISH և CISH մե թոդ նե րի հիմ քում ըն կած է բջ ջային 

ԴՆԹ-ի և ար հես տա կա նո րեն պատ րաստ ված ԴՆԹ-զոն-

դի միջև կա յուն հիբ րի դի ա ռա ջա ցու մը։

ԴՆԹ-զոն դը ի րե նից ներ կա յաց նում է նուկ-

լեինաթթու նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն, ո րը կոմպ լե մեն-

տար է կո րի զային ԴՆԹ-ի ո րո շա կի հատ վա ծին և ըն դու-

նակ է նրա հետ ա ռա ջաց նե լու հիբ րիդ։ ԴՆԹ-զոնդերը 

լինում են դրոշմված և դրա  շնորհիվ հնարավոր է 

լինում նրանց հայտնաբերել։ In situ հիբրիդիզացիա 

մեթոդը ներդրվել է 1969 թվականին միմյանցից 

անկախ երկու խումբգիտնականների կողմից` John և 

Pardue: Այդ ժամանակ ԴՆԹ-զոնդերի դրոշման միակ 

հասա նելի եղանակը ռադիոիզոտոպային ագենտ-

նե րի օգտագործումն էր, որը մեթոդը դարձնում էր 

սահմանափակ կիրառելի (հիբրիդիզացիայի արդյունք-

ները գնահատվում էին ավտոռադիոգրաֆիայի մեթո-

դով)։

80-90-ա կան թվա կան նե րին ԴՆԹ-զոն դե րի պատ-

րաստ ման կա տա րե լա գոր ծու մը հնա րա վո րու թյուն 

ստեղ ծեց ԴՆԹ-զոն դե րը դրոշ մել ոչ ռա դի ոի զո տո պային 

ա գենտ նե րով։ Ներ կա յումս ԴՆԹ-զոն դե րը դրոշմ վում են 

ֆլու րոք րո մով (FISH), ո րի դեպ քում հիբ րի դի զա   ցիայի 

ար դյունք նե րը գնա հատ վում են լյու մի նես ցեն տային 

ման րա դի տա կի մի ջո ցով և քրո մո գե նով (CISH)` հիբ րի-

դի զա ցի այի ար դյունք նե րը գնա հատ վում են լու սային 

ման րա դի տա կով։

ԴՆԹ զոն դե րի պատ րաստ ման այս ե ղա նակ նե րը 

in situ հիբ րի դի զա ցի ան դարձ րե ցին մատ չե լի, հե տա-

զո տող նե րի հա մար ան վտանգ և ան հա մե մա տե լի ո րեն 

հեշ տաց րե ցին ար դյունք նե րի գնա հա տու մը։ 

Նկ.1 Կորիզային ԴՆԹ և ԴՆԹ-զոնդ

Ներ կա յումս գո յու թյուն ու նեն սկզ բուն քո րեն ի րա-

րից տար բեր վող 3 տի պի ԴՆԹ-զոն դեր։

1. Քրո մո սոմ-յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դեր` կոմպ-

լե մեն տար քրո մո սոմ նե րի ցենտ րո մե րային հատ ված-

նե րին` CEP (Chromosome Enumeration Probe)։ CEP 

զոն դե րը պա րու նա կում են հա մե մա տա բար կարճ նուկ-

լեի նաթթ վային հա ջոր դա կա նու թյուն, ո րը կոմպ լե մեն-

տար է քրո մո սոմ նե րի ցենտ րո մե րային հատ ված նե րին և 

նա խա տես ված են քրո մո սոմ նե րի քա նա կա կան փո փո-

խու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար (ա նե ուպ լո իդի ա, 

պո լիպ լոի դի ա, մո նո սո մի ա, տրի սո մի ա)։

2. Քրո մո սոմ-յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դեր` կոմպ լե-

մեն տար քրո մո սոմ նե րի տե լո մե րային հատ ված նե րին` 

TEL (Telomeric Probe նկ.1)։ TEL-զոն դե րը կոմպ լե մեն-

տար են քրո մո սո մի p կամ q թևիկ նե րի ԴՆԹ-ին և նա-

խա տես ված են քրո մո սոմ նե րի ո րա կա կան ա նո մա լի ա-

նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար (դե լե ցի ա, դուպ լիկա ցի ա)։ 

Դե լե ցի այի և մո նո սո մի այի միջև տար բե րա կիչ ախ տորո-

շում կա տա րե լու նպա տա կով մի ա ժա մա նակ կի րառ վում 

է TEL և CEP տե սա կի ԴՆԹ-զոն դեր։

3. Գեն-յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դեր` LSI (Locus Spe-

cific Identifiers)։ Գեն-յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դե րը օգ տա-

ՑԻ ՏՈ ԳԵ ՆԵ ՏԻԿ ԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԴՐԱՆՑ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՕՆ ԿՈ ՄՈՐ ՖՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅՈՒՄ
Խոս տի կյան Ն.Գ., Պա պյան Ա.Վ., Դա բա ղյան Վ.Ռ., Ա վո յան Ա.Է. 
ԵՊԲՀ, Ախ տա բա նա կան ա նա տո մի այի և ուրո լո գի այի ամ բի ոն ներ
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գոր ծում են քրո մո սոմ նե րում յու րա հա տուկ, չկրկն վող 

նուկ լեի նաթթ վային հա ջոր դա կա նու թյուն հայտ նա բե րե-

լու նպա տա կով։

Նոր սերն դի ԴՆԹ-զոն դե րի և ժա մա նա կա կից ման-

րա դի տակ նե րի օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև տվյալ-

նե րի թվայ նաց ված գրան ցու մը և հա մա կարգ չային 

ծրագ րե րի մի ջո ցով նրանց մշա կու մը թույլ են տա լիս 

ախ տո րոշ ման FISH և CISH մե թոդ նե րը կի րա ռել ժա մա-

նա կա կից բժշկու թյան լայն շր ջա նակ նե րում (հ նա րա վո-

րու թյուն ստեղ ծե լով մեկ հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 

օգ տա գոր ծել մի քա նի տաս նյակ ԴՆԹ-զոն դեր)։ Այս 

մե թոդ նե րը հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում են նաև օն կո լո-

գի ա յում` ու ռուցք նե րի հայտ նա բեր ման, տար բե րա կիչ 

ախ տո րոշ ման, ի նչ պես նաև բուժ ման ար դյու նա վետ 

ե ղա նա կի ը նտ րու թյան գոր ծըն թաց նե րում։ FISH և CISH 

մե թոդ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հայտ նա բե-

րել ցի տո գե նե տիկ շե ղում նե րը ու ռուց քային բջիջ նե րի 

ա ռա ջաց ման սկզբ նա կան փու լե րում` հե տա զո տու թյան 

հա մար օգ տա գոր ծե լով ոչ մի այն բջ ջա բա նա կան, այլ 

նաև հյուս ված քա բա նա կան նյութ (FISH+ հիս տո լո գի ա, 

CISH+ հիս տո լո գի ա)։ Օն կո լո գի ա յում in situ հիբ րի դիզա-

ցի ան կի րառ վում է հետ ևյալ նպա տակ նե րով։ 

 � ու ռուց քային բջիջ նե րում սպե ցի ֆիկ և ոչ սպե-

ցի ֆիկ քրո մո սո մային ա նո մա լի ա նե րի հայտ նա-

բե րում,

 � ու ռուց քային բջիջ նե րում սպե ցի ֆիկ գե նե րի 

հայտ նա բե րում,

 � ու ռուց քային բջիջ նե րում գե նային ա մպ լի ֆի կա-

ցի ա նե րի հայտ նա բե րում,

 � բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան մո նի տո րինգ և 

ու ռուց քային բջիջ նե րի մնա ցոր դային մի նի մալ 

քա նակ նե րի հայտ նա բե րում,

 � ուռուցք նե րի ռե ցի դիվ նե րի վաղ հայտ նա բե րում։

Հայտ նա բեր ված են ու ռուցք նե րի տար բեր տե սակ-

նե րին բնո րոշ սպե ցի ֆիկ քրո մո սո մային ա նո մա լի ա ներ 

և ու ռուց քի այդ տե սա կին բնո րոշ սպե ցի ֆիկ գե ներ, 

ո րոնք հայտ նա բե րե լու հա մար սին թեզ ված են հա մա-

պա տաս խան ԴՆԹ-զոն դեր։ Օ րի նակ` թո քի քաղց կե ղի 

ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են գեն-յու րա հա տուկ զոն-

դեր, հայտ նա բե րե լու հա մար EGFR գե նը (տե ղա կա յու-

մը 7p12) և C-MYC գե նը (տե ղա կա յու մը 8q24.12-24.13)։ 

Շա գա նա կա գեղ ձի քաղց կե ղի ժա մա նակ օգ տա գոր ծում 

են զոն դեր` LPL գե նի (լի պոպ րո տե ին լի պա զայի գեն` 

տե ղա կա յու մը 8p22) և C-MYC գե նի (տե ղա կա յու մը 

8q24.12-24.13) հայտ նա բեր ման հա մար։ Մի զա պար-

կի քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում են 

քրո մո սոմ յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դեր 3, 7, 17-րդ քրո մո-

սոմ նե րի ա նե ուպ լո իդի ա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար 

և գեն-յու րա հա տուկ զոնդ 9-րդ քրո մո սո մի կարճ թևի 

21-րդ լո կու սի հայտ նա բեր ման հա մար։ Կրծ քա գեղ ձի 

քաղց կե ղի ա ռա վել չա րո րակ տա րա տե սակ նե րին բնո-

րոշ է HER2/neu գե նի (տե ղա կա յու մը 17q21) ա մպ լի ֆի-

կա ցի ան, ո րի հայտ նա բե րու մը վկա յում է հի վան դու թյան 

ագ րե սիվ ըն թաց քի մա սին։ Կան նաև սին թեզ ված գեն 

յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոն դեր սար կո մա նե րի տար բեր տե-

սակ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով։

CISH և FISH մե թոդ նե րը ար դյու նա վետ կեր պով կի-

րառ վում են նաև քի մի ո թե րապև տիկ պրե պա րատ նե րի 

ճշգ րիտ ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցում։ Խոս քը գնում է 

նոր սերն դի քի մի ո թե րապև տիկ պրե պա րատ նե րի մա-

սին, ո րոնք ընտ րո ղա բար ազ դում են ու ռուց քային բջիջ-

նե րի վրա` կապ վե լով նրանց մա կե րե սին տե ղա կայ ված 

ռե ցեպ տոր նե րի հետ։ Մաս նա վո րա պես Հեր ցեպ տին 

(տ րաս տու զու մաբ) դե ղա մի ջո ցը լայ նո րեն կի րառ վում է 

կրծ քա գեղ ձի քաղց քե ղի բուժ ման մեջ և ու սում նա սիր-

վում է նրա ար դյու նա վե տու թյու նը թո քե րի, ստա մոք սի 

և մի զա պար կի քաղց քե ղի բուժ ման գոր ծըն թա ցում։ 

Հեր ցեպ տի նը ի րե նից ներ կա յաց նում է մո նոկ լո նալ հա-

կա մար մին, ո րը կապ վում է ու ռուց քային բջ ջի մա կե րե-

սին տե ղա կայ ված HER2 ռե ցեպ տո րի հետ` թող նե լով 

բջ ջի վրա ցի տո տոք սիկ ազ դե ցու թյուն։ Այն նաև ակ տի-

վաց նում է ա պոպ տո զը, ը նկ ճում բջիջ նե րի բազ մա ցու-

մը և ան գի ո գե նե զը։ Գրա կա նու թյան տվյալ նե րով HER2 

սպի տա կու ցի հի պե րէքսպ րե սի ան հան դի պում է կաթ-

նա գեղ ձի ին վա զիվ քաղց կե ղով հի վանդ նե րի 10-30%-ի 

մոտ և պայ մա նա վոր ված է HER-2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի-

այով, ո րը տե ղա կայ ված է 17-րդ քրո մո սո մում (17q21) 

[2]։ Ա պա ցուց ված է, որ HER2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան 

և սպի տա կու ցի հի պե րէքսպ րե սի ան պայ մա նա վո րում 

են հի վան դու թյան ագ րե սիվ ըն թաց քը ու ան բա րե-

նպաստ ել քը և հիմք են հան դի սա նում հեր ցեպ տի նի 

նշա նակ ման հա մար։ Հեր ցեպ տի նով բուժ ման հա մար 

ան հրա ժեշտ է ճշգ րիտ հաս տա տել HER2 գե նի ա մպ լի-

ֆի կա ցի ան, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում թան կար ժեք 

դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մը լի նում է ա նար դյունք, ի սկ 

եր բեմն վա տաց նում է հի վան դու թյան ըն թաց քը։ Ներ կա-

յումս HER2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան (կամ HER2 սպի տա-

կու ցի հի պեր էքսպ րե սի ան) ո րո շե լու հա մար կի րա ռում 

են ի մու նո հիս տո քի մի ա կան, FISH և CISH մե թոդ նե րը։ 

Ի մու նո հիս տո քի մի ա կան մե թո դի ար դյունք նե րը գնա-

հա տում են 3 բա լա նի հա մա կար գով, 1+ նշա նա կում է 

հի պե րէքսպ րե սի ան բա ցա կա յում է, 3+` կա հի պե րէքսպ-

րե սի ա, 2+-ի ժա մա նակ HER2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան 

հաս տա տել չի կա րե լի և ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ կա-

տա րել FISH կամ CISH հե տա զե տու թյուն (նկ. 2, 3) [3]։

FISH մե թո դով HER-2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան 

հայտ նա բե րե լու հա մար կի րառ վում է քրո մո սոմ յու րա-
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հա տուկ ԴՆԹ զոնդ` 17-րդ քրո մո սո մը հայտ նա բե րե լու 

հա մար (կա նաչ ազ դան շան) և գեն-յու րա հա տուկ ԴՆԹ- 

զոնդ HER2 գե նը հայտ նա բե րե լու հա մար (կար միր ազ-

դան շան)։ HER2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան հա մար վում է 

դրա կան, ե րբ կար միր ազ դան շա նը գե րա զան ցում է կա-

նա չին 2 և ա վե լի ան գամ։ CISH մե թո դով HER2 գե նի 

ա մպ լի ֆի կա ցի ան հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կի րառ-

վում է մեկ գեն-յու րա հա տուկ ԴՆԹ-զոնդ` HER2 գե նը 

հայտ նա բե րե լու հա մար, ո րը լու սային ման րա դի տա կով 

եր ևում է շա գա նա կա գույն գու նակ նե րի տես քով։ HER2 

գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի ան հա մար վում է դրա կան, ե րբ մեկ 

բջ ջում դրանց քա նա կը 6-ից ա վել է։ 1-ից 2 ազ դան շան-

նե րի դեպ քում ա մպ լի ֆի կա ցի ան հա մար վում է բա ցա-

սա կան, ի սկ 3-ից 5 ազ դան շան նե րի դեպ քում կա րիք կա 

լրա ցու ցիչ կա տա րել FISH հե տա զո տու թյուն, քա նի որ 

այդ պի սի ար դյուն քը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ոչ 

մի այն HER2 գե նի ա մպ լի ֆի կա ցի այով այլ նաև 17-րդ 

քրո մո սո մի պո լիպ լոի դի այով։

Մոսկ վայի Պ.Ա. Հեր ցե նի ան վան ու ռուց քա բա նու-

թյան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու տում 2008թ-ի 

ըն թաց քում կա տար վել է կաթ նա գեղ ձի ին վա զիվ քաղց-

կե ղով 40 հի վանդ նե րից վերց րած հետ վի րա հա տա կան 

(բի ոպ սի ոն) նյու թի ու սում նա սի րու թյուն FISH և CISH 

մե թոդ նե րով, ո րոնց ի մու նո հիս տո քի մի ա կան հե տա-

զո տու թյան ժա մա նակ ստաց վել է 2+ [2]։ FISH մե թո-

դի կի րառ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ HER2 գե նի 

ա մպ լի ֆի կա ցի ա կա 14 (35%) հի վանդ նե րի մոտ, ի սկ 

26 (65%) հի վանդ նե րի մոտ ա մպ լի ֆի կա ցի ան բա ցա կա-

յում է։ CISH մե թո դով ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում 

ստաց վել են հետ ևյալ ար դյունք նե րը` HER2 գե նի ու ժեղ 

ա մպ լի ֆի կա ցի ա` 6 (15%) դեպք, թույլ ա մպ լի ֆի կա ցի ա` 

6 (15%) դեպք, ա մպ լի ֆի կա ցի ան բա ցա կա յում է` 28 

(70%) դեպք։ 

Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հե ղի նակ նե րը հան-

գել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ HER2 գե նի ա մպ լի ֆի-

կա ցի ան հայտ նա բե րե լու հա մար FISH մե թո դը ա վե-

լի ին ֆոր մա տիվ է և ներ կա յումս հա մար վում է «ոս կե 

ստան դարտ», սա կայն կի րառ ման տե սա կե տից բարդ է 

և թան կար ժեք։

CISH մե թո դի ա ռա վե լու թյու նը FISH մե թո դի հա-

մե մատ կա յա նում է նրա նում, որ հե տա զո տու թյան այս 

տե սա կի ժա մա նակ պահ պան վում է հյուս ված քի մոր ֆո-

լո գի ա կան պատ կե րը` հնա րա վո րու թյուն տա լով նույն 

պրե պա րա տի վրա գնա հա տել և մոր ֆո լո գի ա կան, և 

գե նե տիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Մյուս կող մից 

հիբ րի դի զա ցի այի ար դյունք նե րը գնա հատ վում են ոչ 

թե լյու մի նես ցեն տային այլ լու սային ման րա դի տա կի մի-

ջո ցով, ին չը ան հա մե մատ հեշ տաց նում է այդ պրո ցե սը 

և եր րորդ` CISH մե թո դով ստաց ված պրե պա րատ նե րը 

կա րե լի է եր կար ժա մա նակ պահ պա նել, մինչ դեռ FISH 

հե տա զո տու թյան ժա մա նակ դա հնա րա վոր չէ, քա նի 

որ ֆլյու րես ցեն տային ազ դան շան նե րը ա րագ ան հե տա-

նում ե ն։

Նկ.2 FISH, HER2 գենի ամպլիֆիկացիա, խոշորա ցում` 1000×

Նկ.3 CISH, HER2 գենի ամպլիֆիկացիա, խոշորացում` 1000×
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 Բա նա լի բա ռեր՝ պար բե րա կան հի վան դու թյուն, ա մի-

լոի դոզ, շի ճու կային ա մի լոիդ A սպի տա կուց (SAA), հյուս-

վա ծա բա նա կան ախ տո րո շում 

Պար բե րա կան հի վան դու թյու նը (ՊՀ) կամ ըն տա-

նե կան մի ջերկ րա ծո վյան տեն դը (Ը ՄՏ), ո րը աու տո սոմ-

ռե ցե սիվ ժա ռանգ վող հի վան դու թյուն է, կլի նի կո րեն 

ար տա հայտ վում է պար բե րա կան տեն դի նո պա նե րով` 

ու ղեկց ված շճա թա ղանթ նե րի` ո րո վայ նամ զի, թո քամզի, 

սի նո վի ալ թա ղանթ նե րի, ի նչ պես նաև սր տա պար կի 

բոր բո քու մով և հա ճախ ա մի լոի դո զի զար գա ցու մով [1, 

4, 5, 6, 15, 17, 26]։ Այն էթ նի կա կան նա խատ րա մադրվա-

ծու թյուն ու նե ցող հի վան դու թյուն է, ո րով հիմ նա կա նում 

հի վան դա նում են հայե րը, սե ֆարդ հրե ա նե րը, ա րաբ նե-

րը։ Հի վան դու թյու նը հան գեց նում է հաշ ման դա մու թյան 

և աշ խա տու նա կու թյան կորս տի բա վա կա նին ե րի տա-

սարդ տա րի քում, հետ ևա բար, այն նաև կար ևոր սո ցի-

ա լա կան խն դիր է և շա րու նա կում է մնալ որ պես հայ 

բժշ կա գի տու թյան ար դի ա կան և հրա տապ խն դիր նե րից 

մե կը։

 Հի վան դու թյան նախ նա կան նկա րա գի րը տր վել է 

դեռևս Sheppard Siegal-ի կող մից, ո րն ա ռա ջին ան գամ 

բնու թագ րե լով հի վան դու թյա նը բնո րոշ պե րի տո նի տի 

նո պա նե րը` այն ան վա նել է « բա րո րակ պա րոք սիզ մային 

պե րի տո նիտ»։ Ի սկ հե տա գա յում Hobart Reimann-ի կող-

մից ներ կա յաց վել է հի վան դու թյան ա ռա վել ամ բող-

ջա կան պատ կե րը` կոչ վե լով « պար բե րա կան հի վան-

դու թյուն»։ Թեև վեր ջին տա րի նե րին պար բե րա կան 

հի վան դու թյան մո լե կու լային-գե նե տի կա կան ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րի, է թի ո պա թո գե նե զի վե րա բե րյալ 

բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ կան կա տար ված, այ նո ւա-

մե նայ նիվ, հի վան դու թյան ախ տո րո շու մը հիմն վում է 

կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի վրա։ 

Եր կու մր ցա կից գի տա կան խմ բեր Ֆրան սի ա յում 

և Ա ՄՆ-ո ւմ եր կար տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն նե-

րի ար դյուն քում հայտ նա բե րե ցին պար բե րա կան հի-

վան դու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա վո րող MEFV 

(Mediterranean fever) գե նը և գրե թե մի ա ժա մա նակ 

հրա տա րա կե ցին ի րենց հա ջո ղու թյամբ ա վար տած աշ-

խա տանք նե րի ար դյունք նե րը։ Ա մե րի կյան խում բը գենն 

ան վա նեց « պի րին» (հու նա րեն` «կ րակ»), ի սկ ֆրան սի ա-

ցի հե տա զո տող նե րի խում բը` « մա րե նոստ րին» (լա տի նե-

րեն` « մեր ծո վը», հռո մե ա ցի ներն այս պես է ին ան վա նում 

Մի ջերկ րա կան ծո վը)։ MEFV գե նը տե ղա կայ ված է 16-

րդ քրո մո սո մի կարճ թևում, կազմ ված է 10 էկ զոն նե րից 

և գե նո մային ԴՆԹ-ո ւմ զբա ղեց նում է 15 kb տե ղա մաս 

(French FMF Consortium, 1997, International FMF Con-

sortium, 1997)։ Այն կո դա վո րում է պի րին/ մա րե նոստ րին 

կոչ վող սպի տա կու ցի սին թե զը, ո րը բաղ կա ցած է 781 

ա մի նաթ թու նե րից։ Ա ռա ջարկ ված կար ծիք նե րի հա մա-

ձայն, նրա նով են հրահր վում հի վան դու թյան նո պա-

նե րը [9, 16, 19]։ MEFV գե նի հայտ նա բե րու մից հե տո 

պար բե րա կան հի վան դու թյու նը լրաց րել է գե նե տի կո-

րեն պայ մա նա վոր ված հի վան դու թյուն նե րի շար քը, ո րի 

շնոր հիվ նոր ձևով են մեկ նա բան վում հի վան դու թյան 

պատ ճա ռա գի տու թյունն ու ախ տա ծա գու մը, մշակ վում 

են պար բե րա կան հի վան դու թյան վաղ ախ տո րոշ ման և 

բար դու թյուն նե րի կան խար գել ման նոր մե խա նիզմ ներ։ 

Բժշ կա գե նե տի կա կան վեր լու ծու թյան շնոր հիվ հաս-

տատ վել է նաև պար բե րա կան հի վան դու թյան ա տի պիկ 

կլի նի կա կան ձևե րի գո յու թյան փաս տը` գե նո մում եր կու 

տար բեր մու տա ցի ա նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 

(այս պես կոչ ված` ֆե նո տիպ 3)։ Գե նային մու տա ցի ա նե-

րի տե սա կի և հի վան դու թյան կլի նի կա լա բո րա տոր ցու-

ցա նիշ նե րի միջև փոխ կա պակց վա ծու թյու նը բա ցա կա-

յում է։ Վեր ջին ներս ար տա ցո լում են զուտ բոր բո քային 

պրո ցե սի ակ տի վու թյու նը և յու րա հա տուկ չեն ՊՀ-ի հա-

մար։ 

ՊՀ-ի նո պա նե րը, որ բնո րոշ վում են 2-4 ժամ, ի սկ 

եր բեմն էլ` 6 ժա մից մինչև 4 օր տևո ղու թյամբ, տեն դով, 

ո րո վայ նային կամ կրծ քա վան դա կի ցա վե րով` պե րի տո-

նի տով կամ պլև րի տով, հա մե մա տա բար հազ վա դեպ` 

պե րի կար դի տով, մաս նա վո րա պես խո շոր հո դե րում հո-

դա ցա վե րով` մո նոար տի կու լյար ա րթ րի տով, մկա նա ցա-

վե րով, ստո րին վեր ջույթ նե րի` ոտ նա թա թի և ներ բա նի 

մաշ կի է րի թե մա տոզ ցա նով, ա մոր ձիների բոր բո քու մով։ 

Ո րոշ դեպ քե րում նո պա ներն ըն թա նում են ա նախ տա-

նիշ տեն դի ձևով։ ՊՀ-ով տա ռա պող հի վանդ նե րի մե ծա-

մաս նու թյունն ի րենց ա ռա ջին նո պան ու նե ցել են մինչև 

20 տա րե կան հա սա կը։ Նո պա ներն ու ղեկց վում են ար-

տա հայտ ված բոր բո քային սուր փու լի պա տաս խա նով, 

հյուս վա ծա բա նո րեն բնու թագր վում են բազ մաձև-կո-

րի զա վոր լեյ կո ցիտ նե րի զանգ վա ծային ար տա գաղ թով 

դե պի հյուս վածք ներ։ Միջ նո պային շր ջա նում հի վանդ նե-

րը գործ նա կա նո րեն ա ռողջ են, թեև բոր բո քային ո րոշ 

կեն սա քի մի ա կան և ի մու նա բա նա կան ցու ցա նիշ ներ կա-

ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆԴ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
Խոս տի կյան Ն.Գ., Ե գա նյան Գ.Ա., Համ բար ձու մյան Ս.Վ.
ԵՊԲՀ, Ախ տա բա նա կան ա նա տո մի այի ամ բի ոն , Թե րա պի այի թիվ 2 ամ բի ոն
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րող են պահ պան վել։ Նո պա նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 

խիստ տա տան վում է հի վան դու թյան ո ղջ ըն թաց քում։ 

Նո պա նե րի մեծ հա ճա խա կա նու թյու նը` ա մս վա ըն թաց-

քում եր կու նո պայից ա վե լի, հա մար վում է պար բե րա կան 

հի վան դու թյան ըն թաց քի ծան րու թյան չա փա նիշ նե րից 

մե կը։ ՊՀ-ն հա ճախ դրս ևոր վում է վաղ ման կա կան հա-

սա կում` սկ սած կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րից, ըն թա նա-

լով ա տի պիկ նո պա նե րի ձևով` մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի 

կար ճա ժամ կետ, մի քա նի ժամ տևող բարձ րա ցում նե-

րով, ը նդ հա նուր ան հանգս տու թյամբ։ Հի վան դու թյան 

վաղ դրս ևոր ման և ծանր ըն թաց քի դեպ քում ե րե խա նե-

րի մոտ դիտ վում է ֆի զի կա կան և սե ռա կան զար գաց-

ման հա պա ղում։ Հա մա կար գային ա մի լոի դո զը ներ քին 

օր գան նե րում ՊՀ-ի հիմ նա կան բար դու թյունն է և ա ռա-

ջա նում է հյուս վածք նե րում շի ճու կային ա մի լոիդ A-ի 

(SAA) ոչ նոր մալ բա ղադ րիչ նե րի կու տակ ման հետ ևան-

քով [8, 19, 21, 22, 23]։ ՊՀ-ի ա ռա ջին ֆե նո տի պի դեպ-

քում ա մի լոի դո զը զար գա նում է հի վան դու թյա նը բնո րոշ 

հիմ նա կան կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի ի հայտ գա-

լուց մի քա նի տա րի ան ց, ի սկ ե րկ րորդ ֆե նո տի պի դեպ-

քում այն ՊՀ-ի ա ռա ջին և հիմ նա կան ախ տա նիշն է [18]։

 Գե նե տի կա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը պար զել 

են, որ MEFV գե նի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող մու-

տա ցի ա նե րը յոթն են` M694V (50,6%), V726A (22,3%), 

M680I (18,7%), R761H (3,2%), E148Q (2,2%), F479L 

(1,3%), M694I (0,4%), ո րոնք հայտ նա բեր վել են ՊՀ-ով 

հի վանդ նե րի 98,65%-ի մոտ։ MEFV գե նի եր կու մու տա-

ցի ա ներ կրող հի վանդ նե րը ՊՀ-ով հի վանդ նե րի ը նդ հա-

նուր թվում 80,8% են կազ մում, ի սկ մեկ և ե րեք մու-

տա ցի ներ կրող հի վանդ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար` 

18,5% և 0,7%։ Եր կու մու տա ցի ներ կրող հի վանդ նե րի 

շր ջա նում ա ռա վել հա ճախ հան դի պող գե նո տի պերն են` 

M694V/M694V (20,9%), M694V/V726A (18%), M694V/

M680I (12,7%), M680I/V726A (9,8%), M680I/M680I 

(3,4%), V726A/V726A (2,8%), M694V/R761H (2,8%)։ 

Հազ վա դեպ հան դի պում են F479L/F479L, V726A/R42W 

գե նո տի պե րը [7]։ Առ կա է փոխ կա պակց վա ծու թյուն 

ՊՀ-ի կլի նի կա կան և գե նե տի կա կան ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րի միջև։ Պարզ վել է, որ, M694V-ով հո մո-

զի գոտ հի վանդ նե րի մոտ ՊՀ-ն ա ռա վել ծանր ըն թացք 

ու նի, մեծ են նո պա նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, ա մի-

լոի դո զի զար գաց ման հա վա նա կա նու թյու նը, հի վան դու-

թյու նը հա ճախ բնո րոշ վում է ա տի պիկ ըն թաց քով [15]։ 

Ի սկ M694V և M680I մու տա ցի ա նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում հի վան դու թյունն ա ռա վել ծանր է ըն թա նում, 

ի հա մե մա տու թյուն V726A գե նո տի պի, ո րն ու նի հա մե-

մա տա բար բար վոք կան խո րո շում։ M694V հո մո զի գոտ 

մու տա ցի ա ներ կրող ՊՀ-ով հի վանդ նե րը, ո րոնք ե րի կա-

մի ա մի լոի դո զի զար գաց ման ռիս կի խումբ են կազ մում, 

հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քից բա ցի, նաև կոլ խի ցի-

նի հան դեպ ա նըն կա լու նա կու թյուն են դրս ևո րում ե րի-

կամ նե րի ա մի լոի դո զի նեֆ րո զային շր ջա նում։ Մինչ դեռ 

E148Q մու տա ցի ան պայ մա նա վո րում է հի վան դու թյան 

հա մե մա տա բար « թեթև» ֆե նո տիպ [28], ի սկ P369S գե-

նո տի պը բնո րոշ է ա նախ տա նիշ կրող նե րին։ Գե նե տի-

կա կան վեր լու ծու թյուն նե րը թույլ են տվել հայտ նա բե րել 

MEFV գե նի մու տա ցի ա ներ կրող նե րի չա փա զանց մեծ 

մա կար դակ` 1։5 հա րա բե րակ ցու թյուն հայ կա կան պո-

պու լյա ցի ա յում, ի հա մե մա տու թյուն Մի ջերկ րա ծո վային 

ա վա զա նի մյուս շր ջան նե րի [18]։ Հայտ նի է, որ կախ ված 

ՊՀ-ի ֆե նո տի պային դրս ևո րում նե րի ծան րու թյան աս-

տի ճա նից` մու տա ցի ա նե րը դա սա կարգ վում են հետ ևյալ 

հա ջոր դա կա նու թյամբ` M694V, M680I, V726A, R761H, 

F479L, E148Q, M694I։ 

Պար բե րա կան տեն դի զար գաց ման մե խա նիզմ նե-

րը ՊՀ-ի ժա մա նակ դեռևս լի ար ժեք բա ցատ րու թյուն 

չեն գտել։ Ա պա ցուց ված է, որ նեյտ րո ֆիլ ներն այս դեպ-

քում հան դի սա նում են շճա թա ղանթ նե րում բոր բո քային 

պա տաս խանն ի րա գոր ծող է ֆեկ տոր բջիջ ներ։ ՊՀ-ի 

սուր բոր բո քային գրո հի դեպ քում գե րակշ ռում է նեյտ-

րո ֆիլ նե րի ներսփ ռու մը դե պի շճա թա ղանթ ներ, ո րը 

վեր ջին նե րիս ու ժե ղա ցած ար տա գաղ թի հետ ևանք է 

[19]։ Շր ջա նա ռող նեյտ րո ֆիլ նե րում է քսպ րես վող պի-

րի նը հա վե լում է նշ ված բջիջ նե րի ակ տի վա ցու մը բոր-

բո քային գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ [9]։ Հայտ նի է, որ 

պի րի նը նոր մա յում, որ պես միջ նոր դա նյութ, վե րահս-

կում է բոր բո քային գոր ծըն թա ցը` կար գա վո րե լով վեր-

ջի նիս ա դեկ վատ ար տա հայտ վա ծու թյու նը։ Պի րինն 

ար տադրվում է նեյտ րո ֆիլ նե րում, է ո զի նո ֆիլ նե րում, 

մո նո ցիտ նե րում։ Հա վա նա բար, MEFV գե նի մու տա-

ցի այի հետևան քով ա ռա ջա ցած փո փոխ ված պի րինն 

ա նըն դու նակ է դրսևո րե լու իր զս պիչ ազ դե ցու թյու նը 

բոր բո քային գործ ըն թա ցում։ Այն դրս ևոր վում է որ պես 

կաս պազ-1-ի ակ տի վաց ման և IL-1-ի` բոր բո քային գոր-

ծըն թա ցում կենտ րո նա կան դեր ու նե ցող ցի տո կի նի 

ար տադ րու թյան ակ տի վաց ման կար գա վո րիչ։ Վերջ նա-

կա նա պես պար զա բան ված չէ, թե ո րն է նո պա նե րի հիմ-

նա կան դր դա պատ ճա ռը, և թե ին չու IL-1-ի գե րար տադ-

րու թյու նը ո րոշ ախ տա նիշ նե րի պատ ճառ է դառ նում և 

խիստ ո րո շա կի տե ղա կա յում է ու նե նում (օ ր.` հո դե րում 

կամ ո րո վայ նամ զում)։ Drenth J.P. և հա մա հե ղի նակ նե րը 

[11] հաս տա տել են ՊՀ-ի ժա մա նակ տեն դի նո պա նե րին 

ու ղեկ ցող բոր բո քային սուր փու լի պա տաս խա նի ար-

տա հայտ վա ծու թյան և պրո տե ին-խ թա նող միջ նոր դա-

նյու թե րի ակ տի վու թյան միջև փոխ կա պակց վա ծու թյուն։ 

Նրանք ու սում նա սի րել են հի վանդ նե րի ծայ րա մա սային 

ա րյան մո նո ցիտ նե րը հի վան դու թյան միջ նո պային շր ջա-

նում և պար զել, որ նոր մայի հա մե մա տու թյամբ վեր ջին-
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նե րից ան ջատ վել է ա վե լի մեծ քա նա կու թյան IL-1β, IL-6 

և TNF-α։ Փորձ նա կա նո րեն ծայ րա մա սային ա րյան մո-

նո ցիտ նե րի խթա նու մը լի պո պո լի սա խա րիդ նե րով հան-

գեց րել է ցի տո կին նե րի, հետևա բար նաև` բոր բո քային 

սուր փու լի պրո տե ին նե րի ար տադ րու թյան խթան մա նը, 

ին չը բնո րոշ է ՊՀ-ի նո պայի շր ջա նին։ Ներ կա յաց ված 

տվյալ նե րը հա մա հունչ են մեկ այլ ու սում նա սի րու թյան 

ար դյունք նե րի հետ, ը ստ ո րի, ՊՀ-ի գրո հի ժա մա նակ 

բոր բո քային սուր փու լի պա տաս խա նը պայ մա նա վոր-

ված է ցի տո կին նե րի ձեր բա զա տու մով, այն ու ղեկց վում 

է շի ճու կային A ա մի լոի դային սպի տա կու ցի (SAA) և C 

ռե ակ տիվ սպի տա կու ցի խտու թյան մե ծաց մամբ ա րյան 

պլազ մա յում, ո րոնք պահ պան վում են բարձր մա կար-

դա կի վրա նաև միջ նո պային շր ջա նում` ա ռողջ նե րի 

հա մե մա տու թյամբ։ Օբ լի գատ հե տե րո զի գոտ նե րը ևս 

բոր բո քային սուր փու լի պա տաս խա նի հա կում ու նեն։ 

Այս պի սով` IL-1-ի, որ պես հզոր բոր բո քային ցի տո կի նի, 

ակ տի վու թյու նը խթան վում է պի րի նի ազ դե ցու թյամբ, 

ո րի մա կար դա կը բարձր է ՊՀ-ի ժա մա նակ [9, 16]։ Հայտ-

նի է նաև, որ ՊՀ-ի բոր բո քային գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ 

մո նո ցիտ նե րի և նեյտ րո ֆիլ նե րի պար բե րա կան ակ տի-

վա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ման րէ ային էն դո տոք սի նի` 

լի պո պո լի սա խա րիդ նե րի հան դեպ նրանց ու ժե ղա ցած 

զգա յու նու թյամբ։ IL-4-ը, ո րը հան դես է գա լիս որ պես 

հա կա բոր բո քային ցի տո կին, թու լաց նում է էն դո տոք-

սի նի հան դեպ մո նո ցիտ նե րի պա տաս խա նը։ Ը ստ Ս.Ա. 

Ա վե տի սյա նի ու սում նա սի րու թյուն նե րի [2], ՊՀ-ի միջ նո-

պային շր ջա նում զգա լի ո րեն ու ժե ղա նում է մո նո ցիտ նե-

րի և գրա նու լո ցիտ նե րի ֆա գո ցի տար ակ տի վու թյու նը։ 

Պարզ վել է, որ PRP-ն (պ րո լի նով հա րուստ պո լի պեպ-

տիդ), օ ժտ ված լի նե լով ար տա հայտ ված թա ղան թա կա-

յու նաց նող և հա կաօք սի դան տային հատ կու թյուն նե րով, 

ը նկ ճում է ա մի լոիդ-նա խոր դող սպի տա կու ցի սին թե զը 

IL-1, IL-2, IL-6 ցի տո կին նե րի և հի պո ֆի զար պրո լակ տի-

նի ար տադ րու թյան կար գա վոր ման ճա նա պար հով [3]։ In 

vitro պայ ման նե րում PRP-ի կի րա ռու մը ՊՀ-ի նո պայի և 

միջ նո պային շր ջան նե րում ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն 

է ու նե ցել թա ղան թային ֆոս ֆո լի պիդ նե րի նյու թա փո-

խա նա կու թյան վրա, և դիտ վել է հի վան դու թյան ցու ցա-

նիշ նե րի նոր մա վոր ման մի տում։ 

Հայտ նի է, որ հա մա կար գային ա մի լոի դո զի զար-

գաց ման գոր ծըն թա ցում ա ռանց քային նշա նա կու թյուն 

ու նեն հյուս վածք նե րի վնա սու մը և բոր բո քու մը, ո րը 

հան գեց նում է շի ճու կային ա մի լոի դային A-ս պի տա կու-

ցի (SAA) մա կար դա կի բարձ րաց մանն ա րյան մեջ (նոր-

մա յում նրա քա նա կու թյունն ա րյան պլազ մա յում չն չին 

է` 1-3մգ/լ, ի սկ բոր բոք ման ժա մա նակ հաս նում է ա վե լի 

քան 1000մգ/լ-ի` պահ պան վե լով բոր բո քային գոր ծըն-

թա ցի ակ տի վու թյան ո ղջ ըն թաց քում)։ SAA սպի տա կու-

ցը սին թեզ վում է հիմ նա կա նում հե պա տո ցիտ նե րում` 

IL-1 և IL-6 ցի տո կին նե րի ազ դե ցու թյամբ։ Լյար դում 

տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն SAA սպի տա կու ցի սին թեզ, 

այլև նրա տար րա լու ծում, ո րով էլ ա պա հով վում է նոր-

մա յում ա րյան պլազ մա յում վեր ջի նիս մշ տա պես առ կա 

չն չին քա նա կու թյու նը։ SAA սպի տա կու ցի մա կար դակն 

ա րյան պլազ մա յում պայ մա նա վոր ված է նաև մակ րո-

ֆա գային հա մա կար գի ակ տի վու թյու նից։ Սո վո րա բար, 

բոր բոք ման ժա մա նակ SAA սպի տա կու ցի մա կար դա կի 

բարձ րա ցու մը չի հան գեց նում ա մի լոի դո զի, քա նի որ 

նրա ա վել ցու կն ա րյան մի ջից կլան վում է մո նո ցիտ նե րի 

և մակ րո ֆա գե րի կող մից և նրանց ֆեր մենտ նե րի ազ դե-

ցու թյամբ տար րա լուծ վում ամ բող ջու թյամբ` մինչև լու-

ծե լի վերջ նա կան ար գա սիք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Հա վա-

նա կան է, որ ա մի լոի դոզ զար գա նում է այն հի վանդ նե րի 

մոտ, ո րոնք ու նեն նշ ված ֆեր մենտ նե րի ան բա վա րա րու-

թյուն, ո րն էլ հան գեց նում է SAA սպի տա կու ցի ոչ լի ար-

ժեք տար րա լուծ մա նը և AA-ա մի լոի դային սպի տա կու ցի 

ձևա վոր մա նը։ SAA սպի տա կու ցի մո լե կու լի գե նե տի կո-

րեն պայ մա նա վոր ված կա ռուց ված քային շե ղում նե րը 

դի մադ րո ղու նակ են դարձ նում վեր ջի նիս մո նո ցիտ նե րի 

տար րա լու ծիչ հատ կու թյան հան դեպ։ Դեռևս վերջ նա-

կա նա պես բա ցա հայտ ված և բնու թագր ված չեն այն 

բջիջ նե րը, ո րոնք մաս նակ ցում են սպի տա կուց-նա խորդ-

նե րից ա մի լոի դային թե լիկ նե րի ձևա վոր մա նը, թե պետ 

այս ֆունկ ցի ան հիմ նա կա նում վե րագր վում է մակ րո ֆա-

գե րին [19]։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա մի աս նա կան կար ծիք, 

որ ա մի լոի դային թե լիկ ներն ար տադր վում են մե զեն քի-

մային ծագ ման կամ բի ալ բջիջ նե րի` ա մի լոի դոբ լաստ-

նե րի կող մից, ո րոնք ար մա տա կան ը նդ հան րու թյուն 

ու նեն ֆիբ րոբ լաստ նե րի, ռե տի կու լային, պլազ մա տիկ, 

էն դո թե լային բջիջ նե րի հետ։ Նշ վա ծից հետ ևում է, որ 

ա մի լոի դոբ լաստ նե րի աղ բյուր կա րող են հան դի սա նալ 

տար բեր օր գան նե րի և հյուս վածք նե րի մաս նա գի տաց-

ված մե զեն քի մային բջիջ նե րի նա խորդ նե րը` կախ ված 

օր գա նի կամ հյուս ված քի կա ռուց ված քա գոր ծա ռա կան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից (ե րի կա մում` մե զան գի ո-

ցիտ նե րը կամ էն դո թե լային բջիջ նե րը, լյար դում` կուպ-

ֆե րյան բջիջ նե րը, փայ ծա ղում` ռե տի կու լային բջիջ նե-

րը, սր տում` կար դի ո մի ո ցիտ նե րը, ա նոթ նե րի պա տում` 

հարթ մկա նաբ ջիջ նե րը և այլն)։ Այս պի սով` ա մի լոի դի 

թե լի կային բա ղադ րա մա սի ձևա ծագ ման գոր ծըն թացն 

ի րա կա նա նում է 3 հա ջոր դա կան փու լե րով` լյար դում 

SAA սպի տա կու ցի սին թե զի խթա նում IL-1-ով, ո րը հան-

գեց նում է նա խա ամի լոի դային SAA սպի տա կու ցի մա-

կար դա կի բարձ րաց մանն ա րյան պլազ մա յում, նրա ոչ 

լրիվ ֆեր մեն տա տիվ դեգ րա դա ցի ա մակ րո ֆա գե րով և 

լու ծե լի AA-ս պի տա կու ցի գո յա ցում, և վեր ջի նից ա մի լոի-

դային թե լիկ նե րի կա ռու ցում ա մի լոի դոբ լաստ նե րում` 
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ա մի լոիդ-խ թա նող գոր ծո նի ազ դե ցու թյամբ [30]։ Ա մի լոի-

դոբ լաստ նե րի գոր ծու նե ու թյա նը` ա մի լոի դային թե լիկ-

նե րի ձևա վոր մա նը զու գա հեռ ըն թա նում է նաև նրանց 

տար րա լու ծում ա մի լոի դոկ լաստ նե րի մի ջո ցով (ա մի լոի-

դոկ լա զի ա), որ տեղ սա կայն գե րակշ ռում է ա մի լոի դային 

թե լիկ նե րի գո յաց ման գոր ծըն թա ցը։ Այն բա ցատր վում 

է ա մի լոի դային սպի տա կու ցի հան դեպ հան դուր ժո ղա-

կա նու թյան (տո լե րան տու թյան) ձևա վո րու մով։ Ա մի լոի-

դային թե լիկ նե րի հետ պլազ մայի գլի կոպ րո տե իդ նե-

րի, հյուս ված քային քոնդ րոի տին սուլ ֆա տի մի ա ցումն 

ա վարտ վում է բարդ գլի կոպ րո տե իդ ա մի լոի դի ա ռա-

ջաց մամբ։ 

Ըստ Գ.Ա. Ե գա նյա նի հե տա զո տու թյուն նե րի ար-

դյունք նե րի [5] են թադր վում է, որ դեռևս AA ա մի լոի դո-

զի գաղտ նի (նա խապ րո տե ի նու րիկ) շր ջա նում ա րյան 

մեջ կու տակ վում են յու րա հա տուկ հա կա մար մին ներ 

AA մի ջան կյալ, լու ծե լի սպի տա կու ցի հան դեպ, ո րոնց 

հայտ նա բե րու մը կար ևոր է ա մի լոի դո զի հնա րա վո րինս 

վաղ ախ տո րոշ ման հա մար։ Սա կայն, ա մի լոի դո գե նե զի 

գործ  ըն թա ցին զու գա հեռ ձևա վոր վող ի մու նա բա նա կան 

հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը AA սպի տա կու ցի հա կած նի 

հան դեպ ու ղեկց վում է վեր ջի նիս խտու թյան բարձ րաց-

մամբ ա րյան մեջ։ 

Ա մի լոի դային AA սպի տա կու ցը, ո րը թե լի կային նյու-

թի հիմ նա կան բաղ կա ցու ցիչ մասն է, ու նի 8,5kD մոլ/կ շիռ 

և կա ռուց ված քով նույ նան ման է շի ճու կային SAA սպի-

տա կու ցի NH2-տեր մի նա լին։ Ա մի լոի դի ար տադ րու թյան 

մե խա նիզմ նե րը դեռևս լի ո վին լու սա բան ված չեն։ Կան 

կար ծիք ներ, որ ա մի լոի դի ա ռա ջա ցումն ա ռանձ նա հա-

տուկ է յու րա քան չյուր ան հա տի հա մար, կամ պայ մա նա-

վոր ված է SAA-ի ի զո տի պով։ SAA սպի տա կու ցի հայտ նի 

ե րեք ի զո տի պե րից SAA 1.5-ը պայ մա նա վո րում է ա մի լոի-

դո զի ա ռա ջաց ման ա ռա վել նվազ հա վա նա կա նու թյուն̀  

կա յու նու թյուն ցու ցա բե րե լով մատ րիք սային մե տա լոպ րո-

տե ի նազ նե րով (հատ կա պես MMP-1ով) դեգ րա դա ցի այի 

հան դեպ, ի տար բե րու թյուն SAA 1.1 և 1.3 ի զո տի պե րի, 

ո րոնք ա ռա վել ան կա յուն են դեգ րա դա ցի այի հան դեպ, 

դրա նով ի սկ նպաս տե լով ա մի լոի դո զի ա ռա ջաց մա-

նը̀ հատ կա պես թե լի կա գո յաց ման գոր ծըն թա ցին, կամ 

դրսևո րե լով ա մի լոիդ-խ թա նող գոր ծո նին հա ման ման 

ազ դե ցու թյուն [30]։ 

Գ րա կա նու թյան բազ մա թիվ տվյալ ներ վկա յում են, 

որ ա մի լոի դո զի զար գա ցու մը տևա կան գոր ծըն թաց է` 

կազ մե լով տաս նյակ և ա վե լի տա րի ներ, սա կայն ո րոշ 

դեպ քե րում այն կա րող է զար գա նալ ըն դա մե նը մի քա նի 

տար վա ըն թաց քում։ Հա մա կար գային ա մի լոի դո զը բնո-

րոշ վում է ա մի լոի դի ա ռա վել ար տա հայտ ված կու տա-

կում նե րով փայ ծա ղում, ո րը սո վո րա բար ա նախ տա նիշ է 

ըն թա նում, ե րի կամ նե րում, ո րն ար տա հայտ վում է սպի-

տա մի զու թյամբ և նեֆ րո տիկ հա մախ տա նի շով` այ նու-

հետև հան գեց նե լով ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան 

և հե մո դի ա լի զի ան հրա ժեշ տու թյան։ Ա վե լի ո ւշ ա մի լոի-

դային կու տա կում ներ են դիտ վում լյար դում, ա ղի նե րում, 

սր տում։ 

Ա մի լոի դո գե նե զի գոր ծըն թա ցում հյուս վածք նե րում 

ա մի լոի դային դե պո զիտ նե րի կու տա կու մը շա րու նակ-

վում է SAA սպի տա կու ցի գե րար տադ րու թյա նը զու գա-

հեռ։ AA ա մի լոի դո զի բուժ ման հիմ քում ըն կած է SAA 

սպի տա կու ցի քա նա կու թյան նվա զե ցումն ա րյան մեջ, 

քա նի որ այս ձևով կա րե լի է դան դա ղեց նել նոր ա մի-

լոի դային դե պո զիտ նե րի կու տակ ման գոր ծըն թա ցը։ 

Ե թե SAA սպի տա կու ցի մա կար դա կը պահ պան վում է 

նոր մային մոտ սահ ման նե րում` ա վե լի քիչ, քան 10մգ/լ, 

ա պա մեծ հա վա նա կա նու թյուն կա, որ ա մի լոի դային կու-

տա կում նե րը կա րող են աս տի ճա նա բար հետ զար գաց-

ման են թարկ վել, ո րը կա րող է բա րե լա վել ա մի լոի դո զով 

ախ տա հար ված օր գա նի ֆունկ ցի ան։ Ը նդ հա կա ռա կը, 

SAA սպի տա կու ցի խտու թյան եր կա րատև և հա րա ճուն 

բարձ րա ցու մը հան գեց նում է վատ թար ել քի։ 

ՊՀ-ով պայ մա նա վոր ված ա մի լոի դո զի տե ղա կա յու-

մը և օր գան նե րի ախ տա հար ման ար տա հայտ վա ծու-

թյու նը տար բեր ե ն։ Ա ռա վել հա ճախ և ա ռա վե լա չափ 

ախ տա հար վող ո րոշ օր գան ներ կա րող են եր բեմն ին-

տակտ մնալ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռա վե լա գույն ա մի լոի-

դային ախ տա հա րու մը դրս ևոր վում է ա նոթ նե րում, ե րի-

կամ նե րում, փայ ծա ղում։ 

Ե րի կա մային ա մի լոի դո զը ՊՀ-ի ա մե նա հա ճախ 

հան դի պող բար դու թյունն է, ո րը հան գեց նում է ե րի կամ-

նե րի ա մի լոի դային կնճ ռոտ ման և ե րի կա մային ան բա-

վա րա րու թյան, ո րն էլ ՊՀ-ով հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու-

թյան մահ վան պատ ճառն է հան դի սա նում։ Հայտ նի է, 

որ ե րի կամ նե րի ա մի լոի դային ախ տա հա րումն ար տա-

հայտ վում է ե րի կամ նե րի բր գե րում` ու ղիղ ա նոթ նե րի 

և հա վա քող խո ղո վակ նե րի ո ւղ ղու թյամբ, այ նու հետև 

կծիկ նե րում` մե զան գի ու մում, էն դո թե լի տակ, ա նոթ նե-

րի պա տե րում, խո ղո վակ նե րի սե փա կան թի թե ղի ո ւղ-

ղու թյամբ ա մի լոիդ նյու թի կու տա կում նե րով։ Սա կայն, 

ՊՀ-ի ժա մա նակ կա րող է դիտ վել նաև ե րի կամ նե րի ոչ 

ա մի լոի դային բնույ թի ախ տա հա րում։ Տվյալ նե րը վկա-

յում են, որ ՊՀ-ով և ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյամբ 

հի վանդ նե րի 5%-ի մոտ նշ վում է գլո մե րու լո նեֆ րի տի և 

պի ե լո նեֆ րի տի առ կա յու թյուն [6]։ 

Ի մու նա հյուս վա ծա քի մի ա կան վեր լու ծու թյամբ 

պարզ վել է, որ տրանս ֆոր մաց վող ա ճի գոր ծոն-β-1-ը 

կար ևոր դեր է խա ղում AA ե րի կա մային ա մի լոի դո զի 

զար գաց ման գոր ծըն թա ցում։ Վեր ջինս հե տա գա յում 

նշա նա կա լի ո րեն նպաս տում է ե րի կամ նե րի կեղ ևային 

շեր տի մի ջան կյալ հյուս ված քի ֆիբ րո զի զար գաց մա նը 
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[10]։ Կան տվյալ ներ, որ հղի ու թյու նը կա րող է խթա նել 

ՊՀ-ի հետ կապ ված ա մի լոի դո գե նե զը ե րի կամ նե րում։ 

Ե րի կա մի ա մի լոի դո զի հա րա ճուն զար գաց ման գոր ծըն-

թա ցում մեծ հակ վա ծու թյուն է ցու ցա բե րում M694V-ով 

հո մո զի գոտ գե նո տի պը [28]։ ՊՀ-ով պայ մա նա վոր ված 

ա մի լոի դո զի զար գաց ման հա մար գե նե տի կա կան գոր-

ծոն նե րից բա ցի, նշա նա կու թյուն ու նեն մի ջա վայ րի 

ո րոշ գոր ծոն ներ, ի նչ պես օ րի նակ այն հան գա ման քը, որ 

ա մի լոի դո զի ա ռա ջա ցու մը, ի տար բե րու թյուն Կա լի ֆոր-

նիա  յում բնակ վող հայե րի, գե րակշ ռում է Հա յաս տա նի 

հայե րի պո պու լյա ցի ա յում [15]։ Թեև ե րի կամ նե րի ախ-

տա հա րու մը ՊՀ-ի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող և ծանր 

բար դու թյուն նե րից է, սա կայն հի վան դու թյան ժա մա նակ 

ա մի լոի դո զի բա ցա ռա պես նեֆ րո պա թիկ տե սա կի մա-

սին պատ կե րա ցում նե րը ճիշտ չեն, քա նի որ, դի ա հերձ-

ման տվյալ նե րի հա մա ձայն, ո րոշ դեպ քե րում ՊՀ-ին 

ա ռա վել քիչ բնո րոշ ո րոշ ախ տա հա րում նե րը գե րակշ-

ռում են, ի նչ պես օ րի նակ` մա կե րի կամ նե րի, վա հա նա-

գեղ ձի, սր տի ա մի լոի դո զը։ 

Սր տի ա մի լոի դո զը քրո նի կա կան հա րա ճուն ախ-

տա հա րում է, ո րն ար տա հայտ վում է սր տի հա ղոր դա կա-

նու թյան խան գա րում նե րով, նա խասր տե րի ֆիբ րի լյա-

ցի այով, փո րոքային ա ռիթ մի այով, կան գային սր տային 

ան բա վա րա րու թյամբ, աս ցի տով [12]։ Այն բնո րոշ վում 

է ա սի մետ րիկ միջ նա պա տային գե րա ճով, ո րը հան գեց-

նում է ար տա տար ու ղու օ բստ րուկ ցի այի, նա խա սիրտ-

փո րո քային փա կան նե րի հաս տա ցու մով, նա խասր տե-

րի լայ նա ցու մով, ձախ փո րո քի պա տի հաս տա ցու մով։ 

Սրտի ա մի լոի դային ախ տա հար ման վաղ ախ տո րոշ ման 

և բուժ ման դեպ քում հնա րա վոր է բա րե լա վել հի վան դու-

թյան ըն թաց քը և ել քը [27]։ Ը նդ ո րում, բու ժա կան մի-

ջո ցա ռում նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն մինչև սր տային 

ան բա վա րա րու թյան զար գա ցու մը։ Հո գե հու զա կան և 

ֆի զի կա կան սթ րե սը, ի նչ պես նաև M694V մու տա ցիա-

յի հո մո զի գոտ վի ճա կը կա րող են դիտ վել որ պես ՊՀ-ի 

ժա մա նակ սր տի ա մի լոի դային ախ տա հար ման վճ ռո րոշ 

ռիս կի գոր ծոն ներ [6]։ 

ՊՀ-ով պայ մա նա վոր ված կար դի ո պա թիկ ա մի-

լոի դո զի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած սր տային ան բա վա-

րա րու թյու նը ան հրա ժեշտ է լի նում տար բե րա կել այլ 

պատ ճառ նե րից` սր տի ի շե միկ, հի պեր տո նիկ հի վան-

դու թյուն նե րից, փո րո քային սիս տո լիկ խան գա րում նե-

րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած սր տային ան բա վա րա րու-

թյու նից, քան զի հա մա կար գային ա մի լոի դո զի դեպ քում 

տար բեր օր գան-հա մա կար գե րի ը նդ գր կու մը գոր ծըն-

թա ցի մեջ դժ վա րաց նում է ախ տո րո շու մը [25]։ Նկա-

րագրված են դեպ քեր, ե րբ սր տի և ա ղի նե րի ա մի լոի-

դային ախ տա հա րում նե րը կլի նի կո րեն դրս ևոր վել են 

ՊՀ-ով հի վան դի ե րի կա մի հա ջող փոխ պատ վաս տու մից 

տա րի ներ ան ց մի այն։ Այս դեպ քում մահ վան պատ ճառ է 

հան դի սա նում սր տային ա մի լոի դո զի հետ ևան քով ա ռա-

ջա ցած սր տային ան բա վա րա րու թյու նը։ Սա կայն, մի 

շարք դեպ քե րում սր տային ան բա վա րա րու թյու նը, որ-

պես սր տի ա մի լոի դային ախ տա հար ման ե լք, մահ վան 

պատ ճառ կա րող է դառ նալ մինչև ե րի կա մի ա մի լոի դո զի 

հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ու րե մի այի զար գա ցու մը։ 

ՊՀ-ի ժա մա նակ թո քային սփ ռուն ա մի լոի դո զը հա-

ճախ կլի նի կո րեն դրս ևոր վում է թո քա բոր բի ձևով։ Այն 

ու ղեկց վում է թո քամ զի թեր թիկ նե րի միջև կպում նե րի 

ա ռա ջա ցու մով, թո քամ զի սկ լե րո զով կամ ա մի լոի դո զով 

[4]։ Թո քային ա մի լոի դո զը, ը ստ մի շարք հե ղի նակ նե րի 

ար տա հայ տած կար ծի քի, սո վո րա բար կլի նի կո րեն ար-

տա հայտ վում է թո քային հի պեր տեն զի այի ձևով, ար դեն 

ի սկ առ կա ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան շր ջա նում 

[13, 26]։ 

ՊՀ-ին բնո րոշ է նաև ներ զա տիչ (էն դոկ րին) գեղ ձե-

րի ա մի լոի դային ախ տա հա րում նե րով պայ մա նա վոր-

ված բազ մա գեղ ձային ներ զա տիչ ան բա վա րա րու թյու նը։ 

Թեև ա մի լոի դոզն ը նդ գր կում է տար բեր ներ զա տիչ գեղ-

ձեր` մա կե րի կամ ներ, վա հա նա գեղձ, հար վա հա նա գեղձ, 

ա մոր ձի ներ, սա կայն նրան ցում կլի նի կո րեն դրս ևոր վող 

գոր ծա ռա կան բնույ թի նշա նա կա լի խան գա րում ներն 

ա կն հայտ չեն։ Այս պի սով` ներ զա տիչ ան բա վա րա րու-

թյունն ու նի գաղտ նի կամ նվազ ախ տա նի շային բնույթ 

և հա ճախ դրս ևոր վում է ա մի լոի դային ախ տա հա րում-

նե րի խիստ ար տա հայտ վա ծու թյան դեպ քում։ 

ՊՀ-ի հետ հա մակց ված հի վան դու թյուն նե րը տա-

րաբ նույթ ե ն։ Գրա կա նու թյան տվյալ նե րը վկա յում են, 

որ ՊՀ-ով տա ռա պող հի վանդ նե րի սր տի ռև մա տիկ 

ախ տա հար ման հակ վա ծու թյունն ա ռա վել մեծ է։ Ը նդ 

ո րում, գե րա կայող ստ րեպ տո կո կային վա րա կը կա րող է 

խթա նել ՊՀ գրոհ նե րի ա ռա ջա ցու մը։ ՊՀ-ն եր բեմն ու ղե-

կց վում է հան գու ցա վոր պե րի ար տե րիի տով։ Հա մա կար-

գային ա նո թա բոր բե րով է բա ցատր վում որ պես ՊՀ-ին 

բնո րոշ բար դու թյուն, հա րե րի կա մային հյուս ված քում 

ա րյու նա զե ղում նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Պսա կաձև զար կե-

րակ նե րի ա նո թա բոր բը նպաս տա վոր պայ ման ներ կա-

րող է ստեղ ծել սր տամ կա նի ին ֆարկ տի զար գաց ման 

հա մար։ ՊՀ-ով տա ռա պող հի վանդ նե րի սր տամ կա նի 

ին ֆարկ տի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյունն ա ռա վել 

մեծ է [1]։ Սա կայն, ը ստ Langevitz P.-ի [20], ՊՀ-ով տա ռա-

պող և ման կա կան տա րի քից բու ժում ստա ցած ան ձանց 

շրջա նում սր տի ի շե միկ հի վան դու թյան (ՍԻՀ) ա վե լի մեծ 

հա վա նա կա նու թյուն չի դիտ վում։ ՊՀ-ին բնո րոշ է «են-

թակ լի նի կա կան» ա թե րոսկ լե րո զը, ո րն ա ռա վե լա պես 

պայ մա նա վոր ված է հա կաա թե րո գեն բարձր խտու թյան 

լի պոպ րո տե իդ նե րի մա կար դա կի խիստ նվազ մամբ։ ՈՒ-

ռուց քային հի վան դու թյուն նե րը ՊՀ-ի ժա մա նակ ո րոշ 



14 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

չա փով ա վե լի հազ վա դեպ են հան դի պում [1]։ 

ՊՀ-ի ժա մա նակ դիտ վող ախ տա բա նա կան պրո ցես-

նե րի` մաս նա վո րա պես ա մի լոի դո զի հնա րա վո րինս վաղ 

հայտ նա բե րու մը և վերջ նա կան ախ տո րո շու մը ներ կա-

յումս հիմն ված է բի ոպ սի ոն հե տա զո տու թյան վրա։ ՈՒ-

սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ՊՀ-ի ժա մա նակ 

հա մա կար գային ա մի լոի դո զի առ կա յու թյու նը հաս տա-

տե լու հա մար գործ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու-

նի ու ղիղ ա ղու բի ոպ սի այի ի րա կա նա ցու մը [25]։ Բիոպ-

սի ոն նյու թի ու սում նա սի րու թյու նը հա տուկ ներկ ման 

ե ղա նակ նե րով` զու գակց ված ի մու նո հիս տո քի մի ա կան 

մե թոդ նե րով և գե նե տի կա կան վեր լու ծու թյամբ, ա ռանց-

քային նշա նա կու թյուն ու նեն ՊՀ-ով պայ մա նա վոր ված 

ա մի լոի դո զի հայտ նա բեր ման հա մար։

Ս տա մոքս-ա ղի քային ու ղում ՊՀ-ի ժա մա նակ ա ռա-

վե լա չափ ա մի լոի դային ախ տա հա րումն ար տա հայտ-

վում է 12-մատ նյա ա ղի ում` ի հա մե մա տու թյուն ստա-

մոք սի, որ տեղ էլ ան տրալ բաժ նի ա մի լոի դոզն ա վե լի 

հա ճախ է հան դի պում, քան ստա մոք սի մարմ նում [5]։ 

Ozdemir B.H.-ն և հա մա հե ղի նակ նե րը [24] նշում են, 

որ վա հա նա գեղ ձի ա սեղ նային աս պի րա ցի ոն բի ոպ սի ոն 

հե տա զո տու թյու նը հա մե մա տա բար ա պա հով և հեշտ 

ի րա գոր ծե լի մի ջամ տու թյուն է խպի պային ա մի լոի դո զի 

ախ տո րոշ ման հա մար։ Ար տա հայտ ված է այն տե սա-

կե տը, որ խպի պային ա մի լոի դո զը նշա նա կա լի ազ դե-

ցու թյուն չի թող նում վա հա նա գեղ ձի ֆունկ ցի այի վրա, 

նույ նիսկ ե թե գեղ ձի պա րեն քի ման գրե թե ամ բող ջա պես 

փո խա րին վում է ա մի լոիդ նյու թով։

 Լյար դի ա մի լոի դային ախ տա հա րու մը հազ վա դեպ 

չէ, սա կայն հա ճախ կլի նի կո րեն չի դրս ևոր վում։ Շի ճու-

կային ֆոս ֆո լի պազ նե րի մա կար դա կի չա փա վոր բարձ-

րա ցու մը և հե պա տո մե գա լի ան այս ախ տա բա նու թյան 

ժա մա նակ ա մե նա հա ճախ հան դի պող նշան ներն ե ն։ 

Լյար դային ա մի լոի դո զի հայտ նա բեր ման հա մար ա ռա-

ջարկ վում է կի րա ռել լյար դի պունկ ցի ոն աս պի րա ցի ոն 

բի ոպ սի ոն ե ղա նա կը [14], որ տեղ հե տա գա հյուս վա-

ծա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ հնա րա վոր է լի նում 

հայտ նա բե րել ա մի լոիդ նյու թի կու տա կում ներ ճնշ ված, 

ա պ աճած հե պա տո ցիտ նե րի միջև, քրո նի կա կան բոր-

բոք մա նը բնո րոշ բջ ջային ռե ակ ցի ա և չախ տա հար ված 

լյար դային հյուս ված քի տե ղա մա սեր։ 

ՊՀ-ով հի վան դի ա մոր ձու բի ոպ սի ոն հե տա զո-

տու թյան մի ջո ցով հայտ նա բեր վում են ա մի լոիդ նյու թի 

ա ռատ կու տա կում ներ և սպեր մա տո գե նե զից զուրկ, 

հի ա լի նո զի են թարկ ված խո ղո վակ ներ [17]։ Այս հե-

տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 

մեծ է ՊՀ-ով հի վանդ նե րի ա զոոս պեր մի այի պատ ճա ռը 

հնա րա վո րինս վաղ բա ցա հայ տե լու, ա մոր ձու ա մի լոի-

դո զի հա րա ճու մը կան խե լու, սպեր մա տո գե նե զի վե րա-

կանգնմանն ո ւղղ ված բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներ ձեռ-

նար կե լու հա մար։ 

Van Gameren I.-ի և հա մա հե ղի նակ նե րի կող մից 

[29] ա մի լոի դո զի հայտ նա բեր ման հա մար կի րա ռու թյուն 

է գտել են թա մաշ կային ճար պաբջ ջան քի աս պի րա ցի այի 

և կոն գո կար մի րով ներկ ման ախ տո րո շիչ մե թո դը (տեխ-

նի կայի ար դյու նա վե տու թյունն ը ստ հե ղի նակ նե րի կազ-

մում է 80-93%, սա կայն այն 100%-ով յու րա հա տուկ է 

ա մի լոի դո զի հայտ նա բեր ման հա մար)։ Հե տա զո տու թյան 

բա ցա սա կան ար դյունք նե րի դեպ քում լրա ցու ցիչ հե տա-

զո տու թյան դրա կան ար դյունք ստա նա լու հա վա նա կա-

նու թյու նը չն չին է։ Ախ տա հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զո-

տու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն, եր բեմն են թա մաշ կային 

ճար պաբջ ջան քում ա մի լոի դո զը թույլ է ար տա հայտ ված 

նույ նիսկ ՊՀ-ի տեր մի նալ շր ջա նում, ե րբ ար դեն ի սկ 

զար գա ցել է ե րի կա մի ա մի լոիդ կնճ ռո տում, հետ ևա բար 

ո րո վայ նի ա ռա ջային պա տի ճար պաբջ ջան քի աս պի րա-

ցի ոն բի ոպ սի ոն ե ղա նա կը ա մի լոի դո զի ախ տո րոշ ման 

հա մար այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէ։ Հա մե մա տա-

բար նվազ ին ֆոր մա տիվ են նաև լյար դի, լն դի, ավ շային 

հան գույց նե րի, ո սկ րա ծու ծի բի ոպ սի ան, քա նի որ ՊՀ-ով 

պայ մա նա վոր ված ա մի լոի դո զը նրան ցում թույլ է ար-

տա հայտ ված։ Փայ ծա ղի բի ոպ սի ան մեծ կի րա ռու թյուն 

չի գտել` ա րյու նա հո սու թյան վտան գից ել նե լով։ Մաշ-

կի բի ոպ սի ան ևս ար դյու նա վետ չէ։ Հե ղի նա կի կող մից 

պաշտ պան վում է այն տե սա կե տը, որ ա մե նաար դյու նա-

վետ ե ղա նա կը ե րի կա մի բի ոպ սի ան է, քա նի որ ՊՀ-ի 

ժա մա նակ այն ա ռա վել հա ճախ է ախ տա հար վում ա մի-

լոի դո զով, սա կայն ա ռա վել նվազ տրավ մա տիկ և խիստ 

ին ֆոր մա տիվ է հա մար վում ստա մոքս-ա ղի քային ու ղու 

լոր ձա թա ղան թի, մաս նա վո րա պես` 12-մատ նյա ա ղու և 

ու ղիղ ա ղու բի ոպ սի ան։

 Ներ կա յումս խիստ ար դի ա կան է ա մի լոի դո զի վաղ 

ախ տո րոշ ման խն դի րը ՊՀ-ի ժա մա նակ։ Այս ա ռու մով 

մեր կող մից պլա նա վոր ված է ի րա կա նաց նել ժա մա նա-

կա կից և հա մե մա տա բար նվազ տրավ մա տիկ մե թոդ նե-

րի մշա կում և ներդ րում ա մի լոի դո զի վաղ` մինչպ րո տե ի-

նու րիկ շր ջա նում ախ տո րոշ ման հա մար։ 
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 Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 S U M M A R Y

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal  reces-
sive disorder characterized by recurrent fever, peritonitis, pleu-
ritis, pericarditis, skin lesions, arthritis. Renal amyloidosis may 
develop, leading to renal failure. Diagnosis is largely clinical, by 
genetic testing, by biopsy of histological material. AA (amyloid 
protein) is produced in very large amount during attacks and at 
a low rate between them, and accumulates mainly in the kid-
ney, spleen, gastrointestinal tract, heart, thyroid and in the other 
organs. FMF is caused by mutations in the MEFV gene, which 
codes for a protein pyrin/marenostrin. Various mutations of this 

gene lead to FMF, although some mutations cause a more se-
vere picture than others. Homozygotes for M694V may experi-
ence more severe disease and may be more likely to develop 
amyloidosis. Patients with V726A may be at a lower risk of devel-
oping amyloidosis. The function of pyrin has not been completely 
elucidated, but it appears to be a suppressor of the activation of 
caspase-1, the enzyme that stimulates production of interleukin-
1β, a cytokine central to the process of inflammation. It is not 
conclusively known what exactly sets off the attacks, and why 
overproduction of IL-1 would lead to particular symptoms in par-

MODERN APPROACHES TO THE PROBLEM OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER
Khostikyan N.G., Yeganyan G.A., Hambardzumyan S.V.
YSMU, Department of Pathological anatomy, Department of therapy No. 2
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ticular organs (e.g. joints or the peritoneal cavity). The concentra-
tion of  serum amyloid A protein (SAA) can increase from healthy 
levels of less than 3 mg/l to more than 1000 mg/l in the presence 
of inflammation, and it can remain elevated for as long as the 
inflammatory disease remains active. SAA can be converted into 
AA amyloid fibrils, and become lodged in various tissues. AA 
amyloid deposits tend to be greatest in the spleen, which does 
not usually cause any symptoms, and the kidneys which leads 
to kidney failure, requiring dialysis. The aim of treatment in AA 
amyloidosis is to control and reduce the amount of SAA in the 
blood. The lower the SAA concentration, the slower the rate of 
new amyloid deposition. If the level is maintained close to normal 
(i.e. less than 10 mg/l), there is at least a 50% chance that exist-
ing amyloid deposits will gradually regress, which maximises the 

chance of improvement in amyloidotic organ function. Even if the 
amyloid deposits merely stabilise, kidney function can improve. 
Persistent elevation of the SAA concentration is associated with 
poor outcome in the long term. In FMF patients is more frequent 
development of myocardial infarction. The frequency of acute 
rheumatic fever (ARF) in patients with FMF was also documented 
and the effects of preceding streptococcal infections on the ex-
acerbation of FMF were determined. Cardiac amyloidosis in FMF 
leads to heart failure. The lungs, involving in AA amyloidosis, 
often after the onset of renal failure clinically manifested as a 
pneumonia. Testicular amyloidosis in FMF patients can leads to 
azoospermia, and in this case consideration of testicular biopsy 
is recommended as early as possible in order to increase the 
chance of sperm retrieval.
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торы риска, ранняя манифестация, тяжесть течения, 

экспрессивность, семейная отягощенность.

Введение 

Периодическая болезнь (ПБ) или Семейная среди-

земноморская лихорадка (Familial Mediterranean Fever, 

FMF; ОMIM 249100 “Online Catalogue of Mendelian In-; ОMIM 249100 “Online Catalogue of Mendelian In-MIM 249100 “Online Catalogue of Mendelian In- 249100 “Online Catalogue of Mendelian In-Online Catalogue of Mendelian In- Catalogue of Mendelian In-Catalogue of Mendelian In- of Mendelian In-of Mendelian In- Mendelian In-Mendelian In- In-In-

heritance in Man”) - моногенное аутосомно-рецессив- in Man”) - моногенное аутосомно-рецессив-in Man”) - моногенное аутосомно-рецессив- Man”) - моногенное аутосомно-рецессив-Man”) - моногенное аутосомно-рецессив-”) - моногенное аутосомно-рецессив-

ное наследственное заболевание, которое является 

наиболее распространенным аутовоспалительным син-

дромом гетерогенной группы наследственных периоди-

ческих воспалительных лихорадок (Hereditary Periodic 

Fever Syndromes) и характеризуется спонтанными сте- Syndromes) и характеризуется спонтанными сте-Syndromes) и характеризуется спонтанными сте-) и характеризуется спонтанными сте-

реотипными приступами лихорадки и возвратных асеп-

тических серозитов (перитонит, плеврит, перикардит) 

[12,13].

ПБ - этнически значимое для армянской популяции 

заболевание, которое постоянно находится в центре 

внимания как медицинской науки, так и здравоохране-

ния Армении в целом. В последние годы наблюдается 

рост заболеваемости ПБ по всему миру, в том числе и 

в Армении, являющейся одним из самых неблагоприят-

ных эндемических регионов [1,2,4,11]. По данным Цент-

ра медицинской генетики и первичной охраны здоровья 

Армении (ЦМГ/ПОЗ), еженедельная обращаемость по 

ПБ составляет 35-50 новых случаев, а за период 1997-

2008 гг. в ЦМГ проведена молекулярная диагностика 

более 10000 пациентов. Несмотря на значительный 

прогресс в генетических исследованиях ПБ в армян-

ской популяции [1,3,11], необходимость исследования 

клинико-генетических корреляций у детей и оценки эф-

фективности использования молекулярно-генетическо-

го анализа для профилактики, ранней диагностики ПБ, 

а также коррекции колхицинотерапии остается важной 

и актуальной педиатрической проблемой. В этом аспек-

те, методы генодиагностики, успешно применяемые для 

многих менделирующих заболеваний, в последние годы 

широко используются в ЦМГ/ПОЗ для идентификации 

мутаций гена MEFV с целью ранней и точной генети-MEFV с целью ранней и точной генети- с целью ранней и точной генети-

ческой диагностики ПБ [1,3,12, 11,14]. 

В Республиканском детском центре ПБ (РДЦПБ), 

где с 1987 г. ведется диспансерное наблюдение детей, 

страдающих ПБ, ежегодно регистрируется в среднем 

300-350 первичных больных, а общее их число с 2003 

г. по настоящее время увеличилось с 500 до 1700. Осо-

бенно настораживает резкое увеличение за последние 

годы числа больных с ранней манифестацией болезни 

до 3-х лет (с 1,5% до 8,5%), в том числе, начиная с пер-

вых месяцев жизни [2,5]. Участились также клиничес-

кие варианты ПБ с повышенной экспрессивностью, ати-

пичным течением, а также семейные случаи болезни 

[3,5]. Исходя из этого, а также с учетом возможности 

развития тяжелых осложнений ПБ - необратимой ами-

лоидной нефропатии и спаечной болезни, становится 

очевидной актуальность ее диагностики на ранних ста-

диях болезни [6,9].

С учетом вышеизложенного целью данного кли-

нического исследования явилось выявление некоторых 

факторов риска ранней манифестации и повышенной 

экспрессивности ПБ у детей. В связи с этим, основыва-

ясь на данные о ведущей роли генетического фактора 

в патогенезе ПБ [1,9,11], нами изучалось влияние на-

иболее значимых для армянской популяции трех пато-

генных мутаций M694V, M680I, V726A и их генотипов 

[1,3,16], а также фактора семейной отягощенности по 

ПБ на ее раннее начало и тяжесть течения у детей. 

Материал и методы 

Исследовано 715 больных ПБ (438 мальчиков и 

277 девочек) в возрасте от 1 месяца до 17 лет (средний 

возраст 8,64±0,17), наблюдавшихся в РДЦПБ МК “Араб-

кир” с 1997 по 2007 гг. Диагноз ПБ устанавливался на 

основании общепринятых критериев диагностики в (МК 

“Арабкир”), а также генетического исследования му-

таций гена MEFV (ЦМГ/ПОЗ РА). Степень тяжести ПБ 

оценивалась в баллах (по шкале Tel-Hashomer) [11]. В 

целом у 91,1% больных ПБ (652) наблюдалось средне-

тяжелое и тяжелое течение ПБ. В большинстве случаев 

- 82,6% (у 591 больного) отмечалась средняя степень 

тяжести болезни, причем у 25% из них (у 145 детей) 

имелось пограничное с тяжелым течение (9-10 баллов).

ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕЙ МАНИФЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕННОЙ 
ЭКСПРЕССИВНОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ
Амарян Г.Г. 
Медицинский комплекс “Арабкир”, Институт здоровья детей и подростков, Республиканский детский центр 
периодической болезни, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци

УДК 616 - 009.7 - 039.13 - 053.2
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Статистическая обработка материала проводи-

лась на персональном компьютере Pentium-4 при помо-

щи стандартного пакета программы Epi-Info 2000.

Результаты исследования и обсуждение

Влияние патогенных мутаций M694V, M680I, 

V726A и их генотипов на риск ранней манифестации 

(в течение первых 5 лет жизни) и повышенной экспрес-

сивности ПБ нами исследовалось посредством их ран-

жирования по частоте встречаемости и патогенности. 

Вероятность раннего дебюта ПБ оценивалась при нали-

чии каждой из мутаций, как в гомозиготном, так и в ком-

паунд-гетерозиготном и простом-гетерозиготном вари-

антах. Исходя из этого, группы больных с указанными 

мутациями поочередно сравнивались друг с другом.

В начале оценивался риск ранней манифестации 

ПБ при наличии наиболее распространенной и пато-

генной мутации M694V. Последняя была обнаружена 

у 527 из 715 исследованных больных ПБ в различных 

генотипах, при этом у 118 из них наблюдалось начало 

болезни до 1-го года жизни, у 312 больных - до 3-го 

года жизни, у 406 детей – до 5-го года жизни.

Анализ показал, что по сравнению с пациентами 

без мутации M694V риск ранней манифестации ПБ у 

гомозигот M694V/M694V увеличивался от 2,4 до 3,5 

раз, а у компаунд-гетерозигот M694V/другие - от 1,8 до 

2,9 раз. Из рис. 2 и табл. 2 видно, что если при дебю-

те ПБ до 1-го года жизни более значимым был компа-

унд-гетерозиготный вариант мутации M694V, то началу 

болезни до 3-го года жизни одинаково часто способс-

твовали как гомозиготный, так и компаунд-гетерозигот-

ный генотипы по M694V, а вероятность развития ПБ в 

течение первых 5 лет жизни значительно (в 3.6 раза) 

повышалась при гомозиготном генотипе по M694V, воз-

можно, в связи с увеличением общего числа больных в 

целом.
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Рис. 1 Частота ранней манифестации ПБ при наличии 
мутации M694V

Таблица 1

Риск ранней манифестации ПБ при наличии мутации M694V

Возраст манифестации
Больные ПБ 
с мутацией 

M694V

Больные ПБ 
без мутации 

M694V
Риск ранней манифестацией ПБ

До 1 года жизни 118 21 OR=2,06(1,23 ÷ 3,48) χ2= 7,88; P <0,01
До 3 года жизни 312 67 OR=2,64 (1,84÷3,78) χ2= 30,60; P <0,0001

До 5 года жизни 406 117 OR=2,06 (1,42÷2,98) χ2= 15,47; P<0,0001

Референтные группы 21, 67, 117/188 – В числителе число больных с манифестацией ПБ
до 1, 3, 5-го года жизни без мутации M694V ; в знаменателе - общее число больных без M694V

Таблица 2

Риск ранней манифестации при разных генотипах по мутации M694V 

Генотип по мутации
M694V

Риск ранней манифестации в течение первых 5 лет жизни

До 1го года жизни До 3его года жизни До 5го года жизни

M694V/ M694V 
OR= 2,39; 

(1,33÷4,93)
χ2=9,09; 
P<0,002

OR= 2,36; 
(1,54÷3,60)

χ2=16,76; 
P<0,0004

OR= 3,54; 
(2,13÷5,94)

χ2=26,89; 
P<0,0001

M694V/ другие
OR=2,88; 

(1,64÷5,08) 
χ2= 15,08; 
P<0,0001

OR=2,36; 
(1,57÷3,54) 

χ2=18,33; 
P<0,004

OR=1,82; 
(1,19÷2,80) 

χ2= 7,76; 
P<0,005

M694V/ N 
OR=1.03; 

(0,37÷2,74) 
χ2= 0,03; 
P>0,05

OR=1,75; 
(0,94÷3,27) 

χ2= 3,01;
P>0,05

OR=1,08; 
(0,57÷2,05) 

χ2= 0,01;
P>0,05

Референтные группы 21, 67, 117/188 – В числителе число больных с манифестацией ПБ
до 1, 3, 5-го года жизни без мутации M694V ; в знаменателе - общее число больных без M694V



19ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

Как следует из рис. 1 и табл. 1, при наличии хотя 

бы одной мутации M694V риск ранней манифестации 

ПБ в течение первых пяти лет жизни возрастал от 2,06 

до 2,64 раз, и был наиболее выраженным при дебюте 

болезни до 3-х летнего возраста. 

Исследована также взаимосвязь между различны-

ми генотипами по мутации M694V и вероятностью ран-

него начала ПБ в течение первых пяти лет жизни (до 

1-го, 3-го, 5-го года жизни).
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Рис. 2 Распределение генотипов по мутации M694V у боль-
ных с ранней манифестацией ПБ

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что 

наличие мутации M694V в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состояниях является фактором риска 

ранней манифестации ПБ в течение первых 5 лет жиз-

ни, особенно до 3-х лет. В частности,

 � риск повышен в 2,4-3,5 раза при гомозиготном 

генотипе M694V/M694V, который чаще ассо-

циирован с началом ПБ в течение первых 5-лет 

жизни в целом, 

 � риск менее повышен (1,8-2,9 раза) при ком-

паунд-гетерозиготных генотипах по мутации 

M694V, чаще ассоциированных с манифеста-

цией ПБ до 3-его года жизни (особенно в груд-

ном возрасте), 

 � гетерозиготный генотип по M694V на ранний 

дебют ПБ существенного воздействия не ока-

зывает. 

Проведен пошаговый анализ влияния мутации 

M680I на раннее начало ПБ в течение первых 5 лет 

жизни. Среди 715 больных ПБ мутация M680I была об-

наружена у 159. Компаунд-гетерозиготы M694V/M680I 

составили 85 больных. Оставшиеся 74 пациента яви-

лись гомозиготами, гетерозиготными носителями и ком-

паунд-гетерозиготами (без M694V) по мутации M680I. 

Из них у 12 отмечалось начало болезни в течение 1 

года жизни, у 30 больных - до 3-х летнего возраста, а у 

50 детей – до 5-го года жизни.

Таблица 3

Риск ранней манифестацией ПБ при наличии мутации M680I 

Возраст манифестации
Больные ПБ

Риск ранней 
манифестацией ПБс мутацией 

M680I 
без мутации 

M680I 

До 1 года жизни 12 3 OR=2,13 (0,52÷12,50); ТВФ= 0,35

До 3 года жизни 30 7 OR=2,82 (1,01÷8,16); χ2=3,93; P<0,05

До 5 года жизни 50 16 OR=2,60 (1,06÷6,42); χ2=4,47; P<0,05

Референтные группы 14, 30, 58/96 – В числителе число больных с манифестацией ПБ
до 1, 3, 5-го года жизни без мутаций M680I и M694V; в знаменателе - общее число больных без мутаций M680I и M694V

Таблица 4

Распределение генотипов по мутации M680I у больных с ранней манифестацией ПБ

Генотипы по мутации
M680I

Больные с РМ с разными генотипами по мутации M680I 

До 1го года 
жизни

До 3го года 
жизни

До 5го года 
жизни

Общее число 
исследованных

M680I / M680I 3 7 11 16

M680I / другие 10 27 45 66

M680I / N 1 3 5 9

Референтные группы 14, 30, 58/96 – В числителе число больных с манифестацией ПБ
до 1, 3, 5-го года жизни без мутаций M680I и M694V; в знаменателе - общее число больных без

 мутаций M680I и M694V
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Рис. 3 Частота ранней манифестацией ПБ при наличии 
мутации M680I (%)

Как следует из табл. 3 и рис. 3, при наличии мута-

ции M680I риск ранней манифестации ПБ достоверно 

повышался (от 2,1 до 2,8 раз) и был наиболее высоким, 

как и у больных с мутацией M694V при начале симпто-

мов болезни до 3-его года жизни.

Статистический анализ воздействия различных 

M680I генотипов на раннее начало ПБ оказался неце-

лесообразным из-за малого числа больных в подгруп-

пах по генотипам после их распределения (табл. 4). Тем 

не менее, совершенно очевидна значимость мутации 

M680I при ранней манифестации ПБ в целом. 

Таким образом, наличие мутаций M694V и M680I 

повышает риск ранней манифестации ПБ, особенно в 

течение первых 3-х лет жизни. Однако у детей с M694V 

шанс раннего начала ПБ значимо высок уже в течение 

первого года жизни, а у больных с мутацией M680I – 

возрастает после 1-го года жизни. Это согласуется с 

данными [7,8,16] о более высокой пенетрантности му-

тации M694V и ее значимости для ранней манифеста-

ции ПБ, по сравнению с мутацией M680I. 

Мутация V726A была обнаружена у 224 из 715 

больных. Компаунд-гетерозиготный генотип по мута-

ции V726A ПБ был обнаружен у 197 пациентов, при-

чем в абсолютном большинстве случаев – в комбинации 

с основными патогенными мутациями M694V (V726A/

M694V) и M680I (V726A/M680I). После исключения 

последних, для статистического анализа влияния мута-

ции V726A на сроки начала ПБ осталась малочислен-

ная группа из 27 пациентов: 8 гомозигот V726A/ V726A 

и 19 гетерозиготных носителей V726A. 

Тем не менее, как видно из таблицы 5, у половины 

из них (у 13 из 27) отмечалось раннее начало ПБ: у 4-х 

больных первые симптомы ПБ появились в течение 1-го 

года жизни, у 8 детей — до 3-х летнего возраста, а у 12 

– до 5-го года жизни в целом. Кроме того, у больных с 

мутацией V726A и ранней манифестацией ПБ также, 

как и у носителей M694V и M680I, преобладали случаи 

наиболее раннего начала болезни — до 3-го года жизни 

(8/4). Эти данные указывают на очевидное влияние му-

тации V726A на раннее начало ПБ в целом. 

Таблица 5
Распределение генотипов по мутации V726A у больных с ранней манифестацией ПБ

Генотипы по мутации V726A
Больные с РМ с разными генотипами по мутации V726A 

До 5го года жизни После 5го года жизни Общее число 

V726A /V726A 3 5 8

V726A / N 10 9 19

Таблица 6 

Степень тяжести ПБ и риск ранней манифестации 

Степень тяжести ПБ (баллы)

Число больных

Риск ранней манифестации 

n=523 n=195

Возраст РМ

<5 года ≥5 года

Абс. % Абс. %

Легкая (≤5) 12 2,9% 51 26,2%

Средняя(6-10) 455 87,0% 136 69,7% OR =14,92 (7,50÷30,55); 

χ2= 97,42; P< 0,0001Тяжелая (≥11) 53 10,1% 8 4,1%
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Согласно данным ряда исследователей [6, 8], ран-

нее начало ПБ обычно коррелирует с более тяжелым 

течением болезни, а поздняя диагностика ПБ находится 

в обратной корреляции с возрастом манифестации, ве-

роятно, указывая на сложность ранней диагностики бо-

лезни. В связи с этим исследована также взаимосвязь 

между ранней манифестацией и степенью тяжести ПБ, 

как показателя повышенной экспрессивности.

0

100

200

300

400

500

600

n=523 n=195

<5 года ≥5  года

Число больных

Легкая (≤ 5) Средняя(6-10) Тяжелая (≥11)

Рис. 4 Степень тяжести ПБ и ранняя манифестация

При дебюте ПБ до 5-го года жизни достоверно 

чаще, чем при более позднем ее начале (после 5 лет), 

наблюдалось тяжелое и среднетяжелое течение бо-

лезни χ2=103,098; P<0,0001 (рис.4, табл. 6), с преоб-P<0,0001 (рис.4, табл. 6), с преоб-<0,0001 (рис.4, табл. 6), с преоб-

ладанием высокой степени тяжести (почти в 15 раз). 

Отсюда следует, что при ранней манифестации ПБ в 

течение первых 5 лет жизни существенно возрастает 

риск тяжелого течения болезни.

При изучении влияния мутаций M694V, M680I, 

V726A оказалось, что при наличии M694V у больных 

с ранней манифестацией ПБ степень тяжести болезни 

значительно выше, чем у пациентов с началом симпто-

мов после 5 лет, χ2=67,5; P<0,0001, при этом, относи-P<0,0001, при этом, относи-<0,0001, при этом, относи-

тельный риск (RR) тяжелого или среднетяжелого тече-RR) тяжелого или среднетяжелого тече-) тяжелого или среднетяжелого тече-

ния болезни возрастает в 1,2 раза (рис 6). 

У больных с мутацией V726A и ранним дебютом 

ПБ также, как и у носителей M694V, достоверно чаще 

встречались средняя и высокая степени тяжести бо-

лезни, а относительный риск (RR) их развития был в 1,7 

раза выше, чем при более позднем начале заболевания 

(рис. 5) χ2= 14,87; P< 0,0001. 

Аналогичная картина наблюдалась и у детей с му-

тацией M680I и ранней манифестацией, то есть, досто-M680I и ранней манифестацией, то есть, досто-680I и ранней манифестацией, то есть, досто-I и ранней манифестацией, то есть, досто- и ранней манифестацией, то есть, досто-

верно чаще встречалось среднетяжелое или тяжелое 

течение болезни (точная вероятность Фишера 0,0015) 

(рис. 5). 
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Из вышеуказанного следует, что наличие одной из 

трех патогенных мутаций M694V, M680I, V726A можно 

рассматривать как фактор риска ранней манифеста-

ции и отягощенного (тяжелого/ среднетяжелого) тече-

ния ПБ. 

С учетом доминирующей роли мутации M694V при 

ПБ проанализировано влияние различных ее генотипов 

на тяжесть течения при раннем ее начале. Оказалось, 

что гомозиготный по M694V генотип почти в 3,5 раза 

чаще ассоциируется с высокой степенью тяжести бо-

лезни, чем компаунд-гетерозиготные генотипы (M694V/

другие), (OR=3,44(1,69÷7,10); χ2=13,21; P<0,0003) (рис. 6). 
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Рис. 6 Степень тяжести ПБ, генотипы по мутации M694V 
при ранней манифестации 

Практически у всех гетерозигот по M694V/N при ран-M694V/N при ран-694V/N при ран-V/N при ран-/N при ран-N при ран- при ран-

нем начале ПБ диагностировалась средняя степень тя-

жести (у 36 из 38 больных), и наоборот, при более позднем 

ее дебюте, наблюдалось, в основном, легкое течение. Это 

согласуется с данными [10] о том, что для гетерозиготных 

носителей одной мутации MEFV, более характерно легкое 

клиническое течение ПБ, по сравнению с гомозиготами. 

Продолжение внутригруппового статистического 
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анализа по генотипам мутаций M680I, V726A оказа-M680I, V726A оказа-680I, V726A оказа-I, V726A оказа-, V726A оказа-V726A оказа-726A оказа-A оказа- оказа-

лось нецелесообразным из-за малочисленности под-

групп после соответствующего распределения боль-

ных. Тем не менее, из рис.7, 8 видно, что практически у 

всех больных с ранним началом ПБ и наличием мутаций 

M680I, V726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-680I, V726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-I, V726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-, V726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-V726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-726A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-A как в гомозиготном, так и в компаунд-ге- как в гомозиготном, так и в компаунд-ге-

терозиготных вариантах преобладало среднетяжелое 

течение болезни. 
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Рис. 7 Степень тяжести ПБ, генотипы по мутации M680I
при ранней манифестации 
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Рис. 8 Степень тяжести ПБ, генотипы по мутации V726A 
при ранней манифестации 

Таким образом, у больных ПБ с ранней манифеста-

цией гомозиготный генотип по M694V может рассмат-M694V может рассмат-694V может рассмат-V может рассмат- может рассмат-

риваться как фактор риска высокой степени тяжести 

болезни, а гомозиготы по M680I и V726A ассоциирова-M680I и V726A ассоциирова-680I и V726A ассоциирова-I и V726A ассоциирова- и V726A ассоциирова-V726A ассоциирова-726A ассоциирова-A ассоциирова- ассоциирова-

ны со средне-тяжелым течением болезни. Эти резуль-

таты согласуются с данными [8,11,13] а также ЦМГ/

ПОЗ и Международного Проекта “Meta-FMF” [14], V 

Международного Конгресса “ПБ и другие аутовоспали-

тельные заболевания” (Roma, 2008), о связи аллельных 

комбинаций локуса MEFV с тяжелым течением ПБ и о 

существенном влиянии на тяжесть заболевания ряда 

генетических и внешнесредовых факторов в популяци-

ях.

 Исследовано также возможное влияние срока мани-

фестации ПБ (до и после 5-го года жизни) на форму 

болезни (типичная/ классическая с полисерозитами 

или неполная, без полисерозитов), основываясь на кли-

ническую классификацию ПБ у детей в Армении [3].
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Рис. 9 Форма ПБ и ранняя манифестация

Как следует из рис. 9 при раннем дебюте вероят-

ность развития типичной формы ПБ в 4,4 раза выше, чем 

вероятность развития варианта с более ограниченны-

ми клиническими проявлениями (т.е. неполной формы) 

OR=4,44 (1,93÷10,34); χ2=14,82; P< 0,0001. Эти данные 

являются еще одним подтверждением того, что раннее 

начало ПБ характеризуется более тяжелым течением 

болезни с полисерозитами и вовлечением нескольких 

органов-систем. Следовательно, ранняя манифестация 

ПБ может иметь прогностическое значение для 

последующего определения степени тяжести болезни, 

что согласуется с данными литературы [10]. 

В таблице представлено распределение больных 

с ранней манифестацией ПБ и с мутациями M694V, 

M680I, V726A. 

Статистический анализ влияния генотипов с 

M694V, M680I, V726A на форму ПБ у больных с ранней 

манифестацией, основываясь на клиническую класси-

фикацию, предложенную еще до открытия гена и не 

включающую генетические показатели [4], не был це-

лесообразен. Вопрос о современной клинико-генети-

ческой классификации ПБ, в том числе интерпретация 

понятия типичного/атипичного течения болезни, в на-

стоящее время продолжает широко дискутироваться 

в литературе и связывается в основном с генотипами 

MEFV (редкие мутации или отсутствие мутаций, комп- (редкие мутации или отсутствие мутаций, комп-

лексные аллели), а также с существованием модифи-

цирующих локусов, генетической гетерогенности, эпи-
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генетических факторов, других видов периодических 

лихорадок и т.д. [11,13,14], а не с топографией и выра-

женностью асептического воспаления. 

Положительный семейный анамнез по ПБ, с учетом 

случаев I, II, III степеней родства, был выявлен у 48,2% 

больных ПБ (у 305 из 633 пациентов), что согласуется 

с данными отечественных и зарубежных исследовате-

лей [1,3,6,8,11,12,14] о частоте семейных случаев ПБ, 

в том числе в армянской популяции, от 29,7% до 60%. 

Наследование ПБ по отцовской линии составило 34% 

(104/305). 

При исследовании риска ранней манифестации ПБ 

в зависимости от отягощенности семейного анамнеза 

(в том числе по отцу) достоверной разницы не выявлено 

(таблица 7) и, следовательно, фактор наследственной 

отягощенности по ПБ, по нашим данным, не оказывает 

существенного влияния на раннюю ее манифестацию. 

Выводы

1. Мутации M694V, M680I, V726A являются фак-

торами риска ранней манифестации ПБ и отя-

гощенного (тяжелого/среднетяжелого) течения 

ПБ в течение первых пяти лет жизни, особенно 

до 3-летнего возраста. 

2. Вероятность раннего начала ПБ у носителей 

M694V значительно повышена уже на первом 

году жизни, а у больных с мутацией M680I – 

возрастает после года.

Это согласуется с данными о более высокой 

пенетрантности мутации M694V и большем 

ее влиянии на раннюю манифестацию ПБ, по 

сравнению с мутацией M680I.

3. Гомозиготный и компаунд-гетерозиготные 

генотипы по мутации M694V являются фак-

торами риска ранней манифестации ПБ, пре-

обладающего у гомозигот, а также тяжелого 

течения заболевания.

4. Вероятность начала болезни до 3-х летнего 

возраста ассоциируется с обоими генотипами, 

а шанс развития ПБ в течение первых 5 лет 

жизни в целом, возрастает при гомозиготном 

варианте M694. 

Гетерозиготный генотип по мутации M694V су-

щественного воздействия на ранний дебют ПБ 

не оказывает.

5. Гомозиготные и компаунд-гетерозиготные ге-

нотипы по мутациям M680I и V726A ассоции-

рованы со средне-тяжелым течением заболе-

вания. 

6. Раннее начало ПБ экспрессирует риск раз-

вития тяжелых форм ПБ с полисерозитами и 

вовлечением нескольких органов-систем, что 

может иметь прогностическое значение для 

последующего определения степени тяжести 

болезни.

7. Наследственная отягощенность по ПБ не ока-

зывает существенного влияния на раннюю ее 

манифестацию. 

Таблица 7

Форма ПБ, мутации M694V, M680I, V726A у больных с ранней манифестацией ПБ 

Форма ПБ
Мутации M694V, M680I, V726A у больных с РМ 

M694V M680I V726A 

Типичная (с полисерозитами ) 406 50 15

Нетипичная (неполная, без полисерозитов) 8 0 1

Таблица 8 

Риск ранней манифестации ПБ в зависимости от семейного анамнеза

Срок манифестации
Семейный анамнез

Отягощенный семейный 
анамнез по отцу Риск ранней 

манифестации 
Отсутствие Наличие Отсутствие Наличие

До 5 года жизни 455 222 378 77 χ2= 0,04; P>0,05

После 5 года жизни 178 90 146 32 χ2= 0,04; P>0,05
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 Л И Т Е РАТ У РА

 S U M M A R Y

Risk factors associated with early manifestation (0 – 5 years 
old) and development of severe phenotypes in children with fa-
milial Mediterranean fever (FMF) were investigated. The corre-
lation between MEFV gene mutations and genotype-phenotype 
in the development of FMF is widely-recognized in scientific lit-
erature. We observed 715 children with FMF (438 boys and 277 
girls) of the age ranging from 1 month to 18 years old (mean age 
8.64±0.17 years old) at the National Pediatric FMF Centre during 
last 10 years (1997-2007). Mean age of the onset of FMF was 
3.5± 0.1 y.o. The impact of the M694V, M680I, V726A mutations 
prevailing in Armenian population along with their genotypes, as 
well as the frequency of FMF occurrence in the history of family 
on early onset of the disease and its degree of gravity in children 
have been studied. Our data imply that in 95.2% of the cases the 
symptoms of FMF development were recorded during the first 
decade of life, 78.7% - by the age of 5; 62.2 % by the age of 3, 

and 19.6% within the first year. Familial cases with FMF were 
observed in 48.2% of patients.

Conclusions: M694V, M680I, V726A mutations, as well as 
homozygous and compound-homozygous genotypes on M694V 
are risk factors for early manifestation of FMF in children during 
first 5 y. of life, especially within the first 3 y (with predominance 
in homozygote). These genotypes on M694V prove to be a risk 
factor for degree of gravity of FMF. Homozygous and compound-
homozygous genotypes on M680I, V726A mutations in children 
have been associated with moderate course of disease. Early 
manifestation of FMF has revealed the risk of the development of 
severe forms of the disease (with polyserosites and other severe 
symptoms), hence can be used as a diagnostic factor in deter-
mining the degree of the gravity of FMF. Positive FMF history has 
not been associated with early manifestation of the disease.

RISK FACTORS OF EARLY MANIFESTATION OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER IN CHILDREN
Amaryan G.G
“Arabkir” Joint Medical Center - Institute of Child and Adolescent Health, National Pediatric Center for FMF, Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi
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кие расходы, здравоохранение, первичная медико-са-

нитарная помощь, неравенство, доступность медицин-

ской помощи. 

“Если ты заболел, приходится выбирать: либо обой-

тись без лечения, либо остаться без фермы” [1]. Слова 

основоположника нынешней системы здравоохранения 

Канады Мэтью Андерса, сказанные почти век назад, 

к сожалению, актуальны и сейчас. Далеко не секрет, 

что коммерциализация медицины, наблюдающаяся пов-

семестно, в том числе и в нашей республике, ведет к 

нарушению границ, разделяющих государственный и 

частный сектора здравохранения.

Цены медицинских услуг в Республике Армения, 

не входящих в государственные целевые программы, 

колеблются в широких пределах, в зависимости от 

местоположения поставщика медицинских услуг, ос-

нащенности учреждений медицинским оборудовани-

ем, квалификации медицинского персонала, наличия 

конкурентов и т.д. Так, в больнице города Талина цена 

на все терапевтические услуги установлена в размере 

60000 драмов. Несмотря на то, что больница оснащена 

и отремонтирована наилучшим образом, тем не менее 

это на порядок ниже, чем те же терапевтические ус-

луги, оказанные в городе Ереване. Мониторинг цен на 

все виды медицинских услуг в городе Ереване показал, 

что они колеблются в пределах от ста тысяч до несколь-

ких миллионов драмов. Среднемесячная номинальная 

заработная плата в РА увеличилась в январе - апреле 

2009 г. до 96875 драмов с 22706 драмов в 2000 году 

[2], однако, расходы на здравоохранение остаются не 

по средствам для превалирующего большинства наших 

сограждан.

Более 5,6 млрд человек в странах с низким и сред-

ним уровнем дохода оплачивают расходы на здравохра-

нение из собственных средств, что приводит к стреми-

тельному нищанию социально необеспеченных слоев 

населения [3]. Статистика более чем красноречива, 

около 100 млн человек в мире нищают каждый год из-

за разорительных расходов на медицинское обслужи-

вание [4]. Такие расходы гораздо чаще встречаются 

там, где за медицинскую помощь приходится платить 

наличными на месте предоставления услуг. Это прямое 

следствие таких наметившихся тенденций в системе 

здравоохранения, как излишний акцент на высокоспе-

циализированную медицинскую помощь, фрагментар-

ность, результат разработки множества программ в 

системе здравоохранения (например, профилактика и 

лечение кариеса только у 12 летних детей), а так же 

растущее распространение частных, платных постав-

щиков медицинских услуг, которые зачастую не пре-

доставляют качественную и, что еще более важно, 

адекватную медицинскую помощь. Так, в Республике 

Армения наблюдается стойкая динамика увеличения 

числа частных поставщиков медицинских услуг, если 

в 2004 г. из 448 поликлиник 440 (98%) действовали 

в системе Министерства Здравоохранения, то в 2005 

г. - 398 из 459 (86%), а в 2006 г. - 386 из 460 (83%). 

Похожая ситуация наблюдается и с больницами: в 

2004 г. из 140 больничных учереждений РА 133 (95%) 

действовали в системе Министерства Здравоохране-

ния, в 2005 г. – 111 (76%) из 145, а в 2006 г. - 106 из 

140 (75%) [5]. Одним из примеров коммерциализации 

служит Ливан, где имеется больше отделений кардио-

хирургии, чем в Германии и в то же время не хватает 

программ, направленных на сокращение факторов рис-

ка сердечно-сосудистых заболеваний [6]. В конечном 

счете все вышеперечисленное ведет к тому, что более 

неэффективные способы решения проблем вытесняют 

более результативные, рациональные и более справед-

ливые методы организации медико-санитарной помощи 

и повышения уровня здоровья. Это подрывает доверие 

населения к системе здравоохранения в целом и усу-

губляет социальное неравенство в сфере получения 

доступа к качественной медицинской помощи [7].

Проблема неравенства характерна не только для 

стран с развивающейся экономикой, хотя и более акту-

альна для них, но и для развитых стран. Так, в Щвеции 

разница между ожидаемой продолжительностью жизни 

в 1997 году между 20 летними мужчинами из высших 

и низших социально-экономических слоев составляла 

3,97 года, что исходя из вышеперечисленных причин 

по сравнению с 1980 годом увеличилось на 88% [8].

Одним из возможных путей решения проблемы не-

равенства и разорительных расходов на медицинское 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ 
РАСХОДАМИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мелик-Нубарян Д.Г., Айрапетян А.К.
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, Кафедра общественного здоровья

УДК: 614.2
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обслуживание, является упор на первичную медико-са-

нитарную помощь (ПМСП), обеспечение общего охвата 

населения медицинской помощью и усиление роли об-

щин и межобщинных связей в системе здравоохране-

ния.

В нашей стране бесплатными являются охрана 

здоровья матери и ребенка, лечение и профилактика 

болезней детей до 7 лет, лечение некоторых болезней 

(инфекционных, онкологических), амбулаторно-поли-

клиническая помощь. На государственную и общинную 

поддержку могут расчитывать также некоторые соци-

альные группы. С учетом нелегкой социально-экономи-

ческой ситуации это является большим достижением 

нашего государства. Однако, существуют серьезные 

проблемы, решение которых позволит решить проблему 

катастрофических расходов и равного доступа к качес-

твенной медицинской помощи.

Без твердой политики и руководства системы здра-

воохранения сами по себе не стремятся к достижению 

целей ПМСП и не могут эффективно реагировать на 

новые проблемы здравоохранения [9]. Хотя ПМСП и 

бесплатна, тем не менее люди часто не пользуются 

ею, из-за чего страдает как их здоровье, так и систе-

ма здравоохранения в целом. Причины этого явления 

комплексны, начиная от банальной неосведомленнос-

ти вплоть до недоверия к поставщикам бесплатных 

медицинских услуг. По данным текущей медицинской 

литературы в городе Ереване из 872 опрошенных лиц 

в возрасте от 60 лет и старше 12% не обращались к 

врачу или обращались в крайних случаях из-за непла-

тежеспособности, и это несмотря на тот факт, что с 1 

января 2006 года для всего населения РА первичное 

медицинское обслуживание бесплатно. Другой немало-

важной причиной необращения или обращения к врачу 

в крайних случаях являлось недоверие к поставщикам 

медицинских услуг - 14,4% [10] . На этом фоне интере-

сен пример Португалии, где для того что бы получить 

право на льготы в рамках национальной системы здра-

воохранения, необходимо зарегистрироваться у семей-

ного врача в медицинском учереждении, являющейся 

первой точкой контакта с системой здравоохранения 

[11]. 

В свете вышеперечисленного необходимо прове-

дение широкой кампании по повышению информиро-

ванности населения об основных пакетах льгот и бес-

платных программ в системе здравоохранения, а также 

кропотливой работы по восстановлению утраченного 

вследствие объективных и субъективных причин дове-

рия к национальной системе здравоохранения.

К сожалению, проблема катастрофических расхо-

дов на медицинское обслуживание малоизучена в на-

шей республике, что требует проведения специальных 

углубленных исследований, которые вскроют основные 

закономерности, а главное, возможные пути решения 

данной проблемы.

В целом, исходя из международного опыта и поли-

тики Министерства Здравоохранения, достижение об-

щего охвата (широты, степени и уровня), основанного 

на механизмах налогооблажения, предоплаты или обя-

зательного медицинского страхования, считается осно-

вой для будущей системы здравоохранения в Респуб-

лике Армения, что обеспечит более или менее равный 

доступ к качественной медицинской помощи и миними-

зирует риск катастрофических расходов для наиболее 

уязвимых групп населения.
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The article touches upon the brief characteristics of the given 
issue, some global and Armenian statistical facts and several 
general provisions on addressing issue. The most typical and 
interesting examples from the world practice are represented 
in the article. Certain common mechanisms contributing to the 
emergence of the given issue are also disclosed here.

Unfortunately the key issue of catastrophic health care ex-
penditures isn’t properly studied yet in our republic, but in terms 
of world statistics, as well as the socio-economic situation in our 
country we can confidently assume that it is more than urgent 
today. Thus, thorough studies discovering the essence, urgency, 
causes and possible ways of resolution of the issue are quite 
necessary.

SOME ISSUES ON CATASTROPHIC HEALTH CARE EXPENDITURES
Melik-Nubaryan D.G., Hayrapetyan A.K. 
YSMU, Department of public health
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Согласно современным статистическим данным и 

благодаря совершенствованию диагностических под-

ходов болезнь Альцгеймера (БА) выдвинулась в число 

прогрессирующих заболеваний, по праву занявших 

одно из первых мест после  сердечно-сосудистых, он-

кологических и травматических. Болезнь характеризу-

ется медленным развитием и прогрессивным ухудшени-

ем памяти и интеллекта, специфическая симптоматика 

которой нередко смешивается со старческими прояв-

лениями в преклонном возрасте. Болезнь может вы-

являться в относительно молодом возрасте с четкой 

начальной симптоматикой ухудшения обонятельного 

восприятия и пространственной дезориентации. БА яв-

ляется тяжелым нейродегенеративным заболеванием, 

которое наряду с болезнями Паркинсона, Гантингтона, 

синдромом Дауна и прионовой патологией является ос-

новной причиной деменции. В настоящее время в мире 

зарегистрировано около 20 млн. больных с этой пато-

логией. Длительность болезни 10 лет и более. Лечение 

БА на сегодняшний день не найдено. Все известные 

фармакологические средства направлены на улучше-

ние качества жизни больных. Среди этиологических 

факторов БА отмечают генетический фактор, травмы 

мозга, стресс, IQ, питание, некоторые сопутствующие 

заболевания (гипертония, диабет) и др. [1,2,3]. Веду-

щими патогенетическими механизмами при БА явля-

ется отложение и дальнейшая агрегация β-амилоида 

в межнейрональном пространстве, появление нейро-

фибриллярных филаментов, являющихся результатом 

патологического гиперфосфорилирования белка tau 

– основного структурного белка тубулярного аппарата 

аксонов [4,5], и целый “коктейль” биохимических нару-

шений, включая окислительный стресс [6], иммуноцито-

киновый ответ [7], нарушение нейротрансмиссии [8,9] 

и дефицит ростковых факторов [10], что, в конечном 

итоге, приводит к нейрональной гибели (рис. 1). 

До сих пор остается нерешеннной проблема мо-

делирования БА. Все современные подходы к моде-

лированию, включая трансгенную модель, β-амилоид 

индуцированную, алюминием индуцированную нейро-

дегенерации, использование различных клеточных ли-

ний, не могут адекватно отразить человеческую патоло-

гию и, в частности, ее поведенческую сторону. 

 

β-амилоид 

Окислительный  
стресс 

Воспаление 

Дефицит ростковых 
факторов  

Дефицит 
Нейротрансмиссии 

Нейродегенерация  

Рис. 1 Схема патогенетического каскада, задействованного 
при БА (“коктейль” биохимических изменений)

 

Безусловно, на сегодняшний день одной из самых 

трудноразрешимых проблем является процесс протек-

ции и регенерации нейронов и их отростков. Для сти-

муляции нейрональной регенерации продолжают ши-

роко использоваться специфические факторы роста 

– нейротрофины IGF-I, IGF-II, NGF, NT-3, 4/5 и 6, BDNF, 

CNTF, LIF, TGF-b, GDNF, FGF-s [11,12], эффект которых 

опосредуется через модуляцию нейрональных сигналь-

ных ответов и которым принадлежит важная роль в пре-

дотвращении апоптотической гибели нейронных попу-

ляций. В то же время нейротрофины способствуют не 

только выживанию нейронов, но и зачастую фокусиру-

ются на локальных спраутирующих ответах [13,14], ре-

иннервации и ремоделировании. Это, в свою очередь, 

создает естественную необходимость в биохимических 

и электрофизиологических исследованиях отмеченных 

феноменов.

При решении проблемы протекции нейродегенера-

ции неизбежно возникает трудноразрешимая дилемма, 

связанная с “двойственностью” патогенетических ме-

ханизмов заболевания, а именно с тем, что парадок-

сальным образом некоторые факторы нейродегенера-

ции могут активировать механизмы защиты нейронов. 

Например, одну из главных причин БА в настоящее вре-

мя связывают с нейротоксичностью β-амилоида. Одна-

ко, при определенных условиях, именно внеклеточный 

β-амилоид может связывать ионы железа, алюминия, 

меди и, таким образом, ограничивать их прооксидант-

ное действие на нейроны головного мозга [15]. Более 

КРАТКИЙ ОЧЕРК СОВРЕМЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
Енкоян К.Б.
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, Кафедра биохимии
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того, при БА усиливается продукция провоспалитель-

ных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6) и ФНО-α, приводящих к 

нейровоспалению; гиперпродукция оксида азота (NO) 

и запускается апоптотический каскад. Однако те же 

цитокины активируют фагоцитоз β-амилоида [16]. В ре-

зультате, содержание β-амилоида в межклеточном про-

странстве снижается и, соответственно, уменьшаются 

его провоспалительный и другие нейротоксические 

эффекты. 

В свою очередь, при БА просиходит неизбежное 

увеличение концентрации нейромедиатора глутамата, 

что, с одной стороны, провоцирует развитие эксайто-

токсичности и гибель нейронов [17], а с другой – за счет 

компенсации дефицита глутаматергической иннерва-

ции может улучшить сниженные при этом когнитивные 

функции [18]. Фармакотерапия способна снизить чувс-

твительность глутаматных рецепторов [19] и повысить 

устойчивость нейронов, но при этом могут снизиться и 

когнитивные функции. Поэтому предварительно трудно 

определить, на какую составляющую механизма дейс-

твия патогенетического фактора лекарственный пре-

парат окажет большее влияние. 

К настоящему времени предложено несколько 

групп лекарственных препаратов для лечения БА. Это 

антиоксиданты, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, пре-

параты влияющие на NMDA – глутаматные рецепторы, 

действующие на образование β-амилоида и нейрофиб-

риллярные клубки, противовоспалительные средства 

и др. Однако их эффективность ограничивается тем, 

что, во-первых, они действуют на какое-то одно звено 

чрезвычайно сложного механизма патогенеза БА и, во-

вторых, невозможно предотвратить их сопутствующее 

действие и на здоровые клетки. Клеточно-селективная 

и щадящая доставка лекарства теоретически возмож-

на, но это требует точного знания специфических 

маркеров повреждения, локализованных на мембране 

клетки и разработки специальных носителей для ле-

карственного препарата, селективно связывающихся с 

такими маркерами. 

Последняя декада ознаменовалась повышенным 

интересом (не побоюсь заметить, бумом) ученых к явле-

нию эмбриональности. Особый интерес представляют 

исследования, направленные на изучение роли ство-

ловых клеток при нейродегенеративных заболеваниях 

[20]. Установлено, что трансплантация гиппокампаль-

ных стволовых клеток улучшает память и когнитивные 

нарушения при нейродегенерации [21], приостанав-

ливает потерю нейронов при моделировании скрэпи у 

животных. Клонированные допаминергические нейро-

ны, имплантированные в мозг паркинсоновых мышей, в 

значительной степени улучшают состояние животных  

[22]. Использование стволовых клеток, бесспорно, вы-

дающееся достижение человеческого разума, однако 

оно тоже имеет свои минусы. Никто точно не может 

предсказать, как, в конечном итоге, продифференци-

руется стволовая клетка – даст она начало новой здоро-

вой клетке или трансформируется в опухолевую. В этой 

связи особый интерес представляют “факторы-спутни-

ки” стволовых клеток, которые будут следить за “пра-

вильным” процессом дифференцировки. В качестве 

такого фактора может выступить и исследуемый нами 

эмбриональный протеогликановый комплекс Мкртчяна 

(ПЭГ).

Таким образом, современные достижения в изу-

чении дегенеративных и регенеративных процессов в 

нервной системе, связанных с ответом на поврежде-

ние, специфической и неспецифической патологией 

и протекцией, соответственно, позволили вникнуть в 

механизмы формирования “тканевого и клеточного 

стресса” и путей обеспечения выживания нейрогли-

альных элементов. Иными словами, данная область 

охватывает большой круг вопросов, представляющих 

теоретический и практический интерес, в следующем 

ключе: нейрон, нейродегенерация, нейронная и сина-

птическая реорганизация, выживание, факторы роста, 

нейротрансмиссия, окислительный стресс, гормоны, 

воспаление и противовоспалительные мероприятия, 

трансплантация.
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 S U M M A R Y

Up to now different therapeutic approaches have been used 
to prevent and treat a wide spectrum of neurological disorders 
linked to dementia, however all the existing methods fail to bring 
recovery. Among various dementia-linked diseases Alzheimer’s 
disease (AD) is the major one. There are many theories on the 
causes of the degeneration, but it is widely accepted that over-
production and aggregation of beta-amyloid and the aggrega-
tion of hyperphosphorylated tau to tangles are causative to the 
degenerative processes. Recent studies have shown that ICV 
injections of both soluble and aggregated fragments of Aβ1-42 
and Aβ25-35 have a great effect on development of neurode-
generation by affecting synaptic transmission, metabolic activity 
and antioxidant defense of neurons, which eventually leads to 
cognitive decline, loss of memory and learning ability. Moreover, 
aggregated beta-amyloid fragments have stronger effect on neu-
ronal damage than the soluble ones.

AD is characterized by disruptions in multiple major neu-

rotransmitters, such as glutamate, GABA, glycine, aspartate and 
taurine. Deficit in GABA inhibition, glutamate-induced excitotox-
icity, fault in taurine level and defect in metabolic activeness of 
mentioned amino acids can altogether be crucial in neuronal 
damage in AD brain. The other pathogenetic mechanism in-
volved in AD is a deficit of progressive growth factor such as 
nerve growth factor (NGF) and insulin-like growth factor (IGF).

Treatment strategies in AD are mostly aimed at stopping fur-
ther development of pathogenetic events. On the other hand, for 
the last decade the interest in the fetal therapy of the neuro-
degenerative diseases has significantly increased. It has been 
established that transplantation of hippocampal stem-cells im-
proves memory and behavioral functions, but, unfortunately, the 
proper mechanism of the protective effect of embryonic factors 
is still unknown.

Hopefully, the aforementioned methods of treatment will bring 
about positive results.

A BRIEF REVIW ON ALZHEIMER’S DISEASE FROM CONTEMPORARY VIEWPOINT
Yenkoyan K.B.
Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Department of Biochemistry
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 Բա նա լի բա ռեր՝ ծի րա նե նի‚ քի մի ա կան կազմ‚ բու ժիչ 

նշա նա կու թյուն‚ հա կաօք սի դիչ ակ տի վու թյուն 

Ա ռող ջա պա հու թյան մի ջազ գային կազ մա կեր պու-

թյան տվյալ նե րով օր գա նիզ մի պաշտ պա նու թյան, վա-

ղա ժամ ծե րաց ման և մի շարք հի վան դու թյուն նե րի 

կան խար գել ման հա մար ան հրա ժեշտ է, որ մր գե րի և 

բան ջա րե ղե նի բա ժի նը սնն դի մեջ կազ մի ոչ պա կաս, 

քան 700-800 գ/օ րա կան։ Վի տա մին նե րով, հա կաօք-

սի դիչ մի ա ցու թյուն նե րով և միկ րո տար րե րով հա րուստ 

մրգե րի և բան ջա րե ղե նի օգ տա գոր ծու մը նպաս տում է 

օր գա նիզ մում ա զատ ռա դի կալ նե րի ա պաակ տի վաց մա-

նը, կան խար գե լում է ու ռուց քա ծին բջիջ նե րի զար գա ցու-

մը, ի ջեց նում է սր տային հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց-

ման և զար գաց ման ռիս կե րը և այլն [4, 9,12]։ 

Այդ տե սան կյու նից հատ կա պես մեծ հե տաքրքրու-

թյուն է ներ կա յաց նում ծի րա նը, ո րը պատ կա նում է 

Հա յաս տա նի ա րե ա լին բնո րոշ տե ղա կան պտուղ նե-

րի շար քին և կազ մում է մեր բնակ չու թյան կող մից օգ-

տա գործ վող պտուղ նե րի մեծ չա փա բա ժի նը։ Ծի րա նի 

պտուղ ներն օ ժտ ված են հա մային բարձր հատ կա նիշ նե-

րով, հա գեց նում են ծա րա վը, հարս տաց նում օր գա նիզ-

մը վի տա մին նե րով և միկ րո տար րե րով, ցու ցա բե րում 

բու ժա կան ազ դե ցու թյուն մի շարք հի վան դու թյուն նե րի 

դեպ քում։

 Բու սա բա նու թյու նը։ Ծի րա նե նին 5-7 մ բարձ րու-

թյան ծառ է` վար դազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող։ 

Տերև նե րը խո շոր են, սր տաձև, սուր ծայ րով, ծա ղիկ նե րը 

սպի տակ են կամ վար դա գույն, բաց վում են տերև նե րից 

ա վե լի վաղ։ Պտու ղը մսա լի է և չոր կո րի զապ տուղ‚ հիմ-

նա կա նում` դե ղին կամ դեղ նա կարմ րա վուն, սո վո րա-

բար թավ շոտ։ Կո րի զը հա մա րյա հարթ է, մեծ մա սամբ` 

քաղցր։ Եր կա րա կյաց մի ա տուն բույս է, բերք տա լիս է 

3-4 տա րում։ 

Մեր հան րա պե տու թյու նում տա րած ված է նա-

խա լեռ նային և ցած րա դիր գո տի նե րում, Ա րա րա տյան 

դաշ տա վայ րում։  Հա յաս տա նում մշակ վում է շատ հին 

ժա մա նակ նե րից։ Տա րած ված են Եր ևա նյան, Սա թե նի, 

Սպի տակ և այլ սոր տեր [1]։

 Պատ մու թյու նը։ Ծի րա նի հայ րե նի քը հա մար վում 

է Չի նաս տա նը, որ տեղ մինչ այժմ հան դի պում են դրա 

վայ րի տե սակ նե րը։ Սա կայն Եվ րո պա յում այն հայտ նի է 

դառ ձել Հա յաս տա նից‚ ե րբ Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին 

ներ մու ծել է Հու նաս տան և ան վա նել « հայ կա կան սա-

լոր» (P. armeniaca)։ Հռո մե ա ցի նե րը, նկա տի ու նե նա լով 

բույ սի վաղ հա սու նա ցու մը այն ան վա նում է ին praeco-

cium։ Այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է դրա Apricot ան վա նու-

մը [13]։

 Ծի րա նը բժշ կու թյան մեջ օգ տա գործ վել է ա վե լի 

քան 2000 տա րի ա ռաջ` Հնդ կաս տա նում և Չի նաս տա-

նում։ Ա վան դա կան չի նա կան բժշ կու թան մեջ ծի րա նի 

կո րիզ նե րում հայտ նա բեր ված ջրած նի ցի ա նի դը նկա-

րագր վում է որ պես ա սթ մայի և հա զի մի ջոց (շատ փոքր 

քա նակ նե րով օգ տա գոր ծե լիս)։ Ծի րա նի կո րիզ ներն այլ 

բու ժա տու բույ սե րի հետ հա մա տեղ կի րառ վում է ին ե րի-

կա մա բոր բի (նեֆ րի տի) և թո քային հի վան դու թյու նե րի 

բուժ ման հա մար [13]։

Ծի րա նի բու ժիչ հատ կու թյուն նե րի մա սին հի շա տա-

կում ներ կան նաև 15-րդ դա րի հայ բժիշկ Ա միր դով լաթ 

Ա մա սի ա ցու աշ խա տանք նե րում։ Մաս նա վո րա պես, նա 

գրում է, որ ծի րա նի տերև նե րից պատ րաս տած թուրմն 

օգ նում է դիֆ տե րի այի դեպ քում, ի սկ սեր մե րից ստաց-

ված յու ղը լավ մի ջոց է ա կանջի բոր բո քում նե րի ժա մա-

նակ‚ ի նչ պես նաև ու նի որ դա հան հատ կու թյուն [3]։

 Քի մի ա կան կազ մու թյու նը։ Ծի րա նի պտուղ նե րի 

քի մի ա կան կազմն ար ժա նի է հա տուկ ու շադ րու թյան։ 

Ա ռա ջին հեր թին` ծի րա նը հա մար վում է կա լի ու մի հա-

րուստ շտե մա րան` թարմ պտուղ նե րում պա րու նակ վում 

է մոտ 300-305 մգ%, ի սկ չո րի մեջ` մինչև 1717 մգ% կա-

լի ում։ Նման քա նա կի կա լի ում չի պա րու նա կում և ոչ մի 

բույս։ Ծի րա նի պտու ղը հա րուստ է նաև այլ հան քային 

մի ա ցու թյուն նե րով (մագ նե զի ում, ֆոս ֆոր, կալ ցի ում, 

նատ րի ում) և միկ րո տար րե րով (պ ղինձ, ման գան, նի կել, 

տի տան, վա նա դի ում, մո լիբ դեն, ստ րոն ցի ում, ա լյու մին)։ 

Հատ կան շա կան է, որ եր կա թի և յո դի պա րու նա կու թյու-

նը ա վե լի մեծ տո կոս է կազ մում ծի րա նի հայ կա կան սոր-

տե րում։ 

Ծի րա նը հա րուստ է նաև շա քար նե րով, օր գա-

նա կան թթու նե րով (մաս նա վո րա պես` կիտ րո նաթ թու, 

խնձո րաթ թու, գի նեթ թու, սա լի ցի լաթ թու) և այլ մի ա ցու-

թյուն նե րով` դեքստ րին ներ, ի նու լին, թա ղան թա նյու թեր, 

պեկ տի նային նյու թեր։

 Հայտ նա բեր վել են նաև ֆե նո լային մի ա ցու թյուն-

ներ, ցն դող նյու թեր (օ ր.` բեն զալ դե հիդ), մի շարք էս թեր-

ԾԻ ՐԱ ՆԵ ՆԻՆ, ԴՐԱ ՔԻ ՄԻ Ա ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԸ ԵՎ ԲՈՒ ԺԻՉ ՆՇԱ ՆԱ
ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
Միր զոյան Վ.Ս.‚ Հա նիսյան Ռ.Մ.
ԵՊԲՀ, Ա նա լի տիկ քի մի այի ամ բի ոն
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ներ, նո րի զոպ րե նոիդ ներ, ի նչ պես նաև` տեր պե նոիդ ներ 

[5,9,14]։

 Թարմ ծի րա նը պա րու նա կում է մի շարք վի տա մին-

ներ` A, C, K, նի ա ցին, թի ա մին, β-կա րո տին (պ րո վի տա-

մին A)։ Հարկ է նշել, որ վեր ջի նիս պա րու նա կու թյու նը 

կազ մում է մինչև 16 մգ%։ Նման քա նա կի կա րո տին չի 

պա րու նա կում և ոչ մի պտուղ։

 Կեղ ևը պա րու նա կում է դա բա ղային նյու թեր, փայ-

տը` ֆլա վո նոիդ ներ [5,9,14]։

 Կո րի զի մի ջու կի մեջ հայտ նա բեր վել են չչո րա ցող 

ճար պեր (50-65%), ճար պաթ թու ներ` լի նո լե նաթ թու, 

ա րա խիդո նաթ թու, օ լե ի նաթ թու, ֆեր մենտ ներ` ի մուլ սին 

և լակ տա զա, գլի կո զիդ ա միգ դա լին։ Վեր ջինս հիդ րո լի-

զի ար դյուն քում ճեղք վում է գլյու կո զի, բեն զալ դե հի դի և 

կապ տաթթ վի [7,8,9,15]։ 

Բու ժիչ հատ կու թյուն նե րը։ Ծի րա նը հա մար վում է 

դի ե տիկ սնունդ, ի նչ պես նաև հա կաօք սի դիչ ներ հա մար-

վող C և A վի տա մին նե րի աղ բյուր։ Տար բեր մե թոդ նե րով 

հաս տատ վել է, որ ծի րա նի հա կաօք սի դիչ ակ տի վու թյու-

նը կազ մում է 4,02 մմոլ Fe2+ /կգ ը ստ FRAP-ի (եր կա թի 

վե րա կանգն ման հա կաօք սի դիչ ո ւժ), 2,29 մմոլ տրո լոքս/ 

կգ ը ստ TRAP-ի (ա զատ ռա դի կալ նե րին ա պաակ տի վաց-

նող ը նդ հա նուր հա կաօք սի դիչ պա րա մետր), 1,44 մմոլ 

տրո լոքս ը ստ TEAC-ի (տ րո լոք սին հա մար ժեք հա կաօք-

սի դիչ ու նա կու թյուն)։ Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, 

որ Yellow Golden սոր տի խն ձո րի հա կաօք սի դիչ ակ տի-

վու թյու նը կազ մում է, հա մա պա տաս խա նո րեն 3,23, 

1,54 և 1,31, ի սկ սպի տակ խա ղո ղի նը` 3,25; 1,59 և 2,48 

[11]։

 Չոր ծի րա նը հա մար վում է մի զա մուղ մի ջոց։ Դրա 

մեջ ե ղած ֆոս ֆորն ու մագ նե զի ու մը բա րե լա վում են 

ու ղե ղի աշ խա տան քը, բարձ րաց նում դրա կեն սու նա-

կու թյու նը, հի շո ղու թյու նը և աշ խա տու նա կու թյու նը, լայ-

նաց նում ու ղե ղի ա րյու նա տար ա նոթ նե րը։ Ծի րա նի մեջ 

պա րու նակ վող կա լի ու մը լա վաց նում է սր տի մկան ի աշ-

խա տան քը, մագ նե զի ու մը ա րա գո րեն և տևա կա նո րեն 

ի ջեց նում է զար կե րա կային ճն շու մը‚ եր կա թը օգ նում է 

սա կա վա րյու նու թյան ժա մա նակ։ Հա մար վում է, որ 100 

գ ծի րա նը ցու ցա բե րում է ա րյու նաս տեղծ այն պի սի ազ-

դե ցու թյուն, ի նչ պի սին կցու ցա բե րեր 40 մգ եր կա թի կամ 

250 գ թարմ լյար դի օգ տա գոր ծու մը։ Այդ ա ռու մով, ծի-

րա նը հատ կա պես օգ տա կար է ե րե խա նե րին՝ խթա նե լով 

նրանց ա ճը և նպաս տե լով ա ռող ջու թյա նը։

 Ծի րա նի թարմ և չոր պտուղ նե րը (կա լի ու մի մեծ 

պա րու նա կու թյան շնոր հիվ) բա վա կա նին օգ տա վետ 

են նաև ծանր հի վան դու թյուն տա րած և տա րեց մարդ-

կանց հա մար։ Նման դեպ քե րում, սր տի աշ խա տան քի 

բա րե լավ ման հա մար ան հրա ժեշտ է օ րա կան ու տել 100 

-150 գ թարմ, կամ 50 գ չո րաց րած ծի րան [2]։

 Կո րի զի մի ջու կից ստա նում են այս պես կոչ ված 

« ծի րա նի կաթ», ո րն օգ տա գոր ծում են ե րի կամ նե րի հի-

վան դու թյու նե րի, հա զի, կապույտ հազի, բրոն խի տի և 

կո կոր դային հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում։

 Ծի րա նի ծա ռի բնա կան ճաքճք ված կեղ ևից ար-

տա թոր ված և չո րա ցած հյու թը` ծի րա նի կա մե դը, օգ-

տա գործ վում է է մուլ սի ա նե րի պատ րաստ ման հա մար, 

ո րոնք սո վո րա բար կի րա ռում են այլ բու ժա տու բույ սե րի 

հետ հա մա տեղ` բրոն խի տի, տրա խե ի տի, կա պույտ հա-

զի և ե րի կա մա բոր բի դեպ քե րում։ 

Ցածր մա ծու ցի կու թյան շնոր հիվ ծի րա նի յուղն օգ-

տա գոր ծում են ո րոշ դե ղա մի ջոց նե րի ներ մաշ կային և 

ներմ կա նային ներ մուծ ման հա մար, ի նչ պես նաև` ա ղի-

քային հի վան դու թյուն նե րի պրո ֆի լակ տիկ բուժ ման 

նպա տա կով [10]։

 Ծի րա նի յու ղը լայն կի րառ վում է նաև կոս մե տո լո-

գի ա յում‚ ո րի հի ման վրա պատ րաս տում են ո րոշ քսուք-

ներ, դի մա հար դար ման մի ջոց ներ և մերս ման յու ղեր։ 

Ներ կա յումս ու սում նա սի րու թյուն ներ են տար վում 

ծի րա նի հա կա քաղց կե ղային ակ տի վու թյու նը բա ցա հայ-

տե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես, Դե ֆեր մի և ո ւր. 

(2002), աշ խա տու թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ 

ծի րա նի լու ծամզ ված քը կա սեց նում է P-գ լի կոպ րո տե ի-

նային քաղց կե ղի ա ճը, ո րը կա յուն է ներ կա յումս կի րառ-

վող  դե ղա նյու թե րի կոմպ լեք սի նկատ մամբ [6]։ 

Շա քա րախ տի, լյար դի հի վան դու թյուն նե րի և շա-

գա նա կա գեղ ձի ան բա վա րար ֆունկ ցի այի դեպ քե րում 

ծի րա նի օգ տա գոր ծու մը հի վանդ մարդ կանց հա կա-

ցուց ված է։ Չի կա րե լի նաև մի ան գա մից ու տել 20 

գ-ից ա վել կո րի զի մի ջուկ։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ծի րա նի պտուղ նե րի քի մի ա-

կան կազ մը փո փո խա կան է, ին չը հիմ նա կա նում կախ-

ված է ներ քին (սոր տային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 

ծա ռի տա րիք, պտ ղի հա սու նաց ման աս տի ճան և այլն) 

և ար տա քին (ծա ռի աճ ման վայր, հո ղի կազմ և խո նա-

վու թյուն, պա րար տա նյու թե րի և պես տի ցիդ նե րի օգ տա-

գոր ծում, բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ և այլն) գոր ծոն-

նե րից։ 

Այս պի սով, ծի րա նե նին կար ևո րա գույն պտ ղա տու 

մշա կա բույս է, պտուղ նե րը պա րու նա կում են մի շարք 

վի տա մին ներ, շա քար ներ, միկ րո տար րեր, օր գա նա կան 

թթու ներ, ֆե նո լային մի ա ցու թյուն ներ։ 
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 S U M M A R Y

Scientific literature on the Apricot uses, it’s chemical struc-
ture, and pharmacology is presented in the article. 

Apricots are an important product in the plant of food market, 
and they provide a major source of phytochemicals in the human 
diet. The fresh apricot fruit contains carbohydrates, vitamins C 
and K, betacarotene, thiamine, niacin and iron. Organic acids, 
phenols, volatile compounds, some esters, norisoprotenoids, 
and terpenoids also have been isolated. Apricot kernels contain 
the cyanogenic amygdalin. Apricots are consumed as a dietary 
source of the antioxidant vitamins A and C. 

The total antioxidant activity of apricots is higher than that of 
white grapes, or apples (Golden Delicious). 

Apricots are used as a dietary source of vitamins and miner-

als, and in confectionary. A decoction of the plant’s bark has 
been used as an astringent to soothe irritated skin. Other uses 
of apricot in folk medicine include of hemorrhage, infertility, eye 
inflammation and spasm. Apricot kernel paste has been used in 
vaginal infections. The oil has been used in cosmetics and as a 
pharmaceutical vehicle. Apricot kernels have been used for can-
cer treatment; however there is no clinical evidence to support 
this use. An experiment has been reported on the effect of apri-
cot extract on intestinal P-glycoprotein substrates with a view to 
a potential role in multidrug-resistant cancer. Japanese apricots 
have been studied for their activity against helicobacter pylori, 
but there are no reports of studies in the P. armeniaca species.

APRICOT, IT’S CHEMICAL COMPOSITION, AND MEDICAL IMPORTANCE
Mirzoyan V.S., Hanisyan R.M.
YSMU, Department of analytical chemistry
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Բժշ կա գի տու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նում գի տակր թա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 

ո ւղ ղու թյուն նե րից է, ո րը է ա կան դեր է կա տա րում բժիշկ-

մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման, 

բժշ կա կան օգ նու թյան կազ մա կերպ ման և ար դյու նա վե-

տու թյան բարձ րաց ման, բու ժա կան պրակ տի կա յում նոր 

տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ ման և գործ նա կան ներդր ման 

գոր ծում։ Այս աս պա րե զում նոր գի տե լի քի ստեղծ ման 

գոր ծում ան ձնա կան ա վան դի ճա նա չու մը և գի տակրթա-

կան գոր ծու նե ու թյան գնա հա տումն ի րա գործ վում է 

բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման՝ գի տա կան աս տի ճան նե րի 

և գի տա կան կո չում նե րի շնորհ ման մի ջո ցով։ Ա կն հայտ 

է, որ բարձ րա գույն ո րա կա վո րու մը, ի նչ պես բժշ կա գի-

տու թյան, այն պես էլ այլ բնա գա վառ նե րում, խթա նում է 

գի տա կան և գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի ո րա կի 

բարձ րա ցու մը, նպաս տում է նրանց ճիշտ ը նտ րու թյա նը 

և ա ճին, գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և գի տա ման 

կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան մա կար դա կի բարձ րաց-

մա նը, ա պա հո վում գի տա կան դպ րոց նե րի պահ պա նու մը 

և զար գա ցու մը [1]։ Գի տա կան աս տի ճան նե րով մաս նա-

գետ-գիտ նա կան նե րը մաս նակ ցում են ա ռն վազն ե րեք 

հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը. 

 � հա մալ րում են բու հե րի և հետ բու հա կան կր թու-

թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րի դա-

սա խո սա կան կազ մը 

 � ընդգրկ վում են հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու-

թյան մեջ 

 � ա պա հո վում են կա ռա վար ման մար մին նե րում 

մաս նա գի տա կան մո տե ցում նե րը։ 

 Մեր ե րկ րում ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման 

և կան խար գե լիչ բժշ կու թյան նոր խն դիր նե րի լու ծու մը 

դեռևս պա հան ջում է լուրջ գի տա կան հիմ նա վո րում ներ։

 Հայտ նի է, որ բժշ կա գի տու թյան դոկ տո րի գի տա-

կան աս տի ճան սկս վել է շնորհ վել Ֆրան սի ա յում 14-րդ 

դա րից։ Ռու սաս տա նում այդ աս տի ճանն ա ռա ջին ան-

գամ շնորհ վել է շատ ա վե լի ո ւշ՝ 18-րդ դա րում, այ նու-

հետև շնորհ վել են նաև բժշ կա գի տու թյան թեկ նա ծո ւի 

աս տի ճան ներ, ը նդ ո րում, մինչև 19-րդ դա րի 2-րդ կեսն 

ա տե նա խո սու թյուն նե րը գր վել են լա տի նե րեն։

1934թ. Խորհր դային Մի ու թյու նում վե րա կանգնվեց 

գի տա կան աս տի ճան նե րի շնոր հու մը մի աս նա կան չա-

փա նիշ նե րով, և ար դեն մեկ տա րի ան ց Խորհր դային 

Հա յաս տա նում սկս վե ցին ա տե նա խո սու թյուն նե րի 

պաշտ պա նու թյուն նե րը։ Դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու-

թյուն պաշտ պա նած ա ռա ջին հայ գիտ նա կան նե րից է ին 

բժիշկ ներ Գ.Մեդ նի կյա նը և Բ.Ֆա նար ջյա նը, ո րոնք հե-

տա գա յում մեծ դեր ու նե ցան բժշ կա գի տու թյան և գործ-

նա կան ա ռող ջա պա հու թյան զար գաց ման գոր ծում։ 

1935-1992թթ. Հա յաս տա նում պաշտ պան ված ա վե լի 

քան ի նը հա զար ա տե նա խո սու թյուն նե րից մոտ 20 տո-

կո սը ներ կա յաց նում էր բժշ կա գի տու թյու նը [2]։ 1993թ. 

հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ Հա յաս տա նում գոր ծում էր 

62 մաս նա գի տա կան խոր հուրդ, ո րոն ցից 5 –ը՝ բժշ կա-

գի տու թյու նից [3]։ Հարկ է նշել, որ այս տա րի նե րին հայ 

բժիշկ նե րի գի տա կան աս տի ճա նաշ նորհ ման զգա լի 

մասն ի րա կա նաց վում էր Հա յաս տա նից դուրս՝ հիմ նա-

կա նում Խորհր դային Մի ու թյան Մոսկ վա, Լե նինգ րադ, 

Կիև և այլ քա ղաք նե րի ա ռա ջա տար կենտ րոն նե րում։ 

1993թ. ան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի (ՀՀ 

ԲՈՀ) ստեղծ մամբ գի տա կան աս տի ճան նե րի շնոր հու-

մը Հա յաս տա նում թևա կո խեց նոր փուլ. կազ մա վոր վեց 

հա մա կարգ, ո րը զար գաց րեց ա վան դույթ նե րը և ը նդ-

գր կեց նոր մո տե ցում ներ [1,4-5]։ ՀՀ ԲՈՀ-ի հիմ նա կան 

սկզ բունք նե րից էր հետ բու հա կան կր թու թյան և գի տա-

կան աս տի ճա նաշ նորհ ման զա տու մը, ին չը նպաս տում է 

ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի գի տա կան մա կար դա կի 

բարձ րաց մա նը և գի տա կան կադ րե րի ո րա կա վոր ման 

ան կա խու թյա նը։ Նման սկզ բուն քի ար մա տա վոր մամբ 

գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը պետք է կա տա րի ո րո շա կի 

դեր շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցու թյան չա փի, պա-

տաս խա նատ վու թյան և մր ցակ ցու թյան ա պա հով ման 

մեջ [4]։ 

1994թ. մինչ այ սօր մոտ հինգ հա զար գիտ նա կան 

ստա ցել են գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի և թեկ նա ծո ւի գի-

տա կան աս տի ճան նե րի հա յաս տա նյան ե ռա լե զու վկա-

յագ րեր [5]։ Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի հա-

յաս տա նյան վկա յագ րե րի ա ռա ջին ստա ցող նե րից է ին 

Ա. Ա ղա վե լյա նը, Ա. Մե լի քյա նը, Ռ. Պետ րո սյա նը, թեկ նա-

ծու նե րից` Ա. Միր զո յա նը, Ա. Բա զի կյա նը, Հ. Սի սա կյա նը, 

Վ. Ռա փյա նը։ 

Այ սօր Հա յաս տա նում` Մ.Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի 

պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նում (Ե րՊԲՀ) և ՀՀ 

ԱՆ ա ռո ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու տում (ԱԱԻ) 

գոր ծում են բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի և 

թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան նե րի շնորհ ման ի րա-

ԲժՇ ԿԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ Ո ՐԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 20052008ԹԹ.
Թռ չու նյան Ա.Հ., Գե ո լե ցյան Հ.Գ., Պետ րո սյան Կ.Գ.
ՀՀ Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղով
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վունք ու նե ցող 7 մաս նա գի տա կան խոր հուրդ ներ (Ա ղյու-

սակ 1).

Ա ղյու սակ 2-ո ւմ բեր ված են ո րոշ վի ճա կագ րա կան 

տվյալ ներ 2005-2008թթ. բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի 

թեկ նա ծո ւի և դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան նե րի վկա-

յագ րե րի հանձ ման մա սին։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա-

ծում բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան 

աս տի ճան են ստա ցել 193 բժիշկ ներ, գի տու թյուն նե րի 

դոկ տո րի` 42 գիտ նա կան, այդ թվում Գ. Հա կո բյա նը (025 

մաս նա գի տա կան խոր հուրդ), Հ. Ման վե լյա նը և Տ. Ա վա-

գյա նը (026 մաս նա գի տա կան խոր հուրդ), Ա. Այ վազ յա նը, 

Ի. Մալ խա սյա նը և Ե. Հա րու թյու նյա նը (027 մաս նա գի-

տա կան խոր հուրդ), Լ. Նա նի ջա նյա նը և Ս. Դաղ բա շյա նը 

(028 մաս նա գի տա կան խոր հուրդ), Գ. Բա զի կյա նը և Ա. 

Ղա զա րյա նը (039 մաս նա գի տա կան խոր հուրդ), Դ. Դու-

մա նյա նը և Գ. Մե լիք-Ա նդ րե ա սյա նը (045 մաս նա գի տա-

կան խոր հուրդ), Գ. Ա վա գյա նը և Լ. Աբ րա հա մյա նը (061 

մաս նա գի տա կան խոր հուրդ)։ Նկա տե լի է վեր ջին տա րի-

նե րին ո րոշ աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան ար դյունք նե րի 

օգ տա գործ ման մե թո դա կան ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի 

առ կա յու թյու նը։ Դրանք պետք է նպաս տեն գործ նա կան 

բժշ կու թյան կա տա րե լա գործ մա նը։ 

Կա րե լի է փաս տել, որ վեր ջին տա րի նե րին բժշ կա-

գի տու թյան բնա գա վա ռում գի տա կան աս տի ճան նե րի 

շնոր հու մը տո կո սային բաժ նե մա սի ա ռու մով (գի տա կան 

աս տի ճան նե րի շնորհ ման ը նդ հա նուր թվի ա ճի պայ-

ման նե րում) ո րո շա կի ո րեն նվա զել է ։

2005-2008թթ. բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-

տո րի և թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան նե րի հա յաս-

տա նյան վկա յագ րե րին հա մա պա տաս խա նեց վել են այլ 

ե րկր նե րում ստաց ված բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-

տո րի 4 և գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի 11 վկա յագ րեր 

(նկ. 1)։ 

 Մաս նա վո րա պես, բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-

Ա ղյու սակ 1

ՀՀ-ո ւմ բժշ կա գի տու թյան բնա գա վա ռում գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րի ցանկ
(առ 01.10.2009թ. դրու թյամբ)

Խորհր դի ան վա նու մը, հա մա րը, 
 խորհր դի նա խա գա հը

Կազ մա կեր պու թյու նը, որ տեղ 
գոր ծում է խոր հուր դը

Մաս նա գի տու թյան թվա
նի շը, ո րով խոր հուր դը 

ի րա վա սու է կազ մա կեր
պել պաշտ պա նու թյուն

Խորհր դի կազ մում ը նդ
գրկ ված գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր նե րի քա նա կը

Աչ քի, քթի, կո կոր դի և ա կան ջի հի-
վան դու թյուն նե րի ու ստո մա տո լո գի-
այի - 025
բ.գ.դ. Շու քու րյան 

Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա-
կան հա մալ սա րան 

ԺԴ.00.12, ԺԴ.00.18, 
ԺԴ.00.19

15

Տե սա կան բժշ կու թյան - 026 
բ.գ.դ. Գ. Քյա լյան

Եր ևա նի պե տա կան
բժշ կա կան հա մալ սա րան 

ԺԴ.00.02, ԺԴ.00.09,
ԺԴ.00.10, ԺԴ.00.14, 

ԺԵ.00.01
20

Վի րա բու ժու թյան - 027
բ.գ.դ. Մ. Մի րի ջա նյան

Եր ևա նի պե տա կան
բժշ կա կան հա մալ սա րան

ԺԴ.00.15, (ԺԴ.00.13),
(ԺԴ.00.20, ԺԴ.00.21)թ.

20

Թե րա պի այի - 028 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, 
բ.գ.դ. Կ. Ա դա մյան

ՀՀ ԱՆ ա ռող ջա պա հու թյան 
ազ գային ի նս տի տուտ

ԺԴ.00.03, ԺԴ.00.04,
ԺԴ.00.07

19

Ու ռուց քա բա նու թյան - 039
ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, 
բ.գ.դ.Հ. Գալս տյան

ՀՀ ԱՆ ա ռող ջա պա հու թյան 
ազ գային ի նս տի տուտ

ԺԴ.00.08, ԺԴ.00.11 12

Կան խար գե լիչ բժշ կու թյան և ա ռող-
ջա      պա հու թյան կազ մա - 
կերպ ման - 045 
բ.գ.դ.Դ. Դու մա նյան

ՀՀ ԱՆ ա ռող ջա պա հու թյան 
ազ գային ի նս տի տուտ 

ԺԴ.00.05, ԺԴ.00.16, 
ԺԴ.00.17

17

Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի-
այի, ման կա բու ժու թյան - 061 
ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,
բ.գ.դ. Ռ. Աբ րա հա մյան

Եր ևա նի պե տա կան
բժշ կա կան հա մալ սա րան 

ԺԴ.00.01, ԺԴ.00.06 13
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տո րի ՀՀ-ի գի տա կան աս տի ճա նի վկա յագ րին հա մա պա-

տաս խա նեց վել են Վ. Ազ նաու րյա նի, Հ. Դա նի ե լյա նի, Հ. 

Թոփ չյա նի, Ա. Միր զո յա նի, Ս. Ներ սի սյա նի Ռու սաս տա նի 

Դաշ նու թյու նում ստաց ված բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տո րի վկա յագ րե րը։ Սա վկա յում է, որ բժշ կա գի տու-

թյան բնա գա վա ռում բարձր ո րա կա վոր մամբ կադ րե րի 

պատ րաս տու մը հիմ նա կա նում կա տար վում է Հա յաս-

տա նում. առ կա է բա վա րար գի տա կան նե րուժ։ 

Գի տա կան աս տի ճան նե րի հայց ման ա տե նա խո սու-

թյուն նե րին և սեղ մագ րե րին կա րե լի է ծա նո թա նալ Հա-

յաս տա նի ազ գային գրա դա րա նում, ի սկ դրանց մա տե-

նագ րու թյու նը պատ րաստ վում է հրա տա րակ ման։

Ն շենք, որ բա ցի Ե րՊԲՀ-ից և ԱԱԻ-ից և մաս նա գի-

տա կան խոր հուրդ նե րում ը նդ գրկ ված գիտ նա կան նե րից 

(տես ա ղյու սակ 1) բարձ րա գույն ո րա կա վո րումն ա պա-

հո վում են նաև ա ռա ջա տար բժիշկ-մաս նա գետ նե րը և 

ա տե նա խո սու թյուն նե րի թե մա նե րը հաս տա տող այլ 

գի տա բու ժա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը. պե րի նա-

տո լո գի ա յի, ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի ա յի ի նս-

տի տուտ, Մի քայե լյան վի րա բու ժու թյան ի նս տի տուտ, 

կու րոր տա բա նու թյան և ֆի զի կա կան բժշ կու թյան գի-

տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ, հա մա ճա րա կա բա նու-

թյան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ, մոր և ման-

կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման գի տա հե տա զո տա կան 

Ա ղյու սակ 2

ՀՀ-ո ւմ բժշ կա գի տու թյան բնա գա վա ռում ա տե նա խո սու թյուն ներ պաշտ պա նած և գի տա կան աս տի ճա նի
վկա յա գիր ստա ցած նե րի թվա քա նակն ը ստ տա րի նե րի*

Թ վա նի շը Մաս նա գի տու թյու նը
2005 2006 2007 2008 Ըն դա մե նը

դ թ ը դ թ ը դ թ ը դ թ ը դ թ ը

ԺԴ.00.01
Ման կա բար ձու թյուն և
գի նե կո լո գի ա

1 6 7 1 4 5 1 4 5 2 - 2 5 14 19

ԺԴ.00.02
Մար դու ա նա տո մի ա, հյուս ված-
քա բա նու թյուն, բջ ջա բա նու թյուն և 
սաղմ նա բա նու թյուն

1 3 4 - 2 2 1 2 3 - 4 4 2 11 13

ԺԴ.00.03 Ներ քին հի վան դու թյուն ներ 2 8 10 - 3 3 2 4 6 1 4 5 5 19 24

ԺԴ.00.04 Սր տա բա նու թյուն 1 1 2 - 1 1 - - - 1 3 4 2 5 7

ԺԴ.00.05
Հի գի ե նա, պրոֆ պա թո լո գի ա և 
թու նա բա նու թյուն

1 2 3 - 2 2 - 1 1 - 1 1 1 6 7

ԺԴ.00.06 Ման կա բու ժու թյուն - 3 3 - 2 2 - 2 2 - - - - 7 7

ԺԴ.00.07
Նյար դա բա նու թյուն, հո գե բու ժու-
թյուն և թմ րա բա նու թյուն

1 3 4 - 2 2 - 1 1 1 9 10 2 15 17

ԺԴ.00.08 Ու ռուց քա բա նու թյուն 2 7 9 2 4 6 1 2 3 - 4 4 5 17 22

ԺԴ.00.09
Պա թո լո գի ա կան ա նա տո մի ա և 
դա տա կան բժշ կու թյուն

1 1 2 1 1 2 - 2 2 - - - 2 4 6

ԺԴ.00.10
Պա թո լո գի ա կան և
նոր մալ ֆի զի ո լո գի ա

- 5 5 1 - 1 2 4 6 - 2 2 3 11 14

ԺԴ.00.11 Բժշ կա կան ռա դի ո լո գի ա - 1 1 - 2 2 3 3 6 - - - 3 6 9

ԺԴ.00.12 Ս տո մա տո լո գի ա - 8 8 1 5 6 1 2 3 1 4 5 3 19 22

ԺԴ.00.13
Վ նաս ված քա բա նու թյուն և
օր թո պե դի ա

- - - 1 - 1 - - - - 2 2 1 2 3

ԺԴ.00.14 Դե ղա բա նու թյուն 1 - 1 - - - - 1 1 - 2 2 1 3 4

ԺԴ.00.15 Վի րա բու ժու թյուն 2 4 6 - 6 6 - 6 6 1 6 7 3 22 25

ԺԴ.00.16 Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 2 2 4 - 1 1 1 1 2 - 2 2 3 6 9

ԺԴ.00.17
Հան րային ա ռող ջու թյուն և ա ռող-
ջա պա հու թյան կազ մա կեր պում

3 5 8 - 3 3 1 9 10 1 7 8 5 24 29

ԺԴ.00.18
Ք թի, կո կոր դի և ա կան ջի հի վան-
դու թյուն ներ

- 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 7 7

ԺԴ.00.19 Աչ քի հի վան դու թյուն ներ 1 1 2 - - - - 2 2 - 3 3 1 6 7

ԺԴ.00.20
Ա նես թե զո լո գի ա և
վե րա կեն դա նա ցում

1 2 3 - 1 1 - 2 2 - 2 2 1 7 8

ԺԴ.00.21 Ու րո լո գի ա - 1 1 - 2 2 - 2 2 1 - 1 1 5 6

Ըն դա մե նը 20 65 85 7 42 49 13 52 65 9 57 66 49 216 265

* Որոշ ատենախոսություններ պաշտպանվել են երկու մասնագիտություններով, որի պատճառով վերը նշված թվային տվյալները 
տարբերվում են տեքստում բերված համպատասխան տվյալներից։
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կենտ րոն, սր տա բա նու թյան գի տա հե տա զո տա կան ի նս-

տի տուտ, դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի փոր-

ձա գի տա կան կենտ րոն, ա րյու նա բա նա կան կենտ րոն, 

ու ռուց քա բա նու թյան ազ գային կենտ րոն, «Ա րաբ կիր» 

բժշ կա կան հա մա լիր - ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի 

ա ռող ջու թյան ի նս տի տուտ, վնաս ված քա բա նու թյան և 

օր թո պե դի այի գի տա կան կենտ րոն, ճա ռա գայ թային 

բժշ կու թյան և այր վածք նե րի գի տա կան կենտ րոն։ 

0
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2005 2006 2007 2008

Դոկտոր Թեկնածու

Նկ. 1 Օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում բժշ կա գի տու թյան 
բնա գա վա ռում ա տե նա խո սու թյուն ներ պաշտ պա նած և հա-
վաս տա գիր ստա ցած նե րի քա նա կը բա ցար ձակ թվե րով` ը ստ 

տա րի նե րի։

Սա կայն բժշ կա գի տու թյան աս պա րե զում, ի նչ-

պես և այլ բնա գա վառ նե րում գոր ծող մաս նա գի տա-

կան խոր հուրդ նե րը զերծ չեն ո րոշ թե րու թյուն նե րից և 

բաց թո ղում նե րից, եր բեմն նույ նիսկ կա նո նա կար գե րով 

սահ ման ված պա հանջ նե րի խախ տում նե րից։ Դրան ցից 

են ա տե նա խո սու թյան գի տա կան նո րույ թի ոչ հս տակ 

ներ կա յա ցու մը, եզ րա կա ցու թյուն նե րի ոչ բա վա րար 

հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ար դյունք նե րի և մե թոդ նե րի 

մեջ ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ա ռանց սկզբ նաղ-

բյու րը նշե լու ա տե նա խո սու թյու նում այլ հե ղի նակ նե րի 

նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը և այլն։ Հա ճախ խոր հուրդ-

նե րում նախ նա կան քն նար կու մը չի կրում ա ռար կա-

յա կան բնույթ, ա ռա ջա տար կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

և պաշ տո նա կան ը նդ դի մա խոս նե րի կար ծիք նե րը չեն 

հա մա պա տաս խա նում գոր ծող պա հանջ նե րին։ 2005-

2008թթ. բժշ կա գի տա կան խոր հուրդ նե րում պաշտ պա-

նած 18 ա տե նա խո սու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ըն դուն վել 

են բա ցա սա կան (գի տա կան աս տի ճա նի շնոր հու մը բե-

կա նե լու, ա տե նա խո սու թյու նը վե րա փո խե լու և խորհր-

դում կրկնա կի քն նար կում կազ մա կեր պե լու, գրանց ված 

տեխ նի կա կան սխալ ներն և թե րու թյուն նե րը ու գոր ծըն-

թա ցի խախ տում նե րը վե րաց նե լու մա սին) ո րո շում ներ։

2001թ. տա րի նե րի դա դա րից հե տո Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում սկս վեց մի աս նա կան չա փա նիշ-

նե րով պրո ֆե սո րի և դո ցեն տի գի տա կան կո չում նե րի 

շնոր հու մը, ի նչն ա ռա ջին հեր թին խթա նում է բու հե րում 

և հետ բու հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում մաս նա-

գի տա կան կադ րե րի պատ րաս տու մը, գի տակր թա կան 

գոր ծու նե ու թյան բա րե լա վու մը, նպաս տում նոր դա-

սագր քե րի և ու սում նա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի 

մշակ մա նը, բու հե րում և գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րում շա րու նա կա կան գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե-

րի ան ցկաց մա նը։ 

2005-2008թթ 26 բժշ կա կան գի տու թյուն նե ի դոկ-

տո րի և 1 բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի-

տա կան աս տի ճան ներ ու նե ցող գի տա ման կա վար ժա-

կան կադ րե րին շնորհ վել և վկա յագ րե րով ամ րագր վել 

է բժշ կա գի տու թյան պրո ֆե սո րի գի տա կան կո չում, 114 

բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու նե րին շնորհ վել և 

վկա յագ րե րով ամ րագր վել է բժշ կա գի տու թյան դո ցեն տի 

գի տա կան կո չում։ Այդ գիտ նա կան նե րը հիմ նա կա նում 

ներ կա յաց նում են Ե րՊԲՀ-ը և ԱԱԻ-ն։ Ը ստ տա րի նե րի 

շնոր հու մը կա տար վել է հետ ևյալ կերպ (նկ. 2). 
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Նկ. 2 ՀՀ-ո ւմ բժշ կա գի տու թյան բնա գա վա ռում պրո ֆե սո րի և 
դո ցեն տի գի տա կան կոչ ման դիպ լոմ ստա ցած նե րի քա նա կը 

բա ցար ձակ թվե րով` ը ստ տա րի նե րի։

Բժշ կա գի տու թյան բնա գա վա ռում բարձ րա գույն 

ո րա կա վո րու մը կա րիք ու նի հե տա գա զար գաց ման՝ պա-

հանջ նե րի հս տա կեց ման և չա փա նիշ նե րի խս տաց ման 

ա ռու մով, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել կա նո նա կար գող 

փաս տաթղ թե րի լրամ շակ ման մի ջո ցով և մաս նա գի տա-

կան խոր հուրդ նե րի պա տաս խա նատ վու թյան բարձ-

րաց ման ճա նա պար հով։

Կան հիմ քեր փաս տե լու այն մա սին, որ բժշ կա գի տու-

թյան բնա գա վա ռում բարձ րա գույն ո րա կա վո րու մը ե րկ րի 

գի տա կան նե րու ժի ար ժե քա վոր ման և հե ղի նա կու թյան 

ա պա հով ման ու բարձ րաց ման է ա կան գոր ծոնն է։
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 Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 S U M M A R Y

One of the main principles of the Supreme Certifying Com-
mission (SCS) was to separate post graduate study and grant-
ing of scientific degrees, which broadens the scope of scientific 
knowledge of young specialists, as well as promotes indepen-
dence in the qualification of scientific staff. Through implanting 
those principles the executive body should play a certain role 
in setting the degree of the participation, obligation and provide 
competition of and among the interested sides. 

Since 1994 about five thousand scientists have been granted 
Armenian three-lingual PhD licenses (Candidate degree) and 
certificates. 

Currently in Armenia both in Yerevan State Medical University 
after Heratsi and in MHRA there are seven professional Commit-
tees authorized to grant PhD licenses and certificates in Medical 
science. 

In 2005-2008s 193 physicians were awarded PhD licenses 
and 42 PhD certificates. 

In 2005-2008s 4 PhD certificates and 11 PhD licenses grant-

ed to physicians in other countries were brought in accordance 
with the scientific licenses and certificates granted to physicians 
in Armenia.

In 2005-2008 there were 18 cases of negative conclusions 
made by Medical Councils concerning PhD disputations and 
granted scientific degrees (this includes annulations of previous-
ly granted scientific degrees; recommendations on improvement 
of the written dissertations, correction of miscalculations, elimi-
nation of recorded technical errors and violations of the proce-
dures, with an opportunity of further discussion of the improved 
versions by Medical Councils). 

Higher qualification procedure in medical science needs fur-
ther development and improvement. The requirements should be 
refined and criteria made stricter, which can be realized by addi-
tional refinement of the regulations and concerning documents, 
as well as by enhancement of the responsibility of professional 
councils.

MEDICINE AND HIGH QUALIFICATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA DURING THE PERIOD 
20052008
Trchunyan A.H., Geoletsyan H.G., Petrosyan K.G.
Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia
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 Բա նա լի բա ռեր։ Հա յաս տան, կլի մա, կլի մա յա կան գո-

տի ներ, ժո ղովր դագ րա կան տվյալ ներ

Բ նա կան է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րը՝ ե ղա նա կը և 

կլի ման, ո րոն ցում ըն թա ցել է մար դու ձևա վո րու մը, մշ-

տա պես և ա մե նա տար բեր ձևե րով ազ դում են մար դու և 

նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյան վրա։ Սկզբ նա կան պատ կե-

րա ցում նե րը կլի մայի և նրա ազ դե ցու թյան մա սին ձևա-

վոր վել են դեռևս Հին Հու նաս տա նում։ Հի պոկ րատն իր 

աշ խա տու թյուն նե րում գնա հա տել է տար վա տար բեր 

ժա մա նակ նե րի, ե ղա նակ նե րի և այլ աշ խար հագ րա կան 

գո ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը հի վան դու թյուն նե րի ըն թաց-

քի և մարդ կանց ը նդ հա նուր վի ճա կի վրա։ Նա գրել է, 

որ մարդ կային օր գա նիզմ նե րը տար վա յու րա քան չյուր 

ե ղա նա կին ի րենց դրս ևո րում են տար բեր ձևով. մի մասն 

ա ռա վել տրա մադր ված է ամ ռան հան դեպ, մյուս նե րը՝ 

ձմ ռան, և տար վա տար բեր ժա մա նակ նե րին, տար բեր 

ե րկր նե րում և կյան քի տար բեր պայ ման նե րում հի վան-

դու թյուն ներն ու նե նում են տար բեր ըն թացք։ 

Մի ջա վայ րի բնա կան պայ ման նե րի և մարդ կանց 

ա ռող ջու թյան միջև կապն ակ նա ռու է, քա նի որ մար դը 

բնու թյան մի մաս նիկն է։ Մթ նո լոր տի «ո րա կից», կլի-

մայից, հո ղային ծած կույ թից, բույ սե րից և կեն դա նի նե-

րից է կախ ված մար դու սնուն դը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, 

աշ խա տու նա կու թյու նը և եր կա րա կե ցու թյու նը [5]։ 

Ան ցած եր կու հա զար և ա վե լի տա րի նե րի ըն թաց-

քում մարդ կային օր գա նիզ մում տե ղի չու նե ցան այն պի-

սի է վո լյու ցի ոն փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք նրան ան կախ 

դարձ նե ին ե ղա նա կային ազ դե ցու թյուն նե րից։ Այդ պատ-

ճա ռով Հի պոկ րա տի ա սած նե րը մեր օ րե րում ևս չեն 

կորց րել ի րենց նշա նա կու թյու նը։ Ժա մա նա կա կից մար-

դու օր գա նիզ մը կրում է լրա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծու-

թյուն՝ են թարկ վե լով ան թրո պո գեն բնույ թի բազ մա թիվ 

բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի ազ դե ցու թյա նը։ Մյուս կող-

մից մթ նո լորտ ար տա նետ վող ջեր մո ցային գա զե րի ա վե-

լա ցու մը և որ պես դրա հետ ևանք՝ ե րկ րագն դի ջեր մաս-

տի ճա նի գլո բալ բարձ րա ցու մը, պատ ճառ դառ նա լով նոր 

ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան փո փո խու թյուն նե րի, կա րող 

են ու ժե ղաց նել կլի մայի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն 

ա ռող ջու թյան վրա։ Ը ստ եր կա րա մյա դի տար կում նե րի՝ 

1935թ.-ից մինչև 2007թ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-

ծում Հա յաս տա նում տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 

նոր մայից ա վե լա ցել է 0,80C-ով, ի սկ տե ղում նե րը նվա-

զել են 8,7%-ո վ։ Կլի մա յա կան այս եր ևույթ նե րի ո ւղ ղա կի 

հետ ևանքն է ե ղա նա կային կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի 

ա վե լա ցու մը, ո րն ը ստ բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե-

րի, ռիս կի գոր ծոն է ա մե նա տար բեր հի վան դու թյուն նե-

րի և հատ կա պես սիրտ-ա նո թային հի վան դու թյուն նե րի 

սրաց ման հա մար [7]։ 

Բժշ կա կան կլի մա յա բա նու թյու նը բժշ կա գի տու թյան 

հա մե մա տա բար նոր ճյու ղե րից մեկն է, ո րն ու սում նա սի-

րում է կլի մա յա կան և ե ղա նա կային գոր ծոն նե րի ազ դե-

ցու թյու նը մար դու օր գա նիզ մի վրա և այդ գոր ծոն նե րի 

օգ տա գործ ման հա մար մշա կում բու ժա կան և կան խար-

գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ։ Հի վան դու թյուն նե րի զար գաց-

ման և տա րած վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար 

պետք է կար ևո րել նաև հի վան դու թյուն նե րի աշ խար-

հագ րա կան տա րած վա ծու թյան և աշ խար հագ րա կան 

գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ու սում նա սի րու թյան հար-

ցե րը։ Այս նպա տա կով ներ կա յումս Ե ՊԲՀ հի գի ե նայի և 

է կո լո գի այի ամ բի ո նում կա տար վում են աշ խա տանք ներ՝ 

նվիր ված Հա յաս տա նում կլի մա յա կան նույ նա տիպ գո-

տի նե րի ա ռանձ նաց մա նը և խմ բա վոր մա նը, այս գո տի-

նե րում ե ղա նա կային պայ ման նե րի հի գի ե նիկ բնու թագր-

մա նը և ազ գաբ նակ չու թյան շր ջա նում մե թե ո պա տիկ ռե-

ակ ցի ա նե րի ու հի վան դա ցու թյան ու սում նա սի րու թյա նը։ 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը կլի մա յա կան հա կադ-

րու թյուն նե րի եր կիր է, որ տեղ ա մե նա փոքր տա րա ծու-

թյուն նե րի վրա ան գամ նկատ վում են կլի մայի զգա լի 

տար բե րու թյուն ներ։ Մա կեր ևույ թի մեծ տա տա նում-

նե րի, լեռ նաշղ թա նե րի տար բեր տե ղա դիր քե րի, լեռ-

նա լան ջե րի տար բեր կողմ նադ րու թյուն նե րի պայ ման-

նե րում Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ թա փան ցող օ դային 

զանգ ված նե րը գո յաց նում են կլի մա յա կան տի պե րի մեծ 

բազ մա զա նու թյուն՝ մեր ձար ևա դար ձայի նից մինչև ձնա-

մերձ։ Բարդ ռե լի ե ֆի ազ դե ցու թյամբ և բազ մա զան կլի-

մա յա կան պայ ման նե րում Հա յաս տա նում ձևա վոր վել է 

բնա կան լանդ շաֆտ նե րի բա ցա ռիկ բազ մա զա նու թյուն։ 

Հա յաս տա նի ըն դա մե նը ե րեք տաս նյակ հա զար քա ռա-

կու սի կի լո մետր տա րած քի ա մե նա ցածր և ամ նա բարձր 

կե տե րի բարձ րու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը կազ մում է 

մոտ 4000 մետր։ Դրա պատ ճա ռով ըն դա մե նը մի քա-

նի տաս նյակ կի լո մետր տա րա ծու թյան վրա բնու թյունն 

ան ճա նա չե լի ո րեն փոխ վում է, փոխ վում են կլի մա յա կան 

ՀՀ ԿԼԻ ՄԱ ՅԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԸՆ ԹԱՑ ԳՈ ՏԻ ՆԵ ՐԸ ԵՎ
Ո ՐՈՇ ԺՈ ՂՈՎՐԴԱԳՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ
Քո թա նյան Ա.Հ.
ԵՊԲՀ, Հի գի ե նայի և է կո լո գի այի ամ բի ոն

ՀՏԴ։ 613.1։ 312
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պայ ման նե րը, հո ղային ծած կույ թը, բու սա կան և կեն դա-

նա կան աշ խար հը։ Հա յաս տա նի փոք րիկ տա րած քում 

մա կեր ևույ թի վե րըն թաց գո տի ա կա նու թյան շնոր հիվ 

կա րե լի է հան դի պել ե րկ րագն դի գրե թե բո լոր բնա կան 

գո տի ներն ու զո նա նե րը՝ մեր ձար ևա դար ձայի նից մինչև 

մերձբ ևե ռային։ [1] 

Հա յաս տանն ու նի մեր ձար ևա դար ձային զո նային 

հա տուկ ար ևոտ, չոր ցա մա քային կլի մա, ո րը սա կայն, 

լեռ նային պայ ման նե րում զգա լի փո փոխ վում է։ Ար ևո-

տու թյու նը ե րկ րի հա րա վային դիր քի և կլի մա յա կան 

տվյալ զո նային հա տուկ մթ նո լոր տային շր ջա նա ռու թյան 

հետ ևանք է, ո րը պայ մա նա վո րում է պարզ ե ղա նակ նե րի 

գե րակշ ռու թյու նը։ Ար ևա փայլ քի տա րե կան մի ջին տևո-

ղու թյու նը տա տան վում է 1818-ից (Իջ ևան) մինչև 2779 

(Մար տու նի) ժա մի սահ ման նե րում։ Ա ռա վե լա գույն ար-

ևո տու թյամբ աչ քի են ը նկ նում փակ գո գա վո րու թյուն-

նե րը (Ա րա րա տյան, Սևա նի), նվա զա գույ նը դիտ վում է 

հյու սիս-ար ևել քի և Զան գե զու րի մի ջին լեռ նային գո-

տում (որ տեղ մեծ է ամ պա մա ծու թյու նը)։ 

Մեծ է լեռ նային ռե լի ե ֆի ազ դե ցու թյու նը հատ կա-

պես օ դի ջեր մաս տի ճան նե րի տե ղա բաշխ ման վրա։ Հան-

րա պե տու թյու նում ա մե նա բարձր տա րե կան մի ջին ջեր-

մաս տի ճա նը 14,3°C է (ք.Մեղ րի), ա մե նա ցած րը՝ -2,7°C 

(Ա րա գա ծի բարձր լեռ նային կա յան)։ Ը նդ հան րա պես 

փակ գո գա վո րու թյուն նե րում ձմե ռային ջեր մաս տի ճան-

նե րը ցածր են, ի սկ ամ ռա նը, ը նդ հա կա ռա կը՝ բարձր։ 

Ա վե լի ցայ տուն է օ դի ա ռա վե լա գույն ջեր մաս տի ճան նե-

րի և բարձ րու թյան կա պը. ա մե նա բարձր ջեր մաս տի ճա-

նը՝ 42°C դիտ վել է Ա րաք սի մի ջին հով տի ցած րա դիր մա-

սում, ի սկ բարձր լեռ նային գո տում ա ռա վե լա գույն ջեր-

մաս տի ճա նը ե ղել է 21°C։ Ա մե նա ցածր ջեր մաս տի ճա նը՝ 

-46°C դիտ վել է Ա խու րյա նի վե րին գո գա վո րու թյու նում 

2027մ-ի վրա, մինչ դեռ Ա րա գա ծի բարձր լեռ նային կա-

յա նում (3228մ) գրանց վել է -39°C ջեր մաս տի ճան [2]։

 Ռե լի ե ֆի դե րը մեծ է նաև խո նա վու թյան տե ղա-

բաշխ ման գոր ծում. հա րա բե րա կան խո նա վու թյան տա-

րե կան ըն թաց քը հա կա ռակ է ջեր մաս տի ճա նի ըն թաց-

քին և մեծ չա փով կախ ված է տե ղան քի բարձ րու թյու-

նից և ռե լի ե ֆից։ Այն բարձր ցու ցա նիշ նե րի է հաս նում 

մի ջին և բարձր լեռ նային գո տի նե րում, ի սկ ամ ռա նը՝ 

ցած րա դիր գո տի նե րում, որ տեղ հատ կա պես ցե րե կային 

ժա մե րին հա րա բե րա կան խո նա վու թյու նը բարձր չէ և 

կազ մում է 40-50%, ի սկ հա ճախ դիտ վում է 30%-ից էլ 

ցածր խո նա վու թյուն (ա ռան ձին դեպ քե րում այն իջ նում 

է մինչև 10%)։ Հան րա պե տու թյու նում ա ռա վե լա գույն 

տե ղում նե րը (900մմ) թափ վում են լեռ նե րի ա րևմ տյան 

բարձ րա դիր լան ջե րին, նվա զա գույ նը՝ (200մմ) Ա րա րա-

տյան գո գա վո րու թյան ա մե նա ցած րա դիր մա սե րում։ Տե-

ղում նե րի բաշ խու մը կախ ված է նաև լեռ նային ար գելք-

նե րի առ կա յու թյու նից. որ քան փակ է հո վի տը, այն քան 

քիչ են տե ղում նե րը։

 Հա յաս տա նում կլի մայի ձևա վոր ման գլ խա վոր գոր-

ծոն նե րից է նաև մթ նո լոր տի շր ջա նա ռու թյու նը. ամ ռա նը 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը գտն վում է Մեր ձա վոր Ար ևել-

քում գո յա ցող ջեր մային ծա գում ու նե ցող ցածր ճնշ ման 

դաշ տում, ո րն ա ռա վել ցայ տուն է ար տա հայտ վում հու-

լիս ամ սին։ Ձմ ռա նը մթ նո լոր տային շր ջա նա ռու թյու նը 

պայ մա նա վոր ված է մի կող մից Հյու սի սային Ատ լան տի-

կա յում զար գա ցող ցիկ լո նային գոր ծու նե ու թյամբ, մյուս 

կող մից՝ բարձր ճնշ ման այն դաշ տով, ո րը գո յա նում է 

Կենտ րո նա կան Ա սի ա յում։

 Լեռ նային ե րկր նե րում զգա լի հե տաքրք րու թյուն է 

ներ կա յաց նում կլի մա յա կան ե ղա նակ նե րի բնույ թի փո-

փո խու թյունն ը ստ բարձ րու թյան։ Ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա-

կա նու թյան առ կա յու թյան պատ ճա ռով կլի մա յա կան 

ե ղա նակ նե րը չեն հա մընկ նում տար վա ե ղա նակ նե րին, 

և բնա կան եր ևույթ նե րի սե զո նային ռիթ մը ո ւղ ղա ձիգ 

կեր պով փո փոխ վում է։ Հան րա պե տու թյան ցած րա դիր 

գո տում ա մե նատ ևա կան ե ղա նա կը ա մառն է (5 ամ սից 

ա վե լի), ի սկ բարձ րա դիր գո տում՝ ձմե ռը (5-6 ա միս)։

Կ լի մայի դաս կար գու մը հա մար վում է բարդ և մինչև 

վերջ չլուծ ված խն դիր։ Ա ռա վել բարդ է կլի մայի բժշ կա-

կան դա սա կարգ ման խն դի րը, ո րի դեպ քում պետք է 

հաշ վի առ նել նաև օր գա նիզ մի հար մար վո ղա կա նու թյան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ա ռան ձին կլի մա նե րի օգ-

տա գոր ծու մը բուժ կան խար գե լիչ նպա տակ նե րով։ [6]

Սկզբ նա կան շր ջա նում հիմք ըն դու նե լով Հա յաս-

տա նի կլի մա յա կան մար զե րը, ա ռա ջարկ ված կլի մայի 

տի պե րը [3, 2, 1] և « Հայ պետ հիդ րո մե տի կլի մա յա կան 

տե ղե կագ րե րը (2000-2009թթ.)»՝ ը ստ լանդ շաֆ տի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, տե ղան քի բարձ րու թյան, 

ար ևա փայլ քի տևո ղու թյան, տե ղում նե րի մա կար դա կի, 

հուն վար և հու լիս ա միս նե րի մի ջին ջեր մաս տի ճան նե րի 

տար բե րու թյան, մենք ա ռանձ նաց րել ե նք 7 կլի մա յա կան 

գո տի ներ (տես աղ.1)։ Մեր կող մից ա ռանձ նաց ված գո-

տի նե րի տա րածք նե րում ստեղծ ված են հիմ նա կա նում 

մի ան ման կլի մա յաաշ խար հագ րա կան պայ ման ներ։

 Չոր մեր ձար ևա դար ձային կլի մա ու նեն ՀՀ ա մե-

նա ցած րա դիր վայ րե րը, հա րավ-ար ևել քում՝ Մեղ րին, 

հյու սիս-ար ևել քում՝ Բագ րա տա շե նը։ Ի նչ պես եր ևում 

է ներ կա յաց ված ա ղյու սակյից, այս գո տին աչ քի է ը նկ-

նում կար ճատև տաք ձմե ռով, շոգ մեր ձար ևա դար ձային 

եր կա րատև (5 ամ սից ա վե լի) ա մա ռով, բարձր մի ջին 

տա րե կան ջեր մաս տի ճա նով, տե ղում նե րի տա րե կան 

նվա զա գույն մա կար դա կով (280մմ)։ Մեղ րի քա ղա քում 

հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րին մինչև 25% դեպ քե րում 

դիտ վում են հա րա բե րա կան խո նա վու թյան մի ջին օ րա-

կան մա կար դա կի 30%-ից ոչ բարձր ար ժեք ներ։
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 Բա րե խառն տաք ան տա ռային կլի մա ու նեն ՀՀ 

հյու սի սար ևե լյան մա սը՝ Ա ղստև-Տա վու շը, Նոյեմ բե րյա-

նի, Տա վու շի, Իջ ևա նի շր ջան նե րը, մինչև 1000 մ բարձ-

րու թյան վրա գտն վող Զան գե զու րի ան տա ռային զանգ-

ված նե րը, Ո ղջ և Մեղ րի գե տե րի վե րին  վայ րե րը, Կա-

պա նը։ Այս շր ջա նում է գտն վում Իջ ևան քա ղա քը, որ տեղ 

ար ևա փայլ քի տա րե կան տևո ղու թյու նը ա մե նա ցածրն է 

(1818  ժամ), ձմե ռը մեղմ է, ա մա ռը տաք, այդ պատ ճա-

ռով, ի տար բե րու թյուն այլ գո տի նե րի, ջեր մաս տի ճա նի 

տա րե կան ա մպ լի տու դան (20,6°C) այս գո տում ա մե նա-

ցածրն է ։

 Չոր ցա մա քային կի սաա նա պա տային կլի մա ու-

նեն Ա րա րա տյան հար թա վայ րը, Աշ տա րա կի, Ա րա րա-

տի, Ար մա վի րի մար զե րը, Վայոց ձո րում՝ Ե ղեգ նա ձո րը, 

Վայ քը, Կո տայ քում՝ Ա բո վյա նը, Ա րզ նին, Գառ նին, Նաի-

րի ի շր ջա նը, Եղ վար դը։ Ի նչ պես եր ևում է ներ կա յաց ված 

ա ղյու սակյից, Եր ևան քա ղա քում բարձր է ար ևա փայլ-

քի տա րե կան մի ջին տևո ղու թյու նը, քիչ են տե ղում նե րը 

(286մմ), դիտ վում է հու լի սյան բարձր մի ջին ջեր մաս-

տի ճան (26,1°C)։ Այս գո տու կար ևոր ա ռանձ նա հատ-

կու թյու նը մի ջին տա րե կան ջեր մաս տի ճա նային ար-

տա հայտ ված ա մպ լի տու դի (30,1°C) առ կա յու թյունն է։ 

Եր ևան քա ղա քում հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րին ա վե-

լի քան 50% դեպ քե րում դիտ վում են հա րա բե րա կան 

խո նա վու թյան մի ջին օ րա կան մա կար դա կի 30%-ից ոչ 

բարձր ար ժեք ներ։ 

Չոր տա փաս տա նային կլի մա ու նեն Շի րա կի հար-

թա վայ րը, Ա խու րյա նի, Ար թի կի, Ա նի ի, Թա լի նի շր ջան նե-

րը, Ար փայի և Ո րո տա նի ա վա զա նը՝ Սի սի ա նը, Շոր ժան։ 

Այս գո տում է գտն վում Գյում րի քա ղա քը, ո րն ա ռանձ-

նա նում է ցուրտ ձմե ռով, հուն վար ա մս վա մի ջին ջեր-

մաս տի ճա նը կազ մում է - 9,5°C։ Այս տեղ ա մա ռը տաք է, 

հու լիս ա մս վա մի ջին ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է 19,2°C, 

ո րը մոտ 7°C-ով ցածր է (ի տար բե րու թյուն չոր ցա մա-

քային կի սաա նա պա տային գո տու)։ Այս տեղ տա րե կան 

մի ջին ջեր մաս տի ճա նային ա մպ լի տու դը նույն պես ար-

տա հայտ ված է և կազ մում է 28,7°C։

 Լեռ նա մար գա գետ նային և ան տա ռային լանդ շաֆ-

տով խո նավ կլի մա ու նեն Լո ռու դաշ տը, Ստե փա նա-

վա նը, Սպի տա կը, Վա նա ձո րը։ Վա նա ձոր քա ղա քում 

հա մե մա տա բար ցածր է ար ևա փայլ քի տա րե կան տևո-

ղու թյու նը, բարձր է տե ղում նե րի տա րե կան մա կար դա կը 

(660մմ), գո տին աչ քի է ը նկ նում ա մառ վա և ձմեռ վա հա-

մա րյա հա վա սար տևո ղու թյամբ, մի ջին տա րե կան ջեր-

մաս տի ճա նը կազ մում է 7,5°C, ո րը կրկ նա կի պա կաս է, 

քան չոր մեր ձար ևա դար ձային գո տում։

 Լեռ նա տա փաս տա նային խո նավ կլի մա ու նեն Ա մա-

սի ան, Սևա նի և Մար մա րի կի վե րին հո սան քի ա վա-

զա նը, Սևա նը, Հրազ դա նը, Ծաղ կա ձո րը, Հան քա վա նը, 

Ա պա րա նը, Ջեր մու կը։ Սևան քա ղա քում ար ևա փայլ քի 

տա րե կան տևո ղու թյու նը ա մե նա բարձրն է, առ կա են 

հու լիս և հուն վար ա միս նե րի մի ջին օ րա կան ջեր մաս-

տի ճան նե րի հա մե մա տա բար ցածր ար ժեք ներ, ո րոնց 

պատ ճա ռով ցածր է նաև տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի-

ճա նը՝ 4,2°C։

 Բարձր լեռ նային ցուրտ կլի մա ու նի Ա շոց քի տա րա-

ծաշր ջա նը, որ տեղ հուն վա րյան ջեր մաս տի ճա նը կազ-

մում է -11,6°C, հա մե մա տա բար ցածր է նաև հու լի սյան 

մի ջին ջեր մաս տի ճա նը՝ 14,4°C։ Տա րե կան մի ջին ջեր-

մաս տի ճա նը հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քի ա մե նա-

ցածր ջեր մաս տի ճանն է և կազ մում է 1,9°C։ Այն ա վե-

լի քան 10°C-ով ցածր է Եր ևան և Մեղ րի քա ղաք նե րի 

տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճան նե րի ցու ցա նիշ նե րից։ 

Ա մառն այս տեղ կար ճատև է, ի սկ ձմե ռը՝ եր կա րատև։

 Մեզ հե տաքրք րում էր նաև ժո ղովր դագ րա կան ո րոշ 

տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը Հա յաս տա նի տա րած-

քում՝ տար բեր կլի մա յա կան պայ ման նե րում, ո ւս տի մեր 

կող մից մշակ վեց բնակ չու թյան տա րի քային կազ մի վե-

րա բե րյալ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 

Հա յաս տա նի Ժո ղովր դագ րա կան ժո ղո վա ծո ւի տվյալ նե-

րը։ Պարզ վեց, որ գյու ղա կան բնակ չու թյան շր ջա նում 80 

և բարձր տա րի քի մարդ կանց թվա քա նա կը ո րոշ մար զե-

րում (Տա վու շի, Սյու նի քի, Լո ռու և Վայոց ձո րի) կրկ նա կի 

բարձր է քա ղա քային նույն տա րի քի բնակ չու թյան թվից 

(աղ. 2)։ 

Ըստ Հա յաս տա նի գյու ղա կան բնակ չու թյան բնա-

կա վայ րե րի շար ժըն թա ցի տվյալ նե րի՝ [4] բա րե խառն 

տաք ան տա ռային կլի մա յա կան գո տում գտն վող Տա վու-

Ա ղյու սակ 2

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 80 և բարձր տա րի քի  մարդ կանց թի վը 1000 բնակ չու թյան հաշ վով (2005-2008թթ)

ՀՀ մար զե րը* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

քա ղա քային բ նակ չու թյուն 13,3 12,0 9,0 8,9 11,0 10,0 7,0 9,8 11,5 10,0 13,0

գյու ղա կան բ նակ չու թյուն - 12,0 11,5 9,8 13,2 18,2 11,0 9,8 21,0 18,0 22,4

* 1- Եր ևան, 2-Ա րա գա ծոտն, 3-Ա րա րատ, 4-Ար մա վիր, 5-Գե ղար քու նիք, 6- Լո ռի, 7-Կո տայք, 8-Շի րակ, 9- Սյու նիք, 10-Վայոց ձոր, 
11- Տա վուշ
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շի մար զում գյու ղա կան բնակ չու թյան 76%-ը ապ րում է 

մինչև 800 և 800-ից 1000մ բարձ րու թյան վրա։

 Սյու նի քի մար զում գյու ղա կան բնակ չու թյան 70%-ը 

ապ րում է 1200-1800մ բարձ րու թյան վրա, որ տեղ ձևա-

վոր վում է լեռ նան տա ռային լանդ շաֆ տով խո նավ կլի-

մա։ 

 Լո ռու մար զում գյու ղա կան բնակ չու թյան 76%-ը 

ապ րում է 1200-1800մ բարձ րու թյան վրա, ո րը գտն վում 

է լեռ նան տա ռային լանդ շաֆ տով խո նավ կլի մայի գո-

տում։ Վայոց ձո րում գյու ղա կան բնակ չու թյան 68,5%-ը 

ապ րում է 1200-1800մ բարձ րու թյան վրա, որ տեղ ձևա-

վոր վում է չոր տա փաս տա նային կլի մա։ 

Այս պի սով՝ 80 և ա վե լի բարձր տա րի քի մարդ կանց 

թիվն ա վե լի շատ է հան րա պե տու թյան մի ջին լեռ նային 

բարձ րու թյուն նե րում գտն վող գյու ղա կան բնա կա վայ-

րե րում, ո րոնց բնո րոշ են հիմ նա կա նում ան տա ռային 

լանդ շաֆ տով խո նավ կլի մա յա կան պայ ման նե րը։ Ի լրա-

ցումն աս վա ծի փաս տենք, որ 60-65տ-ից բարձր տա րի-

քի մարդ կանց թիվն աշ խա տան քային տա րի քի 1000 

մար դու հաշ վով նույն պես ա մե նա բարձրն է Տա վու շի, 

Վայոց ձո րի, Լո ռու և Սյու նի քի մար զե րում և կազ մում 

է հա մա պա տաս խա նա բար 270,1; 235,8; 225,5; 206,9 

մարդ [6]։ 

Այս պի սով, ըն դա մե նը 30 հա զար քա ռա կու սի կի-

լո մետր տա րածք ու նե ցող, բայց կլի մա յա կան պայ ման-

նե րի խիստ բազ մա զա նու թյամբ բնու թագր վող Հա յաս-

տա նում, ել նե լով մի ան ման կլի մա յա-աշ խար հագ րա կան 

պայ ման նե րից, ա ռանձ նաց նում ե նք 7 գո տի։ Հայտ նի 

է, որ յու րա քան չյուր կոնկ րետ աշ խար հագ րա կան տա-

րածք ի նչ պես իր բնա կան, այն պես էլ ան թրո պո գեն և 

սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի հետ հա մա տեղ, կա րող է ո րո-

շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մարդ կանց ա ռող ջու թյան 

ձևա վոր ման և հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման ու 

տա րած ման վրա։ Այս հար ցե րի պար զա բան ման հա մար 

մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը շա րու նակ վում ե ն։
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 S U M M A R Y

Armenia, which occupies a territory of only 30 thousand 
square kilometers, shows a great diversity in climatic conditions. 
Due to changes in terrain and complex relief, nature, climatic 
conditions, soil, as well as the flora and the fauna change beyond 
recognition on an area of several tens of kilometers. 

It is known that natural and anthropogenic factors of any geo-
graphical area, combined with social factors, to a certain extent 
affect the health of the inhabitants, also resulting in the develop-
ment and spread of some diseases. Our studies are devoted to 
the clarification of these problems. Basing on the peculiarities of 
landscape of Armenia, the altitude of the regions, etc., we distin-
guish 7 ascending climatic zones.

Dry, subtropical climate is generally characterized by high an-
nual temperature and minimal precipitation per year.

Temperate climate has remarkably mild winters and warm 
summers; as a result, lower annual amplitude of temperature in 
contrast to other zones.

Hot summers and cold winters, along with high average ampli-
tude of annual temperature (mainly observed in the Republic) are 
typical of a dry, continental, semi-desert climate.

An amplitude expressed by an average annual temperature; 
hot summers and cold winters are the typical features of the dry, 
steppe climate.

Humid climate with a mountainous landscape of meadows 
and forestland described by short-lasting sunshine and a high 
level of precipitation.

Damp mountainous steppe climate is specified by long-lasting 
sunshine and a comparatively lower mean annual temperature.

Cold, Alpine climate known for the lowest mean annual tem-
perature is observed throughout the territory of the Republic.

According to our observations, the number of inhabitants 
aged 80 and older is greater in the rural settlements situated in 
mountainous sites of middle height which are characterized by 
wet climatic conditions with forest landscape.

ASCENDING CLIMATIC ZONES OF REPUBLIC OF ARMENIA AND SEVERAL DEMOGRAPHIC DATA
Kotanyan A.O.
YSMU, Department of Hygiene and Ecology
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 Проблема врожденной и наследственной патоло-

гии, в первую очередь врожденные пороки развития 

(ВПР) продолжает оставаться в ряду наиболее актуаль-

ных, несмотря на значительные успехи в изучении ге-

нетических основ их возникновения и распространения 

в популяции. За последнее десятилетие эта проблема 

приобрела серьезную социально-медицинскую значи-

мость по ряду причин. Во-первых, существенно возрос 

удельный вес ВПР в структуре причин перинатальной 

и неонатальной заболеваемости и смертности. Во-вто-

рых, не снижается показатель детской инвалидности, 

которая в большинстве случаев обусловлена врожден-

ной и наследственной патологией, причем по показа-

телю потерянных и ухудшенных лет жизни ВПР и на-

следственные болезни стали занимать одно из первых 

мест, оставив после себя сердечно-сосудистые, онко-

логические и другие широко распространенные сома-

тические заболевания [1].

В структуре причин младенческой смертности 

врожденные аномалии развития составляют до 37%. 

Наибольший удельный вес составляют пороки сердеч-

нососудистой системы (25,6%), хромосомные аномалии 

(10,1%), и пороки центральной нервной системы (ЦНС) 

и органов чувств (9%). Удельный вес ВПР среди мертво-

рожденных детей составляет в среднем 11,3%, в струк-

туре ранней неонатальной смертности-15,3% [2,4,5].

Некоторые авторы предлагают использовать врож-

денные пороки и аномалии развития новорожденных в 

качестве индикатора внешнесредовых воздействий на 

популяцию населения, а в дальнейшем для выявления 

причинно-следственных связей между врожденными 

пороками развития плода и новорожденного (ВПРПН) 

и средой обитания.

Для профилактики врожденных пороков и меди-

ко-генетического прогнозирования важно знать, какие 

факторы являются ведущими в происхождении поро-

ка - генетические или экзогенные. По опубликованным 

данным отмечено, что происхождение 22,2% ВПРПН 

связано с наследственными факторами, 50,8% прихо-

дится на мультифакториальную группу и лишь около 

2% связано с воздействием тератогенных факторов. 

При этом причина ВПРПН в 24-33% случаев остается 

невыясненной. 

В настоящее время в большинстве стран, в том чис-

ле и в Республике Армения, в структуре детской заболе-

ваемости и смертности все большее значение приобре-

тают врожденные пороки развития (ВПР). Врожденная 

патология у человека занимает одно из первых мест в 

структуре заболеваемости и смертности детей. Каж-

дый случай рождения ребенка с каким-то анатомичес-

ким нарушением является драматическим событием 

для семьи и тревожным сигналом для общества. Не-

смотря на разительные успехи современной хирургии 

по функционально-косметической коррекции врожден-

ных пороков у больного остается вопрос: “Почему это 

произошло с ним?”. Этот же вопрос будет стоять и при 

рождении больного ребенка у его родителей. Сегодня 

известно, что причин возникновения ВПР достаточно 

много. Часть этой патологии является проявлением 

отдельных наследственных болезней. Другие – резуль-

тат действия внешнесредовых (экзогенных) факторов. 

Поэтому очень важно при установлении врожденно-

го порока определить этиологический фактор, сфор-

мировавший этот порок на стадиях эмбрионального 

развития. Решение данного вопроса позволит врачу 

правильно определить ситуацию и оценить прогноз, то 

есть вероятность повторного рождения ребенка с этой 

патологией в семье. С другой стороны изучение при-

чин ВПР в отдельных человеческих популяциях создает 

возможность своевременной оценки экологического 

неблагополучия в конкретном регионе, и провести эф-

фективные профилактические мероприятия.

Осуществляемый в последние годы мониторинг 

ВПР на территории Армении формирует представле-

ние, как о частоте, так и о нозологическом спектре 

врожденной патологии на всей территории страны и в 

отделенных регионах. 

На базе Института перинатологии, акушерство и 

гинекологии и Республиканского детского патанатоми-

ческого центра нами был проведен мониторинг врож-

денных пороков развития за 1998-2008гг.

База данных формировалась на основе данных 

патологоанатомического отделения. Учитывали 19 

нозологических форм, предложенных для обязатель-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Кялян Г.П., Хостикян Н.Г., Петросян Р.Р., Захарян А.С.
ЕГМУ, Кафедра морфологии, Кафедра патологической анатомии



45ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

ной регистрации Европейским регистром врожденных 

пороков развития (EUROCAT). Учет их проводился ме-

тодом текущей регистрации. Период исследования 

составил 10 лет. Проанализированы все протоколы 

вскрытий. В анализ были включены все летальные ВПР, 

выявленные при патологоанатомическом исследова-

нии. Таким образом, система мониторирования основа-

на на регистрации всего спектра ВПР у новорожден-

ных (мертворожденных и живорожденных) и умерших 

детей с врожденными пороками развития. Учитывали 

врожденные пороки развития у всех живо и мертворож-

денных, а также у плодов после прерываний беремен-

ности по генетическим показаниям и у плодов после 22 

недельной беременности, массой 500 г и более.

Из таблицы 1 видно, что врожденные пороки раз-

вития в общем количестве аутопсии (0-6 дней) состав-

ляет немалый процент. Если в 1998г. процентное соот-

ношение дефектов к аутопсиям составляло 13,8%, то 

в 2008г. оно составляло более чем 16,7 % от общего 

числа вскрытий. Интересно то, что в 2003,2004 годах 

были зафиксированы самые высокие показатели. 

Столь высокий уровень частоты врожденных поро-

ков развития обусловливает необходимость разработки 

и проведения мероприятий по их профилактике. Среди 

программ профилактической направленности немало-

важное место занимает мониторинг врожденных поро-

ков развития, представляющий собой систему опреде-

ления и контроля популяционных частот врожденных 

пороков развития. 

Основными задачами, которые решаются при про-

ведении мониторинга врожденных пороков развития, 

являются: 

 � определение частот ВПР и проведение эпиде-

миологических исследований, 

 � изучение динамики частот врожденных поро-

ков развития, 

 � изучение этиологии врожденных пороков раз-

вития,

 � выявление и контроль новых тератогенных 

факторов среды,

 � оценка влияний на популяционные показатели 

частот ВПР массовых программ первичной и 

вторичной профилактики.

Мониторинг представляет собой быстродействую-

щую предупреждающую систему, посредством которой 

может осуществляться выявление зон с повышенной 

частотой врожденных пороков развития и, таким обра-

зом, в конечном счете, контроль средовых факторов, 

обладающих тератогенными свойствами, что и приво-

дит к возникновению врожденных пороков развития 

среди детей, подвергшихся их действию в период внут-

риутробного развития. 

Основная цель программы мониторинга состоит в 

обнаружении изменений частот врожденных пороков 

развития, что может быть сигналом к поиску новых те-

ратогенов или к указанию на существенное повышение 

концентрации ранее действовавших факторов. Этот 

метод является самым практичным способом выявле-

ния причин врожденных пороков и их связи с воздейс-

твием потенциальных тератогенов, большая часть ко-

торых является результатом техногенной деятельности 

человека. 

Отсутствовавшие ранее тератогены и мутагены 

могут появляться, например, в результате введения но-

вых или модернизации существовавших ранее техно-

логических процессов и производств, недостаточного 

понимания тератогенного риска органами санитарно-

эпидемиологического контроля, отсутствия строгого 

контроля над лекарствами, пестицидами и т.д. Таким 

образом, мониторинг рассматривается как одно из 

главных средств предотвращения врожденных пороков 

развития для “еще неродившихся стать жертвами на-

шей небрежности”. 

Показатель детской смертности является главным 

медико-генетическим показателем состояния здоровья 

детей самой легко ранимой возрастной группы от 0 до 

1г. Кроме того оно является показателем экономичес-

кого развития страны и социального благополучия на-

селения. По нашим статистическим данным в Армении 

перинатальная смертность за последнее десятилетие 

имеет тенденцию роста.

Таблица 1

Процентное соотношение дефектов к аутопсиям за 1998-2008гг.

Аутопсии 06 дней 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Процентное соотношение 

дефектов к аутопсиям
13,8 16,8 18,2 20,4 20.9 27,3 23,9 20,7 21,1 19,9 16,7
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Рис. 1 Перинатальная смертность в Армении за 1998-
2007гг. (собственные данные)

Анализ динамики частоты врожденных пороков 

развития за период исследования показал статисти-

чески значимые изменения. По нашим данным, среди 

врожденных пороков развития у новорожденных, на-

пример в 2007г удельный вес врожденных пороков раз-

вития центральной нервной системы составляет 39%, 

множественных пороков развития - 27%, врожденных 

пороков сердца - 20%, несмотря на то, что данные по-

роки достаточно точно диагностируются в III триместре 

беременности.
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Рис. 2 Структура ВПР за 2007г.

Явная тенденция к увеличению числа ВПР диктует 

необходимость серьезного изучения избранной пробле-

матики и создание целенаправленной государственной 

исследовательской программы (рис. 2).
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 Л И Т Е РАТ У РА

 S U M M A R Y

One of the accepted methods of the permanent control of 
the hereditary changing in human population is the frequency of 
congenital anomalies. 

Congenital anomalies are major cause of neonatal and infant 
mortality.

Studying of statistic materials is one of the actual problems of 
modern medicine.

Its result is qualified medical service and a healthy population.
Congenital anomalies are rare conditions which often result in 

long-term morbidity or death.
The monitoring of congenital anomalies among newborns of 

the Republic of Armenia during the last 10 years was performed. 
On the basis of official papers of pathology departments nine-

teen forms of congenital anomalies, according to the European 
Register, were registered retrospectively(1998-2008).

During the study period, 905 newborns and fetuses were 
found to have malformations.

During the period of time congenital anomalies affected from 
13,8% -16,7% . The percentage of congenital anomalies of the 
central nervous system, congenital anomalies of the heart and 
the multiple congenital defects more frequent.

In result of analysis of the statistic data it can be said with con-
fidence that there is a tendency of increasing of number of con-
genital anomalies of central nervous system in newborns during 
the studying period and it makes necessity for serious studying 
of the elected problem.

COMPARING STATISTIC ANALYSIS OF CONGENITAL ANOMALIES IN NEWBORN BABIES IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA DURING THE LAST 20062007 YEARS
Kyalyan G.P., Chostikyan N.G., Petrosian. R.R., Zakaryan H.S.
YSMU, Department of Morphology and Pathological anatomy
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 Բանալի բառեր` կյան քի վերջ, կյան քի վեր ջի ո րո-

շում, կյան քի կտակ, գթասր տու թյուն, սպա նու թյուն, 

ի նք նասպա նու թյուն

 

Էվ թա նա զի ան և օ րեն քը. որ տե՞ղ և ին չու՞ է այն 

օ րի նա կա նաց վում

 Էվ թա նա զի այի հիմ նա հար ցը ծա գել է ան տիկ ժա-

մա նակ նե րից և միշտ հա րու ցել թեժ վե ճեր։ «էվ թա-

նա զի ա» եզ րը (տեր մի նը) ա ռա ջար կել է ան գլի ա ցի 

փի լի սո փա Ֆրեն սիս Բե կո նը՝ (XVI-XVII -դդ.) այդ հաս կա-

ցու թյամբ նկա տի ու նե նա լով թեթև, ոչ ցա վա գին մա հը 

(հու նա րեն eu -լավ, thanatos – մահ բա ռե րից)։

« Թեթև մահ» եզ րը օգ տա գործ վել է նաև Դա վա-

նա բա նու թյան 1980 թ. մայի սի 5-ին ըն դուն ված «Հռ չա-

կա գիր՝ էվ թա նա զի այի մա սին» փաս տաթղ թում, որ տեղ 

տր ված է էվ թա նա զի այի վերջ նա կան պար զա բա նու-

մը. «Էվ թա նա զի ա ա սե լով հաս կաց վում է ցան կա ցած 

գոր ծո ղու թյուն կամ, ը նդ հա կա ռա կը, ան գոր ծու թյուն, 

ո րն իր է ու թյամբ կամ դի տա վո րու թյամբ հան գեց նում 

է մահ վան։ Այ սինքն՝ իր ո ւղ ղա կի նշա նա կու թյամբ, էվ-

թա նա զի ան բժշ կի օգ նու թյամբ կան խամ տած ված սպա-

նու թյունն է»։ Դա չի վե րա բե րում ի նք նաս պա նու թյա նը 

և ցա վազր կող թե րա պի այի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 

մահ վան։

 Տար բե րում են ակ տիվ և պա սիվ էվ թա նա զի ա։ Պա-

սիվ էվ թա նա զի այի դեպ քում դա դա րեց վում է բժշ կա կան 

օգ նու թյու նը, կեն սա պահ պան բու ժու մը, ի նչն ա րա գաց-

նում է մար դու բնա կան մա հը։ Սո վո րա բար, ե րբ խո սում 

են էվ թա նա զի այի մա սին, նկա տի են առ նում ակ տիվ էվ-

թա նա զի ան։ Վեր ջինս մեռ նո ղի օր գա նիզ մի մեջ այն պի-

սի դե ղա մի ջոց նե րի ներ մու ծումն է, ո րը հան գեց նում է 

նրա ա րագ ու ոչ ցա վա գին մա հվան։

Ակ տիվ էվ թա նա զի այի ձևերից են. այս պես կոչ ված 

« կա րեկ ցող» սպա նու թյունը։

 Սա առ կա է այն դեպ քե րում, ե րբ մեռ նո ղի հա րա-

զատ նե րը կամ ին քը՝ բժիշ կը, տես նե լով, թե ի նչ պես է 

տանջ վում ան հու սա լի հի վան դը և ի զո րու չլի նե լով օգ-

նե լու կամ մեղ մե լու ցա վե րը, նրա օր գա նիզ մի մեջ ներ-

մու ծում են ցա վազր կող դե ղա մի ջո ցի գեր չա փ, ո րի հետ-

ևան քով վրա է հաս նում մա հը։ Տվյալ դեպ քում խոս քը 

հի վան դի հա մա ձայ նու թյան մա սին չէ, քա նի որ նա ան-

կա րող է ար տա հայ տել իր կամ քը։

Ինք նաս պա նու թյուն և «օ ժան դա կող» սպա նու-

թյուն։ Սա էվ թա նա զի այի ե րկ րորդ ձևն է, ե րբ բժիշկն 

օգ նում է հի վան դին հե ռա նալ կյան քից։

Եր րորդ ձևը տե ղի է ու նե նում ա ռանց բժշ կի ան-

մի ջա կան օգ նու թյան։ Հի վանդն իր կամ քով մի աց նում 

է սար քը՝ մահ վան մե քե նան, ո րը հան գեց նում է նրա 

ա րագ և ոչ ցա վա գին մահ վան։

Պ րակ տի կա յում օգ տա գործ վում է էվ թա նա զի այի 

հետ ևյալ դա սա կար գու մը.

 կյան քի վեր ջի մա սին բժշ կա կան ո րո շում 

(Медицинское решение о конце жизни, Medical Deci-

sion Concerning End of Life (MDEL))։ Սա իր հեր թին բա-

ժան վում է եր կու մեծ խմ բե րի: 

ա. Բուն էվ թա նա զի ա, ե րբ բժիշկն ակ տիվ մաս-

նակ ցու թյուն ու նի հի վան դի մահ վան գոր ծում։ 

Սա փաս տո րեն բժշ կի կող մից հի վան դի ի րա-

զեկ ված հա մա ձայ նու թյամբ կա տար վող սպա-

նու թյունն է ։

բ. Բժշ կի օգ նու թյամբ ի նք նաս պա նու թյուն 

(Ассистируемый врачом суицид, Physician As-

sisted Suicide, PAS), ե րբ բժիշ կը պատ րաս տում է 

մա հա բեր դե ղո րայ քը, ո րը հի վան դը նե րար կում 

կամ ըն դու նում է ի նք նու րույն. հի վան դի հետ հա-

մա ձայ նեց ված ան գոր ծու թյուն, հի վան դի կյան-

քը եր կա րաց նող նշա նա կում նե րից հրա ժա րում 

և կամ հի վան դի տա ռա պանք նե րը մեղ մաց նող 

դե ղո րայ քի, ցա վազր կող նե րի, քնա բեր նե րի չա-

փա բա ժին նե րի ա վե լա ցում, ո րի հետ ևան քով 

հի վան դի կյան քը կր ճատ վում է։ Սո վո րա բար 

խոս վում է էվ թա նա զի այի ա զա տա կան և պահ-

պա նո ղա կան մո տե ցում նե րի մա սին։ Այս մո տե-

ցում նե րից յու րա քան չյու րի կողմ նա կից նե րը բե-

րում են ի րենց փաս տարկ նե րը։ 

Էվ թա նա զի այի կողմ նա կից նե րը, (գո նե բու ժու մը 

դա դա րեց նե լու ճա նա պար հով), ըն դու նե լի են հա մա րում 

այն՝ հաշ վի առ նե լով ստորև նշված նկա տա ռում նե րը:

 ▬ Մա հը որ պես հի վան դի տա ռա պանք նե րը դա-

դա րեց նե լու վեր ջին մի ջոց։

 ▬ Հի վան դի մտա հոգ վա ծու թյունն իր հա րա զատ-

նե րի նկատ մամբ՝ « Չեմ ու զում հա րազտ նե րիս 

հա մար բեռ դառ նալ»։

 ▬ Հի վան դի ե սա սի րա կան (է գոիս տա կան) մղում-

նե րը՝ «Ու զում եմ մեռ նել ար ժա նա պատ վո րեն»։

 ▬ Հան րու թյան մեջ հի վան դա գին գե նե րի տա րա-

ծու մը կան խե լու նպա տա կով ոչ լի ար ժեք կյան-

քի ո չն չաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ 

ԷՎ ԹԱ ՆԱ ԶԻ Ա
Դավ թյան Ս.Հ. 
Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րան, Փիլիսոփայության և բիոէթիկայի ամբիոն



48 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

 ▬ Նպա տա կա հար մա րու թյան սկզ բունք` ան հու-

սա լի հի վանդ նե րի կյան քի պահ պա նու թյանն 

ո ւղղ ված ա նար դյունք և եր կա րատև մի ջո ցա-

ռում նե րի դա դա րե ցում, որ պես զի բժշ կա կան 

սար քա վո րում ներն օգ տա գործ վեն հի վան դու-

թյան ա վե լի նախ նա կան փու լե րում գտն վող հի-

վան դա նոց նոր ըն դուն ված հի վանդ նե րի վե րա-

կանգն ման հա մար։ 

 ▬ Տն տե սա կան դր դա պատ ճառ։ Մի շարք ան բու-

ժե լի հի վան դու թյուն նե րի բու ժու մը և կյան քի 

պահ պա նու մը պա հան ջում է բա վա կան թան-

կար ժեք դե ղո րայ քի և սար քա վո րում նե րի կի-

րա ռում։ 

 Հարկ է նշել, որ վեր ջին ե րեք սկզ բունք նե րը լայ նո-

րեն օգ տա գործ վել է ին ֆա շիս տա կան Գեր մա նի ա յում, 

որ տեղ «ոչ լի ար ժեք» մարդ կանց ո չն չաց ման, ի նչ պես 

նաև ծանր վի րա վոր նե րի սպա նու թյու նը ոչ այլ ի նչ էր, 

ե թե ոչ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն... 

Էվ թա նա զի այի հա կա ռա կորդ նե րը բե րում են 

հետևյալ փաս տարկ նե րը. 

կրո նա կան, բա րո յա կան դիր քո րո շում ներ « Մի սպա-

նի՛ր» և « Սի րի՛ր մեր ձա վո րիդ հա նուն Ա ստ ծո», 

«Ինք նա մաք րում տան ջան քի մի ջո ցով» և « Ծանր 

հի վանդ մարդ կանց խնամ քի մի ջո ցով փրկ վե լու հույս»։

Բժշ կու թյա նը հայտ նի են ոչ քիչ դեպ քեր, ե րբ ծանր, 

ան բու ժե լի հա մար վող հի վան դու թյու նը (o րի նակ՝ քաղց-

կե ղը) ի նքն ի րեն բուժ վել է։ 

Բժշ կու թյան զար գաց ման ի մաս տը բուժ ման նոր 

մե թոդ նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, ու ղի նե րի փնտ

րումն ու հայտ նա բե րումն է, այ սօր ան բու ժե լի հա մար

վող հի վան դու թյուն նե րի և մահ վան դեմ պայ քարն է։ 

Ե թե հի վան դու թյունն այ սօր ան բու ժե լի է, ա մեն 

կերպ պետք է ձգ տել դարձ նել այն բու ժե լի, ոչ թե 

թեթև ձեռ քով ու սր տով հայ տա րա րել՝ ան բու ժե լի է ու 

հեշտ ճա նա պար հով հի վան դից ա զատ վել։ 

 Հա սա րա կու թյան ակ տիվ սո ցի ա լա կան դիր քո րոշ-

ման պա րա գա յում, գործ նա կա նում հաշ ման դա մու թյան 

ցան կա ցած փու լում գտն վող մար դուն հնա րա վոր է վե-

րա կանգ նել և վե րա դարձ նել հա սա րա կա կան ակ տիվ 

կյան քի։ 

Էվ թա նա զի այի ա ռա վել հետ ևո ղա կան հա կա ռա-

կորդ նե րը հոգ ևո րա կան ներն են, ով քեր թե՛ ակ տիվ, և թե՛ 

պա սիվ էվ թա նա զի այի պա րա գա յում դա հա մա րում են 

Ա ստ ծո ստեղ ծած օ րենք նե րին հա կա ռակ կա տար վող 

գոր ծո ղու թյուն։ 

Բ ժիշկ նե րի և ի րա վա գետ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու-

թյունն էվ թա նա զի ան կտ րա կա նա պես ան թույ լատ րե լի 

են հա մա րում, ե թե նույ նիսկ այն ձեռ նարկ վում է բա ցա-

ռա պես «գ թասր տու թյան» նկա տա ռում նե րով։ 

Եվ չնա յած դրան կան ե րկր ներ (Հո լան դի ա, մա սամբ 

Բել գի ա, Ա ՄՆ-ի Օ րե գո նի նա հանգ), որ տեղ էվ թա նա զի-

ան թեև մեծ վե րա պա հում նե րով, այ դու հան դերձ ի րա-

վա բա նո րեն ամ րագր վել է հա մա պա տաս խան օ րենք նե-

րի մեջ։ Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված։

Կեն սա հույզ այս հիմ նա հար ցը, ի նչ պես վե րը նշ վեց, 

չի ծա գել 20-րդ դա րում, այլ ու նի իր եր կար պատ մու-

թյու նը։ Այս պես. մի ջին դա րե րում հա զա րա վոր ռազ միկ-

ներ մնում է ին մար տի դաշ տում՝ ծանր վի րա վոր ված, 

մա հա մերձ ու ան փո խադ րե լի վի ճա կում։ Նրանք դա-

տա պարտ ված է ին ան խու սա փե լի մահ վան՝ հոգ ևար քի 

տան ջա լի ապ րում նե րով։ 

Ակն թար թային մա հը դիտ վում էր որ պես փր կու-

թյուն։ Մար տի դաշ տում գոր ծում է ին հա տուկ պատ-

րաստ ված մար դիկ՝ խա չա կերտ դա շույն նե րով, ով քեր 

ի րա կա նաց նում է ին մեռ նո ղի վեր ջին « ցան կու թյու նը»: 

Նկա տենք, որ նույ նիսկ մա հա մերձ մար դու սր տի բաղ-

ձան քը չի կա րող լի նել մա հը։ Ի նչ քան էլ նա ա սի, ե րա նի 

մեռ նե ՜ի և ա զատ վե ի այս տան ջանք նե րից, այ նո ւա մե-

նայ նիվ, սր տի խոր քում նա կմ տա ծի. « Մի հրա՜շք լի ներ, 

մի ճա՜ր գտ նե ին և ի նձ ա զա տե ի՜ն այս ցա վե րից, և ես 

ապ րե ի…»։ Ի րա կա նու թյու նը սա է։ 

Այդ դա շույնն ու ներ իր ան վա նու մը՝ « մի զեր կոր դի ա», 

ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում է «գ թասր տու թյուն»։ 

Ա րևմ տյան Եվ րո պա յում դեռևս 19-րդ դա րի 60-ա-

կան թթ. գո յու թյուն ու նե ին էվ թա նա զի ան խրա խու սող 

գաղտ նի ըն կե րու թյուն ներ՝ «Մ խի թա րիր իմ վիշ տը» 

ան վա նու մով։ Բժշ կու թյան պատ մու թյան մեջ հայտ նի 

են դեպ քեր, ե րբ բժիշկ նե րը օգ նել են, որ ան բու ժե լի հի-

վանդ նե րը կյան քից կա մա վոր հե ռա նան։ Այ սօ րի նակ 

ե ղա նա կով կյան քից հե ռա ցել են Ռու սաս տա նի կայսր 

Նի կո լայ Ա ռա ջի նը, հայտ նի հո գե վեր լու ծա բան Զիգ-

մունդ Ֆրեյ դը, մարք սիստ փի լի սո փա Պոլ Լա ֆար գը՝ իր 

կնոջ Ժեն նի Մարք սի հետ, մի լի ար դա տեր Ա. Օ նա սի սը 

և ու րիշ ներ։

Էվ թա նա զի այի հիմ նա հար ցը վերս տին սկ սեց լայ-

նո րեն քն նարկ վել 20-րդ դա րի 50-ա կան թ.։ Դրան 

նպաս տել է նաև ա մե րի կա ցի պա թո լո գա նա տոմ Գևորգ 

Գևոր գյա նի գոր ծու նե ու թյու նը Մի ա ցյալ Նա հանգ նե-

րում՝ ո ւղղ ված էվ թա նա զի այի օ րի նա կա նաց մա նը։ 

Նրան ան վա նե ցին « դոկ տոր մահ»։ 

1958թ. դոկ տոր Գևոր գյա նը հրա պա րա կեց մի 

շարք հոդ ված ներ, ո րոն ցում կոչ էր ա նում մա հա պատ ժի 

դա տա պարտ ված հան ցա գործ նե րին կյան քից զր կել ոչ 

ցա վա գին ձևով։ Ա վե լին, նա կոչ էր ա նում հան ցա գործ-

նե րի՝ մահ վան, եր կա րատև կամ ցմահ բան տար կու թյան 

են թարկ ված նե րի մարմ նի ա ռան ձին օր գան ներն օգ տա-

գոր ծել փոխ պատ վաստ ման և այլ փոր ձա րա րա կան 

նպա տակ նե րով։ Ա վե լի ո ւշ, նա հոր դո րում էր «օգ նու-
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թյան» ձեռք մեկ նել ան բու ժե լի հի վանդ նե րին։ Թեր թային 

հրա պա րա կում նե րից և բա նա վոր կո չե րից Գևոր գյանն 

ան ցավ գոր ծի՝ ար տո նագ րեց իր հայտ նա գոր ծու թյու նը, 

ո րը հե տա գա յում լրագ րող ներն ան վա նե ցին « մահ վան 

մե քե նա»։ 

Այն կոչ ված էր օգ նել մար դուն մեռ նե լու ա ռանց 

ցա վե րի՝ ի նք նու րույն սեղ մե լով հա մա պա տաս խան կո-

ճա կը։ Հե տա գա յում Գևոր գյա նը, նկա տի ու նե նա լով հո-

գե բա նա կան այն ի րո ղու թյու նը, որ մար դը կա րող է վեր-

ջին պա հին փոշ մա նել և փո խել իր ո րո շու մը, հա տուկ 

լրա ցու ցիչ սարք էր հար մա րեց րել այդ « մե քե նայի» վրա, 

ո րի մի ջո ցով մահ վան գնա ցող ան ձը կա րող էր մեկ այլ 

կո ճակ սեղ մե լով կանգ նեց նել « մե քե նան»։ 

ԱՄՆ-ո ւմ մեծ աղ մուկ ա ռա ջաց րեց Գևոր գյա նի գոր-

ծու նե ու թյու նը ոչ մի այն վե րը նշալծ պատ ճա ռով, այլ 

նաև այն բա նի հա մար, որ ա ռանց բժիշկ-գոր ծըն կեր նե-

րի հետ խորհր դակ ցու թյան վճ ռում էր հի վան դու թյան 

ճա կա տագ րա կան ել քը։

 Քա ռորդ դա րի ըն թաց քում « Միստր մա հին» հա-

ջող վեց ա վե լի քան 150 ան բու ժե լի հի վան դի կյան քից 

զր կել։ Մի չի գա նի նա հան գում դա տա կան մար մին նե րի 

հետ բազ մա մյա « պա տե րազ մը» ա վարտ վեց Գևոր գյա-

նի ա զա տազրկ մամբ։ 

Ա վե լի վաղ ա մե րի կյան բժիշկ նե րի մաս նա գի տա-

կան ըն կե րակ ցու թյու նը նրան զր կեց բժշ կի կո չու մից։ 

2007թ. հու նի սի 1-ին, շուրջ 8 տար վա ա զա տազր կու մից 

հե տո, ել նե լով ա ռող ջա կան վի ճա կից և հաշ վի առ նե լով 

նրա խոս տու մը՝ 2 տա րի ը նդ հան րա պես չխո սել էվ թա-

նա զի այի օգ տին, դոկ տոր Գևոր գյա նին ա զատ ար ձա կե-

ցին։ 

Ա ռա ջին ան գամ էվ թա նա զի ան օ րի նա կա նաց վեց 

Նի դեռ լանդ նե րում։ Դեռևս 1984 թ. ե րկ րի Գե րա գույն 

դա տա րա նը ճա նա չեց կա մա վոր էվ թա նա զի այի ի րա-

վուն քը։ Ե թե բժիշ կը հետ ևում է թա գա վո րա կան բժշկա-

կան ըն կե րակ ցու թյան հրա հանգ նե րին, նա կա րող է 

չվա խե նալ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից։ 

1998թ., Է րազմ Ռո տեր դա մա ցու ան վ. հա մալ-

սա րա նում ան ցկաց ված փոր ձա գի տա կան ու սում նա-

սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն, կա մա վոր էվ թա նա զի ան 

պաշտ պա նել է Հո լան դի այի բնակ չու թյան մեծ մա սը։ 

Եվ չնա յած կրո նա կան բնույ թի հա կա փաս տարկ նե րին, 

այ նո ւա մե նայ նիվ, մե ծա մաս նու թյու նը հան դես ե կավ էվ-

թա նա զի այի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյամբ։

 Հենց այդ պատ ճա ռով, չնա յած ը նդ դի մու թյան դի-

մադ րու թյա նը, ակ տիվ էվ թա նա զի այի ո րոշ ձևե րի օ րի-

նա կա նաց ման մա սին օ րենքն ըն դուն վեց խորհր դա րա-

նի ստո րին պա լա տի կող մից։ Ներ կա յումս դա տա րա նի 

ո րոշ մամբ, ա մեն կոնկ րետ դեպ քում, սա կայն խիստ ո րո-

շա կի հան գա մանք նե րում, ե թե բժիշ կը մեռց նում է հի-

վան դին կամ նպաս տում է նրա ի նք նաս պա նու թյա նը, 

նա կա րող է չճա նաչ վել մե ղա վոր։ Սահ ման ված են դրա 

հա մար ե րեք հիմ նա կան պայ ման ներ (գո յու թյուն ու նեն 

բա զում այլ պայ ման ներ ևս)։

էվ թա նա զի ան պետք է լի նի մի այն ու մի այն կա մա-

վոր (գ րա վոր ար տա հայտ ված), մի այն բժիշ կը կա րող է 

օգ նել կամ ի րա կա նաց նել էվ թա նա զի ան, այն դեպ քում 

ե թե բժշ կա կան տե սան կյու նից հի վան դի վի ճա կը խիստ 

ծանր է։ Եվ այդ հար ցում պետք է հա մընկ նեն տար բեր 

չե զոք բժիշկ նե րի կար ծիք նե րը։ 

Չ նա յած աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում չկան էվ-

թա նա զի ան մի ան շա նա կո րեն ըն դու նող օ րենք ներ, 

այ դու հան դերձ, ան հու սա լի հի վանդ նե րին մեռց նե լու 

պրակ տի կան «ար դյու նա վե տո րեն» կի րառ վում է բժիշկ-

նե րի կող մից։ Հո լան դի այից հե տո ե րկ րորդ եր կի րը, ո րն 

էվ թա նա զի ան վե րա պա հում նե րով օ րի նա կա նաց րել 

է, Բել գի ան է։ Շվեյ ցա րի ա յում, որ տեղ էվ թա նա զի ան 

սկզբուն քո րեն ար գել ված է, ցան կա ցած մարդ, ով օգ-

նում է մյու սին կյան քից հե ռա նա լու, կա րող է և չդա տա-

պարտ վել, ե թե ի հար կե, չի հե տապն դում ան ձնա կան 

շահ... Ը ստ փոր ձա գետ նե րի գնա հա տում նե րի՝ ա մեն 

տա րի Շվեյ ցա րի ա յում այդ կերպ կյան քին հրա ժեշտ է 

տա լիս շուրջ 100 մարդ։

1997թ. Կո լում բի այի Սահ մա նադ րա կան դա տա-

րա նը կա յաց րեց ո րո շում, ո րի հա մա ձայն ան հու սա լի 

հի վան դի կա մա վոր մահ վան ցան կու թյունն ի րա կա նաց-

նող բժիշ կը դրա հա մար կա րող է և դա տա րա նում պա-

տաս խա նատ վու թյուն չկ րել։ Ա ՄՆ-ի Օ րե գոն նա հան գում 

օ րի նա կա նաց ված է այս պես կոչ ված «ինք նաս պա նու-

թյու նը՝ ու րիշ ան ձի օգ նու թյամբ»։ Խոսքն այն մա սին է, 

ե րբ բժիշ կը հի վան դին նշա նա կում է մա հա ցու դե ղա հա-

բեր։ 

1977 թ. Կա լի ֆոր նի ա յում եր կար քն նար կում նե րից 

հե տո հան րաք վե ի ար դյուն քում ըն դուն վեց « Մար դու 

մահ վան ի րա վուն քի մա սին» օ րեն քը։ Դրա հա մա ձայն 

ան բու ժե լի հի վանդ ան ձինք կա րող են պատ րաս տել 

փաս տա թուղթ, գրել կյան քի կտակ, որ տեղ ի րենց ցան-

կու թյու նը կա րող են ար տա հայ տել վե րա կանգ նո ղա կան 

սար քա վո րումն ան ջա տե լու վե րա բե րյալ։

 Հա կա ռակ օ րեն քի նոր մե րի, ո րոշ ե րկր նե րում այ-

դու հան դերձ ի րա կա նաց վում է էվ թա նա զի ան, սա կայն 

մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան դրո շի ներ քո։ 

Հարց է ծա գում. ե թե գո յու թյուն ու նի կյան քի ի րա վունք, 

ա պա ա րդյո՞ք կա րե լի է պն դել, որ գո յու թյուն ու նի նաև 

« մահ վան ի րա վունք»։ Ե թե ըն դու նենք այդ տե սա կե տը, 

ա պա դա կհա կա սի օ րենսդ րու թյան սկզ բունք նե րին։ Չէ՞ 

որ ա մե նա կար ևո րը կյան քի պաշտ պա նու թյունն է։ Չէ՞ որ 

օ րեն քը կյա՛ն քը, ապ րե լու՛ ի րա վուն քը պետք է պաշտ-

պա նի, ոչ թե մա հը կամ մահ վան ի րա վուն քը։ 
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1981թ. Հա մաշ խար հային բժշ կա կան մի ու թյան 

34-րդ հա մա ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց Հի վան դի ի րա-

վունք նե րի մա սին Լի սա բո նյան հռ չա կա գի րը, որ տեղ այլ 

դրույթ նե րի հետ մեկ տեղ տեղ գտավ հի վան դի ար ժա-

նա պատ վո րեն մեռ նե լու ի րա վուն քը։ Այս դրույ թը, փաս-

տո րեն, բա րո յա պես ար դա րաց նում է « մահ վան ի րա-

վուն քը»։ Ե թե բա րո յա պես ար դա րաց նենք « մահ վան 

ի րա վուն քը», ե թե օ րեն քի ո ւժ տանք այդ նոր մին, ա րդյո՞ք 

դա չի նշա նա կի, որ օ րեն քը ժխ տում է օ րեն քը։

 Գո յու թյուն ու նի ար ժա նա պա տիվ, ա ռանց տա ռա-

պանք նե րի մեռ նե լու ի րա վունք։ Խոս քը մարդ կային ար-

ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու մա սին է։ Սա կայն այդ 

ի րա վուն քը չի ժխ տում կամ չի վե րաց նում կյան քի պահ-

պան ման մա սին օ րեն քը։ Մա հը մարդ կային կե ցու թյան 

ան բա ժան տարրն է՝ իր բո լոր հետ ևանք նե րով։ Ար ժա-

նա պա տիվ ապ րե լու և մեռ նե լու ի րա վուն քը բո լո րո վին 

էլ չի նշա նա կում մի այն մեռ նե լու՛ ի րա վունք, այն նե րա-

ռում է նաև մար դա սի րա կան ե ղա նակ նե րով բու ժում 

ստա նա լու ի րա վունք։ Նման բու ժու մը պետք է ա վարտ-

վի մի այն բնա կան մա հով, ը նդ ո րում ա ռանց ար հես տա-

կան շա հար կում նե րի։

Չ նա յած պա սիվ էվ թա նա զի ան Շվե դի ա յում և Ֆին-

լան դի ա յում հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն չի հա-

մար վում, այ դու հան դերձ այդ պի սի ո րո շում կա յաց նե լու 

հա մար պա հանջ վում է մի այն հի վան դի ա զատ և գի-

տակց ված կամ քի ար տա հայ տու մը։ 

Աշ խար հի ե րկր նե րի գե րակ շիռ մա սի բժիշկ նե րի և 

ի րա վա բան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտ նում է, որ էվ թա-

նա զի ան ոչ մի այն ե րդմ նա զան ցու թյուն է, այլև քրե ա կան 

հան ցա գոր ծու թյուն։ Այն բա ցար ձա կա պես ան թույ լատ-

րե լի է, ե թե նույ նիսկ ի րա կա նաց վում է խղճա հա րու թյան 

կամ գթասր տու թյան նկա տա ռում նե րով։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան «Բ նակ չու թյան 

սա նի տա րա հա մա ճա րա կային ան վտան գու թյան ա պա-

հով ման մա սին» 1969թ. ըն դու նած օ րեն քի 23-րդ հոդ-

վա ծում, ո րը վեր նագր ված է «Էվ թա նա զի այի ար գե լու-

մը», հս տակ, սևով սպի տա կի վրա գր ված է (և փա՛ռք 

Ա ստ ծո, որ նման օ րենք ու նենք). « Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյու նում ար գել վում է էվ թա նա զի ան. հի վան դի 

խնդ րան քով նրա մահ վան ա րա գա ցու մը, որ ևէ գոր ծո-

ղու թյամբ և մի ջոց նե րով։ Այն ան ձինք, ով քեր հի վան դին 

գի տակ ցա բար դր դում են էվ թա նա զի այի կամ ի րա կա-

նաց նում են այն, կրում են պա տաս խա նատ վու թյուն՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ-

ման ված կար գով»։ 

Այ սօր Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում օ րենսդ րո րեն 

ար գել ված են էվ թա նա զի այի բո լոր ձևե րը։ Ռու սաս տա-

նի Դաշ նու թյան « Քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան պահ-

պան ման մա սին» օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րի 45-րդ 

հոդ վա ծում գր ված է. «Բժշ կա կան ան ձնա կազ մին ար-

գել ված է էվ թա նա զի այի ի րա կա նա ցու մը»։ 

Ն ման ի րա վի ճակ ար ձա նագր ված է նաև եվ րո պա-

կան ե րկր նե րում, որ տեղ էվ թա նա զի ան ոչ մի այն ար գել-

վում, այլև դա տա պարտ վում է քրե ա կան օ րենսգր քով։ 

Օ րի նակ՝ Գեր մա նի այի դաշ նու թյան քրե ա կան օ րենսդ-

րու թյամբ « հի վան դի խնդ րան քով սպա նու թյուն» ի րա-

կա նաց նե լու հա մար տր վում է 6 ամ սից մինչև 5 տա րի 

ա զա տազր կում։ Ֆրան սի ան ևս կտ րա կա նա պես դեմ է 

էվ թա նա զի ային։

Անգ լի ա յում ըն դուն վել է օ րենք, ո րով բժշ կա կան 

պրակ տի կա յում ար գել վում է էվ թա նա զի այի ցան կա ցած 

տե սակ։ Ի նք նաս պա նու թյանն ա ջակ ցե լը ո րակ վում է որ-

պես քրե ա կան հան ցանք և դա տա պարտ վում 14 տար-

վա ա զա տազրկ ման։

Մեծ Բրի տա նի ա յում եր կու օ րենք է գոր ծում, ո րոնք 

ա նուղ ղա կի ո րեն ո ւղղ ված են էվ թա նա զի այի դեմ։ Խոս-

քը վե րա բե րում է 1965թ. ըն դուն ված «Ս պա նու թյան 

մա սին» օ րեն քին և 1961-ին ըն դուն ված «Ինք նաս պա-

նու թյան մա սին» օ րեն քին։ Սպա նու թյան մա սին օ րեն քը 

նա խա տե սում է, որ հի վան դի կան խամ տած ված սպա-

նու թյու նը՝ կա րեկ ցան քից, խղ ճա հա րու թյու նից, գթասր-

տու թյու նից և այլ մղում նե րից դրդ ված, հա մար վում է 

հան ցա գոր ծու թյուն։ 

Ինք նաս պա նու թյան մա սին օ րեն քով Ա նգ լի ա յում 

վե րաց վել է դրա քրե ա կան կար գա վի ճա կը։ Այդ կար-

գա վի ճա կը պահ պան վում է, ե թե ի նք նաս պա նու թյունն 

ի րա կա նաց վում է բժշ կի օգ նու թյամբ։

Արև մուտ քում ա ռա ջարկ վում են էվ թա նա զի այի բա-

րո յա կան գնա հատ ման բազ մա թիվ տար բե րակ ներ։ Հե-

ղի նակ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը պաշտ պա նում է պա սիվ 

էվ թա նա զի այի մե թոդ նե րը՝ հեր քե լով ակ տիվ էվ թա նա-

զի այի կի րառ ման ցան կա ցած հնա րա վո րու թյուն։ 

 Սա կայն գո յու թյուն ու նի և ո ւղ ղա կի ո րեն հա կա դիր 

տե սա կետ։ Այս պես, ա մե րի կա ցի փի լի սո փա Ջ. Ռեյ գել սը 

հան դես է ե կել ա մե րի կյան բժշ կա կան ըն կե րակ ցու թյան 

1973թ. դեկ տեմ բե րի 4-ի ո րոշ ման քն նա դա տու թյամբ` 

«Մարդ կային է ա կի կող մից մեկ ու րի շի կյան քի կան խամ-

տած ված դա դա րե ցու մը բա րե գութ սպա նու թյուն է»։ Այս 

դրույ թը հա կա սում է բժշ կա կան մաս նա գի տու թյան և 

ա մե րի կյան բժշ կա կան ըն կե րակ ցու թյան քա ղա քա կա-

նու թյա նը, սա կայն Ջ. Ռեյ գել սը գտ նում է, որ ե թե հի-

վան դը պահ պա նել է իր գի տակ ցու թյու նը, հաս կա նում 

է, որ իր օ րե րը հաշ վա՛ծ են, չի կա րող այլևս դի մա նալ 

սար սա փե լի ցա վե րին և բժշ կին խնդ րում է, որ պես զի նա 

ա րա գաց նի իր մա հը, ա պա բժիշ կը մար դա սի րու թյուն է 

դրս ևո րում, ե րբ դա դա րեց նում է հի վան դի տա ռա պանք-

նե րը։ Այո, « մար դա սի րա կան» միտ քը շա րու նա կում է 

ապ րել։ 
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Բժշ կու թյու նը ֆա շիս տա կան Գեր մա նի ա յում

20-րդ դ. սկզբ նե րին Գեր մա նի ա յում ի րա վա գետ 

Բին դին գը և հո գե բույժ Գո խեն ա ռա ջար կե ցին էվ թա նա-

զի ան բնո րո շել որ պես «ոչ լի ար ժեք» կյան քի ո չն չա ցում։ 

«Էվ թա նա զի ա» հաս կա ցու թյան նման չա րա գու շակ մեկ-

նա բա նու թյու նը հե տա գա յում լայն տա րա ծում գտավ 

ֆա շիս տա կան Գեր մա նի ա յում, որ տեղ մշակ վեց ան գամ 

մի ո ղջ ծրա գիր։

 Դրա մա սին հայ տա րար վել է 1933 թ. հու լի սի 14-

ին «Ազ գի ա ռող ջու թյան պահ պան ման» հռ չա կագ րում, 

ո րի հե ղի նակ նե րից մե կը հան րա հայտ Ռո զեն բերգն է ր՝ 

իր ռա սիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյամբ։ Հռ չա կա գի-

րը բաղ կա ցած էր 3 կե տից՝ 

1. ան բու ժե լի հի վանդ նե րի ո չն չա ցում

2. հա տուկ գոր ծո ղու թյամբ ո չն չա ցում

3. զանգ վա ծային ամ լա ցում։

 Հա վա նու թյուն տա լով էվ թա նա զի ային՝ որ պես ան-

հու սա լի հի վանդ ա րի ա ցի նե րի բա ցա ռիկ ար տո նու թյուն, 

1939 թ. սեպ տեմ բե րին Հիտ լե րը ստո րագ րեց գաղտ նի 

հրա մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն « կյան քի բո լոր ձևե րը, 

ո րոնք ա նար ժան են կյան քին» հար կա վոր է են թար կել 

էվ թա նա զի այի։ «Ա նար ժա նու թյան» հար ցը ա մեն կոնկ-

րետ դեպ քում ո րոշ վում էր բժշ կա կան «ե ռյա կի» կող մից։ 

Դրա հետ ևան քով ա մե նա տար բեր աղ բյուր նե րի հա մա-

ձայն, եր կու տար վա ըն թաց քում ո չն չաց վե ցին 100 հա-

զա րից մինչև 275 հա զար մարդ։ 

 Նյուրն բեր գի մի ջազ գային զին վո րա կան դա տա-

րանն այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րա կեց որ պես մարդ կու-

թյան դեմ կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյուն։

 Ռուս բժիշկ, պրո ֆե սոր Ս. Յա. Դո լեց կին գտ նում 

է, որ « պայ քա րը հի վան դի կյան քի հա մար ար դա րաց-

ված է մինչև այն պա հը, ե րբ փր կու թյան հույս կա։ Ե թե 

այն կորս ված է, ծա գում է գթասր տու թյան խն դիր, ո րն 

էլ դրս ևոր վում է էվ թա նա զի այի մեջ»։ Ս. Յա. Դո լեց կին 

հա վե լում է, որ էվ թա նա զի ան ար դա րաց ված է ան բու ժե-

լի հի վանդ նե րի, ան դա մա լույծ մարդ կանց նկատ մամբ, 

ո րոնք ապ րում են մի այն կեն սա պա հով ման սար քա վոր-

ման օգ նու թյամբ։ Նույ նը վե րա բե րում է ատ րո ֆի այի են-

թարկ ված ու ղեղ ու նե ցող նո րա ծին նե րին և այլն։ 

 Բա րե բախ տա բար գիտ նա կան նե րի մեծ մա սը հա-

մա ձայն չէ այս տե սա կե տի հետ, քա նի որ, այն հա կա սում 

է մար դա սի րու թյան սկզ բունք նե րին և բժշ կու թյան սո ցի-

ա լա կան ա ռա քե լու թյա նը։

Բժշ կա կան է թի կայի մեջ գո յու թյուն ու նի սր բա գործ-

ված պատ վի րան՝ կյանքն ան գին է, այն փո խար ժեք չու-

նի։ Հետ ևա բար ան բա րո է խո սել կյան քի ի նչ-որ շու կա-

յա կան գնի մա սին։ 

Էվ թա նա զի ան և բա րո յա կա նու թյու նը. ա րդյոք սպա

նու թյունն ու նի՞ ար դա րա ցում։

Երբ խոսքն ան հու սա լի հի վան դի, նրա ան տա նե լի, 

ան հաղ թա հա րե լի ցա վե րի ու տա ռա պանք նե րի մա սին 

է, բժիշ կը միշտ հայտն վում է բա րո յա կան և մաս նա-

գի տա կան դա ժան եր կընտ րան քի ա ռաջ. շա րու նա կե՞լ 

հի վան դի կեն սա պահ պան բու ժու մը և դրա նով նրան 

դա տա պար տել ֆի զի կա կան ա հա վոր շա րու նակ վող 

տա ռա պանք նե րի, թե՞ ը նդ հա տել այդ պի սի կյան քը։ Իս-

կա պես դժ վար, շատ դժ վար ու բարդ ի րա վի ճա կում է 

հայտն վում բժիշ կը և ոչ մի այն բժիշ կը։ Ա րդյո՞ք բժիշկն 

ի րա վունք ու նի նման հարց լու ծե լու, ի զո րու է իր վրա 

վերց նե լու հի վան դի կյան քի կամ մահ վան հար ցը։

Ար դեն վե րը նշել ե նք, որ էվ թա նա զի այի մա սին վե-

ճը ծա գել է ան տիկ ժա մա նակ նե րում։ Ը նդ ո րում, տար-

բեր ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույթ նե րում այդ հար ցը տար-

բեր լու ծում ներ է ու նե ցել։ 

Բժշ կու թյան և բա րո յա գի տու թյան ա ռն չու թյուն նե-

րին վե րա բե րող մտ քեր հան դի պում ե նք միջ նա դա րյան 

հայ փի լի սո փա նե րի, բժիշկ նե րի աշ խա տու թյուն նե րի 

մեջ, մաս նա վո րա պես, միջ նա դա րի մեծ մտա ծող Դա վիթ 

Ան հաղ թի, ո ւմ ծնն դյան 1500 ա մյա կը ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի 

կող մից մեծ շու քով նշ վեց Սա լո նի կում և Եր ևա նում։ 

« Սահ մանք ի մաս տա սի րու թյան» գր քի 9-րդ գլ խում, 

շա րու նա կե լով հայ մե ծա նուն փի լի սո փա Ներ սես Մե ծի 

և այ լոց մտ քե րը, հարց է տա լիս՝ ա րդյոք ի րա վունք ու նի՞ 

կամ կա րո՞ղ է բժիշ կը թույն տալ և պա տաս խա նում է՝ ոչ, 

ո րով հետև, «ինչ պես լավ նա վա պե տը փորձ վում է ոչ թե 

խա ղաղ ծո վում, այլ ա լե կո ծու թյան ժա մա նակ, նույն պես 

և խի զախ հո գին փոր ձու թյանն ըն դա ռաջ է գնում»։ 

Ան հաղ թի այս մտ քե րը բխում են փի լի սո փա յա կան 

նույն դիր քե րից, ո րոնք ար տա հայտ վել են Հի պոկ րա-

տե սի հան րա հայտ ե րդ ման մեջ, որ տեղ ի թիվս այլ ար-

գելք նե րի, բժիշ կը ե րդ վում է. « Խոս տա նում եմ, չնայե լով 

խնդ րան քի, ոչ ո քի չտալ մա հա ցու դեղ»։ Ի սկ այն բժիշ-

կը, որ ել նե լով այս կամ այն դր դա պատ ճա ռից, այ նո ւա-

մե նայ նիվ, դր ժում է իր եր դու մը և թույն տա լիս հի վան-

դին, են թարկ վում է ոչ մի այն բժշ կու թյան ա ստ ված նե րի 

և մարդ կանց ա նեծ քին, այլև վար չա կան պատ ժի, ը նդ-

հուպ մա հա պատ ժի։ Այդ մա սին կար դում ե նք հին գե-

րորդ դա րի հայ պատ միչ, քեր թո ղա հայր Մով սես Խո րե-

նա ցու « Գիրք պի տոյից» աշ խա տու թյան մեջ։ 

 Հայտ նի է, որ ստոի կյան փի լի սո փա յու թյան հետ-

ևորդ ներն ար դա րաց նում է ին ի նք նաս պա նու թյու նը ի նը 

դեպ քում՝ սով, բո լոր մեր ձա վոր նե րի կո րուստ, տա րե-

րային ա ղետ, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան ոտ-

նա հա րում, ան բու ժե լի հի վան դու թյուն, զա ռա մախտ և 

այլն։ 

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Ս.Ա. Վար դա նյա նը 
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« Հա յաս տա նի բժշ կու թյան պատ մու թյուն» ու սա նե-

լի գրքում, վեր ջին եր կու դեպքն ո ւղ ղա կի կապ ու նեն 

բժշ կու թյան հետ։ Այս պես օ րի նակ, ստոիկ ներն ա սում 

է ին. «Արդ, ճիշտ է վար վում նաև նա, ով սպա նում է 

ի նքն ի րեն, ե թե նրա մար մի նը են թարկ վել է ի նչ-որ չար 

հի վան դու թյան և փչաց ման, այդ ան բու ժե լի ցա վից 

ա զատ վե լու հա մար»։ Այս պես օ րի նակ, մի ո մն կի նի կյան 

(ցի նիկ) փի լի սո փա, ո րը կի սով չափ ան դա մա լուծ ված էր, 

դի մեց Հու լի ա նոս կայ սե րը, ա սե լով. « Մարմ նիս կե սը մե-

ռավ, ի սկ մյուս կե սը դեռ ապ րում է։ Գթա՛, ո ՛վ թա գա վոր, 

կիս ված կի նի կյա նիս, հրա մայիր բժշ կել կամ սպա նել։ 

Այդ պես էլ ճիշտ է վար վում նա, ով խո րին ծե րու թյան 

հաս նե լով, վերջ է տա լիս ի րեն, ե րբ ար դեն սկ սում է զա-

ռան ցել, աղ ճատ ու ան կապ բա ներ ա սել»։

Ե թե ստոիկ նե րի պա տաս խա նը էվ թա նա զի ային 

«այո» էր, ա պա հայ միջ նա դա րյան փի լի սո փա նե րից, 

բժշ կա պե տե րից և որ ևէ մե կի աշ խա տու թյու նում բա ցա-

հայտ ված չէ նման միտք, այդ թվում Դա վիթ Ան հաղ թը, 

ո րը մեր ժում է ի նք նաս պա նու թյու նը. «Իսկ փոր ձու թյուն-

նե րը, որ տեղ էլ դրանք պա տա հեն, գո յու թյուն ու նեն ոչ 

թե նրա հա մար, որ մարդ վերջ տա ի րեն, այլ որ պես զի 

փոր ձեն մար դու ո գին»։ 

 Հատ կան շա կան է, որ միջ նա դա րյան հայ օ րենսդ-

րա կան մտ քի ռահ վի րա ներ Մխի թար Գո շի և Սմ բատ 

Գունդս տաբ լի « Դա տաս տա նագր քի» 119 և 154 հոդ-

ված նե րի հա մա ձայն, մի տու մով և/կամ տգի տու թյան 

պատ ճա ռով հի վան դի ա ռող ջու թյու նը վնա սող բժիշկ նե-

րը, նաև ի րենց ա շա կերտ նե րին պատ շաճ գի տե լիք ներ 

չտ վող բժիշկ նե րը, պատ ժա պարտ է ին։ Ըն թեր ցո ղի ու-

շադ րու թյու նը կցան կա նայի հրա վի րել այս նուրբ հար ցի 

վրա։ 

Այս պի սով, ա կն հայտ է բժշ կի պա տաս խա նատ վու-

թյան խո րը գի տակ ցու մը հայ կա կան օ րենսդ րու թյան 

մեջ, որ մի ա ժա մա նակ վկա յում է ե րկ րի բժշ կա նոց նե րի, 

ու սուց ման մաս նա գի տա կան բարձր մա կար դա կի մա-

սին։ 

Էվ թա նա զի ան՝ հան րային կար ծի քի կենտ րո նում 

Ն րանք, ով քեր գտ նում են, որ էվ թա նա զի ան հար-

կա վար է օ րի նա կա նաց նել, ել նում են այն դրույ թից, որ 

«ե թե մարդն ան բու ժե լի հի վանդ է, ան գոր ծու նակ և ին-

քը կամ իր հա րա զատ նե րը տվել են ի րենց հա մա ձայ նու-

թյու նը, կա րե լի է մահն ա րա գաց նել»։ Մի ջազ գային հար-

ցում նե րի ար դյունք նե րով յու րա քան չյուր 1000 մար դուց 

7-ը կողմ է կյան քից կա մա վոր հե ռա նա լուն։ 

Բազ մա զան են նաև հա կա փաս տարկ նե րը։ Շա տե-

րը հա մոզ ված են, որ մահ վան ա րա գա ցու մը, հա կա սում 

է քրիս տո նե ա կան, և ոչ մի այն քրիս տո նե ա կան ա վան-

դույթ նե րին. «ե թե ճա նաչ վի կյան քից կա մա վոր կեր պով 

հե ռա նա լու ի րա վուն քը, ա պա բժշ կա կան պրակ տի կա-

յում այն կհան գեց նի ան դառ նա լի կո րուստ նե րի, ան-

սքող հան ցանք նե րի, չա րա շա հում նե րի, թե՛ հի վան դի 

« հա րա զատ նե րի», թե՛ փոխ պատ վաս տու մով զբաղ վող 

բժիշկ նե րի կող մից։ Այ սինքն, կյան քից կա մա վոր հե ռա-

նա լու պատր վա կով մար դուն կա րող են զր կել ա մե նա-

թանկ ար ժե քից՝ կյան քից»։ 

Եր րորդ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ էվ թա նա զի այից 

կա րե լի է օ գտ վել մի այն խիստ բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 

ել նե լով հի վան դի ան ձնա վո րու թյու նից, հի վան դու թյան 

ըն թաց քից և կոնկ րետ ի րա վի ճա կից։ 

Մ. Հե րա ցու ան վան Ե ՊԲՀ հա սա րա կա գի տա կան 

(ներ կա յումս փի լի սո փա յու թյան) ամ բի ո նը ՀՀ ԳԱԱ փի-

լի սո փա յու թյան, ի րա վուն քի և սո ցի ո լո գի այի ի նս տի-

տու տի հետ հա մա տեղ պար բե րա բար ան ցկաց րել է 

սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներ Ե ՊԲՀ ու սա նող նե րի և 

դա սա խոս նե րի շր ջա նում։

Պարզ վել է, որ հարց ված նե րի 75 տո կո սը դեմ է ակ-

տիվ էվ թա նա զի ային։ Կողմ է հարց ված նե րի 8 տո կո սը, 

ի սկ 17 տո կո սը տա տան վում է՝ ել նե լով հի վան դի վի-

ճա կի ծան րու թյան աս տի ճա նից։ Նույն հար ցով դի մել 

ե նք նաև հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րին։ Հարց ված-

նե րի 82 տո կո սը դեմ է ակ տիվ էվ թա նա զի ային։ Կողմ 

է ար տա հայտ վել հարց ված դա սա խոս նե րի 15 տո կո սը 

(դ րանց մեծ մա սը մինչև 40 տա րե կան ու ռուց քա բան ներ 

ու պա թո լո գա նա տոմ ներ են)։

Մեր դի տար կում նե րից և հար ցում նե րից պարզ վել 

է, որ նրանք, ով քեր դեմ են ակ տիվ էվ թա նա զի ային, ել-

նում են հետ ևյալ փաս տարկ նե րից. « դե ղա հա բե րի մա-

հա ցու չա փա բա ժին տա լով հի վան դին կամ օգ տա գոր-

ծե լով ցան կա ցած նման այլ մի ջոց՝ բժիշ կը, փաս տո րեն, 

ա րա գաց նում է հի վան դի մա հը, ին չը, քրիս տո նե ու թյան, 

և ոչ մի այն քրիս տո նե ու թյան տե սան կյու նից, ա հա վոր 

է, ան թույ լատ րե լի և պար զա պես մեղք է։ Բժիշկն ա վե լի 

գթա սիրտ չէ, քան նա, ով մարդ կային է ա կին ա րա րել է։ 

Ա ստ ված մար դուն կյանք է շնոր հել, և Ա ստ ված էլ կան-

խո րոշ ված ժամ կե տում այն նրա նից վերց նում է։ 

Կամ է լ՝ բժշ կի «գ թա սիրտ» քայ լը չի դա դա րում սպա-

նու թյուն լի նե լուց նույ նիսկ այն պա րա գա յում, ե րբ այդ 

քայ լին նրան դր դել է գթասր տու թյան զգա ցու մը, ան հու-

սա լի ու ծանր հի վան դին հե տա գա տա ռա պանք նե րից 

ա զա տե լու մարդ կային ցան կու թյու նը»։ Այս տե սա կե տը 

պաշտ պա նող նե րի թվում կան և՛ բժշ կու թյան բնա գա-

վա ռի ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ, և՛ դա սա խոս ներ, և՛ 

ու սա նող ներ, ով քեր ղե կա վար վում են քրիս տո նե ա կան 

բա րո յա կա նու թյան, հու մա նիզ մի գա ղա փար նե րով։

 Բազ մա զան են նաև հա կա փաս տարկ նե րը։ Հարց-

ված նե րի զգա լի մա սը հա մոզ ված է, որ «ե թե հի վան դը 

գտն վում է կո մայի վի ճա կում, նրա վի ճա կը բա րե լա վե լու 
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հնա րա վո րու թյուն ներ չկան, և, որ «ար հես տա կան շն չա-

ռու թյան» սար քը պահ պա նում է կյան քի մի այն ար տա-

քին եր ևու թա կա նու թյու նը, էվ թա նա զի ան, կամ « թեթև 

մա հը» հե տա գա ցա վե րից ա զա տե լու մի ակ մի ջոցն է»։ 

Կա նաև այս պի սի կար ծիք. « Սար քը պահ պա նում է 

կյան քի մի այն եր ևու թա կա նու թյու նը, ո րը դրս ևոր վում է 

շն չա ռու թյան և ա րյան շր ջա նա ռու թյան ձևով, այն դեպ-

քում, ե րբ ի րա կա նում մար դը մե ռած է, որ ևի ցե ցավ չի 

զգում, նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյան աղ բյու րը՝ ու ղեղն, 

ար դեն մե ռած է»։ 

Մեկ այլ կար ծիք. « Հի վան դին այդ վի ճա կում պահ-

պա նե լը մեծ ծախ սեր է պա հան ջում, ի սկ նրա հա րա-

զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը տա ռա պում են, գտն վում 

են հո գե կան ծանր ապ րում նե րի մեջ»։

Հե տաքր քիր է, որ էվ թա նա զի այի կողմ նա կից նե-

րի թի վը մե ծա նում է, ե րբ հիմ նախն դիրն ան ձնա վո րում 

ե նք՝ դրան հա ղոր դե լով մտեր միկ, խիստ նե րանձ նա կան 

ի մաստ։ Այս պես օ րի նակ. «Արդյո՞ք կցան կա նայիք ա րագ 

մեռ նել, ե թե հայտն վե իք ան հու սա լի, գեր ծանր վի ճա-

կում» հար ցին տված պա տաս խան նե րը բաշխ վել են 

հետ ևյալ կերպ. հարց ված նե րի 56 տո կո սը հա մա ձայն է, 

որ իր տա ռա պանք նե րը դա դա րեց վեն բժշ կի կող մից, 9 

տո կո սը հրա ժար վել է հար ցին պա տաս խա նել, 20 տո կո-

սը հայ տա րա րել է, որ էվ թա նա զի ային դեմ է և, որ ի րենք 

կկառ չեն կյան քից մինչև վերջ։ Ի սկ 15 տո կոսն ա սել է, որ 

«ան կա րող է պա տաս խա նել տր ված հար ցին»։ 

Մ նա ցած բո լոր հարց ված նե րը մի ամ տա բար հա-

մոզ ված են, որ ի րենք եր բեք չեն հայտն վի նման դա ժան 

ը նտ րու թյան ա ռաջ… 

Հարց ված նե րի զգա լի մա սը բա նա վոր (վեր բալ) մա-

կար դա կում դեմ է էվ թա նա զի ային, սա կայն դրա հնա-

րա վո րու թյու նը չի բա ցա ռում, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է 

կոնկ րետ կրի տի կա կան ի րա վի ճակ նե րին։ 

Պարզ վել է նաև, որ բա նա վոր ար տա հայտ ված 

կար ծի քի և ի րա կան կար ծի քի միջև կան ո րո շա կի տար-

բե րու թյուն ներ՝ կախ ված հա սա րա կա կան կար ծի քից, 

կրո նա կան (ք րիս տո նե ա կան) ա վան դույթ նե րից և այլ-

նից։ 

Հաս կա նա լի է, որ հա սա րա կա կան կար ծի քը ա մեն-

ևին չի խրա խու սում էվ թա նա զի ան, ա վե լին, ի նչ-որ 

ի մաս տով այն դա տա պար տում է։ 

Լի նում են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ մար դիկ, տես-

նե լով ի րենց մեր ձա վոր նե րի ա հա վոր տա ռա պանք նե-

րը, մտո վի ցան կա նում են նրանց մա հը՝ «Ե րա նի շուտ 

մեռ ներ, փրկ վեր ա նա սե լի ցա վե րից, միև նույն է օգ նել, 

բու ժել ոչ մի կերպ չենք կա րո ղա նում»։ Սա կայն մտո վի 

ար տա հայտ ված ներ քին ցան կու թյու նը մե ծա մա սամբ 

եր բեք չի վե րած վում գործ նա կան քայ լի, քա նի ո ր՝ «Ի՞նչ 

կա սեն մար դիկ»։ 

Այս հան գա ման քը ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, 

որ պես զի պար զել էվ թա նա զի այի նկատ մամբ իս կա-

կան վե րա բեր մուն քը, նրա օ րի նա կա նաց ման խո րին 

հո գե բա նա կան շեր տե րը, ներ քին ար գելք նե րը։ Այս տեղ 

դրսևոր վում է ոչ մի այն հա սա րա կա կան կար ծի քի ու ժը, 

այլ նաև, դի ցուք, ա ստ վա ծա սի րա կան դիր քո րո շում նե-

րի կա յու նու թյու նը։ Հարց ված բժիշկ նե րից մե կը հի շեց-

րեց այն պատ գամ նե րը, որ Ա մե նա բարձ րյա լը շնոր հեց 

Մով սե սին, ե րբ նա հրե ա նե րին ա զա տեց ե գիպ տա կան 

գե րու թյու նից։ Ա ռա ջին պատ գամն է ր՝ « մի՛ սպա նիր»։

Ն կա տենք, որ Ա ստ վա ծաշն չում չկա որ ևէ հա կա-

դար ձում այդ պատ գա մին որ ևէ տա րըն թեր ցում՝ ա զատ 

մեկ նա բա նու թյան ձևով։ Պատ գա մը հն չում է կարճ ու 

ազ դու, թույլ չի տա լիս որ ևէ եր կի մաս տու թյուն։ Ա ստ-

ված մեզ կյանք է շնոր հել, և Ա ստ ված էլ ի զո րու է ո րո շե-

լու, թե ե րբ ե նք լքե լու ե րկ րային կյան քը։ 

Հարց ված նե րի 57 տո կո սը գտ նում է, որ 

« մարմ նա կան, ֆի զի կա կան տա ռա պանք նե րը դեռևս 

ա մե նա ծանր տա ռա պանք նե րը չեն, ո րին դա տա պարտ-

ված է մարդ ա րա րա ծը։ Մար մի նը, ի նչ պես ո ղջ ցա-

վը՝ մահ վա նից հե տո հող կդառ նա, ի սկ մար դու հո գին 

կհամ բարձ վի եր կինք»։

Ք րիս տո նե ա կան ե կե ղե ցին վճ ռա կա նո րեն դա տա-

պար տում է էվ թա նա զի ան։ Դա վա նա բա նու թյան կոնգ-

րե գա ցի այի 1980թ. հռ չա կա գի րը մի ան շա նակ հայ տա-

րա րում է. «Անհ րա ժեշտ է ո ղջ հաս տա տա կա մու թյամբ 

ա սել, որ ոչ մե կը չի կա րող թույլ տալ ան մեղ մար դու 

սպա նու թյու նը, լի նի այն սաղմ կամ պտուղ, ե րե խա կամ 

հա սուն մարդ, ան բու ժե լի կամ մեռ նող մարդ։ Բա ցի դրա-

նից, ոչ մե կը չի կա րող պա հան ջել կա տա րել այդ պի սի 

սպա նու թյուն թե՛ իր, թե՛ որ ևէ մեկ ու րի շի նկատ մամբ…»։

Այս պի սով, դա տա պարտ ման են թա կա է կյան քի 

ի րա վուն քի ցան կա ցած ոտ նա հա րում։

 Ժո ղովր դա վա րաց ման ներ կայիս ան սո վոր, եր բեմն 

ոչ հարթ ու ղով զար գա ցող գոր ծըն թաց նե րը չեն շրջան-

ցել նաև կյան քի ու մահ վան կեն սա հույզ հար ցե րը։ 

Հարց ված նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը ի րա վա ցի ո-

րեն հա մոզ ված է, որ յու րա քան չյուր մարդ իր կար ծի քը, 

տե սա կետն ու նե նա լու ի րա վունք ու նի, այդ թվում՝ էվ-

թա նա զի այի վե րա բե րյալ։ 

Ընդ ո րում, ա մեն մարդ ել նում է իր աշ խար հազ գա-

ցո ղու թյու նից և մար դու է ու թյան սե փա կան ը մբռ նու մից։ 

Հարց ված ու սա նող նե րի 56 տո կոսն ար տա հայ տում է 

հետ ևյալ միտ քը. «Անհ րա ժեշտ է մար դուն ըն ձե ռել մահ-

վան կամ կյան քի ը նտ րու թյան ի րա վունք, ա ռանձ նա պես 

այն պա հին, ե րբ նրա հե տա գա գո յու թյու նը մի այն ա նա-

սե լի տա ռա պանք է նրան պատ ճա ռում։ Մի գու ցե չպետք 

է հա խուռն դա տա պար տել մահ վան ու կյան քի սահ մա-

նա մերձ վի ճա կում գտվ նող մար դուն, ով հար կադր ված է 
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դժ վար ը նտ րու թյուն կա տա րել հօ գուտ « թեթև» և գու ցե 

ար ժա նա պա տիվ մահ վան»։ 

Էվ թա նա զի ային խոս քով հա կա ռակ վող նե րից շատ 

շա տե րը, ան ձամբ հայտն վե լով ան հու սա լի վի ճա կում, 

կնա խընտ րե ին ա նա սե լի տա ռա պանք նե րից ա զատ վե-

լու ու ղին։ Ի սկ ե թե խոս քը վե րա բե րում է հա րա զա տին, 

ա պա չի գնա այդ քայ լին՝ վա խե նա լով նաև հա սա րա կա-

կան կար ծի քից։ 

Այ սինքն՝ սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման և մարդ-

կանց հո գե բա նու թյան ու սում նա սիր ման ար դյուն քում 

մենք ե կանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ գո յու թյուն ու նի 

խզում «ընդ հա նուր առ մամբ դեմ եմ էվ թա նա զի ային» և 

« կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում կա րող է դեմ չլի նեմ» պա-

տաս խան նե րի միջև։ 

Այ սինքն պետք է տր վի ի րա վի ճա կային կոնկ րետ 

վեր լու ծու թյուն՝ կախ ված տվյալ հի վան դի սո ցի ալ-դե-

մոգ րա ֆա կան, հո գե կան և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն-

նե րից։ Բո լոր պայ ման նե րի հա մար պատ րաս տի դե ղա-

տոմս, հա մընդ հա նուր մի ան շա նակ լու ծում ներ չկան։ Եվ 

հնա րա վոր էլ չէ ա ռա ջար կել։ 

Պետք է հաշ վի առ նել, որ կան ի րա վի ճա կային լու-

ծում ներ, քա նի որ սա բարդ խն դիր է, կան տար բեր հա-

կա դիր, ի րա րա մերժ պա տաս խան ներ, ո րոնք եր բեմն եր-

բեմն բո լորն էլ կա րող են հա վա սա րար ժեք լի նել։ 

Փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան մեջ, մաս նա վո րա-

պես Կան տի ան տի նո մի ա նե րում, կար դում ե նք. «Աստ-

ված կա՞ թե չկա, աշ խարհն ու նի՞ սկիզբ թե՞ ոչ»։ Փոր ձե լով 

պա տաս խա նել այդ հար ցե րին՝ մարդ կային միտքն ը նկ-

նում է հա կա սու թյուն նե րի մեջ, ո րով հետև կողմ և դեմ 

փաս տարկ նե րը հա վա սա րա զոր ե ն։ 

Սա կայն, չնա յած դրան, Կան տը պն դում է. «Աստ

ծո գո յու թյունն ըն դու նե լը և նրան հա վա տա լը յու րա

քան չյուր բա նա կան մար դու բա րո յա կան պարտքն է»։ 

Եվ այս պես, հար ցին լու ծում տա լու հա մար պետք է 

հաշ վի առ նել՝ 

ա. կոնկ րետ ի րա վի ճա կը, 

բ. հի վան դի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը, 

գ. հո գե կերտ ված քը, 

դ. մշա կու թային ա վան դույթ նե րը, սո վո րույթ նե րը, 

ե. ժա մա նա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

զ. տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 

այլն, և այլն։ 

Սա կայն, այ դու հան դերձ, որ պես քրիս տո նյա ժո ղո-

վուրդ, մենք ա սում ե նք՝ ո ՛չ էվ թա նա զի ային։

Ա պա գա բժիշկն ա մեն ի նչ պետք է ա նի՝ վե րաց նե լու 

հի վան դու թյան պատ ճառ նե րը, կա րե լին ու ան կա րե լին 

պետք է ա նի այ սօր ան բու ժե լի հա մար վող հի վան դու-

թյուն նե րը բու ժե լի դարձ նե լու հա մար։ Սա՛ է նրա ա ռա-

քե լու թյու նը. բու ժել, սփո փել, հույս ու կյանք տալ, ոչ թե 

«ան բու ժե լի է» ո րա կե լով՝ հեշտ ճա նա պարհ ը նտ րել։ 

Հարց ված նե րի 65 տո կո սի կար ծի քով. «Ե թե պե-

տու թյու նը կա րո ղա նա պատ շաճ կյանք ա պա հո վել 

մարդ կանց հա մար, ա պա է ա պես կն վա զի ի նք նաս պա-

նու թյուն նե րի թի վը, ա ռա վել ևս ե րի տա սարդ նե րի շր ջա-

նում»։

Նաև պետք չէ մո ռա նալ բժշ կա կան սխա լի մա սին։ 

Բժիշկ նե րը մարդ են, մահ կա նա ցու, կա րող են սխալ վե՜լ։

 Մե զա նից շա տե րը կա րող են ի րենց ան ձնա կան 

կյան քից օ րի նակ բե րել, ե րբ բժիշկ ներն ա ռա ջար կել են 

հի վան դին դուրս գրել հի վան դա նո ցից, տա նել տուն, 

քա նի որ հի վան դը շատ ան հույս վի ճա կում է. « Տա րե՜ք, 

տա րե՜ք տուն, թող տա նը մա հա նա»։ Եվ այդ «ան հույս» 

հի վան դը տանն ապ րել է … եր կար տա րի ներ։ 

Անդ րա դառ նա լով էվ թա նա զի այի բա րո յա կան 

կող մին, հարկ է շեշ տել, որ պետք է գի տակ ցել խնդ-

րի ո ղջ պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Ան կաս կած, խիստ 

բարդ խն դիր է։ Ա ստ ված տա, որ դրա լուծ ման գոր ծում 

չդրսևո րենք ա վե լորդ գեր ջա նադ րու թյուն, հան գու ցային 

հար ցե րին հեշ տա հա ճո, դյու րին լու ծում ներ գտ նե լու ան-

բա րո վար քա գիծ։

Եվ վեր ջա պես, պետք է են թարկ վել Հա մաշ խար-

հային բժշ կա կան մի ու թյան 3-րդ գլ խա վոր հա մա ժո ղո-

վի կող մից ըն դու նած բժշ կա կան բա րո յա գի տու թյան մի-

ջազ գային վար քա կա նո նին, ո րն այլ կար ևոր դրույթ նե րի 

հետ մեկ տեղ ա սում է. 

«Բ ժիշ կը պետք է մշ տա պես հի շի մարդ կային կյան-

քի պահ պան ման իր պար տա կա նու թյան մա սին։ Բժիշ կը 

պետք է դի մի ա ռա վել բա նի մաց գոր ծըն կեր նե րին, ե թե 

հի վան դին ան հրա ժեշտ բու ժու մը դուրս է սե փա կան 

մաս նա գի տա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից»։ 

 Հա մո Սա հյա նի հետ ևյալ քա ռյակ-հոր դո րը թվում է 

թե հա տուկ բժշ կին է վե րա բե րում.

 Տու՛ր ի նձ բա րու թյուն և գութ ա ռա վել, 

Որ ես զո րա վիգ լի նեմ ան կյա լի՜ն.

 Զո րա վիգ լի նեմ խեղճ ու տկա րին, 

Ո րոնց, ո ՜վ Ա ստ ված, ի ՛նքդ ես ա րա րել։ 

Ի՞նչ է կյան քի կտա կը

Բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ան նա խա դեպ զար-

գաց ման հետ ևան քով մահ վան դա տա պարտ ված ո րոշ 

հի վանդ ներ կա րող են կեն սա պա հով ման սար քա վո րում-

նե րի շնոր հիվ ապ րել եր կար։ Եր բեմն հի վան դը կա րող է 

նա խընտ րել նման բու ժու մը, ո րը թեև ժա մա նա կա վոր, 

բայց մի ակ մի ջոցն է նրա ներ կա վի ճա կը պահ պա նե լու 

հա մար։ Մյուս կող մից նման բու ժու մը կա րող է ան ցան-

կա լի լի նել, քա նի որ կա րող է մի այն եր կա րաց նել մահ-
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վան պրո ցե սը՝ կյան քի ո րա կը բա րե լա վե լու փո խա րեն։ 

Ա մեն դեպ քում յու րա քան չյուր մարդ ի րա վունք ու նի 

ի նք նու րույն ո րո շե լու շա րու նա կել նման խնամ քը, թե` 

ո չ։ Այլ է ի րա վի ճա կը, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է հա ղոր-

դակց ման ու նա կու թյու նը կորց րած, կո մայի մեջ գտն վող 

մարդ կանց։

Այս դեպ քե րում օգ տա գործ վում է կյան քի կտա կը։ 

Դա մի փաս տա թուղթ է, ո րն ար տա հայ տում է հի վան դի 

կամքն ու բուժ ման վե րա բե րյալ ցան կու թյուն նե րը այն 

դեպ քե րում, ե րբ նա ի վի ճա կի չէ ար տա հայ տել դրանք։ 

Շատ մար դիկ գտ նում են, որ ե թե, ի րենք հայտն վեն 

ան գի տա կից, վե գե տա տիվ և այլ նման պայ ման նե րում, 

ա պա չեն ցան կա նա նմա նա տիպ բու ժում ստա նալ։ Այդ 

պատ ճա ռով հայտ նում են ի րենց կամ քը, քա նի դեռ կա-

րող ե ն։ Ո րոշ մար դիկ էլ մտա ծում են, որ եր բեք, ոչ մի 

հան գա մանք նե րում չեն ցան կա նա ստա նալ այդ պի սի 

բու ժում։ Այս մո տե ցու մը հազ վա դեպ է հան դի պում, չնա-

յած որ շատ ի րա վի ճակ ներ դար ձե լի, վե րա կանգ նե լի ե ն։ 

Շա տե րը կհա մա ձայ նեն, որ կար ճա ժամ կետ տհաճ բու-

ժու մը կա րե լի է հան դուր ժել։ Մարդ կանց ցան կու թյուն-

նե րը հա րա բե րա կան են, այն ա ռու մով, որ նրանք ըն-

դու նում կամ մեր ժում են բու ժու մը կախ ված բազ մա թիվ 

հան գա մանք նե րից։ 

Գո յու թյուն ու նեն եր կու տե սակ ի րա վի ճակ ներ, 

ո րոնց դեպ քում դի մում են ա ռող ջա պա հա կան փաս-

տաթղ թե րին։ Ա ռա ջի նը մահ վան ել քով (տեր մի նալ) հի-

վան դու թյուն ներն են, ե րկ րոր դը՝ ան բու ժե լի, բայց ոչ մա-

հա ցու հի վան դու թյուն նե րը։ 

Մա հա ցու (ան բու ժե լի) հի վան դու թյուն ներ

Ս րանք այն հի վան դու թյուն ներն են, ո րոնց վեր ջը 

հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում սպաս-

վող մահն է։ Մար դիկ հա ճախ խու սա փում են բու ժու-

մից, ո րն ո ւղ ղա կի եր կա րաց նում է կյան քը, բայց չի 

ա պա հո վում կյան քի ցան կա լի ո րակ։ Ո րոշ մարդ կանց 

հա մար այս պի սի բու ժումն ըն դու նե լի է, մինչ դեռ այ լոց 

հա մար՝ ո չ։ Ե թե մե կը, ան բու ժե լի հի վան դու թյուն ու նե-

նա լու դեպ քում, նա խընտ րում է կարճ, բայց ա վե լի հար-

մա րա վետ կյանք, մյու սը կա րող է պա հան ջել այդ պի սի 

բու ժում։ Ան բու ժե լի հի վանդ նե րի հետ ա ռնչ վող բա րո-

յաի րա վա կան հիմ նախն դիր նե րը կար գա վո րե լու հա մար 

մշակ վել են մի շարք ա ռող ջա պա հա կան հռ չա կագ րեր։ 

Ը ստ այս փաս տաթղ թե րի, օ րի նակ, բժիշկ նե րը պար տա-

վոր են հար գել հի վան դի ցան կու թյուն նե րը բո լոր ի րա-

վի ճակ նե րում։ 

Ան բու ժե լի, բայց ոչ մա հա ցու հի վան դու թյուն ներ 

Դժ բախ տա բար այս ծանր խնդ րին՝ եր կա րատև հի-

վան դու թյա նը նվիր ված ա ռող ջա պա հա կան շատ հռ չա-

կագ րեր չեն գոր ծում։ Տվյալ խնդ րի վե րա բե րյալ որ ևէ 

փոխ հա մա ձայ նու թյան գալ շատ դժ վար է եր կու պատ-

ճա ռով։

Ա ռա ջին. բժիշ կը և բու ժանձ նա կազ մի մյուս ան դամ-

նե րը կա րող են հի վան դի տվյալ վի ճա կին ար ձա գան քել՝ 

ա ռաջ նորդ վե լով ի րենց սե փա կան ար ժե քային մո տե-

ցում նե րով։ Նրանք, օ րի նակ, կա րող են ըն դու նել մա հա-

մերձ հի վանդ նե րի կյան քը չեր կա րաց նե լու տե սա կե տը, 

սա կայն կա րող են կտ րա կա նա պես դեմ լի նել խրո նիկ 

հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող նե րին բու ժում չտ րա մադ րե-

լուն։ 

Երկ րորդ պատ ճառն այն է, որ խրո նիկ հի վան դու-

թյուն ներն այն քան բազ մա զան են, որ մար դիկ չեն կա-

րո ղա նում հա մա ձայ նու թյան հան գել այն հար ցի շուրջ, 

թե ո ՞ր ի րա վի ճակ ներն են հի վան դի հա մար ան տա նե լի։ 

Օ րի նակ, ո րոշ մար դիկ սար սա փում են ին սուլ տից, ո րի 

հետ ևան քով նրանք կկորց նեն հա ղոր դակց վե լու կա րո-

ղու թյու նը։ Ո րոշ մարդ կանց հա մար էլ, օ րի նակ, ան տա-

նե լի է եր կա րատև կախ վա ծու թյու նը այլ մարդ կան ցից՝ 

ու ղե ղի ֆունկ ցի ա նե րի թու լաց ման կամ Ա լց հեյ մե րի 

հի վան դու թյան պատ ճա ռով։ Կարճ ա սած, ա ռող ջա պա-

հա կան հռ չա կագ րե րի կի րա ռու թյունն ա մեն դեպ քում 

պա հան ջում է ան հա տա կան մո տե ցում յու րա քան չյուր 

հի վան դի հա մար։ Հան գա մանք նե րը, ո րոնց պատ ճա ռով 

ա ռա ջա ցել են խրո նիկ հի վան դու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 

ա ռող ջա պա հա կան հռ չա կագ րե րը, յու րա քան չյուր դեպ-

քում տար բեր ե ն։ 

Ինչ պե՞ս գնա հա տել հի վան դու թյան կա յու նու թյու նը 

կամ նրա զար գաց ման ան դար ձե լի ու թյու նը 

Ինչ պե՞ս ո րո շել կա յուն է հի վան դի վի ճա կը, թ՞ե հի-

վան դու թյան զար գա ցումն ան դար ձե լի է։ Դժ բախ տա-

բար շատ ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վե լա գույ նը, որ կա-

րե լի է ա նել, հի վան դու թյան ըն թացքն ու սում նա սի րելն 

է։ Ե թե ո րո շա կի ժա ման կա հատ վա ծում բա րե լա վում 

չի նկատ վում, ա պա դա վատ կան խա տե սում նե րի տե-

ղիք է տա լիս։ Ա մե նա վառ օ րի նա կը ու ղե ղի վնաս ված քի 

դեպքն է, ե րբ թթ ված նի խիստ պա կաս է ա ռա ջա նում 

(ի նչ պես սր տի կաթ վա ծից)։ Ե թե հի վան դը եր կար ժա մա-

նակ գտն վում է ան գի տա կից վի ճա կում, ա պա քիչ հա-

վա նա կան է, որ նրա օր գա նիզ մի բո լոր ֆունկ ցի ա նե րը 

կվե րա կանգն վեն։ Կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում ան հնար 

է ճշգ րիտ կան խա տե սել, թե որ հի վան դը կվե րա կանգ-

նի իր օր գա նիզ մի սկզբ նա կան ֆունկ ցի ա նե րը, ի սկ ո րը 

կմ նա ծայ րա հեղ վի ճա կում։ Շատ մարդ կանց մոտ բա-

րե լավ ման ու ա ռա ջըն թա ցի նշան ներ ի հայտ են գա-

լիս ա ռա ջին մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում, հիմ նա կա նում 

մինչև ա ռա ջին եր կու շա բա թը։

Ս պա սե լու ու դի տե լու այս մո տե ցումն ա ռաջ նոր դում 
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է դե պի ա ռող ջա պա հա կան կար ևոր այս փաս տաթղ թի՝ 

կյան քի կտա կի կար ևո րու թյան գի տակ ցու մը։

Ո րոշ դեպ քե րում փաս տաթղ թում ո ւղ ղա կի նշ վում 

են կոնկ րետ ի րա վի ճակ ներ ու ժամ կետ ներ։ Կյան քի 

կտակ գրե լիս կար ևոր է հի շել ժա մա նա կը (նույ նիսկ եր-

կար), ո րը պետք է սպա սել նախ քան այդ պի սի բուժ ման 

դի մե լը, նույ նիսկ ե թե այն ան ցան կա լի է և պա հան ջում է 

հի վան դի ո րո շա կի ցու ցում նե ը։ 

 Շատ մար դիկ ո րո շում են կազ մել կյան քի կտակ՝ 

տես նե լով ի րենց մտե րիմ նե րի կամ բա րե կամ նե րի հետ 

տե ղի ու նե ցա ծը։ Այս ապ րում նե րը հան գեց նում են 

նրան, որ մար դիկ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն են 

դարձ նում ան հա տա կան ի րա վի ճակ նե րին։ Մա նա վանդ 

որ եր կու բո լո րո վին նույ նա տիպ ի րա վի ճակ չի լի նում։ 

Այդ հան գա ման քը պետք է հաշ վի առ նել կյան քի կտա կը 

կազ մե լիս։ Ճիշտ կլի նի նաև կյան քի կտա կը կազ մե լիս 

խորհր դակ ցել ըն տա նի քի ան դամ նե րի ու մտե րիմ նե րի 

հետ։ Քա նի որ այն յու րա հա տուկ բժշ կա կան փաս տա-

թուղթ է, հետ ևա բար շատ կար ևոր է, որ այն լի նի ճիշտ 

կազմ ված։ Այ լա պես այն չի ծա ռայի իր նպա տա կին՝ չի 

օգ նի պար զա բա նել եր կի մաստ, բարդ ի րա վի ճակ նե րը։ 

Ին չու՞ են շա տե րը հրա ժար վում բու ժու մից

 Բու ժու մից հրա ժար վե լու հա մար կա եր կու ը նդ հա-

նուր պատ ճառ։ Ա ռա ջինն այն է, որ բուժ ման ըն թաց քում 

սպաս վե լիք ար դյունքն այն քան մեծ չէ, որ պես զի ար դա-

րաց նի բուժ ման ռիս կերն ու ան հար մա րու թյուն նե րը։ 

Սա հիմք է բուժ ման վե րա բե րյալ ո րո շում ներ կա յաց նե-

լու հա մար. ցան կա ցած ո րո շում նե րա ռում է հի վան դի 

ան ձնա կան վե րա բեր մուն քը բուժ ման նկատ մամբ։ Ո րոշ 

հի վանդ ներ հան դուր ժում են ան հար մա րու թյուն նե րը 

և ռիս կային բու ժու մը՝ հա նուն ա վե լի եր կար ապ րե լու 

հնա րա վո րու թյան, ու րիշ նե րը գե րա դա սում են ա վե լի 

հար մա րա վետ, բայց կարճ կյան քը՝ ձգ տե լով նվա զա-

գույն բժշ կա կան մի ջամ տու թյան։

Բժշ կա կան «օգ նու թյու նը, բու ժու մը» մեր ժե լու ե րկ-

րորդ պատ ճա ռը ան հան դուր ժե լի պայ ման նե րում կյան-

քի եր կա րա ցումն է։ Նվա զա գույն ան հար մա րու թյուն ներ 

են թադ րող բու ժումն ան գամ ա նըն դու նե լի է, ե թե եր կա-

րաց ված կյան քի պայ ման ներն ան ցան կա լի ե ն։ Բու ժու-

մը, ան գամ ե թե քիչ են ռիս կային կամ հնա րա վոր ծանր 

ար դյունք նե րը, կա րող է մերժ վել, քա նի որ այն եր կա-

րաց նում է մի կյանք, ո րը հու սա հատ է, կյան քի նման չէ։

Նրանց, ով քեր մտա ծում են կյան քի կտակ գրե լու 

մա սին, խոր հուրդ է տր վում.

 � Զ րու ցել ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րի մա սին 

ի րենց կրո նա կան խորհր դա տո ւի, (խոս տո վա-

նա հոր), վս տա հե լի ըն կե րոջ հետ։

 �  Խորհր դակ ցել բժիշկ նե րի հետ, հատ կա պես, 

ե թե ու նեն ըն տա նե կան բժիշկ կամ ան ձնա կան 

բժիշկ:

 �  Խորհր դակ ցել, զրու ցել ըն տա նի քի ան դամ նե րի 

հետ։ Ե թե հի վան դը չի կա րո ղա նում կողմ նո րոշ-

վել տվյալ ի րա վի ճա կում, ըն տա նի քի ան դամ-

նե րը կամ ըն կեր նե րը պետք է ի րենց կյան քի 

փոր ձի և հի վան դի մա սին ի րենց գի տե լիք նե րի 

հի ման վրա ո ւղ ղում ներ կա տա րեն։ Ըն տա նի քի 

ան դամ նե րի հետ քն նարկ ված ո րո շումն օգ նում 

է հան դար տեց նել հուզ մուն քը։

Ա ռող ջու թյան մա սին հոգ տա նող լի ա զոր հաս կա-

ցու թյունն ա ռա ջա ցավ, քա նի որ ա ռող ջա պա հա կան 

հռչա կագ րե րը և կյան քի կտա կը եր բեմն չեն հա մընկ-

նում։

Ա ռող ջա պա հա կան լի ա զո րը մի ան ձնա վո րու թյուն 

է, ո ւմ վս տա հում են ի րենց փո խա րեն վճ ռա կան պա հե-

րին ո րո շում ներ կա յաց նե լը, այն դեպ քե րում, ե րբ մարդն 

ան կա րող է ի նք նու րույն ա նել դա։

Օ րենքն ա ռաջ նայ նու թյու նը տա լիս է հի վան դի 

նախ կի նում ար տա հայ տած ցան կու թյա նը, բա ցի սննդից 

ու ջրից զր կե լու կամ հրա ժար վե լու ո րո շու մից՝ թույլ տա-

լով վս տահ ված ան ձին կա յաց նել ո րո շում ներ նույ նիսկ 

այն հար ցե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք նախ կի նում չեն քն-

նարկ վել։

Կյան քի կտա կին զու գա հեռ գոր ծած վում է նաև 

«չ վե րա կեն դա նաց ման կարգ» հաս կա ցու թյու նը։

Այս կար գը վե րա բե րում է սր տա նո թային վե րա-

կեն դա նաց ման ու շն չա ռա կան հա մա կար գի հի վան դու-

թյուն ներ ու նե ցող նե րին և այդ հի վան դու թյուն նե րով 

զբաղ վող բա ժան մունք նե րին։ 

Եվ այս պես, կյան քի կտա կը (Living Will) ի րա վա-

բա նա կան փաս տա թուղթ է, ո րը նա խա տե սում է բժշ-

կա կան օգ նու թյան դա դա րեց ման պայ ման ներ ու ցու-

ցում ներ այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ հի վան դը գտն վում 

է սահ մա նային (տեր մի նալ) վի ճա կում։ Կյան քի կտա կի 

ի րա գոր ծու մը կապ ված չէ չա փից դուրս մեծ բար դույթ-

նե րի հետ ու մի և նույն ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս ալ տեր նա տիվ այլ բուժ ման մե թոդ ներ ը նտ րե-

լու հա մար։ Եր կա րատև լի ա զո րա գիր, ո րն ի րա վունք է 

տա լիս բժշկա կան խնամ քի հետ կապ ված ո րո շում ներ 

ըն դու նել, ո րոնք կհա մա պա տաս խա նեն յու րա քան չյուր 

ան հա տի ար ժե քային հա մա կար գին ու ցան կու թյուն նե-

րին։

 Կյան քի կտա կի նմուշ

Ես՝ գտն վե լով գի տա կից վի ճա կում, մտած ված ու 

կա մա վոր հայ տա րա րում եմ, որ ցան կա նում եմ, որ իմ 

կյան քը չշա րու նակ վի ներ քոն շյալ դեպ քե րում և հայ տա-

րա րում.
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1. Ե թե ես գտն վեմ հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րից 

(ի րա վի ճակ նե րը նշ վում են ը ստ կազ մո ղի ցան-

կու թյան) մե կում՝

 սահ մա նային վի ճակ

 ▬ կո մային վի ճակ, ա ռանց գի տակ ցու թյան 

վե րա կանգն վե լու հույ սի,

 ▬ կա յուն վե գե տա տիվ վի ճակ, ա ռանց մտա-

ծե լու ու նա կու թյան վե րա կանգն ման հույ սի,

 ▬ ա պա հա մա ձայն սահ ման ված կա նո նա-

կար գի (հարկ է նշել հա մա պա տաս խան 

ե րկ րի կամ նա հան գի օ րեն քը), ես սույն 

փաս տաթղ թով հայտ նում եմ իմ կամ քը առ 

այն, որ իմ կյան քը եր կա րաց նող մի ջոց նե-

րը (մի ջոց նե րը նշ վում են կազ մո ղի ցան կու-

թյամբ) ՝

 ▬  նե րա ռյալ ար հես տա կան շն չա ռու թյու նը ու 

հե ղուկ նե րի նե րար կու մը,

 ▬  նե րա ռյալ հե ղուկ նե րի ար հես տա կան նե-

րար կու մը, ա ռանց սնն դի,

 ▬ ար հես տա կան սնու ցու մը ու հե ղուկ նե րի նե-

րար կու մը դա դա րեց վեն ու դրա նով հնա րա-

վո րու թյուն տր վի ի նձ մեռ նել։

2. Ե թե ես գտն վեմ այն պի սի վի ճա կում, որ չկա-

րո ղա նամ հայտ նել իմ կամ քը բու ժու մը շա րու-

նա կե լու կամ ը նդ հա տե լու վե րա բե րյալ, ա պա 

իմ ըն տա նի քի ան դամ նե րը ու բու ժող բժիշ կը 

պետք է ա ռաջ նորդ վեն սույն կտա կով, որ պես 

իմ օ րի նա կան վեր ջին ցան կու թյուն՝ հրա ժար վե-

լու թե րապև տիկ ու վի րա բու ժա կան մի ջամ տու-

թյու նից՝ գի տակ ցե լով դրա բո լոր հետ ևանք նե-

րը։ 

3. Ես տե ղյակ եմ, որ ցան կա ցած պա հի կա րող եմ 

չե ղյալ հայ տա րա րել սույն կտա կը։

4. Ես լի ո վին գի տակ ցում են սույն կտա կի ի մաս տը, 

լի նե լով չա փա հաս (18-ից բարձր)։ Իմ մտա վոր, 

գի տակ ցա կան և ա ռող ջա կան վի ճա կը թույլ է 

տա լիս կազ մել կյան քի կտա կը։ 

5. Ե թե ես կին եմ ու այս կտա կի ի րա գործ ման 

պա հին հղի լի նեմ, կտա կը կկորց նի իր ի րա վա-

սու թյու նը հղի ու թյան ո ղջ ըն թաց քում, մինչև որ 

պտու ղը չդառ նա կեն սու նակ։

 Ա նուն, ա զագ նուն, ստո րագ րու թյուն, հաս ցե, եր-

կիր

 Ես, սույն փաս տա թուղ թը ստո րագ րում եմ որ-

պես վկա ու հաս տա տում եմ, որ 

1. Չա փա հաս ե մ։ 

2. Ան ձամբ ճա նա չում եմ կտա կը կազ մո ղին, ո րը չա-

փա հաս է ու իմ խո րը հա մոզ մամբ գտն վում է 

մտա վոր ա ռողջ, զգոն վի ճա կում։

3. Կազ մո ղի հետ ես ոչ մի ա րյու նակ ցա կան, ազ գակ-

ցա կան ու ա մուս նա կան կա պի մեջ չեմ գտն վում։ 

4. Ես ոչ մի ի րա վունք և հա վակ նու թյուն չու նեմ 

կազ մո ղի սե փա կա նու թյան նկատ մամբ՝ ոչ նրա 

կտա կով, ոչ իմ ե րկ րում գոր ծող ժա ռան գու թյան 

մա սին օ րենք նե րով։

5. Ես կտա կը կազ մո ղի բու ժող բժիշ կը չեմ, ո ՛չ էլ 

բժշկի բուժ հիմ նար կի աշ խա տա կիցն եմ, ո ւր 

բուժ վում է կտա կը կազ մո ղը։

6. Կտակ կազ մո ղը ստո րագ րեց սույն փաս տա թուղ-

թը իմ ներ կա յու թյամբ նշ ված օ րը։

Վ կա՝ հաս ցե

վկա՝ հաս ցե՝

(Ե թե կյան քի կտա կը ստո րագր վում է հի վան դա նո-

ցում կամ բժշ կա կան խնամ քի այլ հիմ նար կում, ա պա 

ան հրա ժեշտ է ևս մեկ վկայի ստո րագ րու թյու նը)։ 

Ես իմ ստո րա գու թյամբ հաս տա տում եմ, որ կտա կը 

կազ մո ղը չա փա հաս է և գտն վում է մտա վոր ա ռողջ և 

զգոն վի ճա կում։ Նա կազ մեց ու ստո րագ րեց սույն կտա-

կը իր կամ քով, ա ռանց հար կադ րան քի կամ հոր դո րան-

քի։

Վ կա՝

 Հի վան դա նո ցի բուժ գծով վա րիչ կամ բժիշկ, ո րը 

տվյալ հի վան դի բու ժող բժիշ կը կամ հի վան դա նո ցի գլ-

խա վոր բժիշ կը չէ։
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 S U M M A R Y

Euthanasia aims to help persons suffering a great amount 
of pain or ruined dignity by practicing death. The debate on the 
morality of suicide concerns doctor-patient relations. Whether 
the doctor should be entitled to give a poison to the patient has 
remained a relevant and highly debated question for many years. 
Today the doctors and medical schools still keep asking what 
is the optimal choice for the patients with incurable disease, for 
example cancer. 

Euthanasia in Armenia – There are many conceptions, 
thoughts and ideas of medieval Armenian philosophers and phy-
sicians that deal with medicine and ethics. Davit Anhakht’s ideas 
are among them. In 1980 the 1500th anniversary of Davit An-
hakht (Invincible), was gloriously celebrated by UNESCO. In the 
9th chapter of his book, Definitions (Statement) of Philosophy, 
developing the ideas of Armenian philosopher Nerses the Great 
(5th Century AD), he poses the same question and writes։ “As 
the good captain, who displays his skills not only in the calm sea, 
but also during the storm, the enthusiastic soul bravely goes to-
wards the trial”. Anhakht’s idea shares philosophical background 
of the famous “Oath of Hippocrates” where the physician vows։ 
“I promise.. I will not give a lethal drug to anyone if I am asked, 
nor will I advise such a plan”. Violating this oath, the doctor not 
only deserves the damnation of medical gods and people, but 
also is subjected to the state punishment, which may include 
sentence to death. These are the basic ideas, which can be 
found in the “Book of Necessity” by great Armenian historian 
of the 5th century, Movses Khorenatsy (Movses from Khoren). 
On the other hand, the followers of stoic philosophy (one of the 
branches of ancient Greek philosophy, famous for its moral doc-
trines) justified the suicide committed in certain circumstances. 

Unlike Greeks, accepting euthanasia under certain circumstanc-
es, no Armenian medieval philosopher or physician accepted it 
under any circumstances. They denied suicide saying։ “The trials 
wherever they occur, exist in order to test human soul but not to 
kill him”. It should be mentioned that Armenian medieval think-
ers Mkhitar Gosh and Smbat Goondstable wrote in articles 119 
and 154 of “Code of Law”։ “The physician who inflicts damage 
on the patient’s health deliberately and/or doesn’t give sufficient 
knowledge to his students should be punished”. I would like to 
draw your attention to this delicate problem. Thus, Armenian leg-
islation historically paid special attention to the responsibility of 
physicians, this fact speaks about the high degree of the devel-
opment of Armenian medical school.

Will to Live – The advancement of contemporary medical 
technologies allows to preserve artificially the life of certain pa-
tients. Such a treatment can be desirable when it is regarded as 
a temporary measure potentially leading to the restoration of the 
health. However, when such a treatment is regarded as an artifi-
cial prolongation of the death process with no progress towards 
the restoration of health to an acceptable quality of life, it may 
not be considered as desirable one. Anyway, the law grants each 
person the right to choose on their own either to continue such a 
treatment or to terminate it. As long as a patient is mentally com-
petent, he or she can be consulted about the desired treatment. 
However, the situation becomes more complicated under the 
circumstances when the patient has no ability to communicate. 

In such cases the statement of the will to live is applicable. 
The will to live simply documents a person’s wishes concerning 
treatment when those wishes can no longer be personally com-
municated.

EUTHANASIA
Davtyan S.H.
Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Department of Philosophy and Bioethics
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 Հան րակր թու թյան ո լոր տում տե ղի ու նե ցող հա մա-

կող մա նի փո փո խու թյուն նե րը, կր թու  թյան ո րա կի ար մա-

տա կան բա րե լա վու մը, յու րա քան չյուր սո վո րո ղի ու սում-

նա կան գոր ծու նե ու թյու նը խթա նե լու, ակ տի վաց նե լու 

և շա րու  նա կա բար զար գաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 

պայ մա նա վո րում են գնա հատ ման ռազ մա վա րու թյան 

մշա կում և գնա հատ ման նոր հա մա կար գի ներդ րում։ 

Սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի գնա հա տու մը մինչ օ րս 

մնա ցել է նշա նա կա լից չա փով ձևա կան և կողմ նա կալ։ 

Այս պես, օ րի նակ` գնա հա տա կան նե րը, ո րոնք դր վում են 

լսա րա նա կան մա տյա նում, շատ տար բեր տե սա կա րար 

կշիռ ու նեն։ Գնա հա տա կա նը կա րող է դր վել թե ո րե մի 

ա պա ցուց ման կամ դժ վար խնդ րի լուծ ման, ստու գո ղա-

կան կամ այլ ստուգ վող աշ խա տան քի հա մար, կա րող է 

նույ նիսկ դր վել շատ պարզ հար ցի պա տաս խա նի կամ 

հեշտ խնդ րի լուծ ման հա մար։ Ա կն հայտ է, որ լսա րա-

նա կան մա տյա նում դր ված գնա հա տա կան նե րով գործ-

նա կա նում դժ վար է դա տել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 

ի րա կան մա կար դա կի մա սին։ Ըն թա ցիկ գնա հատ ման 

գոր ծող հա մա կար գը չի ա պա հո վում լի ար ժեք տար բե-

րակ ված գնա հա տում, ի նչ պես նաև` հնա րա վո րու թյուն 

չի ըն ձե ռում բա ցա հայ տե լու և հաշ վա ռե լու սո վո րող նե-

րի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի 

ամ բողջ բազ մա զա նու թյու նը։

 Հարց է ծա գում. ի նչ պե՞ս կազ մա կեր պել ստու գու մը, 

ի ՞ն չը հնա րա վո րու թյուն կտա դա սա խո սին՝ ո ւղ ղոր դել 

ու սուց ման գոր ծըն թա ցը, կա տա րե լա գոր ծել սո վո րող-

նե րի գի տե լիք նե րը, ո րո շել նյու թի յու րաց ման ի րա կան 

մա կար դա կը, ի նչ պես նաև՝ լրիվ բա ցա ռել կողմ նա կա-

լու թյու նը, հատ կա պես՝ ամ փո փիչ գնա հա տա կա նը (կի-

սա մյա կային կամ տա րե վերջ յան) ո րո շե լիս։

Գի տե լիք նե րի գնա հա տու մը, ը ստ է ու թյան, կազ-

մում է յու րաց ման մա կար դա կի չափ ման գոր ծըն թաց 

և դի դակ տի կայի հիմ նա րար ու դժ վար լուծ վող հիմ-

նախն դիր նե րից մեկն է՝ ման կա վար ժա կան չա փում նե րի 

հիմ նախն դի րը։ Հա ջո ղու թյուն նե րի չա փումն ու գնա հա-

տումն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում պա հան ջում է հետ-

ևյալ հար ցե րի վեր լու ծու թյու նը.

 � ի՞նչն է են թա կա չափ ման,

 � ո րո՞նք են չա փա նիշ նե րը, ցու ցիչ նե րը, սանդ ղակ-

նե րը և չափ ման մի ա վոր նե րը,

 � ո րո՞նք են չա փիչ գոր ծիք նե րը: 

Բո լոր այս հաս կա ցու թյուն ներն ա ռայժմ քիչ են վեր-

լուծ ված դի դակ տի կա յում, հատ կա պես՝ հայ րե նա կան, 

քա նի որ մինչ այժմ, ձեռք բե րում նե րի գնա հա տու մը կա-

տար վել է ու սուց չի կամ դա սա խո սի կող մից։ Յու րա-

քան չյուր քն նող դա սա խոս ո րո շում է, թե ի ՞նչ չա փով են 

ու սա նո ղի գի տե լիք նե րը հա մա պա տաս խա նում ծրագ-

րի պա հանջ նե րին՝ օ գտ վե լով այն պի սի չա փա նի շե րից, 

ո րոնք, չնա յած ե րաշ խա վոր ված են ա ռար կա յա կան մե-

թո դա բա նու թյամբ, բայց սր բագր ված են սուբյեկ տիվ 

պատ կե րա ցում նե րով։ 

Հիմ նա կան թե րու թյու նը դա սա խո սի գնա հա տա-

կա նի սուբյեկ տի վու թյունն է։ Ու սում նա սի րու թյուն նե րը 

պար զում են, որ նույն պա տաս խա նի դեպ քում առ կա 

են տար բեր դա սա խոս նե րի կող մից դր ված գնա հա տա-

կան նե րի մեծ տար բե րու թյուն ներ։ Ու րեմն դա սա խո սի 

դր ված ըն թա ցիկ գնա հա տա կա նը կա րե լի է հա մա րել ոչ 

ճիշտ։ Գնա հատ ման սանդ ղա կի պայ մա նա կան թվային 

մի ա վոր նե րը նույն պես շատ քիչ տե ղե կու թյուն ներ են 

տա լիս ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կի մա սին և ոչ 

մի տե ղե կու թյուն չեն տա լիս այդ գոր ծըն թա ցի կա տա րե-

լա գործ ման վե րա բե րյալ։ 

Սա կայն քսան մե կե րորդ դա րում դի դակ տի կան 

ձգտում է հս տակ կա ռա վա րել ու սում նա կան գոր ծըն-

թա ցը` իր բո լոր փու լե րում` բո վան դա կու թյան և նպա-

տակ նե րի մշա կու մից սկ սած, մինչև ար դյունք նե րի ստու-

գու մը։ Այդ պատ ճա ռով գի տու թյան մեջ ին տեն սի վո րեն 

փնտ րում են ստուգ ման օբյեկ տիվ մե թոդ ներ։ Ժա մա նա-

կա կից, գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված դի դակ տի կան 

են թա կա է պար տու թյան, ե թե հեն ված չէ ման կա վար-

ժա կան դի ագ նոս տի կայի ա ռա վե լա գույն ան կողմ նա կալ 

մե թոդ նե րի վրա, ե թե ու սու ցի չը չի օ գտ վում այն պի սի մի-

ջոց նե րից, ո րոնք տա լիս են ճիշտ և լրիվ տե ղե կու թյուն-

ներ գի տե լիք նե րի մա կար դա կի, ու սում նա կան գոր ծըն-

թա ցի ո րա կի վե րա բե րյալ։ Այդ պի սի մի ջոց գի տու թյու նը 

հա մա րում է դի դակ տիկ թես տը։ 

Ի՞նչ է գնա հա տու մը 

Սո վո րող նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րը ստու գե լու, 

չա փե լու և ա րժ ևո րե լու հա մար կի րա ռում են գնա հա

տու մը։ Դա մի հաս կա ցու թյուն է, ո րը նկա րագ րում է 

սո վո րո ղի կամ սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու-

թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու նպա-

տա կով տե ղի ու նե ցող ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն։ 

Գ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԴԻ ԴԱԿ ԴԻ ԿԱՅԻ ՀԻՄ ՆԱ ՐԱՐ ԵՎ ԴԺ ՎԱՐ 
ԼՈՒԾ ՎՈՂ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ
Սա հա կյան Լ.Ա.
Եր ևա նի Մ.Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րան, Oր գա նա կան քի մի այի ամ բի ոն
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Գ նա հա տումն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կի և 

ու սուց ման ար դյունք նե րի բա ցա հայտ ման մի ջոց է ։

Գ նա հատ մանն ո ւղղ ված ցան կա ցած աշ խա տանք 

պետք է կա տար վի հա տուկ նպա տա կով։ Ա մեն ան գամ, 

ե րբ դա սա խոսն ստու գո ղա կան աշ խա տանք է հանձ նա-

րա րում, նա պետք է ի նքն ի րեն հարց տա. «ի՞նչ նպա-

տա կով եմ ես սա ա նում», «ինչ պե՞ս եմ օգ տա գոր ծե լու 

ար դյունք նե րը»։ 

Այժմ գոր ծում են մի ա վո րային գնա հատ ման ստորև 

նշ ված տե սակ նե րը`

 � բա նա վոր հար ցում,

 � գ րա վոր թես տեր` թե մա տիկ և կի սա մյա կային, 

 � գ նա հատ վող տնային աշ խա տանք ներ,

 �  գործ նա կան և լա բո րա տոր աշ խա տանք ներ:

Մեր հա մալ սա րա նում գոր ծում է մի այն թե մա տիկ 

և կի սա մյա կային մի ա վո րային գնա հատ ման տե սա կը։ 

Թվարկ ված մյուս մի ա վո րային գնա հատ ման տե սակ ներ 

ա ռայժմ չեն գոր ծում, ին չը, իմ կար ծի քով, բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյուն ու նի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կի 

վրա։ 

Ին չո՞ւ է գնա հա տու մը կար ևոր 

Ու սուց ման նպա տակն է օգ նել, որ մար դը սո վո րի։ 

Ե թե ի րա կա նում ու սա նո ղը սո վո րում է, ա պա նա գի տե-

լիք ներ է ձեռք բե րում։ Ա հա այս պատ ճա ռով է գնա հա-

տու մը (ս տու գու մը) կար ևոր, ո րով հետև վկա յում է մեր 

ու սա նող նե րի ձեռք բե րում նե րի մա սին և, դրա նով հան-

դերձ, մե՛ր ի սկ ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան մա սին։ 

Գնա հա տու մը (ս տու գու մը) սո վո րե լու և սո վո րեց նե-

լու ան բա ժա նե լի մասն է։ Դա չի կա րող լի նել այդ գոր-

ծըն թա ցից դուրս, հե տո ծրագր ված ի նչ-որ բան։ Ստորև 

ներ կա յաց վող գծա գի րը (նկ.1) ցույց է տա լիս, թե ի նչ պե՛ս 

են ի րար հետ կապ վում ու սում նա կան ծրագ րի խն դիր-

նե րը, ու սու ցան վող ծրա գի րը և գնա հա տու մը:

ծրագիր 

սովորեցնել
 սովորել

 

գնահատում
 

Նկ.1 Ու սու ցան վող ծրագ րի, ու սուց ման խն դիր նե րի և
գնա հատ ման կա պը

 Դա սե րին սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ստու գումն 

ու գնա հա տումն ու սուց ման ըն թա ցիկ փուլն է։ Պետք է 

նկա տի ու նե նալ, որ գնա հատ ման շնոր հիվ են ստաց վում 

տե ղե կու թյուն ներ ա շա կեր տի սո վո րե լու, ու սուց ման ար-

դյու նա վե տու թյան և նույ նիսկ ծրագ րի հա մա պա տաս-

խա նու թյան մա սին։ Դա սի «գ նա հա տում» բա ղադ րի չի 

հիմ նա կան նպա տա կը սո վո րող նե րի կող մից ու սում նա-

կան նյու թի յու րաց ման ո րա կի ո րո շումն է։ Ման կա վար-

ժը հնա րա վո րու թյուն ու նի հա մոզ վե լու, թե որ քա նո՞վ է 

ար դյու նա վետ դա սի կազ մա կեր պու մը, բո վան դա կու-

թյու նը, վար ման մե թո դը։ 

Դա սա խոս նե րի հա մար ա մե նա կար ևոր փաս տա-

թուղ թը Կր թա կար գով ամ րագր ված ՀՀ կր թու թյան պե-

տա կան չա փո րո շիչն է։ Չա փո րո շի չը նկա րագ րում է, 

թե ի ՛նչ պետք է ի մա նա և ի ՛նչ կա րող է ա նել սո վո րողն 

ու սուց ման ո րո շա կի մա կար դա կում։ Պե տա կան ա ռար-

կա յա կան չա փո րո շիչ նե րում պետք է նկա րագր ված լի-

նեն ե ռա մա կար դակ պա հանջ ներ` « հիմ նա կան, « մի ջին» 

և «ա ռա վե լա գույն»։ Սրանք հույժ կար ևոր են, քա նի որ 

մենք կա րող ե նք սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու թյու նը չա փել 

դրանց նկատ մամբ։

Գնահատումն անհրաժեշտ է պարզելու համար, թե 

մեր սովորողներն ըստ պետական չափորոշիչների 

առաջադիմության սանդղակի ո՞ր մասում են գտնվում։

Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան պատ-

վե րով հրա պա րակ վել է « Սո վո րող նե րի գնա հատ ման 

մե թո դա բա նու թյուն», ո րի հի ման վրա մշակ վել են նաև՝ 

սո վո րող նե րի գնա հատ ման ա ռար կա յա կան մե թո դա-

բա նու թյուն նե րը։ Մշակ վել է հայե ցա կարգ, ո րի հիմ նադ-

րույթ ներն են`

 �  դա սա խոս նե րը պետք է տի րա պե տեն մի շարք 

գնա հատ ման հնարք նե րի` ու սա նո ղի սո վո րա ծը 

գնա հա տե լու հա մար։ 

 � կար ևոր վում է ըն թա ցիկ գնա հա տու մը ո ղջ 

տար վա ըն թաց քում։ 

 � տա րե վեր ջին ման կա վար ժը պետք է տար բեր 

տի պի գնա հա տում նե րի ար դյունք ներն ի մաս-

տա վոր ված կեր պով մի ա վո րի և ար տա հայ տի 

10 մի ա վո րից բաղ կա ցած սանդ ղա կով։ 

 � ու սուց ման ա վե լի բարձր ո րակ խթա նե լու հա-

մար, մի ա վո րային գնա հատ ման հետ մեկ տեղ, 

դա սա խոս նե րը պետք է աս տի ճա նա բար ա վե-

լաց նեն ու սու ցո ղա կան գնա հատ ման օգ տա գոր-

ծու մը։ 

Կա րե լի է ներ կա յաց նել նաև գնա հատ ման ը նդ հա-

նուր և պար զա գույն մո դե լը (նկ. 2): 



61ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

1. Ու սա նո ղի ա ռա ջա դի մու թյան մա կար դա կը ո րո-

շա կի նպա տա կով ստու գե լու հա մար դա սա խո-

սը ո րո շում է ստու գել նրա ա ռա ջա դի մու թյու նը։ 

2. Այդ ա նե լու նպա տա կով դա սա խո սը կազ մում 

է սո վո րո ղի մա կար դա կը ստու գող ա ռա ջադ-

րանք նե րի տար բե րակ ներ։ Դա կա րող է լի նել 

գրա վոր թեստ, բա նա վոր հար ցում կամ որ ևէ 

այլ ա ռա ջադ րանք։ 

3. Սո վո րո ղը կա տա րում է ա ռա ջադ րան քը։ Դա 

նշա նա կում է, որ նա, օ րի նակ՝ գրա վոր պա տաս-

խա նել է թես տի հար ցե րին կամ տվել է բա նա-

վոր բա ցատ րու թյուն ներ։ 

4. Դա սա խոսն իր դա տո ղու թյուն ներն է ա նում 

ա շա կեր տի պա տաս խա նի ո րա կի վե րա բե րյալ։ 

Ա շա կեր տը սխա՞լ է պա տաս խա նել, թե՞ ճիշտ։ 

Բա նա վոր պա տաս խանն ի նչ պի սի՞ն է ր՝ « վա՞տ», 

« բա վա րա՞ր», թե՞ « լավ»։ 

5. Այ նու հետև դա սա խո սը կար ծի քը գրի է առ նում 

կամ հաշ վում ճիշտ պա տաս խան նե րի քա նա-

կը, և դրանք գրանց վում են կա րո ղու թյուն նե րի 

սանդ ղա կի վրա, օ րի նակ՝ 1-10 մի ա վոր:

6. Սո վո րո ղի ցու ցա բե րած ար դյունք ներն այ նու-

հետև մեկ նա բան վում են, և դրանք օգ տա գոր-

ծում է կա՛մ դա սա խո սը, կա՛մ սո վո րո ղի ծնող նե-

րը, կա՛մ, որ ա վե լի կար ևոր է, օգ տա գոր ծում է 

ի ՛ն քը՝ ու սա նո ղը։ 

78%

6 5 4 

3 2 1 

Նկ.2 Գնա հատ ման ը նդ հա նուր մո դե լը

Գ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ, ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ
ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
 

Ի՞նչ ե նք հաս կա նում՝ գնա հատ ման նպա տակ ա սե լով 

Գ նա հատ ման հիմ նա կան նպա տա կը սո վո րո ղի գի-

տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի մա-

կար դա կի, ան ձնային ո րակ նե րի ստու գումն է և դրա 

հի ման վրա ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա-

գործ ման և ո ւս ման ո րա կի վե րահս կու մը։ Գնա հա տու մը 

նպաս տում է նաև սո վո րո ղի ի նք նա հաս տատ մանն ու 

ի նք նա զար գաց մա նը։

Գնա հատ ման նպա տա կը են թադ րում է գնա հատ-

ման ար դյունք նե րի նպա տա կային օգ տա գոր ծում։ Այլ 

կերպ ա սած՝ դա մեզ ա սում է, թե ի նչ պե՛ս պետք է ար-

դյունք նե րը մեկ նա բան վեն, և դրանց հի ման վրա ի նչ պի-

սի ո րո շում ներ պի տի կա յաց վեն։

 Գո յու թյուն ու նեն գնա հատ ման եր կու հիմ նա կան 

տե սակ ներ՝ ամ փո փիչ գնա հա տում և ձևա վո րող գնա-

հա տում։ 

 � Ար դեն սո վո րա ծի գնա հա տում՝ ներ կա յաց նում է 

ա ռա ջա դի մու թյու նը՝ ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ։

 � Գ նա հա տում սո վո րե լու հա մար՝ բարձ րաց նե լու 

հե տա գա ա ռա ջա դի մու թյու նը՝ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՂ։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ 

 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ 

Ամ փո փիչ գնա հատ ման նպա տակն է ժա մա նա կի 

ո րո շա կի մի հատ վա ծում ու սա նո ղի ա ռա ջա դի մու թյան 

գնա հա տու մը և ա ռա ջա դի մու թյան առ կա մա կար դա կի 

գրան ցումն ու հրա պա րա կու մը։ 

Ձ ևա վո րող գնա հատ ման նպա տակն է ստու գել 

ա շա կեր տի յու րաց ման մա կար դա կը ժա մա նա կի ո րո շա-

կի հատ վա ծում, որ պես զի տե ղե կու թյուն ստա նանք առ 

այն, թե ի նչ պե՛ս կա տա րե լա գոր ծենք նրա կող մից նյու թի 

յու րա ցու մը։ 

Ամ փո փիչ գնա հա տու մը եր բեմն ըն կալ վում է որ պես 

«յու րաց րա ծի գնա հա տում»։ Դրան որ պես հա կադ րու-

թյուն՝ ձևա վո րող գնա հա տումն ան վան վում է «յու րաց-

ման գնա հա տում»։ 

 Եր բեմն գնա հա տու մը կա րող է հե տապն դել ա վե լի 

քան մեկ նպա տակ։ Օ րի նակ՝ պե տա կան քն նու թյուն նե րը 

կոչ ված են վկա յագ րե լու սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու թյու նը 

բա կա լավ րի ատն ա վար տե լիս, ի նչ պես նաև՝ մա գիստ-

րա տու րա ըն դուն վող նե րի ը նտ րու թյուն կա տա րե լիս։ 

Գ նա հատ ման ամ փո փիչ և ձևա վո րող տա րա տե-

սակ նե րի մեջ մենք կա րող ե նք դնել ա վե լի ման րա մասն 

նպա տակ ներ։ Դրան ցից մի քա նի սը տր վում են ստորև 

ներ կա յաց վող ա ղյու սա կում 1-ո ւմ.

Երբ էլ ի րա կանց նե լու լի նենք գնա հա տում, մենք 

պար տա վոր ե նք մեզ հար ցեր տալ. «ին չո՞ւ եմ ես կա տա-

րում այս գնա հա տու մը», «ինչ պե՞ս եմ օգ տա գոր ծե լու 

ար դյունք նե րը»։ Սա ան հրա ժեշտ է այն քա նով, որ քա նով 

տար բեր նպա տակ ներ պետք է ի րա կա նաց նել գնա հատ-

ման տար բեր տե սակ նե րով։ 
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Ինչ պե՞ս է «ն պա տա կը» թե լադ րում, թե ի նչ պե՛ս գնա-

հա տենք մեր ու սա նող նե րին։ 

Մենք գնա հա տում ե նք սո վո րող նե րին, որ ստա-

նանք այն տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք մեզ ան հրա ժեշտ 

են ո րո շում կա յաց նե լու հա մար։ Մեր թես տե րը կամ 

գնա հատ ման այլ ձևե րը պետք է ձևա կերպ վեն այն պես, 

որ մենք ստա նանք ճշ մա րիտ տե ղե կու թյուն ներ՝, ա մե-

նաար դյու նա վետ ե ղա նա կով։ Սրան հաս նե լու նպա տա-

կով մենք կազ մում ե նք գնա հատ ման նա խա գիծ, ո րի 

շնոր հիվ տար բեր նպա տակ նե րի ծա ռայող թես տերն 

ու նե նում են տար բեր ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։ Մենք 

սա կա րող ե նք տես նել եր կու շատ տար բեր ի րադ րու-

թյուն ներ քն նե լով. դրանք ե ն՝ լսա րա նում ու սա նո ղի սո-

վո րե լու դժ վա րու թյուն նե րի ախ տո րո շու մը և տա րե վեր-

ջյան ամ փո փիչ քն նու թյուն նե րը (ա ղյու սակ 2). 

Ըն թա ցիկ գնա հատ ման հա մա կար գի հա մար ամ-

րագր վում են հետ ևյալ կար ևոր նպա տակ նե րը`

ա) ճշգր տել յու րա քան չյուր սո վո րո ղի հետ տար-

վող ան հա տա կան աշ խա տան քի բո վան դա կու-

թյունն ու ծա վա լը, խթա նել նրա ու սում նա կան 

ակ տի վու թյու նը,

բ) հայ տո րո շել (ախ տո րո շել) ու սուց ման ըն թացքն 

ու ար դյունք նե րը,

գ) փո խա դարձ կապ ա պա հո վել սո վո րո ղի հետ,

դ) հաշ վա ռել սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու թյան ըն թաց-

քը մեկ նար կային վի ճա կի նկատ մամբ,

ե) վե րահս կել ու սուց ման գոր ծըն թա ցը և ար-

դյունք նե րը։

Գ նա հատ ման տա րած ված տե սակ նե րը.

Ե՛վ բու հե րում, և՛ դպ րոց նե րում օգ տա գործ վող գնա-

հատ ման տա րած ված տե սակ ներն են`

 � լ սա րա նում կա տար վող սո վո րա կան հար ցում 

(հիմ նա կա նում՝ ձևա վո րող),

 �  բա նա վոր հար ցում (ձ ևա վո րող և ամ փո փիչ),

 � գ րա վոր թես տեր (ամ փո փիչ և/ կամ ձևա վո րող),

 � գ րա վոր, պաշ տո նա կան քն նու թյուն (ամ փո փիչ),

 � հմ տու թյուն նե րի ստու գում (օ րի նակ՝ գործ նա-

Ա ղյու սակ 1 

Ամ փո փիչ և ձևա վո րող գնա հա տում նե րի նպա տակ նե րի հա մե մա տու մը

Ամ փո փիչ գնա հա տում Ձ ևա վո րող գնա հա տում

Ա տես տա վո րում։ Ե րբ սո վո րո ղի ա րդյունք նե րը գրանց-
վում են, օ րի նակ՝ ստուգ ման գր քույ կում կամ դիպ լո-
մում։ 

Հայ տո րո շում։ Ե րբ գնա հատ ման ա րդյունք ներն օգ տա-
գործ վում են սո վո րո ղի թույլ կող մե րը ո րո շե լու նպա-
տա կով, որ դրանք վե րաց վեն, և սո վո րե լու հե տա գա 
ըն թաց քը բա րե լավ վի։ 

Ընտ րու թյուն։ Ե րբ ար դյունք ներն օգ տագործ վում են 
սո վո րող նե րի մի սահ մա նա փակ քա նակ ը նտ րե լու և 
ըն դու նե լու նպա տա կով (օ րի նակ՝ հա մալ սա րան կամ 
մա գիստ րա տու րա ըն դուն վե լու, օ լիմպի ա դա յում տեղ 
գրա վե լու կամ աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հա մար)։ 

Արժ ևո րում։ Ե րբ գնա հատ ման ա րդյունք ներն օգ տա-
գործ վում են ու սումնա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու-
թյան գնա հատ ման նպա տա կով` հե տա գա յում այդ ծրա-
գի րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար։ 

Ա ղյու սակ 2

 Տար բեր նպա տակ նե րի ծա ռայող թես տե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեցող, օ րի նակ` պե տա
կան քն նու թյուննե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Ախ տո րոշ ման նպա տա կով ի րա կա նացվող լսա րա
նային թես տի ա ռանձ նա հատկու թյուն նե րը

Պաշ տո նա կան – խս տո րեն ստուգ վող Պա կաս պաշ տո նա կան

Եր կար ժա մա նակ պա հան ջող – 2 ժամ Կար ճատև – օ րի նակ՝ 10 րո պե

Բազ մա թիվ հար ցեր – օ րի նակ՝ բազ մա կի ը նտ րու թյան 
100 հարց

Քիչ հար ցեր – օ րի նակ՝ 10 հարց

Թե մա նե րի բազ մա զա նու թյուն – ամ բողջ ու սում նա կան 
ծրա գի րը

Խիստ նպա տա կային – մի այն մեկ կամ եր կու հիմ նա-
կան թե մա 

Հա մե մա տա բար դժ վար՝ մի ջին ա շա կեր տի հա մար Հա մե մա տա բար հեշտ՝ մի ջին ա շա կեր տի հա մար 

Ա պա հո վու թյան նպա տա կով թվան շա նը դր վում է հա-
մա կարգ չի կող մից 

Թ վան շա նը դնում է դա սա խո սը, նույ նիսկ՝ ու սա նո ղը 
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կան և լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի կա տա-

րում), 

 � ա շա կերտ նե րի դի տարկ ման ու նա կու թյու նը 

լսա րա նում (հիմ նա կա նում ձևա վո րող)։

 Դա սա խոսն է կրում տվյալ նպա տա կի հա մար գնա-

հատ ման լա վա գույն տե սա կի ը նտ րու թյան պա տաս խա-

նատ վու թյու նը։ 

Ա ղյու սակ 3-ո ւմ տր վում է գնա հատ ման ո րոշ տե-

սակ նե րի հա մե մա տա կան նկա րագ րու թյու նը. 

Գ նա հատ ման հայե ցա կարգն ա ռա ջար կում է գրա-

վոր թես տերն օգ տա գոր ծել սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու-

թյան գնա հատ ման հա մար՝ յու րա քան չյուր ծրագ րային 

նյու թի ա վար տին (թե մայի ա վար տա կան թեստ) և յու-

րա քան չյուր կի սա մյա կի ա վար տին (կի սա մյա կային/ տա-

րե վեր ջյան թեստ)։ Սա կար ևոր է, քա նի որ այս պի սի 

թես տը մեր ու սա նող նե րի ա ռա ջա դի մու թյան մա սին ար-

դա րա ցի և հու սա լի պատ կե րա ցում է տա լիս։ 

Գ րա վոր թես տեր և հար ցե րի տե սակ նե րը 

Թես տը մի հա վա քա ծու է ա ռա ջադ րանք նե րի (կամ 

հար ցե րի), ո րոնք բծախնդ րո րեն ը նտր ված են հա տուկ 

նպա տա կով։ Յու րա քան չյուր հարց հնա րա վո րու թյուն 

է ըն ձե ռում թես տի օգ նու թյամբ տա րա կար գե լու սո վո-

րող նե րի տար բեր կա րո ղու թյուն նե րը (կա տա րե լու ա շա-

կերտ նե րի տար բե րա կում)։ 

Գո յու թյուն ու նի հար ցե րի եր կու հիմ նա կան դաս. մի 

դեպ քում՝ ա շա կերտն է կա ռու ցում պա տաս խա նը (այ-

սինքն՝ գրում է և պա տաս խա նում ա զատ շա րադ րան-

քով), ի սկ մյուս դեպ քում՝ ա շա կերտն ը նտ րում է պա-

տաս խա նը (օ րի նակ՝ մի քա նի պա տաս խա նից ը նտ րում 

մե կը)։ Ա մեն դեպ քում՝ հար ցե րի յու րա քան չյուր տե սակն 

ու նի իր թույլ և ու ժեղ կող մե րը։ Դա սա խո սը պետք է 

թես տի հար ցերն այն պես ը նտ րի, որ դրանք հա մա պա-

տաս խա նեն թես տի և դրա օգ տա գործ ման նպա տակ նե-

րին։ 

Ամ փո փիչ գնա հատ ման ար դյունք նե րի օգ տա գոր ծու մը

Ինչ պե՞ս հայտ նել ամ փո փիչ գնա հատ ման ար դյունք նե րը 

Ըստ օ րեն քի՝ ամ փո փիչ գնա հատ ման ա ռա ջադ-

րանք նե րի ար դյունք նե րը ներ կա յաց վում են 10 մի ա վո-

րա նոց սանդ ղա կով։ Հարցն այն է, թե ի նչ պե՞ս կա րե լի է 

հու սա լի և ի մաս տա վոր ված կեր պով թես տի ար դյունք-

ներն ար տա հայ տել 10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով։ 

Հար կա վոր է նշել, որ դա ա նե լու հա մար մեկ ճիշտ 

մե թոդ չկա։ Դա սա խո սը կա րող է օգ տա գոր ծել իր մաս-

նա գի տա կան հմ տու թյու նը հա մա պա տաս խան մի ա վոր-

ներ նշա նա կե լու հա մար 10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան ո րոշ սկզ բունք ներ, ո րոնց կա րե լի 

է հետ ևել, և ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են օգ-

տա կար լի նել։ 

Ծ րագ րե րի ե ռա մա կար դակ չա փո րո շիչ նե րը 

հստա կո րեն կապ վում են 10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կի 

հետ։ Ա ռա ջին աս տի ճա նը նկա րագ րում է նվա զա գույն 

պար տա դիր մա կար դա կը՝ թե ի ՞նչ պետք է ի մա նա և կա-

րո ղա նա կա տա րել ա ռա ջին մա կար դա կի ա շա կեր տը, 

այ սինքն՝ այս մա կար դա կը հա մար ժեք է 10 մի ա վո րա-

նոց սանդ ղա կի «4» գնա հա տա կա նին։

Ծ րագ րի չա փո րո շիչ նե րի ա ռա վե լա գույն մա կար դա-

կը նկա րագ րում է ա ռա վե լա գույն յու րա ցում, այ սինքն՝ 

այս մա կար դա կը հա մար ժեք է 10 մի ա վո րա նոց սանդ-

ղա կի «8» գնա հա տա կա նին։

Ծ րագ րի չա փո րո շիչ նե րի մի ջին մա կար դա կը նկա-

րագ րում է մի ջին կար գի յու րա ցում, այ սինքն այս մա-

կար դա կը հա մար ժեք է 10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կի մո-

տա վո րա պես «6» գնա հա տա կա նին։ 

Այս տե ղից դուրս են բեր վում մեր սանդ ղա կի ե րեք 

նշա ձո ղային կե տե րը (աղյուսակ 4):

 Դա սա խո սը կա րող է օգ տա գոր ծել ստորև ներ կա-

յաց վող նմու շի հա մա պա տաս խան մո տե ցում՝ թես տի 

գնա հա տա կա նը 10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով ար տա-

հայ տե լու հա մար։

Ա ղյու սակ 3

Գ նա հատ ման տե սակ նե րի հա մե մա տա կան նկա րագ րու թյու նը

Գ րա վոր թեստ Բա նա վոր հար ցում Հմ տու թյուն նե րի ստու գում

Լավ է ամ փո փիչ գնահատ  ման հա-
մար, օ րի նակ՝ թե մայի կամ կի սա-
մյա կի ա վար տին։ Կա րող է տալ 
ճշգրիտ և հու սա լի ար դյունք ներ։ 

Հա յաս տա նում ա վան դաբար օգ տա-
գործ վում է ամ  փո փիչ գնա հատ ման 
հա մար։ Դրա շնոր հիվ տե ղե կա նում 
ե նք մի շարք հմ տու  թյուն նե րի մա-
սին, նե րա ռյալ հա ղոր դակ ցա կան և 
ը մբռն ման հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա րող են լի նել «ձ ևա վո րող»։ Բա-
նա վոր հար ցու մը գի տե լիք նե րի 
ստու գման ար դա րա ցի և հու սա լի 
ե ղա նակ չէ։

Լավ է ար տադ րո ղա կան հմ տու-
թյուն նե րի գնա հա տման հա մար, 
ո րոնք չեն կա րող ստուգ վել գրա վոր 
կամ բա նա վոր ձևով։ Օ րինակ՝ գի-
տա կան փոր ձե րի կա տա րու մը բնա-
գի տա կան ա ռար կա նե րում։

Դժ վար է կազ մա կեր պել մեծ լսա րա-
նի հա մար, և դժ վար է ան կող մա կալ 
գնա հա տել։
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 Դա սա խո սը հանձ նա րա րում է տա րե վեր ջյան 

թեստ։ Հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն գնա հա տա կա նը 60 

մի ա վոր է։ Ցա վոք, ոչ մե կը 60 մի ա վոր չի հա վա քում։ 

Լա վա գույն ա շա կեր տը հա վա քում է 56 մի ա վոր։ Ա շա-

կերտ նե րի թես տի ար դյունք նե րը գտն վում են 7-ից 

56 մի ջա կայ քում։ Ի նչ պե՞ս կա րող է դա սա խոսն այս 

գնա հա տա կան նե րը ար տա հայ տել 10-մի ա վո րա նոց 

սանդ ղա կով։

 Քայլ 1. Դա սա խո սը նա յում է նվա զա գույն չա փո րոշ-

չին և թես տի հար ցին։ Յու րա քանչ յուր հար ցի կա պակ-

ցու թյամբ նա ի րեն հարց է տա լիս. «Ի՞նչ կս տա նար նվա-

զա գույն մա կար դա կի ա շա կերտն այս հար ցից։ Ճի՞շտ 

կպա տաս խա ներ, թե՞ սխալ»։ Այս մո տե ցու մը ո ղջ թես տի 

նկատ մամբ կի րա ռե լով՝ նա կհաս նի «4»-ի՝ նվա զա գույն 

դրա կան ար դյուն քին։ Օ րի նակ, նա կա րող հան գել այն 

եզ րա կա ցու թյա նը, որ 17/60-ը նվա զա գույն ըն դու նե-

լի մի ա վորն է։ Նա ի րեն կհարց նի. «5» գնա հա տա կա նը 

բա վա րա՞ր է 17 մի ա վոր հա վա քած ա շա կեր տին։ Ան ցո-

Աղյուսակ 4

Գնահատման 10 միավորանոց սանդղակի երեք նշաձողային կետերը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ն վա զա գույն ըն դու-
նե լի մա կար դակ

ակն կալ վող մի ջին 
ար դյունք

ա ռա վե լա գույն
մա կար դա կի
նշա ձո ղային կետ

ծ րագ րի 
1-ին մա կա դակ

ծ րագ րի 
2-րդ մա կա դակ

ծ րագ րի
3-րդ մա կա դակ

Աղյուսակ 5

Գնահատման 10 միավորանոց սանդղակի երեք հաստատուն կետերը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 32 48

ն վա զա գույն ըն դու-
նե լի մա կար դակ

ակն կալ վող մի ջին 
ար դյունք

ա ռա վե լա գույն
մա կար դակ 

Աղյուսակ 6

Գնահատման 10 միավորանոց սանդղակը` բաց թողած միավորներով

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 6 12 17 24 32 40 48

ն վա զա գույն ըն դու-
նե լի մա կար դակ

ակն կալ վող մի ջին 
ար դյունք

ա ռա վե լա գույն
մա կար դակ

Աղյուսակ 7

Գնահատման 10 միավորանոց լրիվ լրացված սանդղակը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 611 1216 1723 2430 3137 3842 4349 5055 5660

ն վա զա գույն ըն դու-
նե լի մա կար դակ

ակն կալ վող մի-
ջին ար դյունք

ա ռա վե լա գույն 
մա կար դակ
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ղիկ մի ա վո րը պետք է լի նի սրա նից փոքր-ի նչ բա՞րձր, թե՞ 

ցածր։ Այս պի սով՝ հաս տատ վում է «5» մի ա վո րը։

 Քայլ 2. Հե տո դա սա խո սը նա յում է ծրագ րի ա ռա վե-

լա գույն մա կար դա կին և թես տի հար ցե րին։ Յու րա քան-

չյուր հար ցի կա պակ ցու թյամբ նա ի րեն հարց է տա լիս. 

«Ի՞նչ կս տա նար ա ռա վե լա գույն մա կար դա կի ա շա կերտն 

այս հար ցից։ Ճի՞շտ կպա տաս խա ներ, թե՞ սխալ»։ Այս մո-

տե ցու մը ո ղջ թես տի նկատ մամբ կի րա ռե լով՝ նա կհաս-

նի «8»-ի՝ ՝ա ռա վե լա գույն ար դյուն քից ցածր շե մին։ 

Օ րի նակ՝ նա կա րող է հան գել այն եզ րա կա ցու թյա նը, 

որ 48/60-ը նվա զա գույն ըն դու նե լի մի ա վորն է «8»-ի 

հա մար։ Նա ի րեն կհարց նի. «8» գնա հա տա կա նը բա վա-

րա՞ր է 48 մի ա վոր հա վա քած ա շա կեր տին։ Ան ցո ղիկ մի-

ա վո րը պետք է լի նի սրա նից մի քիչ բա՞րձր, թե՞ ցածր»։ 

Այս պի սով՝ հաս տատ վում է «8» մի ա վո րը։

Քայլ 3. Դա սա խո սը գտ նում է «6» մի ա վո րի մո տա-

վոր դիր քը՝ «4»-ի և «8»-ի մի ջա կայ քում։ Այս դեպ քում 

դա կլի նի՝ (48+17)/2 = 32։ Ու սու ցի չը նա յում է ծրագ րի 

մի ջին մա կար դա կին և թես տի հար ցե րին։ Յու րա քան-

չյուր հար ցի կա պակ ցու թյամբ նա ի րեն հարց է տա լիս. 

« Մի ջին մա կար դա կի ա շա կերտն կա րո՞ղ է ստա նալ 32։ 

Ան ցո ղիկ մի ա վո րը պետք է լի նի սրա նից մի քիչ բա՞րձր, 

թե՞ ցածր»։ 

Քայլ 4. Այս պես ու սու ցիչն իր հա մար դուրս է բե րում 

ե րեք հաս տա տուն կե տեր (աղյուսակ 5):  

 Հե տո մնա ցած մի ա վոր նե րը (1, 2, 3, 5 և 7) կա րե լի է 

ֆիք սել՝ բաց թողն ված մի ա վոր նե րը բա ժա նե լով մո տա-

վո րա պես հա վա սար մա սե րի (աղյուսակ 6)։ 

 Քայլ 5. «9» և «10» բարձ րա գույն մի ա վոր նե րի հա-

մար դա սա խո սը պետք է կի րա ռի իր մաս նա գի տա կան 

փոր ձը, ո րով հետև «10»-ը ար դեն կա տա րյալ գնա հա-

տա կան չէ (քա նի որ 60 ստա ցող չկա). սա նրանց հա մար 

է, ով քեր կա րող են հաս նել մեր սպա սած ա ռա վե լա գույ-

նին։ Այս դեպ քում դա սա խո սը ի ՛նքն է ո րո շում, թե ով է 

ար ժա նի «10»-ի։ Հնա րա վոր է, որ մի այն մեկ ա շա կերտ 

է ար ժա նի «10»-ի, այդ դեպ քում նա կա րող է ա ռա վե լա-

գույ նը սահ մա նել, դի ցուք՝ 56-ից սկ սած։ 

Այս պես սանդ ղա կը լրա ցավ (աղյուսակ 7)։ 

Ամ փո փում

 � Այս պի սի գոր ծե լա կեր պը տրա մա բա նա կան 

կապ է ստեղ ծում ծրագ րի չա փո րո շիչ նե րի և 

թես տի հար ցե րի միջև։ 

 � Դա պար զա պես մա թե մա տի կա կան ըն թացք չէ, 

այլ՝ դա սա խո սից պա հան ջում է ներդ նել իր մաս-

նա գի տա կան փոր ձը, որ թես տի ար դյունք նե րը 

կա պի ծրագ րի պա հանջ նե րի հետ։ 

 � Վեր ջա պես, ե թե դա սա խո սը հա մա րում է, որ 

յու րա քան չյուր ա շա կեր տի ար դյուն քը ճշգ րիտ 

կեր պով ար տա հայ տում է նրա ա ռա ջա դի մու-

թյու նը, ա պա գնա հատ ման գոր ծըն թացն ի րա-

կա նաց վել է հա ջո ղու թյամբ։ 

 ԹԵՍ ՏԸ ՈՐ ՊԵՍ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ
 Չա փում նե րի կա տա րու մը կր թու թյան մեջ

Ի՞նչ նկա տի ու նենք՝ «կր թու թյան մեջ չա փում ներ կա տա-

րել» ա սե լով: 

Չա փում ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ան հա տին 

պար բե րա բար ո րո շա կի գնա հա տա կան ներ նշա նա-

կե լը, ո րոնց մի ջո ցով ար տա հայտ վում են ան հա տի 

ար ժա նիք նե րը։ 

(Ա լեն և Յեն, 1979)

 Մենք հենց այդ պես էլ վար վում ե նք, ե րբ ստու գում 

ե նք ու սա նող նե րին (թեստ ե նք ան ցկաց նում սո վո րող նե-

րի հետ) և այ նու հետև հայտ նում ար դյունք նե րի մա սին՝ 

նրանց նվա ճում նե րին թվային ար տա հայ տու թյուն տա-

լով։ Թվային ար տա հայ տու թյու նը կա րող է լի նել, օ րի-

նակ՝ 23/40 տես քի, ո րը նշա նա կում է՝ 40 հար ցից 23-ն 

ու նի ճիշտ պա տաս խան, կամ՝ 61%, ո րը ներ կա յաց նում 

է ճիշտ պա տաս խան նե րի տո կո սային կշի ռը, և կամ՝ «7» 

տես քի, ո րն ար տա հայ տում է թվային սանդ ղա կի որ ևէ 

մի ա վոր։ 

Երբ մենք ա շա կեր տի նվա ճում ներն ար տա հայ-

տում ե նք թվե րով, են թադր վում է, թե մենք ո րո շա կի 

« չա փում ներ» ե նք կա տա րել, և այդ թի վը մեզ ո րո շա-

կի տե ղե կու թյուն է տա լիս ա շա կեր տի վի ճա կի մա սին։ 

Սրա նից ել նե լով՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ թես տը 

կա րե լի է հա մա րել « չափ ման գոր ծիք»։ Թեստն ա շա կեր-

տի կա րո ղու թյուն նե րի չափ ման ըն թաց քում աշ խա տում 

է որ պես այն պի սի գոր ծիք, ի նչ պի սին է քա նո նը՝ հե ռա-

վո րու թյու նը չա փե լիս, կամ ժա մա ցույ ցը՝ ժա մա նա կը 

հաշ վե լիս։ 

Թես տը բծախնդ րո րեն ի մի բեր ված ա ռա ջադ րանք-

նե րի մի ը նտ րա նի է, ո րը նա խա տես ված է բա վա րար 

աս տի ճա նի ճշգր տու թյամբ ա շա կեր տի ո րո շա կի ո րեն 

սահ ման  ված վար քի (կա րո ղու թյուն նե րի) չափ ման հա-

մար և ու նի ա շա կերտ նե րի պա տաս խան ներն ա րժ ևո-

րե լու հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ։ Թես տի ար-

դյունք նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել մեկ կամ մի քա նի 

ա ռանձ նա հա տուկ նպա տակ նե րով։ 

Ո րո՞նք են լավ գնա հա տում կա տա րե լու ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը։ 

1 Գ նա հա տու մը հու սա լի է:

2 Գ նա հա տու մը հա վաս տի է :
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3 Գ նա հա տու մը ար դյու նա վետ է :

4 Գ նա հա տու մը ան հրա ժեշտ (օգ տա կար) է:

 Հու սա լի ու թյուն.

 Հու սա լի ու թյու նը կախ ված է չափ ման հաս տա տու-

նու թյու նից և կա նո նա կա նու թյու նից։ Թես տի հու սա լի-

ու թյուն նշա նա կում է, որ մի ա տե սակ պայ ման նե րում 

այդ թես տը բազ միցս ցույց է տա լիս նույն ար դյունք նե-

րը։ Օ րի նակ` մեր թես տը պետք է սո վո րող նե րին ստու-

գի նույն կար գով, ի նչ պես և նույն թե մա նե րով ու նույն 

հմ տու թյուն նե րը չա փող մեկ այլ թեստ։ Նմա նա պես՝ ե թե 

մեկ ու րիշն է իր թես տով գնա հա տում մեր ու սա նող նե-

րին, ա պա նրանց ցույց տված ար դյունք նե րը պետք է 

չափ վեն նույն կար գով։ 

Հու սա լի ու թյունն ա ռա վե լա գույ նին հասց նե լու հա-

մար ան հրա ժեշտ է, որ` 

ա)  յու րա քան չյուր սո վո րո ղի տր վի մի ան գա մայն 

նույն հար ցե րի ը նտ րա նին և մի ան գա մայն նույն 

պայ ման նե րում, 

բ)  թես տը պա րու նա կի մեծ քա նա կու թյամբ հար-

ցեր, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը չա փում է միև-

նույն կա րո ղու թյու նը,

գ) թ վան շա նով չա փումն ար տա հայ տե լիս հնա-

րա վոր լի նի հետ ևել կա նո նա կա նու թյա նը (այ-

սինքն՝ օբյեկ տիվ լի նել)։ 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ, ե թե սո վո րո ղին գնա-

հա տե լու հա մար դի մում ե նք բա նա վոր հարց ման, ա պա, 

յու րա քան չյուր սո վո րո ղի տար բեր հար ցեր տա լով մենք 

խա թա րում ե նք ար դյունք նե րի հու սա լի ու թյու նը։ 

Հա վաս տի ու թյուն

 Հա վաս տի ու թյու նը (կամ վա լի դա կա նու թյու նը) վե-

րա բե րում է ա ռա ջադ րան քի և նպա տա կի հա մա պա-

տաս խա նու թյա նը։ Մենք պետք է նպա տա կային հմ տու-

թյուն նե րի ստու գում կա տա րենք, նպա տա կին հա րիր՝ 

բո վան դա կու թյան նկատ մամբ չա փում ներ կա տա րե լով։ 

Նաև՝ մեր թես տի ար դյունք նե րը պետք է լի նեն այն պի-

սին, որ մենք կա րո ղա նանք օգ տա գոր ծել դրանք նա-

խա տես ված նպա տա կի հա մար (ն շենք, որ հա վաս տի-

ու թյու նը կապ ու նի հու սա լի ու թյան հետ, ո րով հետև 

ան հու սա լի թես տը չի կա րող հա վաս տի լի նել)։

 Հա վաս տի ու թյունն ա ռա վե լա գույ նին հասց նե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է, որ`

ա)  յու րա քան չյուր հար ցով ստուգ վի ու սում նա կան 

ծրագ րով նա խա տես ված որ ևէ թե մայի յու րա-

ցու մը կամ հմ տու թյան առ կա յու թյու նը, 

բ)  կի րառ վի նպա տա կին հա րիր ա ռա ջադ րանք, 

օ րի նակ՝ խոս քի ան կաշ կանդ վա ծու թյու նը 

գնա հա տե լու հա մար կի րառ վի խո սե լու ա ռա-

ջադ րանք, կամ գործ նա կան հմ տու թյուն նե րը 

գնա հա տե լու հա մար կի րառ վի գործ նա կան 

ա ռա ջադ րանք։ 

Ար դյու նա վե տու թյուն 

Ար դյու նա վե տու թյու նը վե րա բե րում է գնա հատ ման 

գոր ծըն թա ցում բա վա րար տե ղե կու թյուն ներ ստա նա-

լուն՝ նվա զա գույն ռե սուրս ներ օգ տա գոր ծե լով։ Օ րի նակ՝ 

ե թե ու զում ե նք պար զել, թե ո ՞վ չի հաս կա ցել տվյալ թե-

ման, ա պա դի մում ե նք 5 րո պե ա նոց, 5 կարճ հար ցից 

բաղ կա ցած թես տի, և ոչ թե՝ նույն նպա տա կին ծա ռայող 

3 ժա մա նոց թես տի։ 

Օգ տա կա րու թյուն և կի րա ռե լի ու թյուն

 Պետ քա կա նու թյու նը վե րա բե րում է ար դյունք ներն 

և ի վեր ջո օգ տա գոր ծո ղի հա մար դրանց ու նե ցած ար-

ժե քին` 

 � կա րո՞ղ է դա սա խոսն օգ տա գոր ծել ար դյունք նե-

րը՝ սո վո րո ղին օգ նե լու հա մար, 

 � կա րո՞ղ է ու սա նողն օգ տա գոր ծել ար դյունք նե րը՝ 

իր սո վո րե լու ըն թաց քը լա վաց նե լու հա մար, 

 � կա րո՞ղ է սո վո րո ղի ծնո ղը հաս կա նալ թե ի ՞նչ է 

նշա նա կում այդ ար դյունքն իր հա մար։ 

Թես տի կա ռու ցում ՝ հաշ վի առ նե լով թես տի պայ ման-

նե րը

Դի դակ տիկ թես տե րը ու սուց ման ար դյունք նե րի 

ստուգ ման հա մե մա տա բար նոր մի ջոց ե ն։ Թեստն ը ստ 

ո րո շա կի նյու թի ստան դար տաց ված ա ռա ջադ րանք նե րի 

ը նտ րա նի է, ո րը ո րո շում է սո վո րո ղի կող մից այդ նյու թի 

յու րաց ման աս տի ճա նը։

 Թես տե րի ա ռա վե լու թյունն օբյեկ տի վու թյունն է 

(ան կողմ նա կա լու թյու նը), գի տե լիք նե րի ստուգ ման և 

գնա հատ ման ան կա խու թյունն ու սուց չից։ Սա կայն գի-

տու թյու նը թես տի նկատ մամբ ա ռա ջադ րում է բարձր 

պա հանջ ներ՝ դի տար կե լով թես տը որ պես չա փիչ գոր ծիք։ 

Այդ տե սան կյու նից՝ թես տի մշա կու մը մաս նա գետ նե րի 

գործն է։ Հու սա լի և հա վաս տի թես տի ստեղ ծու մը հա-

տուկ գի տե լիք ներ և ժա մա նակ է պա հան ջում։ Դա սա-

խոս նե րը պետք է ստա նան պատ րաս տի թես տեր, ի նչ-

պես ար վում է Ա ՄՆ-ո ւմ, Միացյալ Թագավորությունում, 

Կա նա դա յում և քչա թիվ այլ ե րկր նե րում։ Սա կայն ո րոշ 

թվով դա սա խոս ներ ստեղ ծում են թես տեր ի րենց կոնկ-

րետ նպա տակ նե րի հա մար։

Թես տերն ան հրա ժեշտ է կազ մել ու կա ռու ցել ը ստ 

ո րո շա կի « պայ ման նե րի»։ Թեստ կազ մե լու պայ ման-

ներն այն չա փա նի շերն են, ո րոնց օգ նու թյամբ մենք կա-

րո ղա նում ե նք կա ռու ցել հա վաս տի թեստ։ Մինչ սկ սե լը 

մենք պետք է հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նանք թես տի 

օգ նու թյամբ ստուգ վող թե մայի բո վան դա կու թյան և 
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հմտու թյուն նե րի մա սին։ 

Չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րի կա տա րու մը ստուգ-

վում է « չա փիչ նե րի»՝ ստու գող ա ռա ջադ րանք նե րի հա-

մա կար գի օգ նու թյամբ։ 

Թես տե րը տար բեր վում են նաև ը ստ ու սուց ման 

նպա տակ նե րի։ Հայտ նի են կր թու թյան նպա տակ նե րի և 

դրանց հա մա պա տաս խան թես տե րի չորս տաք սո նո մի-

ա կան կա տե գո րի ա ներ. 

Թես տի ա ռա ջին տե սա կը ստու գում է փաս տե րի, 

հաս կա ցու թյուն նե րի, օ րենք նե րի տե սու թյուն նե րի ի մա-

ցու թյու նը, ո րոնք պա հան ջում են հի շել և վե րար տադ-

րել։ Սա հա մա պա տաս խա նում է չա փո րոշ չային ա ռա ջին 

մա կար դա կին։ 

Երկ րորդ տե սա կի թես տե րը ստու գում են ի մաս-

տա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ` ստա ցած գի տե լիք նե րի 

հի ման վրա, ին չը հա մա պա տաս խա նում է հմ տու թյուն-

նե րի չա փո րոշ չային ե րկ րորդ մա կար դա կին։ Դա հիմ նա-

կա նում տի պային խն դիր նե րի լու ծում է։ 

Եր րորդ տե սա կի ա ռա ջադ րանք ներն ստու գում 

են սո վո րածն ի նք նու րույն կի րա ռե լու ու նա կու թյու նը, 

դժվար խն դիր նե րի լու ծու մը։ Սա հա մա պա տաս խա նում 

է չա փո րոշ չային եր րորդ մա կար դա կին։

 Չոր րորդ մա կար դա կի ա ռա ջադ րանք նե րը ստու-

գում են նոր, ան ծա նոթ ի րա վի ճակ նե րում խն դիր նե րի 

լու ծու մը, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը։ 

Ինչ պե՞ս ե նք մենք մի ա վո րում ամ փո փիչ գնա-

հատ ման ար դյունք նե րը տար վա վեր ջին (ի նչ պե՞ս ե նք 

հա նում տա րե կան գնա հա տա կան)։ 

Օ րեն քի հա մա ձայն՝ ման կա վարժ նե րը պետք է 

գնա հատ ման բազ մա թիվ մե թոդ ներ օգ տա գոր ծեն, 

ո րոնք, այ նու հետև մի ա վո րե լով պետք է ստա նան տա-

րե կան գնա հա տա կան, ո րն ար տա հայտ ված լի նի 10 

մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով։ Սա մենք ան վա նում ե նք 

« սանդ ղա կա վո րում»։ Խն դիրն այն է, թե ի նչ պե՞ս կա րե լի 

է դրան տրա մա բա նա կան տեսք տալ։

 Հար կա վոր է նշել, որ այդ նպա տա կի հա մար մեկ 

ճիշտ մո տե ցում չկա։ Դա սա խո սը կա րող է օգ տա գոր-

ծել իր մաս նա գի տա կան փոր ձը՝ գնա հատ ման տար բեր 

ար դյունք նե րը մի ա վո րե լու և հա նե լու տա րե կան գնա-

հա տա կան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան ո րոշ սկզ բունք ներ, 

ո րոնց կա րե լի է հետ ևել և ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք 

կա րող են օգ տա կար լի նել։

 Նախ՝ դա սա խո սը պետք է օգ տա գոր ծած լի նի գնա-

հատ ման բազ մա պի սի մե թոդ ներ՝ բա նա վոր հար ցում, 

գնա հատ վող տնային աշ խա տանք, թե մա տի կա կան 

ստու գո ղա կան աշ խա տանք ներ և կի սա մյա կային թես-

տեր։ Յու րա քան չյուր տե սա կի գնա հատ ման ար դյունք-

նե րը պետք է ար տա հայտ ված լի նեն 1-10 մի ա վո րա նոց 

հա մա կար գով։ Եվ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ մի ա վոր նե-

րի մի մա սը կլի նի ա վե լի հու սա լի, քան մնա ցած նե րը 

(ա ղյու սակ 8)։ 

Երբ մենք մի ա վո րում ե նք գնա հատ ման ար դյունք-

նե րը, պետք է ա վե լի մեծ կշիռ տանք ա վե լի հու սա լի 

մի ա վոր նե րին, սա կայն պետք չէ ան տե սել գնա հատ ման 

պա կաս հու սա լի տե սակ նե րը։ Այս ա նե լու ու ղի նե րից 

մե կը բարդ մա թե մա տի կա կան բա նաձև դուրս բե րելն 

Ա ղյու սակ 8

Գ նա հատ ման տար բեր մե թոդ նե րի հու սա լի ու թյու նը

պա կաս հու սա լի

Գ նա հատ վող տնային 
աշ խա տանք

Ա ռա ջադ րանք կամ մի քա նի խն դիր, ո րոնք չեն կա տար վել ու-
սուց չի հս կո ղու թյան ներ քո 

Բա նա վոր հար ցում
Տար բեր ա շա կերտ նե րին տր ված տար բեր հար ցեր, ո րոնք այդ 
պատ ճա ռով չեն կա րող ի րար հետ հա մե մատ վել 

Թե մա տի կա կան ստու գո
ղա կան աշ խա տանք ներ

Բո լոր ա շա կերտ նե րին տր ված թես տեր, բայց ա վե լի կարճ, քան 
սո վո րա բար տր վում են կի սա մյա կի վեր ջում 

Կի սա մյա կային թես տեր
Ա վե լի եր կար ու ա վե լի պաշ տո նա կան թեստ, ո րը տր վում է բո-
լոր ա շա կերտ նե րին ու դրա նով ի սկ ա վե լի հու սա լի է

ա վե լի հու սա լի

Ա ղյու սակ 9
Գնահատման տեսակների տեսակարար կշիռները

Գ նա հատ վող տնային 
աշ խա տանք

Բա նա վոր 
հար ցում

Թե մա տիկ ստու գո ղա կան 
աշ խա տանք ներ

Կի սա մյա կային 
թես տային

Տե սա կա րար կշիռ 10% 20% 30% 40%
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է։ Սա կայն նույն ար դյուն քին կա րե լի է հաս նել՝ ա վե լի 

պարզ մո տե ցում ցու ցա բե րե լով։ 

Փուլ 1. Նախ ո րո շե՛ք, թե ի՞նչ տե սա կա րար կշիռ 

եք տա լու յու րա քան չյուր տե սա կի գնա հատ մա նը, չմո-

ռա նա լով, որ թես տե րի կշի ռը պետք է ա վե լի մեծ լի նի, 

ո րով հետև դրանք ա վե լի հու սա լի են (ա ղյու սակ 9):

Փուլ 2. Հե տո յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հա մար 

կազ մե՛ք բո լոր տե սակ նե րի գնա հատ ման ցու ցակ։ Հաշ-

վեք մի ջին գնա հա տա կան նե րը ի նչ պես ցույց է տր ված 

(ա ղյու սակ 10). 

Փուլ 3. Հե տո հաշ վեք սովորողի վերջ նա կան մի ա-

վո րը՝ ի րար գու մա րե լով տե սա կա րար կշ ռի մի ջին թվա-

բա նա կան նե րը, և կլո րացր նե լով ար տա հայ տեք ամ բողջ 

թվե րով (ա ղյու սակ 11)։

Փուլ 4. Վեր ջա պես՝ դա սա խո սը կա րող է օգ տա-

գոր ծել իր մաս նա գի տա կան փոր ձը, ստու գի՝ ա րդյոք 

վերջ նա կան ար դյուն քը հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ա շա-

կեր տի ի րա կան ա ռա ջա դի մու թյան պատ կե րին` տար վա 

կտր ված քով։ Օ րի նակ` տար վա ըն թաց քում ա նընդ հատ 

ա ռա ջա դի մող սովորողն ար ժա նի է ա վե լի բարձր գնա-

հա տա կա նի, քան նա, ով ծու լա ցել է։ 

Ամ փո փում

 � Այս գոր ծե լա կերպն իր մեջ մի ա վո րում է մի 

քա նի տե սա կի գնա հա տում նե րի մի ա վոր ներ, 

ո րոնք ի րար հետ ու նեն տրա մա բա նա կան կապ։ 

 � Դա սա խո սից պա հանջ վում է՝ իր մաս նա գի-

տա կան փոր ձը գոր ծի դնել հա մա պա տաս խան 

տե սա կա րար կշիռ հաշ վար կե լու գնա հատ ման 

տար բեր տե սակ նե րի հա մար, մինչև բուն մա թե-

մա տի կա կան հաշ վարկ նե րին ան ցնե լը։ 

 � Վեր ջա պես՝ ե թե դա սա խո սը հա մա րում է, թե 

յու րա քան չյուր սովորողի ար դյուն քը ճշգ րիտ 

կեր պով ար տա հայ տում է նրա ա ռա ջա դի մու-

թյու նը, ա պա գնա հատ ման գոր ծըն թացն ի րա-

կա նաց վել է հա ջո ղու թյամբ։ 

 ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՂ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ 
Ի՞նչ ե նք հաս կա նում՝ «ձ ևա վո րող գնա հա տում» ա սե-

լով 

Ձ ևա վո րող գնա հա տու մը գնա հատ ման ցան կա ցած 

գոր ծու նե ու թյուն է, ո րը կա տար վում է սո վո րե լու-սո վո-

րեց նե լու ըն թաց քից ա ռաջ կամ ըն թաց քում՝ ձեռք բե-

րե լու հա մար տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են օգ նել 

կա տա րե լա գոր ծել սո վո րե լու հե տա գա ըն թաց քը։ 

Ձ ևա վո րող գնա հա տու մը ի րա կա նաց վում է սո վո-

րե լու-սո վո րեց նե լու ըն թացքն սկ սե լուց ա ռաջ կամ այդ 

ըն թաց քում։ Սա ամ փո փիչ գնա հատ ման հա կա դիր գնա-

հա տում է, ո րը տե ղի է ու նե նում սո վո րեց նե լու որ ևէ փու-

լի ա վար տին։ Գնա հա տու մից ստաց ված տե ղե կու թյունն 

օգ տա գործ վում է ու սուց չի կամ սո վո րո ղի կող մից, որ 

բարձ րաց վի սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու թյան մա կար դա կը։ 

Ո՞րն է դա սա խո սի և ու սա նո ղի դե րը

Ձ ևա վո րող գնա հա տում կա տա րե լիս դա սա խոսն ու 
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Սովորողի միջին գնահատականի հաշվումը

Գ նա հատ վող 

տնային աշ խա տանք

Բա նա վոր 

հար ցում

Թե մա տիկ ստու գո ղա կան 

աշ խա տանք ներ

Կի սա մյա կային 

թես տեր

Ա շա կերտ 8, 5 6, 6, 7 6, 8, 5, 7 7, 8 մի ա վոր ներ

6,5 6,33 6,5 7,5 մի ջին
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Սովորողի վերջնական գնահատականի հաշվումը

Գ նա հատ վող 
տնային աշ խա տանք

Բա նա վոր 
հար ցում

Թե մա տիկ ստու
գո ղա կան աշ խա
տանք ներ

Կի սա մյա կային 
թես տեր

Տե սա կա րար 
կշիռ

10% 20% 30% 40%

Ա շա կերտ × 6,5 x 0,10 6,33 x 0,20 6,5 x 0,30 7,5 x 0,40 Ըն դա մե նը

0,65 1,27 1,95 3,00 6,87

«7»
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ու սա նո ղը գնա հատ ման ըն թաց քում գոր ծըն կեր ներ ե ն։ 

Հնա րա վոր է, որ դա սա խոսն ի րա կա նաց նի գնա հա տու-

մը, սա կայն շատ կար ևոր է ու սա նո ղին ը նդ գրկել այդ 

գոր ծըն թա ցի մեջ, ին չը կս տի պի նրան մտա ծել ար դյունք-

նե րի և դրանք իր կա տա րե լա գործ ման ճա նա պար-

հին օգ տա գոր ծե լու մա սին։ Եվ վեր ջա պես՝ ա շա կեր տը 

պետք է սո վո րի գնա հա տել իր սե փա կան գոր ծու նե ու-

թյու նը, այ սինքն՝ կա տա րել ի նք նագ նա հա տում։ 

Ի՞նչ հնարք ներ կա րե լի է օգ տա գոր ծել ձևա վո րող գնա-

հատ ման հա մար

Կա րե լի է օգ տա գոր ծել շատ բազ մա զան հնարք ներ, 

սա կայն դրան ցից յու րա քան չյու րը պետք է ծա ռայի միև-

նույն նպա տա կին՝ ձեռք բե րել այն տե ղե կու թյուն նե րը, 

ո րոնք կօգ նեն ու սա նող նե րին բա րե լա վել, ա վե լի ար-

դյու նա վետ դարձ նել ի րենց սո վո րե լու ըն թաց քը։ Ա ղյու-

սակ 12-ո ւմ ա ռա ջարկ վում են ո րոշ հնար ներ։ 

Ինչ պե՞ս ե նք օգ տա գոր ծում ձևա վո րող գնա հատ ման 

ար դյունք նե րը

 Քա նի որ ձևա վո րող գնա հա տու մը սո վո րեց նե լու 

և սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի ան բա ժա նե լի մասն է, ո ւս-

տի ար դյունք նե րի հրա պա րակ ման կա րիք այս տեղ չկա։ 

Ձևա վո րող գնա հատ ման ար դյունք նե րը չի կա րե լի ներ-

կա յաց նել ամ փո փիչ գնա հատ ման հա մար նա խա տես-

ված1-10 մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով։ 

Ձ ևա վո րող գնա հատ ման ար դյունք նե րի մա սին 

տե ղե կու թյուն նե րը պետք է լի նեն այն պի սի տես քով, որ 

դրան ցից կա րո ղա նան օ գտ վել դա սա խոս ներն ու ու-

սա նող նե րը, ու սու ցիչ ներն ու ա շա կերտ նե րը և պետք է 

ան պայ ման բա ցա հայ տեն ու սուց ման հայտ նի ու ժեղ և 

թույլ կող մերն ու օգ նեն սո վո րեց նե լու և/ կամ սո վո րե լու 

ըն թաց քը փո խե լուն։ Ա հա՛ մեկ օ րի նակ. Ու սու ցի չը դա-

սա րա նի ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում է, թե ի նչ պե՛ս 

հաշ վել քա ռա կու սու և ո ւղ ղան կյան մա կե րես նե րը, և 

պատ րաստ վում է սո վո րեց նել, թե ի նչ պե՛ս են հաշ վում 

ե ռա կյան մա կե րե սը։ Սա կայն մինչ այդ նա լսա րա նին 

տա լիս է 10 հար ցից բաղ կա ցած մի հայ տո րո շիչ թեստ։ 

Հայ տո րո շիչ են այն թես տերը, ո րոնք հանձ նա րար վում 

են ու սուց ման փու լի սկզ բում կամ ըն թաց քում՝ ո րո շե-

լու հա մար, թե ա րդյոք ա շա կերտն ու նի՞ ան հրա ժեշտ 

հմ տու թյուն ներ՝ հա ջոր դող նյու թը յու րաց նե լու հա մար։ 

Հայ տո րո շիչ թես տում 5 հար ցը նվիր ված է քա ռա կու սու 

մա կե րե սին, մյուս 5-ը՝ ո ւղ ղան կյան մա կե րե սին։ Ա շա-

կերտ նե րի մեծ մա սը 8, 9 և 10 հար ցին ճիշտ է պա տաս-

խա նում։ Ու սու ցի չը ո րո շում է, որ նրանք յու րաց րել են 
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Ձ ևա վո րող գնա հատ ման հա մար օգ տա գործ վող ո րոշ հնարք ներ 

Հայ տո րո շիչ թես տեր

Այն թես տերն են, ո րոնք հանձ նա րար վում են ու սուց ման փու լի սկզ բում կամ ըն թաց-
քում՝ ո րո շե լու հա մար, թե ա րդյոք ա շա կերտն ու նի՞ ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ հա-
ջոր դող նյու թը յու րաց նե լու հա մար։ Օ րի նակ՝ նախ քան բուն նյու թին ան ցնե լը դա սա-
խո սը կա րող է օգ տա գոր ծել հայ տո րո շիչ թեստ՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք բո լո՞րն 
են յու րաց րել հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը։ 

Բա նա վոր հար ցում

Սա նման է դա սա րա նում ա վան դա բար կա տար վող հարց մա նը, սա կայն ձևա վո րող 
գնա հատ ման դեպ քում տր վում են ա վե լի շատ բաց հար ցեր, ո րոնց հնա րա վոր չէ մի-
ան շա նակ պա տաս խան տալ, քան փակ հար ցեր, ո րոնք մի այն մեկ ճիշտ պա տաս-
խան ու նեն։ Դա սա խոս ներն ու ու սա նող նե րը մի ա սին գնա հա տում են պա տաս խան-
նե րի ո րա կը և այդ ըն թաց քում շա րու նա կում սո վո րել:

Ինք նագ նա հա տում

Սո վո րող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում գնա հա տե լու սե փա կան աշ խա տան քը՝ 
օգ տա գոր ծե լով դա սա խո սի կող մից ներ կա յաց ված չա փա նիշ նե րը։ Սո վո րողը սկ սում 
է դա տո ղու թյուն ներ ա նել իր աշ խա տան քի բա վա րար կամ ան բա վա րար վի ճա կի մա-
սին։ Դա սա խո սի օգ նու թյամբ կամ ա ռանց օգ նու թյան՝ ա շա կերտն սկ սում է պար զել, 
թե իր աշ խա տան քում ին չի՞ շուջ պետք է ա վե լի շատ աշ խա տել։ 

Փո խա դարձ գնա հա տում
Ա շա կերտ նե րը խրա խուս վում են լսե լու ի րար պա տաս խան նե րը և նկա տա ռում ներն 
ու ա ռա ջար կու թյուն ներ հայտ նել։ Այս նպա տա կով պա հանջ վում է դրա կան փո խօգ-
նու թյան մի ջավայր։ 

Թես տի ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյուն 

Սո վո րող նե րին ա ռա ջարկ վում է վեր լու ծել ի րենց գրած թես տի ար դյունք նե րը և վեր 
հա նել ի րենց ու ժեղ և թույլ կող մե րը։ Այս թես տից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներն օգ-
տա գործ վում են հա ջորդ թես տում ա վե լի լավ ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար։ 

Սո վո րո ղի կող մից կազ
մած թեստ 

Թե մայի ու սուց ման ըն թաց քում ա շա կերտ նե րին ա ռա ջարկ վում է կազ մել թես տեր 
ի նչ պես ի րենց, այն պես է լ՝ դա սըն կեր նե րի հա մար։ Թեստ կազ մե լու և գնա հատ ման 
չա փա նիշ ներ մշա կե լու գոր ծըն թա ցը նպաս տում է նյութն ա վե լի լավ յու րաց նե լուն։
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հիմ նա կան հաս կա ցու թյու նը և պատ րաստ են շա րու նա-

կե լու։ Ո րոշ ա շա կերտ ներ ըն դա մե նը 6 կամ 7 ճիշտ պա-

տաս խան ու նեն։ Ու սու ցի չը ո րո շում է, որ սրանք կա րիք 

ու նեն մի քիչ էլ պա րա պե լու, և նրանց հա մար նշա նա-

կում բու ժիչ աշ խա տանք ներ, որ պես զի հաս նեն յու րաց-

ման բարձր մա կար դա կի։ 

Եր կու ա շա կերտ ու նեն 5-ից էլ քիչ ճիշտ պա տաս-

խան ներ։ Ու սու ցի չը ո րո շում է, որ սրանք չեն հաս կա ցել 

նյու թը, և օգ տա գոր ծե լով մեկ այլ մո տե ցում նո րից է բա-

ցատ րում նրանց, որ ի րենց էլ օգ նի հաս նե լու յու րաց ման 

ա վե լի բարձր աս տի ճա նի։ 

 Սի րե լի ու սու ցիչ նե՛ր և դա սա խոս նե՛ր Ձեր ի մաս տու-

թյու նը՝ Ձեր գնա հա տա կան նե րում է ։

1. Հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ։ Միջ նա կարգ կր թու թյան պե տա-

կան չա փո րո շիչ.- Եր ևան.- Ան տա րես.-2004։

2. Սո վո րող նե րի գնա հատ ման հայե ցա կարգ (հաս տատ ված ՀՀ կա ռա վա րու-

թյան 2005 թ. ապ րի լի 14-ի դ14 ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ)։

3. Ըն թա ցիկ գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյուն (մա թե մա տի կա, քի մի ա, ֆի զի-

կա, կեն սա բա նու թյուն).- Ան տա րես.- 2009։

4. Մի ջազ գային խորհր դա տու նե րի կող մից տրա մադր ված նյու թեր։

5. Official SQA Past papers 1999-2003 with ansvers, Standart Grade-General 

Gemistry.- Scotland’s leading educational publishers.

6. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. М., 2002։

 Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 S U M M A R Y

Global changes taking place in the sphere of public education, 
improvement of education quality, promotion of each learner’s 
educational process as well as the necessity of its continuing de-
velopment determine the evaluation policy and implementation of 
a new system of assessment. 

The assessment of learners’ knowledge is still in a great ex-
tent formal and subjective. Current grading system doesn’t pro-
vide thoroughly differentiated evaluation, as well as it doesn’t 
provide an opportunity to reveal and consider the great variety of 
learners’ knowledge, abilities and skills.

Hence, a question arises։ “How to organize the control?”, 
“What will enable the instructor to conduct the educational pro-
cess, to improve learners’ knowledge, determine the real level 
of syllabus comprehension, as well as completely exclude the 
subjective approach especially when evaluating learners’ final 
knowledge at the end of the term/academic year?”.

Knowledge evaluation is a process directed to check learner’s 
individual comprehension level and is one of the fundamental 
and complicated issues of didactics; the millstone of pedagogical 
criteria. To evaluate and check the progress in the educational 
process, the following issues have to be analyzed։

 � What is to be evaluated?
 � Which are the criteria, indices, scales and evaluation units?
 � Which are the evaluation tools?

All these concepts aren’t that much analyzed in didactics, es-
pecially in the local area, as the evaluation of learners’ achieve-
ments has been conducted by the teacher or instructor so far. 
Every assistant, examining learners decides to what extent the 
student’s knowledge corresponds to the program requirements, 
by means the criteria approved by the subject methodology but 
at the same time carrying the features of subjective approach. 

Yet in the 21st century didactics tries to manage the educa-
tional process in all its stages։ from the development of its con-
tent and goals up to result control. Therefore objective control 
methods are intensively being searched. Current, scientifically 

proved didactics will collapse if not based on the fairest methods 
of pedagogical diagnostics, and if the teacher doesn’t use means 
which provide exact and complete information about the knowl-
edge level and the quality of educational procedure. Such means 
are considered to be the didactic test.

Nowadays the evaluation types go as follows։
 � Oral inquiry,
 � Written tests։ both thematic and term ones,
 � Evaluated home assignments,
 � Practical and laboratory assignments.

Only the thematic and term evaluation test type is used in our 
University. The other types listed above aren’t implemented yet 
which in our opinion has a negative influence on the educational 
process quality. 

The main target of evaluation is to check the learner’s knowl-
edge, ability and skill levels, personal traits, and based on it, to 
improve educational process and to control the education quality 
as well.

Assessment also promotes the learner’s self-assertion and 
self-development. 

Evaluation objective supposes targeted application of evalua-
tion results. Putting other way, it tells us how the results should be 
interpreted and what decisions should be made based on them.

There are two main types of assessment։ summarizing as-
sessment and formative assessment.

 � Evaluation of already learned material represents the aca-
demic progress goes as the SUMMARIZING one;
 � Assessment for learning, to promote further progress is the 
formative one.

Summarizing evaluation aims at marking the student’s prog-
ress within a certain period of time, registering as well as an-
nouncing the current level of academic progress.

Formative evaluation aims at checking student’s comprehen-
sion level within a certain period of time to gain information how 
to improve learners’ comprehension of the material.

ASSESSMENT AS ONE OF THE FUNDAMENTAL AND COMPLICATED ISSUES OF DIDACTICS
Sahakyan L.A.
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, Department of Organic Chemistry
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Summarizing evaluation is sometimes considered to be the 
“evaluation of the already learned material”. 

In contrast to it, formative assessment is called “assessment 
of mastering”. In the frames of these two types we can define 
more detailed goals sometimes evaluation can have more than 
one objectives. For instance, state exams are to certify the stu-
dent’s progress upon the completion of Bachelor’s Degree, as 
well as the students’ selection among those applying for the 

Master’s Degree.
Whenever we evaluate we are to ask ourselves։ “Why do I 

evaluate?”, “What am I to do with the results?” This is important 
because different goals should be realized by means of different 
types of assessment.

Dear teachers and assistants! Remember, your wisdom lies 
in your grades.
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 Բա նա լի բա ռեր՝ ա նես թե զի ո լո գի ա, ին տեն սիվ թե րա-

պի ա, շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյուն, կրե դի տա-

վո րում

 Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյու նը (ՇԲԿ) բժշ-

կա կան կր թու թյան կար ևոր և ա մե նաեր կա րատև փուլն 

է։ Շատ դժ վար է, ե թե ոչ ան հնար, ո րո շա կի ճշգրտու-

թյամբ հաս տա տել, թե բժշ կա կան կր թու թյան զար գաց-

ման եր կա րատև պատ մու թյան մեջ ե րբ է ՇԲԿ-ն ա ռանձ-

նա ցել և հաս տատ վել որ պես կր թու թյան ա ռան ձին փուլ 

կամ եր ևույթ հա մալ սա րա նա կան և հետ դիպ լո մային 

փու լե րի հետ մեկ տեղ։ ՇԲԿ գա ղա փարն ա նուղ ղա կի ո-

րեն ար տա հայտ ված է ե ղել նույ նիսկ դեռևս Հի պոկ րա տի 

ժա մա նակ նե րում, ե րբ բժիշկ նե րը կր թու թյուն ստա նա լիս 

խոս տա նում է ին մշ տա պես թարմ պա հել ի րենց գի տե լիք-

նե րը և հմ տու թյուն նե րը [1]։

ՇԲԿ ներ դաշ նա կեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը

Եվ րո պա յում

ՇԲԿ ներ դաշ նա կե ցու մը տար բեր ե րկր նե րի միջև, 

նույ նիսկ մեկ ե րկ րի ներ սում կամ տար բեր բժշ կա կան 

մաս նա գի տու թյուն նե րի միջև, բժշ կա կան կր թու թյան 

ներ կայիս ա մե նա կար ևոր խն դիր նե րից է։ Նրա կար ևո-

րու թյունն ու ար դի ա կա նու թյու նը հատ կա պես ը նդ գծված 

են Եվ րո պա յում, ո րոնք այս քա ղա քա կան և տնտե սաաշ-

խար հագ րա կան ոչ մի ա տարր հա մա կար գում պայ մա-

նա վոր ված են մի շարք գոր ծոն նե րով։ Ա ռա ջին հեր թին 

ներ դաշ նա կեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը եվ րո պա կան 

հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան բո լոր ո լորտ նե րում 

պայ մա նա վոր ված է տար բեր տե սա կի ծա ռա յու թյուն-

նե րի, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի, ար տադ րան քի և աշ-

խա տու ժի ա զատ տե ղա շար ժով հետզ հե տե ը նդ լայն վող 

Եվ րո պա յում, ո րը հան գեց նում է բազ մա թիվ խն դիր նե րի՝ 

նրա կազ մում ը նդ գրկ ված տար բեր հա մա կար գե րի ան-

հա մա տե ղե լի ու թյան հետ ևան քով։ Բնա կա նա բար այս 

խն դիր նե րը չեն կա րող շր ջան ցել նաև գոր ծու նե ու թյան 

այն պի սի կար ևո րա գույն ո լորտ, ի նչ պի սին ա ռող ջա պա-

հու թյունն է, որ տեղ ներ դաշ նա կեց ման ան հրա ժեշ տու-

թյու նը մաս նա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է բժիշկ նե րի, 

հի վանդ նե րի և բժշ կա կան ու սա նող նե րի ա զատ տե ղա-

շար ժով։ Չնա յած այն հան գա ման քին, որ ներ կա յումս 

Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րում շատ քա ղա-

քա կան, տն տե սա կան և ֆի նան սա կան խնդիր նե րի լու-

ծումն ի րա կա նաց վում է բա վա կան հա մա հունչ կեր պով, 

այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կերպ ման 

և բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման աս պա րե-

զում յու րա քան չյուր եր կիր խն դիր նե րը լու ծում է յու րո վի։ 

Այս եր ևույ թի մաս նա վոր ար տա հայ տու թյուն նե րից մեկն 

էլ այն է, որ ՇԲԿ հա մա կար գե րը տար բեր վում են ի նչ պես 

տար բեր ե րկր նե րի, այն պես էլ տար բեր մաս նա գի տու-

թյուն նե րի միջև, և եր բեմն նույ նիսկ նույն ե րկ րի ներ սում, 

ո րը լուրջ խն դիր ներ է ա ռա ջադ րում այս աս պա րե զում 

ներ դաշ նա կեց ման խնդ րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րին։

ՇԲԿ ներ դաշ նա կեց ման գա ղա փարն ա ռա ջին հեր-

թին են թադ րում է նրա ծրագ րի և մե թոդ նե րի մշա կում, 

զար գա ցում և մա տու ցում` տար բեր կր թա կան հա մա-

կար գե րում նույն նպա տակ նե րի և մո տե ցում նե րի հի ման 

վրա։ ՇԲԿ տար բեր հա մա կար գե րի ներ դաշ նա կեց ման 

և հա մա տե ղե լի ու թյան ա պա հով ման կար ևոր ե ղա նակ-

նե րից մե կը նրա տար բեր տար րե րի կրե դի տա վո րումն է 

մի աս նա կան հա մա կար գի մի ջո ցով։ Կրե դիտ նե րի ձեռք-

բե րու մը կամ շնոր հու մը ՇԲԿ որ ևէ տե սա կի (դա սըն թաց, 

գի տա ժո ղով և այլն) մաս նակ ցե լու հա մար ծա ռա յում 

է նախ որ պես այդ մաս նակ ցու թյան փաս տաթղ թային 

ա պա ցույց, ա պա նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս քա-

նա կա պես գնա հա տել, հա մադ րել և հա մե մա տել գոր ծու-

նե ու թյան այս ո լոր տը [2]։

 Սա կայն մինչև Եվ րո պա յում ՇԲԿ կրե դի տա վոր-

ման հա մա կար գի վեր լու ծու թյու նը, հարկ է ներ կա յաց նել 

ժա մա նա կա կից ՇԲԿ ո րոշ աս տի ճա նա բար ը նդ գծ վող 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և զար գաց ման հիմ նա կան 

մի տում նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են հետ ևյալ դրույթ-

նե րով`

 � ՇԲԿ հիմ նա կան նպա տակն է թար մաց նել գործ-

նա կան բժիշկ նե րի տե սա կան գի տե լիք նե րը և 

պատ շաճ մա կար դա կի վրա պա հել գործ նա կան 

հմ տու թյուն ներն ու մաս նա գի տա կան ու նա կու-

թյուն նե րը,

 � ՇԲԿ նպա տա կի տե սան կյու նից շեշտն աս տի ճա-

նա բար գի տե լիք նե րի պարզ թար մա ցու մից տե-

ղա փոխ վում է բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան գոր-

ծու նե ու թյան բա րե լավ ման վրա,

 �  ջան քե րը գնա լով ա վե լի են խո րա նում տար բեր 

ե րկր նե րում ՇԲԿ ծրագ րե րի փո խա դարձ ճա նաչ-

 ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԿՐԵ ԴԻ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ՐՈ ՊԱ ՅՈՒՄ։ ՆԵՐ ԿԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ, ԱՌ ԿԱ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԶԱՐ
ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ 
Վա րո սյան  Ա.Ֆ.
ԵՊԲՀ, Ա նես թե զի ո լո գի այի և ին տեն սիվ թե րա պի այի ամ բի ոն
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ման և նրանց հա մա տե ղե լի ու թյան ա պա հով ման 

ո ւղ ղու թյամբ,

 � ՇԲԿ ծրագ րե րը մշակ վում և զար գաց վում են 

ը ստ առ կա և սպաս վե լիք կա րիք նե րի,

 � ՇԲԿ ծրագ րերն աս տի ճա նա բար մո տեց վում են 

բժիշկ նե րի աշ խա տա տե ղե րին,

 � ՇԲԿ ծրագ րե րի բո վան դա կու թյան վրա որ ևէ 

ազ դե ցու թյուն չպետք է գոր ծեն ֆի նան սա կան 

օգ նու թյուն ցու ցա բե րող կազ մա կեր պու թյուն նե-

րը, հատ կա պես բժշ կա կան ար դյու նա բե րու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

Բ ժիշկ մաս նա գետ նե րի եվ րո պա կան մի ու թյու նը և 

նրա դե րը ՇԲԿի զար գաց ման գոր ծում 

Եվ րո պա յում ա ռող ջա պա հու թյան և բժշ կու թյան 

բնա գա վա ռում տար բեր խն դիր նե րի հա մա կարգ ման գա-

ղա փա րը բա վա կան հին է։ Այս նպա տա կով Հռո մի հայտ-

նի հա մա ձայ նագ րից (ո րով հիմք դր վեց Եվ րո պա կան 

մի ու թյա նը) ար դեն մեկ տա րի ան ց՝ 1958 թ. ստեղծ վեց 

եվ րո պա կան ա ռող ջա պա հու թյան և բժշ կու թյան աս պա-

րե զում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի կազ մա կեր-

պու թյուն, ո րը կոչ վում է Բժիշկ մաս նա գետ նե րի եվ րո-

պա կան մի ու թյուն՝ ԲՄԵՄ (European Union of Medical 

Specialists - UEMS), ո րը եվ րո պա կան ա մե նա հին բժշ կա-

կան կազ մա կեր պու թյունն է [3]։ Նրա հիմ նա կան ա ռա քե-

լու թյունն է շա րու նա կա բար պաշտ պա նել և զար գաց նել 

Եվ րո պա յում բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան շա հե րը՝ շեշ-

տը դնե լով ա ռա վե լա գույն մաս նա գի տա կան ի նք նու րույ-

նու թյան մի ջո ցով հնա րա վո րին չափ բարձր մա կար դա կի 

բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ եվ րո պա կան քա ղա քա ցի-

նե րին ա պա հո վե լու հա մար։ 

Այս մի ու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում ոչ կա ռա վա-

րա կան կազ մա կեր պու թյուն, պաշ տո նա պես գրանց ված 

է Բել գի ա յում՝ հա մա ձայն այս ե րկ րի օ րենսդ րա կան կա-

նոն նե րի, ո րի հետ կապ ված նրա գրա սե նյա կը գտն վում 

է Բրյու սե լում։ Կազ մա կեր պու թյունն ու նի 31 լի ի րավ և 5 

թղ թա կից ան դամ –երկր ներ, նրա խոր հուր դը կազմ ված է 

յու րա քան չյուր ան դամ ե րկ րի 2 ներ կա յա ցուց չից և նիս-

տեր է գու մա րում տա րին 2 ան գամ։ Թիվ 1 ա ղյու սա կում 

ներ կա յաց ված են այս մի ու թյան բո լոր ան դամ ե րկր ներն 

ը ստ ի րենց կար գա վի ճա կի։ 

Կազ մա կեր պու թյան մեջ ներ կա յաց ված է 37 բժշկա-

կան մաս նա գի տու թյուն։ Իր գո յու թյան ան ցած ա վե լի 

քան հի սուն տա րվա ըն թաց քում այն վե րած վել է ա մե նա-

լի ար ժեք և ա մե նա ներ կա յա ցուց չա կան բժշ կա կան կազ-

մա կեր պու թյա նը Եվ րո պա յում։ Այս ա ռու մով հարկ է նշել, 

որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ան դա մակ ցեց այս 

կազ մա կեր պու թյա նը լի ի րավ ան դա մի կար գա վի ճա կով 

2009 թվա կա նից Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան հա-

մալ սա րա նի և Հա յաս տա նի բժշ կա կան պա լա տի ակ տիվ 

ջան քե րի շնոր հիվ։

Բ ժիշկ մաս նա գետ նե րի եվ րո պա կան մի ու թյան կող-

մից մշակ վել է նրա գոր ծու նե ու թյան ռազ մա վա րու թյու նը, 

ո րը ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թում 

[4]։ Ու նե նա լով խն դիր նե րի բա վա կան լայն շր ջա նակ բժշ-

կու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում, այ նո ւա-

մե նայ նիվ, այս կազ մա կեր պու թյան մշ տա կան ու շադ րու-

թյան կենտ րո նում են գտն վում բժշ կա կան կր թու թյան 

խն դիր նե րը, մաս նա վո րա պես ՇԲԿ-ն և շա րու նա կա կան 

մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը (ՇՄԶ)։ Իր գոր ծու նե ու-

թյան տար բեր փու լե րում այն ան դրա դար ձել է բժշ կա կան 

կր թու թյան աս պա րե զում առ կա կար ևոր հիմ նա հար ցե-

րին, ո րոնց ար տա հայ տու թյունն են հան դի սա նում տար-

բեր տա րի նե րին կազ մա կեր պու թյան կող մից մշակ ված 

փաս տաթղ թե րը, մաս նա վո րա պես՝

 � Բժշ կա կան մաս նա գետ նե րի կր թու թյան վե րա բե-

րյալ, 1993թ.,

 � ՇԲԿ վե րա բե րյալ, 1994թ.,

 � ՇԲԿ մի ջազ գային կրե դի տա վոր ման չա փա նիշ-

նե րի վե րա բե րյալ, 1999թ.,

 � Կր թա կան կենտ րոն նե րի այ ցե լու թյան վե րա բե-

րյալ, 1997թ.,

 � ՇՄԶ վե րա բե րյալ Բա զե լի հայ տա րա րա գի րը, 

2001թ.:

Նշ ված փաս տաթղ թե րից ներ կա խնդ րի քն նարկ ման 

տե սան կյու նից ա մե նա կար ևոր նշա նա կու թյունն ու նի 

1994 թ. ըն դուն ված ՇԲԿ կա նո նադ րու թյու նը, ո րում ար-

Ա ղյու սակ 1

ԲՄԵՄ ան դամ ե րկր ներն ը ստ ան դա մու թյան կար գա վի ճա կի

Ան դա մու թյան տե սա կը Երկր նե րը

Լի ի րավ

Ավստ րի ա, Բել գի ա, Բուլ ղա րի ա, Գեր մա նի ա, Դա նի ա, Էս տո նի ա, Իռ լան դի ա, 
Իս լան դի ա, Իս պա նի ա, Ի տա լի ա, Լատ վի ա, Լե հաս տան, Լիտ վա, Լյուք սեմ բուրգ, 
Կիպ րոս, Հա յաս տան, Հու նաս տան, Հուն գա րի ա, Մալ թա, Մեծ Բրի տա նի ա,
Նի դեռ լանդ ներ, Նոր վե գի ա, Շվե դի ա, Շվեյ ցա րի ա, Պոր տու գա լի ա, Չե խի ա,
Ռու մի նի ա, Սլո վա կի ա, Սլո վե նի ա, Ֆին լան դի ա, Ֆրան սի ա

Թղ թա կից Ադր բե ջան, Թուր քի ա, Իս րայել, Խոր վա թի ա, Վրաս տան
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տա հայտ ված են ՇԲԿ նպա տա կը, խն դիր նե րը, սկզբունք-

նե րը։ Այս փաս տաթղ թում շեշ տադր ված է նաև հետ ևյալ 

միտ քը. « Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյունն ան-

հատ բժշ կա կան մաս նա գե տի բա րո յա կան և է թի կա կան 

պար տա կա նու թյունն է, սա կայն այն պետք է կրի կա մա-

վոր բնույթ»։ Այս տե ղից բխում է, որ ՇԲԿ չու նե ցող մաս-

նա գե տը չպետք է կորց նի իր բժիշկ-մաս նա գե տի կար-

գա վի ճա կը, հետ ևա պես և որ պես բժիշկ աշ խա տե լու 

իր ի րա վուն քը։ Չնա յած այս հան գա ման քին՝ բազ մա թիվ 

եվ րո պա կան ե րկր նե րում բժշ կա կան կր թու թյան հա մար 

պա տաս խա նա տու հա մա պա տաս խան գե րա տես չա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ՇԲԿ-ն պաշ տո նա պես 

հա մար վում է պար տա դիր եր ևույթ, ի սկ ո րոշ ե րկր նե րում, 

չնա յած այն շա րու նա կում է կրել ոչ պար տա դիր բնույթ, 

այ նո ւա մե նայ նիվ ակ տի վո րեն խրա խուս վում է տար բեր 

ե ղա նակ նե րով։ Թիվ 2 ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են 

եվ րո պա կան ե րկր ներն ը ստ ՇԲԿ բնույ թի։ 

Եվ րո պա յում նկատ վում է վս տահ մի տում դե պի 

պար տա դիր ՇԲԿ և ՇՄԶ։ Այս եր ևույ թը պայ մա նա վո րող 

ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե րից է մաս նա գետ նե րի և հի-

վանդ նե րի ա զատ տե ղա շարժն իր սահ ման ներն աս տի-

ճա նա բար ըն դար ձա կող Եվ րո պայով և այս հան գա ման քի 

հետ պայ մա նա վոր ված ճն շու մը տե ղա կան կա ռա վա րու-

թյուն նե րի կամ ազ գային այլ կա ռույց նե րի, և հատ կա պես 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, քա նի որ 

վեր ջին ներս բուժ ման հա մար ֆի նան սա կան փոխ հա տու-

ցում նե րը հիմ նա վո րող ոչ պա կաս կար ևոր պայ ման են 

հա մա րում նաև մաս նա գետ նե րի բա վա րար կր թա կան 

մա կար դա կի վե րա բե րյալ ե րաշ խիք նե րը։ Սա կայն այս 

ա ռու մով հարկ է նշել, որ չնա յած եվ րո պա կան ե րկր նե-

րում նկատ վող միտ մա նը դե պի պար տա դիր ՇԲԿ, այ նո-

ւա մե նայ նիվ, բժշ կա կան կր թու թյան կազ մա կեր պու մով 

զբաղ վող մաս նա գետ նե րի կար ծիք նե րը մի ան շա նակ չեն 

ՇԲԿ պար տա դիր կամ կա մա վոր լի նե լու վե րա բե րյալ։ 

Կան բազ մա թիվ մաս նա գետ ներ, ո րոնք նա խա պատ վու-

թյու նը տա լիս են կա մա վոր շա րու նա կա կան բժշ կա կան 

կր թու թյա նը՝ կար ծե լով, որ կա մա վոր և խրա խուս վող 

բնույթ կրող ՇԲԿ-ն ու նի բազ մա թիվ ա ռա վե լու թյուն ներ։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս խն դի րը հան դի սա նում է ա ռան ձին 

հե տա զո տու թյան և քն նարկ ման ա ռար կա, և ան կախ 

ՇԲԿ-ի պար տա դիր կամ կա մա վոր լի նե լուց տար բեր 

ե րկր նե րում, ան հրա ժեշ տու թյուն է զգաց վում տար բեր 

հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյան և հա մադր ման նպա-

տա կով ա պա հո վել նրանց ո րո շա կի հա մա տե ղե լի ու թյուն, 

ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել քա նա կա կան գնա հատ-

ման մի աս նա կան հա մա կար գի մի ջո ցով։ Այս նպա տա-

կով դեռևս 1998 թ. մարտ ամ սին ԲՄԵՄ կա ռա վար ման 

խոր հուր դը ո րո շում կա յաց րեց մշա կել նմա նա տիպ հա-

մա կարգ, ո րի ար դյուն քում 1999 թ. հոկ տեմ բե րին Վի են-

նա յում կա յա ցած հան դիպ ման ըն թաց քում ստեղծ վեց և 

2000 թ. հուն վա րին սկ սեց գոր ծել Շա րու նա կա կան բժշ-

կա կան կր թու թյան կրե դի տա վոր ման եվ րո պա կան խոր-

հուր դը (ՇԲԿ ԿԵԽ) - European Accreditation Council for 

Continuing Medical Education (EACCME) [5], ո րի հիմ նա-

կան նպա տակն է ՇԲԿ-ի բա րե լա վու մը և ներ դաշ նա կե-

ցու մը եվ րո պա կան բո լոր ե րկր նե րում, նպաս տել ՇԲԿ-ի 

տար բեր եր ևույթ նե րին մաս նակ ցու թյան շնոր հիվ ան հատ 

մաս նա գետ նե րի կող մից ձեռք բեր ված կրե դիտ նե րի տե-

ղա փո խու մը և փո խա դարձ օգ տա գոր ծու մը ի նչ պես եվ-

րո պա կան տար բեր ե րկր նե րում, այն պես էլ Եվ րո պայից 

դուրս գտն վող հա ման ման և հա մա տե ղե լի հա մա կար-

գեր ու նե ցող այլ ե րկր նե րում։ Հա մե մա տու թյան կար գով 

կա րե լի նշել, որ Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում և 

Կա նա դա յում ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման նմա նա տիպ հա մա-

կար գեր ստեղծ վել է ին դեռևս ա վե լի քան ե րեք տաս նա-

մյակ ա ռաջ։

 Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան կրե դի տա

վոր ման եվ րո պա կան խորհր դի գոր ծու նե ու թյան հիմ

նա կան սկզ բունք նե րը և խն դիր նե րը

ՇԲԿ ԿԵԽ-ն հան դի սա նում է ԲՄԵՄ-ի բաղ կա ցու ցիչ 

մա սը և ղե կա վար վում է վեր ջի նիս կա ռա վար ման խորհր-

դի կող մից։ Հար ցին խիստ նայե լով՝ կա րե լի է ա սել, որ այն 

ո ւղ ղա կի ո րեն չի մա տու ցում ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման նոր 

հա մա կարգ Եվ րո պա յում, այլ կապ է հաս տա տում ա ռան-

ձին ե րկր նե րում ար դեն գոր ծող ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման 

հա մա կար գե րի միջև՝ հա մա կար գե լով նրանց գոր ծու նե ու-

թյու նը և հա մա պա տաս խա նեց նե լով այդ հա մա կար գե րի 

կող մից շնորհ ված կրե դիտ նե րը կրե դի տա վոր ման մի աս-

նա կան ձևա չա փին։ Այս պի սով այս խոր հուր դը նպա տա-

Ա ղյու սակ 2

Եվ րո պա կան ե րկր նե րի բաշ խումն ը ստ ՇԲԿ բնույ թի

ՇԲԿ բնույ թը Երկ րի ան վա նու մը

Պար տա դիր
Ավստ րի ա, Գեր մա նի ա, Իս լան դի ա, Ի տա լի ա, Լե հաս տան, Խոր վա թի ա, Հուն գա րի ա,
Մեծ Բրի տա նի ա, Նի դեռ լանդ ներ, Շվեյ ցա րի ա, Սլո վե նի ա, Ֆրան սի ա

Կա մա վոր
Բել գի ա, Դա նի ա, Էս տո նի ա, Իռ լան դի ա, Իս պա նի ա, Իս րայել, Լյուք սեմ բուրգ, Կիպ րոս,
Հու նաս տան, Նոր վե գի ա, Շվե դի ա, Չե խի ա, Պոր տու գա լի ա, Ֆին լան դի ա
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կամղ ված չէ փո խա րի նե լու կրե դի տա վոր ման ազ գային 

հա մա կար գե րը և կամ դուրս մղե լու նրանց այս աս պա րե-

զից, միև նույն ժա մա նակ այն չի փոր ձում ստեղ ծել նաև 

բյու րոկ րա տա կան նոր հա մա կարգ ՇԲԿ-ի աս պա րե զում, 

այլ պար զա պես ա ռա ջար կում է նույն հար թու թյան վրա 

բե րել գո յու թյուն ու նե ցող և գործ նա կա նում փորձ ված, 

միև նույն նպա տակն ու նե ցող, սա կայն ի րա րից ո րո շա կի-

ո րեն տար բեր վող հա մա կար գե րը։

ՇԲԿ ԿԵԽ-ի գոր ծու նե ու թյու նը նպա տակ ու նի բա վա-

րա րել հետ ևյալ շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րի պա հանջ նե-

րը, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը յու րո վի կա րիք ու նի բարձ-

րո րակ ՇԲԿ-ն իր սե փա կան շա հե րի տե սան կյու նից։

1. Կ րե դի տա վոր ման ազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

ներ կամ ազ գային բժշ կա կան մի ու թյուն ներ, 

ո րոնք շա հագրգռ ված են բարձր մա կար դա կի 

գի տե լիք նե րով օ ժտ ված մաս նա գետ ներ ու նե նա-

լու մեջ, ո րի պայ ման նե րից մեկն այդ մաս նա գետ-

նե րի մաս նակ ցու թյունն է բարձ րո րակ ՇԲԿ-ի 

դա սըն թաց նե րին, ո րոնց ո րակն էլ իր հեր թին 

կա րող է հաս տատ վել հա մա պա տաս խան կրե-

դի տային հա մա կար գի մի ջո ցով։

2. Բ ժիշկ ներ, ով քեր գնա լով ա վե լի ու ա վե լի են 

կա րիք զգում ձեռք բե րել ՇԲԿ կրե դիտ ներ բա-

վա րա րե լու հա մար ի նչ պես հա մա պա տաս խան 

գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից մշակ ված չա փա-

նիշ նե րը, այն պես էլ գոր ծա տու նե րի պա հանջ-

նե րը մաս նա գետ նե րի կր թու թյան նկատ մամբ։ 

Հաշ վի առ նե լով ՇԲԿ կրե դիտ ներ շնոր հող բազ-

մա թիվ մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե րի, հա մա-

գու մար նե րի և դա սըն թաց նե րի առ կա յու թյու նը՝ 

նրանց բազ մա զա նու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու 

հա մար բժիշկ նե րը կա րիք ու նեն այդ եր ևույթ-

նե րի գնա հատ ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի, 

և այս տե սան կյու նից կրե դի տա վոր ման մի ջազ-

գային ճա նա չում ու նե ցող մի ա ս նա կան հա մա-

կար գը հան դի սա նում է այս խնդ րի լուծ ման կար-

ևոր մի ջոց̀  բժիշկ նե րի հա մար։

3. ՇԲԿ-ի մա տու ցող ներ կամ կազ մա կեր պիչ ներ, 

օ րի նակ՝ եվ րո պա կան տար բեր գի տա կան ըն կե-

րու թյուն ներ կամ ա վե լի հազ վա դեպ ազ գային 

ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք շա հագրգռ ված են 

հնա րա վո րին չափ ա վե լի շատ մաս նա կից ներ 

հրա պու րել ի րենց կող մից կազ մա կերպ ված գի-

տա ժո ղով նե րին, հա մա գու մար նե րին, դա սըն-

թաց նե րին կամ այլ ՇԲԿ բնույթ կրող ի րա դար-

ձու թյուն նե րին, հետ ևա պես նրանք ևս կա րիք 

ու նեն հա մընդ հա նուր կեր պով ըն դուն ված կրե-

դի տա վոր ման հա մա կար գի, ո րը հնա րա վո րու-

թյուն է տա լիս մի ջազ գային ճա նա չում ու նե ցող 

կրե դիտ ներ շնոր հել մաս նա կից նե րին։ Բա ցի 

դրա նից ՇԲԿ ներ կա յումս մա տուց վում է ոչ մի-

այն կեն դա նի եր ևույթ նե րի ձևով (դա սըն թաց ներ 

և այլն), այլ նաև հե ռաու սուց ման, դա սա վանդ-

ման նյու թե րի է լեկտ րո նային տար բե րակ նե րով, 

ամ սագ րե րով, գր քե րով և այլն, հետ ևա պես ՇԲԿ 

ա պա հո վող նե րին այս ա ռու մով ևս ան հրա ժեշտ 

է ու նե նալ կրե դի տա վոր ման մի աս նա կան հա-

մա կարգ̀ նշ ված նյու թե րը հա մա պա տաս խա նա-

բար գնա հա տե լու և նրանց պի տա նե լի ու թյու նը 

ՇԲԿ-ի մեջ ա պա ցու ցե լու հա մար։

Նշ ված խորհր դի կող մից ՇԲԿ-ի կոնկ րետ ի րա դար-

ձու թյան կրե դի տա վոր ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում 

է հետ ևյալ կերպ։ ՇԲԿ-ի եր ևույ թի կազ մա կեր պի չը հա մա-

պա տաս խան կեր պով դի մում է խորհր դին՝ ներ կա յաց նե-

լով այդ եր ևույ թի կրե դի տա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ 

ման րա մաս նե րը տվյալ եր ևույ թի տե ղի ու նե նա լուց ա ռն-

վազն 3 ա միս ա ռաջ։ Ներ կա յումս այս գոր ծըն թացն ի րա-

կա նաց վում է առ ցանց ե ղա նա կով ՇԲԿ ԿԵԽ-ի ին տեր նե-

տային կայ քում՝ տե ղա կայ ված հետ ևյալ հաս ցե ով՝ http։//

www.eaccme.eu։ Եվ րո պա կան կրե դի տա վո րում ստա նա-

լու պար տա դիր պայ ման է հա մար վում այն հան գա ման-

քը, որ տվյալ ՇԲԿ-ի եր ևույ թը պետք է նա խա պես կրե դի-

տա վոր ված լի նի տվյալ ե րկ րի ազ գային կրե դի տա վո րող 

կազ մա կեր պու թյան կող մից։ Դի մե լուց հե տո ՇԲԿ-ի եր-

ևույ թը հան գա մա նա լից կեր պով ու սում նա սիր վում է 

խորհր դի հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի 

կող մից, ո րից հե տո շնորհ վում են հա մա պա տաս խան 

թվով կրե դիտ ներ՝ ը ստ խորհր դի կող մից մշակ ված չա-

փա նիշ նե րի, ո րոնք ներ կա յաց ված են ՇԲԿ ԿԵԽ-ի D9908 

փաս տաթղ թում [7]։ Շնորհ ված կրե դիտ նե րի չա փը ո րոշ-

վում է ը ստ ՇԲԿ եվ րո պա կան կրե դի տային հա մա կար գի, 

հա մա ձայն ո րի 1 ժա մյա կր թա կան ակ տի վու թյու նը հա-

մար ժեք է 1 կրե դի տի, սա կայն մեկ օր վա հա մար կա րե-

լի է շնոր հել ա ռա վե լա գույ նը 6, ի սկ կես օր վա հա մար՝ 3 

կրե դիտ։

 Հարկ է նշել նաև, որ կրե դի տա վոր ման գոր ծըն թացն 

ան վճար չէ, և ՇԲԿ-ի կազ մա կեր պի չը, կախ ված մաս նա-

կից նե րի թվից, ո րո շա կի գու մար է վճա րում կրե դի տա-

վոր ման խորհր դին, ո րն այ նու հետև բաշխ վում է ը ստ թիվ 

3 ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված չա փա նիշ նե րի։ 

Ա ռայժմ խորհր դի կող մից կրե դի տա վոր ման են են-

թարկ վում մի այն ՇԲԿ-ի տրա դի ցի ոն եր ևույթ նե րը՝ գի-

տա ժո ղով նե րը, դա սըն թաց նե րը, հա մա գու մար նե րը և 

այլն։ Սա կայն շատ մոտ ա պա գա յում նա խա տես վում է 

նաև ՇԲԿ ա ռա վել ժա մա նա կա կից տար րե րի՝ ու սուց ման 

է լեկտ րո նային ե ղա նակ նե րի կրե դի տա վո րու մը, ո րի մա-

սին հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթն ար դեն մշակ վել 

և ըն դուն վել է 2008 թ. հոկ տեմ բե րին Կո պեն հա գե նում 
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կա յա ցած ԲՄԵՄ խորհր դի նիս տի կող մից։ Այս ծրա գի րը 

նա խա տես վում է սկ սել 2009 թ. ապ րի լից։

ՇԲԿ ԿԵԽ-ի գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րի վեր լու-

ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման 

եվ րո պա կան հա մա կար գը նա խա տե սում է կրե դի տա-

վոր ման ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ակ տիվ մաս-

նակ ցու թյու նը կրե դի տա վոր ման գոր ծըն թա ցում։ Սա կայն 

ներ կա յումս եվ րո պա կան ե րկր ներն ի րա րից է ա պես տար-

բեր վում են ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման հա մա կար գե րով։ Թիվ 

4 ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են եվ րո պա կան ե րկր նե րը՝ 

ը ստ ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման ի րա վի ճա կի։ 

Եվ րո պա յում ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման ներ դաշ նա կեց-

մա նը նպաս տող կար ևոր քայ լե րից մե կը մի շարք ե րկր-

նե րի կրե դի տա վոր ման ազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի միջև կնք ված հա մա ձայ նագ րերն են կրե դիտ նե րի 

փո խա դարձ ճա նաչ ման վե րա բե րյալ, մաս նա վո րա պես 

նման հա մա ձայ նագ րեր են ար դեն կնք վել հետ ևյալ ե րկր-

նե րի հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև՝ 

Բել գի ա, Թուր քի ա, Իռ լան դի ա, Իս պա նի ա, Լյուք սեմ-

բուրգ, Կիպ րոս, Հուն գա րի ա,  Մալ թա, Նոր վե գի ա, Ռու մի-

նի ա, Սլո վա կի ա, Սլո վե նի ա։

ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման եվ րո պա կան հա մա կար գի 

հա մընդ հա նուր ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր քայլ 

հան դի սա ցավ ՇԲԿ ԿԵԽ-ի և Ա մե րի կյան բժշ կա կան ա սո-

ցի ա ցի այի (American Medical Association – AMA) միջև 

2000 թ. ժա մա նա կա վո րա պես կնք ված պայ մա նա գի րը, 

ո րի հա մա ձայն եր կու նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը 

փո խա դար ձա բար ճա նա չում են ի րենց կող մից շնորհ ված 

կրե դիտ նե րը։ Այս պայ մա նա գի րը պար բե րա բար վե րա-

նայ վում, թար մաց վում և եր կա րաձգ վում է և ներ կա յումս 

ևս հա մար վում է ու ժի մեջ [8]։

ՇԲԿ ԿԵԽ-ի գոր ծու նե ու թյան կար ևոր սկ զունք նե-

րից է նաև ան կողմ նա կալ շա րու նա կա կան բժշ կա կան 

կր թու թյան ա պա հո վու մը, ո րի ի մաս տը կա յա նում է 

նրա նում, որ ՇԲԿ-ն պետք է լրիվ ան կախ լի նի այն մա-

տու ցող նե րից՝ մաս նա գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րից, 

հա մալ սա րան նե րից և այլն, և հատ կա պես բժշ կա կան 

ար դյու նա բե րու թյու նից։ Վեր ջին նե րիս ա ռու մով բժշ կա-

կան սար քա վո րում ներ ար տադ րող և դե ղա գոր ծա կան 

ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող կր թա կան դա-

սըն թաց նե րը կամ այլ եր ևույթ նե րը պետք է հս տա կո րեն 

տար բեր վեն ՇԲԿ դա սըն թաց նե րից։ Եր րորդ կող մից ի րա-

կա նաց վող ՇԲԿ դա սըն թաց նե րի ֆի նան սա վո րու մը, օ րի-

նակ՝ դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, պետք 

Ա ղյու սակ 3
ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման հա մար վճար վող վար ձի բաշ խումն այդ գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված տար բեր

կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև՝ ար տա հայտ ված եվ րոյով

Մաս նա կից նե րի 
թի վը

UEMS
EACCME 

բաժ նե մա սը

Հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տա կան 

բաժ նի բաժ նե մա սը

Ազ գային կրե դի տա վո րող 
կազ մա կեր պու թյան

բաժ նե մա սը

ՇԲԿի կազ մա կերպ
չի կող մից վճար վե լիք 
ը նդ հա նուր գու մա րը

Մինչև 250 100 100 100 300

251500 200 200 200 600

5011000 300 300 300 900

10012000 400 400 400 1200

20015000 500 500 500 1500

5001 –ից ա վել 1000 1000 1000 3000

Ա ղյու սակ 4

ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման տե սակ նե րը եվ րո պա կան տար բեր ե րկր նե րում

ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման տե սա կը Երկ րի ան վա նու մը

Պար տա դիր է օ րենսդ րու թյամբ 
Ավստ րի ա, Ի տա լի ա, Լե հաս տան, Խոր վա թի ա, Հուն գա րի ա, 
Նի դեռ լանդ ներ, Շվեյ ցա րի ա, Չե խի ա, Ռու մի նի ա, Սլո վե նի ա, 
Ֆրան սի ա 

Պար տադր վում է մաս նա գի տա կան
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից

Գեր մա նի ա, Իռ լան դի ա, Իս պա նի ա, Մեծ Բրի տա նի ա

Պար տա դիր չէ, բայց խթան վում է ֆի նան սա պես Բել գի ա, Նոր վե գի ա

Կա մա վոր
Բուլ ղա րի ա, Դա նի ա, Թուր քի ա, Իս լան դի ա, Լյուք սեմ բուրգ,
Կիպ րոս, Հու նաս տան, Հուն գա րի ա, Շվե դի ա, Պոր տու-
գալի ա, Սլո վա կի ա, Ֆին լան դի ա
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է ա պա հո վի լի ար ժեք թա փան ցի կու թյուն և պետք է թույ-

լատր վի մի այն ը ստ հա մա պա տաս խան մի ջազ գային և 

ազ գային ու ղե ցույց նե րի և ոչ մի դեպ քում չպետք է իր ազ-

դե ցու թյու նը գոր ծի ՇԲԿ ծրագ րի բո վան դա կու թյան վրա։ 

Չ նա յած Եվ րո պա յում ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման դեռևս 

պահ պան վող ոչ մի ա տար րու թյա նը՝ ՇԲԿ ԿԵԽ-ի գոր ծու-

նե ու թյունն աս տի ճա նա բար ը նդ լայն վում է և տա լիս է իր 

ար դյունք նե րը, ո րի մա սին է վկա յում կրե դի տա վոր ման 

նպա տա կով խորհր դին դի մող ՇԲԿ դա սըն թաց նե րի, գի-

տա ժո ղով նե րի և հա մա գու մար նե րի տա րեց տա րի ա ճող 

թի վը (ն կ. 1)։
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Ն կ.1 Կրե դի տա վոր ման նպա տա կով ՇԲԿ ԿԵԽ-ի դի մում ներ-
կա յաց րած ՇԲԿ ի րա դար ձու թյուն նե րի թիվն ը ստ տա րի նե րի

ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման աս պա րե զում առ կա խն դիր

նե րը Եվ րո պա յում

 Վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում ՇԲԿ ԿԵԽ-ի ստեղ-

ծու մից հե տո ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման գոր ծըն թա ցը զգա-

լի ա ռա ջըն թաց է ապ րել, ստեղծ վել և գործ նա կա նում 

ներդր վել է եվ րո պա կան մասշ տա բի կրե դի տա վոր ման 

հա մա կարգ, ո րը նախ կի նում ը նդ հան րա պես բա ցա կա-

յում է ր։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած ա կն հայտ ա ռա ջըն-

թա ցին, այս բնա գա վա ռում առ կա են բազ մա թիվ դեռևս 

չլուծ ված խն դիր ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում ու նեն կազ մա-

կերպ չա կան բնույթ և հա մա ռոտ կեր պով ներ կա յաց ված 

են ստորև։

 Նախ և ա ռաջ կրե դի տա վոր ման եվ րո պա կան հա-

մա կար գը դեռևս պաշ տո նա պես ճա նաչ ված չէ ո րոշ 

ե րկր նե րի հա մա պա տաս խան ազ գային կրե դի տա վո րող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, և ոչ բո լոր ե րկր ներն են 

հետ ևում ՇԲԿ ԿԵԽ-ի կող մից մշակ ված ձևա չա փին։ Այս 

եր ևույթ նե րը, բնա կա նա բար, խոչն դո տում են կրե դի տա-

վոր ման ներ դաշ նա կեց մա նը ։

Ինչ պես ցան կա ցած նոր հա մա կար գի մշակ ման և 

ներդր ման ժա մա նակ, այն պես էլ ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման 

եվ րո պա կան հա մա կար գի դեպ քում բնա կա նա բար ծա գե-

ցին բազ մաբ նույթ խն դիր ներ, և դեռևս ՇԲԿ ԿԵԽ-ի 2001 

թ. տա րե կան հաշ վետ վու թյան մեջ այդ ա ռա ջադր ված 

խն դիր նե րը գնա հատ վե ցին որ պես հե տա գա քննարկ ման 

ա ռար կա։ Սա կայն ի նչ պես հե տա գա զար գա ցում նե րը և 

փոր ձը ցույց տվե ցին, նրան ցից շա տե րը առ այ սօր դեռևս 

լուծ ված չեն։

 Մաս նա վո րա պես ՇԲԿ-ի ո րա կի չա փա նիշ նե րի 

ա ռա ջին տար բե րա կը մշակ վել է դեռևս 1999 թ., ի րենց 

ստեղծ ման պա հից ի վեր այդ չա փա նիշ նե րը չեն վե րա-

նայ վել և թար մաց վել, ա վե լին, ե րբ ևէ չի ի րա կա նաց վել 

հս կո ղու թյուն նրանց գործ նա կան կի րառ ման վրա։

Հս տա կո րեն և ան վե րա պա հո րեն ո րոշ ված չէ բժշկա-

կան ար դյու նա բե րու թյան մաս նակ ցու թյու նը ՇԲԿ եր-

ևույթ նե րին, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ներ-

կա պայ ման նե րում որ ևէ բժշ կա կան հա մա գու մար կամ 

գի տա ժո ղով գործ նա կա նում ան հնար է պատ կե րաց նել 

ա ռանց բժշ կա կան ար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե-

րի մաս նակ ցու թյան, այդ մաս նակ ցու թյան շուր ջը ծա գում 

են բազ մա թիվ հիմ նա հար ցեր նրա` ՇԲԿ-ի վրա ու նե ցած 

հնա րա վոր ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից, ո րոնք պաշ տո-

նա պես ե րբ ևէ չեն քն նարկ վել շա հագր գիռ մար մին նե րի 

կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։

 Մինչ այժմ նշա նա կա լից ֆի նան սա կան ներդ րում ներ 

չեն կա տար վել այս հա մա կար գում, ի սկ ՇԲԿ ԿԵԽ-ի ե կա-

մու տը ստեղ ծու մից հե տո հինգ տար վա ըն թաց քում 10 

հա զար եվ րոյից ա ճել է մինչև մոտ 100 հա զա րի, սա կայն 

որ ևէ տե ղե կու թյուն ներ չեն հա ղորդ վել կամ որ ևէ հաշ-

վետ վու թյուն չի ներ կա յաց վել այդ մի ջոց նե րի օգ տա գործ-

ման վե րա բե րյալ։ 

Այս հիմ նա հար ցե րի առ կա յու թյան մա սին են վկա-

յում նաև այն հարց ման ար դյունք նե րը, ո րն ան ցկաց վել 

էր ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման մեջ շա հագր գիռ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի մեջ, ո րոնք չնա յած մի ա հա մուռ կեր պով 

հա մոզ ված են ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման եվ րո պա կան հա-

մա կար գի ան հրա ժեշ տու թյան մեջ, սա կայն նրանց մի այն 

կեսն է լի ար ժե քո րեն բա վա րար ված այս հա մա կար գի 

ներ կա գոր ծու նե ու թյու նից։ 

Այս պի սով ը նդ հան րաց նե լով ՇԲԿ ԿԵԽ-ի կող մից ծա-

վալ ված գոր ծու նե ու թյունն իր ստեղծ ման պա հից ի վեր՝ 

կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն կա րո ղա ցել է հա ջո ղու-

թյամբ հայտ նա բե րել և ա ռա ջադ րել այս աս պա րե զում 

լուծ ման են թա կա խն դիր ներ և բա վա րար հիմ քեր ստեղ-

ծել նրանց լուծ ման հա մար, սա կայն չի ցու ցա բե րել բա-

վա րար հետ ևո ղա կա նու թյուն վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման 

հա մար։ Բա րե բախ տա բար, խորհր դի ներ կա գոր ծու նե-

ու թյու նից և ձեռ նարկ վող քայ լե րից, ո րոնք ար տա հայտ-

վում են պար բե րա բար գու մար վող հան դի պում նե րում և 

ժո ղով նե րում, ա կն հայտ է դառ նում, որ այս խն դիր ներն 

օբյեկ տի վո րեն գնա հատ վում են խորհր դի ան դամ նե րի 

կող մից, հետ ևա պես վս տա հո րեն կա րե լի է հույս հայտ-

նել, որ ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րը կն պաս տեն ՇԲԿ կրե-
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դի տա վոր ման եվ րո պա կան հա մա կար գի հե տա գա զար-

գաց մա նը և կա տա րե լա գործ մա նը։

 

Մեր հան րա պե տու թյու նում առ կա խն դիր նե րը եվ րո

պա կան ՇԲԿ հա մա կար գի հետ ին տեգ րաց ման դեպ

քում

Քն նարկ վող բնա գա վա ռում մեր հան րա պե տու թյու-

նում ևս առ կա են լուրջ խն դիր ներ, ո րոնք ար տա հայտ-

վում են հիմ նա կա նում նրա նով, որ ներ կա յումս մեր հան-

րա պե տու թյու նում ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման հա մա կար գը 

դեռևս բա ցա կա յում է և գտն վում է մշակ ման փու լում։ 

ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման եվ րո պա կան հա մա կար գի հետ 

ին տեգ րաց ման ճա նա պար հին մեր ա ռջև դր ված են հետ-

ևյալ ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րը՝ մշա կել ՇԲԿ կրե դի տա-

վոր ման ազ գային հա մա կարգ և ստեղ ծել ՇԲԿ ազ գային 

կրե դի տա վո րող կազ մա կեր պու թյուն կամ որ ևէ ար դեն 

գոր ծող հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյա նը հանձ-

նա րա րել կրե դի տա վոր ման խն դի րը։ 

Այս քայ լե րի ի րա կա նա ցումն է ա պես կն պաս տի ի նչ-

պես մեր հան րա պե տու թյու նում ՇԲԿ-ի զար գաց մա նը և 

նրա ներ դաշ նա կեց մա նը եվ րո պա կան շա րու նա կա կան 

բժշ կա կան կր թու թյան հետ, ան պես էլ նրա հե ղի նա կու-

թյան բարձ րաց մա նը̀ Եվ րո պա յում և նրա նից դուրս, ո րն 

էլ իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն կտա մեր հան րա պե տու-

թյու նում բժշ կա կան կր թու թյուն ստա ցած մաս նա գետ-

նե րին ա վե լի ա զատ տե ղա շարժ վել ար տա սահ մա նյան 

աշ խա տան քային շու կա յում և բարձր մա կար դա կի կր-

թա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի շնոր հիվ հրա պու րել ար-

տա սահ մա նյան մաս նա գետ նե րի նաև շա րու նա կա կան 
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This review article tries to provide an accurate overview of the 
current state of Continuous Medical Education (CME) harmoniza-
tion throughout Europe analyzing its core elements. One of the 
most important problems of CME at present is its harmonization 
among different countries, even within a single country or between 
different fields of medical specialization. The importance of this 
problem is especially apparent in Europe, which may be explained 
by its economic and political heterogeneity. The European Union 
of Medical Specialists (EUMS) is an umbrella organization for spe-
cialists in the European Union (EU) and associated countries. One 
of its objectives is the improvement of the quality of medical care 
throughout the EU and the facilitation of CME for European spe-
cialists. Voluntary CME is included in EUMS policy, while in sev-
eral European countries steps towards mandatory CME, coupled 
with legal or professional relicensing and financial incentives, are 
being taken on national level. This will increase the need for Eu-
ropean exchange of CME credits obtained by individual doctors 
outside their own country. Identifying the need for CME common 
quality criteria in Europe, the EUMS took the initiative to develop 
a European accreditation system. In 1999 it established the Eu-
ropean Accreditation Council on Continuing Medical Education 
(EACCME) having the goal to allow health professionals to use 
their CME credits obtained abroad to meet their national require-

ments. The system of eurocredit points, which was supported by 
the member-states, is based on the mutual recognition principle. 
The goal of EACCME is to facilitate access to CME of high quality 
for European doctors, contribute to the quality of CME in Europe 
and make exchange of CME credits in Europe possible. Surveys in 
this field demonstrate the heterogeneity of the EU systems among 
countries. Some EU member states have CME systems with a 
legal obligation to collect CME credits in order to continue medical 
practice. Other countries have no compulsory systems but incen-
tives for doctors. Others have no legal obligations and CME is con-
sidered only as an ethical and moral responsibility. Consequently, 
the CME rules vary from one country to another. The heterogene-
ity also lies in the way CME authorities are structured. In some 
countries, CME is regulated at a regional level, while in others 
at a national level. The tendency, however, is to have a national 
body in charge of CME accreditation. All these aspects imply that 
the accreditation of CME and its mutual recognition throughout 
Europe also differ among countries. The EACCME plays the role 
of a clearinghouse facilitating the endorsement of the accredita-
tion between national CME regulatory bodies. Nevertheless, the 
heterogeneity of the CME rules and structures, as well as the fact 
that these structures are evolving in many countries imply that the 
process is not yet operational in all EU countries.

CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION IN EUROPE. CURRENT STATE, EXISTING PROBLEMS AND 
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
Varosyan A.F.
Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Department of Anesthesiology and Intensive care
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Հաշ վի առ նե լով այն, որ ի նչ պես ու սա նող նե րի, այն-

պես էլ կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի (ռե զի դենտ նե րի) 

գի տե լիք նե րի գնա հատ ման ավ տո մա տաց ված գոր ծըն-

թաց նե րը նոր թափ են առ նում մեր հա մալ սա րա նում՝ 

մենք գտ նում ե նք, որ ներ կայիս հա մա կարգ չային ծրագ-

րե րը (այ սու հետ` ծրագ րեր) պետք է հա մա պա տաս խա-

նեն հետ ևյալ պա հանջ նե րին։ Ծրագ րե րը պետք է լի նեն 

ե րեք լե զու նե րով՝ հայե րեն, ռու սե րեն և ան գլե րեն։ Ո րոշ 

խն դիր նե րի դեպ քում պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե-

նանք ֆիք սե լու պա տաս խան նե րի հեր թա կա նու թյու նը, 

քա նի որ դա ա ռան ձին խն դիր նե րի դեպ քում հան գեց-

նում է ան հե թե թու թյան։ Մնա ցած դեպ քե րում` ա մեն 

ան գամ խն դի րը բա ցե լիս, ծրա գի րը պետք է տե ղա փո-

խի պա տաս խան նե րի հեր թա կա նու թյու նը հան կար-

ծա կի ու թյան սկզ բուն քով։ Ծրագ րե րը պետք է գոր ծեն 

հան կար ծա կի ու թյան սկզ բուն քով. ը ստ թե մա նե րի (բա-

ժին նե րի) ու սա նո ղին ներ կա յաց նեն հա վա սար քա նա-

կու թյամբ 3 կա տե գո րի այի խն դիր ներ՝ հա սա րակ, բարդ 

և շատ բարդ (խն դիր նե րի ը նդ հա նուր թի վը սահ մա նե լու 

հնա րա վո րու թյամբ)։ Հարց ման վեր ջում հա մա կար գի չը 

պետք է տա ը նդ հա նուր և ը ստ թե մա նե րի (բա ժին նե րի) 

ար դյունք նե րը։ Ծրագ րե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն 

տան, որ պես զի ամ բի ո նի աշ խա տող նե րը ցան կա ցած 

ժա մա նակ ա վե լաց նեն, հա նեն և փո փո խեն խն դիր նե-

րը` ա ռանց հա մա կարգ չային մաս նա գե տի մի ջամ տու-

թյան։ Ծրագ րե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն տան նաև 

ա ռանց դժ վա րու թյան պատ ճե նե լու «Word» ծրագ րով 

հա վա քած խն դիր նե րը և հա կա ռա կը։ Յու րա քան չյուր 

խնդ րի դեպ քում հա մա կար գի չը հի շո ղու թյան մեջ պետք 

է պա հի բո լոր ճիշտ և սխալ պա տաս խան նե րը և հե ղի-

նակ նե րի տվյալ նե րը։ Ծրագ րե րը պետք է ավ տո մատ 

կեր պով տե սա կա վո րեն խն դիր նե րը՝ ը ստ ծան րու թյան 

աս տի ճա նի՝ պարզ (պա տաս խա նել է ու սա նող նե րի 70-

90%-ը), բարդ (50-70%), շատ բարդ (30-50 %)։ Ավ տո-

մատ կեր պով հա մա կար գի չը մեզ պետք է տե ղե կաց նի 

այն խն դիր նե րի մա սին, ո րոնց պա տաս խա նել է ու սա-

նող նե րի 30 տո կո սից պա կաս և 90 տո կո սից ա վե լի մա-

սը։ Ծրա գի րը պետք է հնա րա վո րու թյուն տա ը նդ հա նուր 

պատ կե րա ցում կազ մե լու հե ղի նակ նե րի կազ մած թես-

տե րի քա նա կի մա սին՝ ը ստ դժ վա րու թյան աս տի ճա նի։

Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐ ՆԵ ՐԻ (ՌԵ ԶԻ ԴԵՆՏ ՆԵ ՐԻ) ԹԵՍ ՏԱ ՎՈՐ
ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՆՈՐ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՊԱ
ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ
Այ վա զյան Ա.Ա.
Ե ՊԲՀ, ներ քին հի վան դու թյուն նե րի թ. 2 ամ բի ոն

 Ման կա կան ստո մա տո լո գի այի ամ բի ո նը իր հիմ-

նադր ման տար վա նից` 1988 թվա կա նից ի վեր, կլի նի-

կա կան օր դի նա տու րա յում մշ տա պես ի րա կա նաց րել է 

հետ դիպ լո մային կր թու թյուն և ի նք նու րույն մաս նա գի-

տա կան գոր ծու նե ու թյան ու ղե գիր է տվել տաս նյակ կլի-

նի կա կան օր դի նա տոր նե րի։ Մեր ամ բի ո նի կլի նի կա կան 

օր դի նա տու րայի շր ջա նա վարտ նե րից շա տե րը հա ջող-

ված կլի նի ցիստ ներ ե ն։ Կան նաև զգա լի թվով հե ղի նա-

կա վոր մաս նա գետ ներ, ով քեր դա սա խո սա կան աշ խա-

տան քի են ան ցել բժշ կա կան մայր բու հում, կա տա րում 

են գի տա կան աշ խա տանք և պա տաս խա նա տու պաշ-

տոն ներ զբա ղեց նում։

 Ման կա կան ստո մա տո լո գի այի ամ բի ո նը բազ մա-

պրո ֆի լային է։ Այն ու նի եր կու կլի նի կա կան հե նա կե տեր` 

ամ բու լա տոր (թիվ 2 հա մալ սա րա նա կան ստո մա տո լո-

գի ա կան պո լիկ լի նի կա) և ստա ցի ո նար (« Սուրբ Ա ստ-

վա ծա մայր» բժշ կա կան կենտ րո նի դի մած նո տային վի-

րա բու ժու թյան բա ժան մունք)։ Այս տեղ դա սա վանդ վում 

են ման կա կան հա սա կի թե րապև տիկ և վի րա բու ժա կան 

ստո մա տո լո գի ա, օր թո դոն տի ա և ման կա կան պրո թե-

զա վո րում, ի նչ պես նաև ստո մա տո լո գի ա կան հի վան դու-

թյուն նե րի կան խար գե լում։ 

2008 թվա կա նին ամ բի ո նում մշակ վեց և ըն դուն վեց 

օր դի նա տու րայի տի պային ու սում նա կան պլա նը։ Սույն 

պլա նով օր դի նա տու րա յում ո ւս ման տևո ղու թյու նը սահ-

ման ված է 3 տա րի կամ 5184 ու սում նա կան ժամ։ Հիմ-

նա կան մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սա վանդ-

մա նը հատ կաց վում է 3888 ժամ (75%), ֆուն դա մեն տալ 

ա ռար կա նե րին` 396 ժամ (7,6%), հա րա կից ա ռար կա նե-

րին` 900 ժամ (17,4 %)։
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 Հիմ նա կան մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րին հատ-

կաց վող 3888 ժա մե րը բաշխ վում են հետ ևյալ կերպ`

 �  մաս նա գի տա կան նե րա ծու թյուն և ը նդ հա նուր 

բնույ թի հար ցեր (ս տո մա տո լո գի այի զար գա-

ցու մը, դի մած նո տային շր ջա նի ա նա տո մի ան և 

ֆի զի ո լո գի ան, հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը ման-

կա կան ստո մա տո լո գի ա կան կլի նի կա յում)` 224 

ժամ (5,8%),

 �  ման կա կան թե րապև տիկ ստո մա տո լո գի ա` 

1254 ժամ (32,3%),

 �  ման կա կան վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գի ա 

և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյուն` 1272 

(32,7%),

 � ս տո մա տո լո գի ա կան հի վան դու թյուն նե րի կան-

խար գե լում` 1138 (29,2%)։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, հիմ նա կան մաս նա գի տա կան 

դիս ցիպ լին նե րին հատ կաց վում են գրե թե հա վա սար 

ու սում նա կան ժա մեր, ո րը կլի նի կա կան օր դի նա տո րին 

թույլ է տա լիս հա մա կող մա նի մաս նա գի տա կան պատ-

րաստ վա ծու թյուն ստա նալ։ 

Մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ստո մա տո լո գի ա-

կան հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել մա նը։ Դա սըն թա-

ցում նե րառ ված կար ևո րա գույն թե մա ներն են ա տամ-

նե րի կա րի ե սի և ոչ կա րի ե սային ախ տա հա րում նե րի, 

ի նչ պես նաև պա րո դոն տի հի վան դու թյուն նե րի կան-

խար գե լու մը, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը օր թո-

դոն տի ա յում, հիմ նա կան ստո մա տո լո գի ա կան հի վան-

դու թյուն նե րի ան տե նա տալ կան խար գե լու մը, բե րա նի 

խո ռո չի ան հա տա կան և մաս նա գի տա կան հի գի ե նան, 

բնակ չու թյան ա ռող ջա գի տա կան դաս տի ա րա կու մը և 

ռա ցի ո նալ սնն դի վե րա բե րյալ հանձ նա րա րա կան նե-

րը։ Կլի նի կա կան օր դի նա տո րը գի տե լիք ներ է ստա նում 

ա ռաջ նային և ե րկ րոր դային կան խար գել ման վե րա բե-

րյալ, ու սում նա սի րում կան խար գել ման մի ջո ցա ռում-

նե րի ի րա կա նաց ման կազ մա կերպ ման հի մունք նե րը։ 

Այս պի սով, սույն ծրագ րի հա մա ձայն՝ կլի նի կա կան օր-

դի նա տու րայի շր ջա նա վարտ ե րի տա սարդ մաս նա գե-

տը պետք է համ ապար փակ գի տե լիք ներ ու նե նա ստո-

մա տո լո գի ա կան հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման 

ո լոր տում և ու նակ լի նի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե-

րի սե փա կան ծրա գիր կազ մե լու կամ ակ տիվ մաս նակ-

ցու թյուն ու նե նա կան խար գել ման հա մա լիր ծրագ րե րի 

կազմ ման աշ խա տանք նե րին։

Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րի հա մա կող մա նի տե սա-

կան և գործ նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա-

մար ման կա կան ստո մա տո լո գի այի ամ բի ո նում կան ան-

հրա ժեշտ պայ ման ներ` դա սա սե նյակ ներ, լսա րան ներ, 

գրա կա նու թյուն, հա մա կարգ չային տեխ նի կա, բարձ-

րա կարգ մաս նա գետ նե րի վե րահս կո ղու թյամբ` ամ բու-

լա տոր և ստա ցի ո նար պայ ման նե րում կլի նի կա կան 

աշ խա տանք նե րին ակ տիվ մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու-

թյուն։ Գոր ծում է ամ սագ րային ա կում բը։ Խրա խուս վում 

է մաս նակ ցու թյու նը գի տա ժո ղով նե րին։ Ներ կա և նախ-

կին կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րից շա տերն ամ բի ո նում 

կա տա րել են ի րենց ա ռա ջին քայ լե րը գի տա կան ու սում-

նա սի րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում, հան դես ե կել որ պես 

գի տա կան հոդ ված նե րի ու թե զիս նե րի հե ղի նակ ներ և 

հա մա հե ղի նակ ներ։ 

Ամ բի ո նը ո րոշ նկա տա ռում ներ ու նի ստո մա տո-

լո գի ա կան ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րի հա մար 

կր թու թյու նը կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յում ա վե լի 

հրա պու րիչ դարձ նե լու ա ռու մով։ Մաս նա վո րա պես, շա-

տե րին չի բա վա րա րում այն, որ կլի նի կա կան օր դի նա-

տու րայի շր ջա նա վար տը ստա նում է «բ ժիշկ-ման կա կան 

ստո մա տո լոգ» ո րա կա վո րու մը։ Հա մոզ ված ե նք, որ մոտ 

ա պա գա յում հրա տապ կդառ նա «բ ժիշկ-ման կա կան 

ստո մա տո լոգ-թե րապևտ», «բ ժիշկ-ման կա կան ստո մա-

տո լոգ-վի րա բույժ», «բ ժիշկ-ման կա կան ստո մա տո լոգ-

պա րո դոն տո լոգ», ի նչ պես նաև ստո մա տո լո գի ա կան 

հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման բարձ րա գույն 

ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 

հար ցը։ 

Եվս մեկ նկա տա ռում. կլի նի կա կան օր դի նա տու-

րայի ու սում նա կան ծրա գի րը, հա մա պա տաս խա նե լով 

ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին, բա վա կան հա գե ցած 

է։ Այդ ծրագ րի հա ջող կա տա րու մը և աշ խա տանք նե րի 

կազ մա կեր պումն ու վե րահս կու մը պա տաս խա նա տու և 

աշ խա տա տար գործ են, զգա լի ժա մա նակ, ֆի զի կա կան 

և մտա վոր ջան քեր են պա հանջ վում կլի նի կա կան օր-

դի նա տու րայի ամ բի ո նա կան ղե կա վար նե րից, և նրանց 

խրա խու սե լու ո րո շա կի չա փա նի շե րի սահ մա նու մը կա-

րող է լրա ցու ցիչ խթան հան դի սա նալ նշ ված աշ խա-

տանք նե րը պատ շաճ մա կար դա կով և ան թե րի կա տա-

րե լու հա մար։
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Ախ տա ֆի զի ո լո գի այի ամ բի ո նը շուրջ եր կու տա րի 

կլի նի կա կան օր դի ան տոր նե րի հա մար ի րա կա նաց նում 

է «Կ լի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի այի» դա սըն թաց։ Այդ 

ըն թաց քում մեր դի տար կում նե րը և ու սա նող նե րի հար-

ցադ րում նե րը պար զե ցին, ո ր՝

1. կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի մի մա սի մնա-

ցոր դային գի տե լիք նե րը տե սա կան ա ռար կա նե-

րից շատ թույլ ե ն,

2. ա ռա ջի նի հետ ևան քով « հա մեստ» է նաև օր-

դի  նա տոր-ու սա նող նե րի վեր լու ծա կան պո տեն -

ցիա լը։

Կ լի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի այի դա սա վան դու-

մը, մեր շր ջա նա վարտ նե րի հետ կր կին հան դի պու մը ակ-

նա ռու դարձ րեց ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում տեղ 

գտած թե րու թյուն նե րը, նա խա դիպ լո մային կր թու թյան 

« հի վան դու թյուն նե րը»։ Կա րե լի է են թադ րել (թե պետ այն 

ա կն հայտ է), որ վե րոն շյալ խն դիր նե րի գլ խա վոր պատ-

ճառ նե րից մե կը դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի հո րի զո-

նա կան և ո ւղ ղա հա յաց ին տեգր ման ան բա վա րար մա-

կար դակն է։ Մեր կար ծի քով հո րի զո նա կան ին տեգ րու մը 

պար տա դիր պետք է կա տար վի ո ւղ ղա հա յաց ին տեգր-

ման « պատ վե րով», այ լա պես այն կլի նի ի նք նան պա տակ 

և ա նար դյու նա վետ։ Այ սինքն՝ կլի նի կա կան ամ բի ոն նե րը 

պետք է կար ևո րեն այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ան հրա-

ժեշտ են ժա մա նա կա կից բժշ կի պատ րաստ ման հա մար։ 

Մենք չենք նսե մաց նում տե սա կան ամ բի ոն նե րի դե րը, 

սա կայն, ի նչ պես ա սում են, մեր խն դի րը կեն սա քի մի կոս, 

ախ տա ֆի զի ո լոգ և այլն պատ րաս տե լը չէ։ Մի այն ո ւղ ղա-

հա յաց ին տեգ րու մից հե տո է ան հրա ժեշտ տար բեր կուր-

սե րում ի րա գոր ծել հո րի զո նա կան ին տեգ րում դա սա-

վանդ վող ա ռար կա նե րի միջև։ Այ լա պես յու րա քան չյուր 

ա ռար կա ստանձ նում է բժշ կակր թու թյան « հե գե մո նի» 

դեր և պատ րաս տում ծրա գիր, ո րն ա կն կա լում է իր գծով 

մաս նա գետ նե րի վե րար տադ րու թյուն։ Հա ճախ այս հար-

ցի շուրջ ստեղծ վող ի րա վի ճա կը հի շեց նում է կռի լո վյան 

հայտ նի ա ռա կը։

 Մյուս կող մից ո ւղ ղա հա յաց ին տեգր ման ներ կա 

վի ճա կի պա րա գա յում ստաց վում է այն պես, որ, օ րի-

նակ, ախ տա ֆի զի ո լո գի ա ա ռար կայի դա սա վանդ վող 

նյու թը մնում է մի այն այդ ամ բի ո նի « սահ ման նե րում», 

չի շեշ տա վոր վում բարձր կուր սե րում դա սա վանդ վող 

ա ռար կա նե րի կող մից։ Բնա կան է, որ այս պա րա գա-

յում ու սա նող նե րի ու նե ցած գի տե լիք նե րը « մաշ վում» 

են` հաս նե լով զրոյի։ Ար դյուն քում յու րա քան չյուր ա ռար-

կայի դա սա վան դում դառ նում է ի նք նան պա տակ՝ մի այն 

տվյալ ա ռար կայից քն նու թյուն հանձ նե լու հա մար։

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև կլի նի կա կան օր դի-

նա տոր նե րին։ Նրանց « ղե կա վար» ամ բի ոն նե րը հա-

մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն նե րով պետք է 

« պատ վի րեն» կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի այի ի րենց 

ծրագ րե րը։ Ա վե լին, ու սում նա սիր վող բո լոր ա ռար կա-

նե րից ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել հա մա պար փակ 

ա տես տա վո րում, քա նի որ նրանք գոր ծում են միև նույն 

« պատ վե րի» շրջա նակ նե րում։ Ա տես տա վո րումն ա կն-

կա լում է ոչ մի այն կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի գի տե-

լիք նե րի ստու գում, այլև ու սում նա կան հա մա կար գի թե-

րու թյուն նե րի պար զում, ո րից հե տո հե տա դարձ կա պի 

սկզ բու քով վեր ջին ներս ան հրա ժեշտ է շտ կել։ Այս տեղ 

կար ևոր վում է նաև կոմպ լեք սային պրոբ լե մային դա սա-

խո սու թյուն նե րի կի րառ ման հար ցը՝ տար բեր մաս նա-

գետ նե րի կող մից որ ևէ բժշ կա գի տա կան խնդ րի վե րա-

բե րյալ։ 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման նման 

կեր պը մի ան շա նակ կբարձ րաց նի բժշ կա կան կր թու-

թյան ո րա կը և այն կդարձ նի ա ռա վել ար դյու նա վետ ու 

նպա տա կային։

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ` ՈՐ ՊԵՍ Ո ՐԱ ԿՅԱԼ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ 
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ Գ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՑ ՄԵ ԿԸ
Ա վե տի սյան Ս.Ա., Պա պյան Ա.Ա.
ԵՊԲՀ, ախ տա ֆի զի ո լո գի այի ամ բի ոն
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Մաշ կա բա նու թյան և սե ռա վա րա կա բա նու թյան 

ամ բի ո նում հետ դիպ լո մային մաս նա գի տա ցում են անց-

նում ար տերկ րից (Ի րա նից) ժա մա նած բժիշկ նե րը` չորս 

տա րի ժամ կե տով։ Կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ու սու-

ցու մը կազ մա կերպ վում է նա խա պես կազմ ված ծրագ րի 

հի ման վրա և Ե ՊԲՀ մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա-

կան կր թու թյան բաժ նի կող մից ա ռա ջարկ ված հիմ նադ-

րույթ նե րին հա մա պա տաս խան։ Նրանք մաս նակ ցում 

են ան գլա լե զու ու սա նող նե րի խմ բե րի գործ նա կան և 

լեկ ցի ոն պա րապ մունք նե րին։ Օր դի նա տոր նե րի հա մար 

կազ մա կերպ վում են ա մեն շա բա թյա ան հա տա կան դա-

սա խո սու թյուն ներ, ո րոնց մի մա սը վա րում են ամ բի ո-

նի դա սա խոս նե րը, ի սկ մյուս մա սը ի րենք` կլի նի կա կան 

օր դի նա տոր նե րը, ղե կա վար նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Ամ-

սա կան մեկ կամ երկու ան գամ, հա մա ձայն նա խա պես 

կազմ ված ան հա տա կան պլա նի, կազ մա կերպ վում են 

հար ցում ներ։ 

Ռե զի դենտ նե րը մաշ կա բա նու թյան և ՍՎ ԲԳԿ-ի 

մաշ կային և սե ռա վա րակ նե րի բա ժան մունք նե րում մաս-

նակ ցում են ի րա կա նաց վող գրե թե բո լոր մի ջո ցա ռում-

նե րին` գի տա կան քն նար կում նե րին, հա մայ ցե րին, զո րա-

կո չային հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին։ 

Ամ բի ո նում ա մի սը մեկ ան գամ ար տա սահ ման ցի 

օր դի նա տոր նե րի հա մար կազ մա կերպ վում են ամ սագ-

րային ա կում բի օ րեր։ Նրանց ղե կա վար նե րը նա խա պես 

ա ռանձ նաց ված որ ևէ հե տաքր քիր և հազ վա դեպ հան-

դի պող հի վան դու թյան վե րա բե րյալ ը նտ րում և հանձ-

նա րա րում են ամ սագ րային հոդ ված ներ ան գլե րե նով և 

կազ մա կեր պում դրանց քն նար կում կլի նի կա կան օր դի-

նա տոր նե րի հետ։

 Մաշ կա բա նու թյան և սե ռա վա րա կա բա նու թյան 

բժշ կա գի տա կան կենտ րո նի մի ջոց նե րով և NATO-HSO 

(Health Sciences Online) ծրագ րի հո վա նա վո րու թյամբ 

կենտ րո նում ստեղծ վել է ու սու ցո ղա կան ռե սուրս նե րի 

սե նյակ։ Վեր ջինս կա հա վոր ված է նոութ բուք հա մա կար-

գիչ նե րով, LCD պրոյեկ տո րով և լայ նէկ րան հե ռուս տա-

ցույ ցով։ Հա մա կար գիչ նե րը մի աց ված են ա րա գա կապ 

ին տեր նե տին (256 kb/s)։ Ռե զի դենտ ներն այդ սե նյա կի 

ռե սուրս նե րից օ գտ վե լու ան սահ մա նա փակ հնա րա վո-

րու թյուն ու նեն։ Սկզբ նա կան շր ջա նում ը նտ րու թյու նը 

սահ մա նա փակ ված էր մի այն www.hso.info փնտր ման 

պոր տա լի կող մից ա ռա ջարկ վող ին տեր նե տային կայ-

քե րով, բայց հե տա գա յում, ռե զի դենտ նե րի ա ռա ջարկ նե-

րին հա մա պա տաս խան, դրանց ցանկն ըն դար ձակ վեց։ 

Ու սու ցո ղա կան ռե սուրս նե րի սե նյա կում ռե զի դենտ նե րը 

հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում լսե լու կամ դի տե լու մաշ-

կային հի վան դու թյուն նե րի և սե ռա վա րակ նե րի վե րա-

բե րյալ ին տեր նե տային դա սա խո սու թյուն ներ, վիր տո ւալ 

ատ լաս ներ, կար դա լու դեպ քե րի նկա րագ րու թյուն ներ և 

ծա նո թա նա լու բուժ ման նո րա գույն մո տե ցում նե րին։

ԱՐ ՏԱ ՍԱՀ ՄԱՆ ՑԻ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐ ՆԵ ՐԻՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ
ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ  ՄԱՇ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵ ՌԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆՈՒ
ԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
Բա բա յան Կ.Ռ., Հա րու թյու նյան Գ.Ա., Մա նու կյան Է.Հ., Մար գա րյան  Զ.Ա.
ԵՊԲՀ, մաշ կա բա նու թյան և սե ռա վա րա կա բա նու թյան ամ բի ոն

Բո լո նի այի հռ չա կագ րի դրույթ նե րի ըն դու նու մից 

հե տո Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա կար գում բաց վե ցին 

ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցի նոր մո տե ցում ներ։

Գի տու թյան թռիչ քաձև զար գա ցու մը, ի նչ պես նաև 

կր թա կան հա մա կար գի նո րա գույն բա րե փո խում նե րը 

թե լադ րում են ներ կայիս ու սա նող նե րի, կլի նի կա կան 

օր դի նա տոր նե րի, աս պի րանտ նե րի բազ մա բո վան դակ 

գոր ծու նե ու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն։ Ա կն հայտ է, որ 

ի նչ պես ման կա բու ժու թյու նը, այն պես էլ ման կա կան վի-

րա բու ժու թյու նը, ու սում նա սի րում է տա րի քային նշա նա-

կա լից տար բե րու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի խն դիր ներ` 

սկ սած նո րած նային հա սա կից մինչև դե ռա հա սային 

տա րիք։ Հետ ևա բար, հետ դիպ լո մային ու սու ցումն ան-

հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել բազ մապ րո ֆի լային բա զա-

նե րում, ո րոնք կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին հնա րա-

վո րու թյուն կտան յու րաց նե լու ե րե խա նե րի տար բեր 

տա րի քային խմ բե րում առ կա նո զո լո գի ա նե րի բազ մա-

զան խն դիր նե րը և հա ղոր դա կից լի նե լու հե տա զոտ ման 

ՀԵՏԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒ
ԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ Թ.1 ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
Բաբլոյան Ա.Ս., Սարգսյան Ա.Ա., Սարգսյան Հ.Գ.
ԵՊԲՀ, մանկաբուժության և մանկական վիրաբուժության թ.1 ամբիոն
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ու բուժ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րին։ Ամ բի ո նի 

բա զա ներն են` «Ա րաբ կիր» բժշ կա կան հա մա լի րը, ե րե-

խա նե րի և դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան ի նս տի տու տը 

և « Սուրբ Ա ստ վա ծա մայր» բժշ կա կան կենտ րո նը։ Բա-

զա ներն ը նդ գր կում են տար բեր ծա ռա յու թյուն ներ, թե-

րապև տիկ և վի րա բու ժա կան բա ժան մունք ներ։

Ման կա բու ժու թյան և ման կա կան վի րա բու ժու թյան 

թ.1 ամ բի ո նում 2008-2009 թթ. կլի նի կա կան օր դի-

նա տու րայի ու սու ցումն ի րա կա նաց նում են 6 օր դի նա-

տոր ներ, ո րոն ցից 2-ը մաս նա գի տա նում են ման կա կան 

վի րա բու ժու թյան, 2-ը` ը նդ հա նուր ման կա բու ժու թյան, 

1-ը` նե ո նա թո լո գի այի և 1-ը՝ ման կա կան նեֆ րո լո գի այի 

ո լորտ նե րում։ Ամ բի ո նում մշակ վել են հետ դիպ լո մային 

կր թու թյան ու սում նա կան աշ խա տան քի հետ ևյալ ձևերն 

ու մո տե ցում նե րը.

 �  Տե սա կան գի տե լիք ներ կլի նի կա կան օր դի-

նա տոր նե րը ստա նում են` օ գտ վե լով հա մա-

պա տաս խան գրա կա նու թյու նից (նա խա պես 

կազմված ծրագ րի հի ման վրա) և մաս նակ ցե-

լով ամ սագ րային ա կումբ նե րին։ Տար վա մեջ 4-5 

ան գամ «Ա րաբ կիր» հա մա լի րում ո ւնկնդ րում են 

Ցյու րի խի և Եվ րո պա կան այլ հա մալ սա րան նե-

րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րի դա սա խո սու-

թյուն նե րը։

 � Պ րակ տիկ հմ տու թյուն նե րի, գործ նա կան և տե-

սա կան գի տե լիք նե րի ը նդ լայ նու մը կա տար վում 

է ամ բի ո նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան հա մայ-

ցե րին նրանց մաս նակ ցու թյամբ, եվ րո պայից 

ժա մա նած պրո ֆե սոր նե րի հետ հա մա տեղ հա-

մայ ցե րի կազ մա կերպ մամբ, հի վանդ նե րի ի նք-

նու րույն (դա սա խո սի հս կո ղու թյամբ) վար ման 

և կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հեր թա պա-

հու թյուն նե րի` (ա մի սը 2-4 ան գամ) ի րա կա նաց-

մամբ։

 � Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի աշ խա տան-

քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա-

մար կար ևոր վում է թի մային աշ խա տան քի մեջ 

նրանց ը նդ գր կու մը, մի մյանց նկատ մամբ ու նե-

ցած բարձր պա տաս խա նատ վու թյու նը, ու սա-

նող-կ լի նի կա կան օր դի նա տոր-դա սա խոս հա-

րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը։

 �  Բա ցի բա ժան մունք նե րում գոր ծե լու կա նո նա-

կարգ ված գրա ֆի կից, կար ևո րում ե նք կլի նօր-

դի նա տոր նե րի աշ խա տան քի ը նդ գր կու մը ամ-

բու լա տոր ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա վա ռում, 

ո րի շնոր հիվ մշակ վում են քրո նիկ հի վանդ նե րի 

հետ աշ խա տե լու հո գե բա նա կան և պրակ տիկ 

գոր ծու նե ու թյան ան հրա ժեշտ մո տե ցում ներ։

 �  Լա բո րա տոր գոր ծի մեջ, ի նչ պես նաև ռենտ գեն 

և պա թո լո գի այի ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա-

վա ռում կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ը նդ գր-

կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա վե լի լավ 

պատ կե րաց նե լու հի վան դու թյան զար գաց ման 

ախ տած նու թյան մե խա նիզմ նե րը, ի նչ պես նաև 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին նա խա պատ-

րաս տե լու հե տա գա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 

գոր ծըն թաց նե րին։ 

 Գի տու թյան, կր թու թյան և գործ նա կան բժշ կու թյան 

ար դի մա կար դա կը ստի պում է ո րոշ հար ցե րում վե րա-

նայել հետ դիպ լո մային շա րու նա կա կան կր թու թյա նը 

ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։ Մաս նա վո րա պես ներ-

կա կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ա ռու մով կար ևոր է 

նրանց մշ տա կան զբաղ վա ծու թյու նը մի շարք ո ւղ ղու-

թյուն նե րով` գործ նա կան աշ խա տանք կլի նի կա յում, ծա-

նո թա ցում հա մալ սա րա նում գո յու թյուն ու նե ցող պրո ֆի-

լային նեղ մաս նա գի տու թյուն նե րին, ար տա սահ մա նյան 

կլի նի կա նե րի աշ խա տան քին և նո րա մու ծու թյուն նե րին, 

ը նդ գր կում գի տա կան աշ խա տանք նե րի մեջ, զե կու ցե-

լու և նյու թը ներ կա յաց նե լու հմ տու թյուն նե րի ձևա վո-

րում։ Հա մալ սա րա նի հետ դիպ լո մային շա րու նա կա կան 

կրթու թյան բաժ նի նա խան շած վե րո հի շյալ ո ւղ ղու թյուն-

նե րը ձգ տում ե նք պահ պա նել վի րա բու ժու թյան թիվ 2 

ամ բի ո նում։ Ամ բի ո նը գոր ծում է «Ար մե նի ա» ՀԲԿ բազ-

մապ րո ֆիլային կենտ րո նի ը նդ հա նուր և ա նո թային 

վի րա բու ժու թյան բա ժան մունք նե րում, որ տեղ կա տար-

վող բու ժա կան աշ խա տանք նե րի բազ մա զա նու թյու նը 

նպաս տում է ու սուց ման ար դյու նա վետ կազ մա կեր մա-

նը։ Կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը (տե ղա ցի և ար տա-

սահ ման ցի) մաս նակ ցում են բո լոր մի ջո ցա ռում նե րին` 

ա ռա վո տյան կլի նի կա կան խորհր դակ ցու թյուն նե րին, 

ամ բի ո նա կան նիս տե րին, հա մայ ցե րին, կլի նի կա կան և 

ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ
ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
 Բա տի կյան Հ.Խ., Ստե փա նյան Ս.Ա., Մես րո պյան Ռ.Ն., Չա խո յան Ա.Ա., Մու րա դյան Ռ.Գ., Չալ տի կյան Գ.Վ. 
ԵՊԲՀ, վի րա բու ժու թյան թիվ 2 ամ բի ոն



85«ՀԵՏԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 
2-ՐԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

գի տա կան քն նար կում նե րին, վա րում են հի վանդ ներ, 

մաս նակ ցում վի րա հա տու թյուն նե րին, հեր թա պա հում։ 

Նա խա պես կազմ ված ծրագ րին հա մա պա տաս խան` 

ա մեն շա բաթ կազ մա կերպ վում են սե մի նար պա րապ-

մունք ներ տվյալ թե մային վե րա բե րող որ ևէ հե տաքր քիր 

դեպ քի կամ հի վան դու թյան պատ մու թյան վեր լու ծու-

թյամբ։ Ա մի սը եր կու ան գամ ամ բի ո նի աշ խա տա կից նե-

րի կող մից կազ մա կերպ վում են դա սա խո սու թյուն ներ։ 

Կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը ևս ներ կա յաց նում են 

ռե ֆե րա տիվ աշ խա տանք ներ` ա մի սը եր կու ան գամ, ամ-

բի ո նի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյամբ, ո րից հե տո 

տե ղի է ու նե նում քն նար կում։ Ա մի սը մեկ ան գամ ամ բի-

ո նի և կլի նի կայի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյամբ 

կազ մա կերպ վում է ամ սագ րային ա կում բի նիստ։ Կլի-

նի կա կան օր դի նա տո րը ղե կա վա րի օգ նու թյամբ պատ-

րաս տում է զե կու ցում` ը նգր կե լով նաև կլի նի կա կան 

դեպ քեր։ Կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը մաս նակ ցում են 

Հայ կա կան վի րա բու ժա կան ա սո ցի ա ցի այի նիս տե րին 

և գի տա կան կոն ֆե րանս նե րին ի նչ պես հան րա պե տու-

թյու նում, այն պես էլ նրա սահ ման նե րից դուրս։ Գի տա-

կան կոն ֆե րանս նե րին մաս նակ ցու թյու նից հե տո նրանք 

հան դես են գա լիս զե կու ցու մով, հե տաքր քիր դեպ քե րի 

վեր լու ծու թյամբ։ 

Այս պի սով, կլի նի կա կան օր դի ա նա տո րի ար դյու նա-

վետ զբաղ վա ծու թյու նը կլի նի կա յում նրան թույլ կտա 

ձեռք բե րե լու վի րա բույ ժի, հե տա զո տո ղի, դա սա խո սի 

հմ տու թյուն ներ։

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ու սուց ման կարևոր 

խն դիր նե րից մե կը տար բեր ախ տա բա նու թյուն նե րի 

ախ տո րոշ ման ու ա դեկ վատ բուժ ման մտած ված և մաս-

նա գի տաց ված մո տեց ման ձևա վո րումն է ։

 Մի ա ժա մա նակ հարկ է պահ պա նել բժշ կա կան 

դեոն տո լո գի այի սկզ բունք նե րը, ճիշտ կողմ նո րոշ վել 

ի րա վի ճա կում, դրս ևո րել ան հա տա կան մո տե ցում` բու-

ժե լով ոչ թե հի վան դու թյու նը, այլ հի վան դին։

 Վե րո հի շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա-

ժեշտ է ա պա հո վել կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի և 

գի նե կո լո գի ա կան հի վանդ նե րի ու հղի նե րի ա մե նօ րյա 

սերտ շփու մը ծնն դօգ նու թյան հիմ նարկ նե րի տար բեր 

բա ժան մունք նե րում թե՛ ա մե նօ րյա աշ խա տան քի, թե՛ 

հեր թա պա հու թյուն նե րի ըն թաց քում։

 Մատ նան շած գոր ծըն թա ցի կար ևոր օ ղակ նե րից 

մե կը հեր թա պահ կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի զե-

կույցն է կլի նի կայի ա ռա վո տյան կոն ֆե րանս նե րի ժա-

մա նակ։ Պա տաս խա նա տու հեր թա պահ բժշ կի ղե կա վա-

րու թյամբ կլի նի կա կան օր դի նա տո րը ներ կա յաց նում է 

ծնն դա բե րու թյուն նե րի, ման կա բար ձա կան և գի նե կո լո-

գի ա կան վի րա հա տու թյուն նե րի կլի նի կա կան դեպ քե րը, 

իր գի տե լիք նե րի սահ ման նե րում պա տաս խա նում հար-

ցե րին։ Կոն ֆե րան սի ա վար տից հե տո շա րու նակ վում է 

հեր թա պա հու թյուն նե րի քն նար կու մը և վեր լու ծու թյու նը 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի կոոր դի նա տո րի հետ մի-

ա սին։ 

Վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում կլի նի կա կան օր-

դի նա տոր նե րի բժշ կա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 

և բու ժա կան աշ խա տան քում նրանց ա ռա վել լայ նո րեն 

ը նդ գր կե լու նպա տա կով բու հա կան մաս նա գի տա կան 

և շա րու նա կա կան կր թու թյան բաժ նի ղե կա վա րու թյու-

նը կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ա տես տա վոր ման 

մեջ ներդ րեց նոր մե թոդ` «դեպ քի ներ կա յա ցում» (Case 

presentation)։ 

Ա վե լին, ե թե նա խորդ ու սում նա կան տա րում դեպ-

քի ներ կա յա ցու մը վե րա բե րում էր մի այն ա վար տա կան 

կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին, ա պա այս ու-

սում նա կան տար վա նից ար դեն 2-3-րդ կուր սե րի կլի նի-

կա կան օր դի նա տոր նե րը նույն պես փետր վա րին հանձ-

նե ցին «դեպ քի ներ կա յա ցումը»։ 

Օր դի նա տոր նե րը նա խօ րոք ի րենց ղե կա վար նե րի 

հետ ը նտ րում են հե տաքր քիր դեպ քեր, ո րոն ցում ի րենք 

ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել (հու շաքն նու-

թյան տվյալ նե րի հա վա քում, կլի նի կա լա բո րա տոր և 

գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն, ախ տո րո շում, պահ պա-

նո ղա կան բու ժում, վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն)։ 

Այ նու հետև պատ րաստ վում է դեպ քի ներ կա յա ցու-

մը, ո րը նե րա ռում է հու շաքն նու թյու նը, կլի նի կա լա բո րա-

տոր հե տա զո տու թյուն նե րը, ախ տո րո շումն ու բու ժումն 

ար տա ցո լող սլայդ ներ, նկար ներ, ա ղյու սակ ներ։

 Դեպ քի ներ կա յա ցու մից հե տո կլի նի կա կան օր դի-

նա տոր նե րը պա տաս խա նում են հա րա կից մաս նա գի-

տու թյուն նե րի ամ բի ոն նե րի աշ խա տա կից նե րից կազմ-

ված ա տես տա ցի ոն հանձ նա ժո ղո վի հար ցե րին, ո րն էլ 

ԴԵՊ ՔԻ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒ ՄԸ (CASE PRESENTATION)` ՈՐ ՊԵՍ ԿԼԻ ՆԻ
ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՄԵ ԹՈԴ
 Բեգ լա րյան Գ.Ա., Խոնդ կա րյան Ա.Է., Շահ վեր դյան Ն.Բ.
Ե ՊԲՀ, ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի թիվ 1 ամ բի ոն
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ա վե լի է ամ բող ջաց նում կլի նի կա կան օր դի նա տո րի մաս-

նա գի տա կան բնու թա գի րը։ 

Այս նո րա մու ծու թյու նը բարձ րաց րեց կլի նի կա կան 

օր դի նա տոր նե րի պա տաս խա նատ վու թյունն ի րենց 

պար տա կա նու թյուն նե րի հան դեպ, ստի պեց նրանց 

ա վե լի հա ճախ դի մե լու տե ղա կան ու ար տա սահ մա նյան 

գրա կա նու թյան աղ բյուր նե րին` ներ կա յաց վող կլի նի կա-

կան դեպ քի ճիշտ ու բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյան 

հա մար։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա րե-

լի է եզ րա կաց նել, որ «դեպ քի ներ կա յա ցու մը» նպաս տեց 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ու սուց ման ար դյու նա վե-

տու թյան բարձ րաց մա նը։

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում բազ մա մաս նա գի տա կան 

թի մային մո տե ցու մը հա մար վում է ա ռա վել ար դյու նա-

վետ բուժ ման մո դել և ան կախ բժշ կա կան կենտ րո նի 

մաս նա գի տա ցու մից հո գե բա նի աշ խա տան քը հա մար-

վում է ան փո խա րի նե լի։ Հետ ևա բար, հո գե բան նե րին 

կլի նի կա կան աշ խա տան քի նա խա պատ րաս տե լու հա-

մար կր թա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման մեծ պա հան-

ջարկ է ա ռաջ գա լիս։ Ե թե մինչև վեր ջերս հո գե բա նա կան 

խն դիր նե րի լու ծու մը հիմ նա կա նում դիտ վում էր որ պես 

բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան 

ան բա ժա նե լի մաս, ա պա ներ կա յումս, ե րբ գոր ծադր վում 

է բուժ ման թի մային մո տե ցու մը, բուժ հիմ նարկ նե րում 

հա տուկ պատ րաստ ված բժշ կա կան հո գե բա նի պա հան-

ջար կը դառ նում է ար դի ա կան։

 Հո գե բան նե րի պատ րաստ ման գո յու թյուն ու նե ցող 

հա մա կար գը, ո րը հիմ նա կա նում ի րա կանց վում է հա-

մալ սա րա նա կան (ոչ բժշ կա կան) կր թու թյան շր ջա նակ նե-

րում, ի վի ճա կի չէ ա պա հո վե լու հո գե բան նե րի այն պի սի 

մաս նա գի տա ցում, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա նրանց 

աշ խա տե լու բժշ կա կան կենտ րոն նե րում։ 

Բժշ կա կան հո գե բա նի պատ րաստ ման կր թա կան 

ծրա գի րը նե րա ռում է հո գե ախ տո րո շիչ և հո գե կար գա-

վո րիչ բնույ թի բա ժին ներ` որ պես ու սուց ման պար տա-

դիր բա ղադ րիչ ներ։ Բա ցի դրա նից, բժշ կա կան հո գե-

բան նե րի պատ րաստ ման ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 

նա խա տե սում է հետ ևյալ բա ժին նե րը՝ 

ա) բժշ կա կան հո գե բան նե րի մաս նա գի տա կան 

ի րա վա սու թյան սահ ման նե րը,

բ) բժշ կա կան է թի կայի և դե ոն տո լո գի այի հար ցե րի 

կողմ նո րո շում հա րա կից մաս նա գի տու թյուն նե-

րի ո լոր տում` հո գե բու ժու թյուն, նյար դա բա նու-

թյուն, սեք սո պա թո լո գի ա, հո գե թե րա պի այի հի-

մունք ներ, թե րա պի ա, ըն տա նե կան բժշ կու թյուն, 

ստեղ ծա գոր ծա կան ի նք նաար տա հայտ ման մի-

ջոց ներ, ի նչ պես նաև կլի նի կա կան հո գե վեր լու-

ծու թյան տե սու թյուն և պրակ տի կա,

գ) տար բեր հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում հո գե բա-

նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի դե րը,

դ) հո գեպ րո ֆի լակ տի կայի և հո գե հի գի ե նայի մի ջո-

ցա ռում նե րը։

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՊ ՉԱ ԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ
Գաս պա րյան Խ.Վ.
Ե ՊԲՀ, բժշ կա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ոն

Բժշ կա գի տու թյան ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե-

րը կար ևո րում են բուժ ման ըն թաց քում հո գե բա նա կան 

խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման և դրանց լուծ ման մաս նա գի-

տա կան մի ջամ տու թյու նը։ Ա ռա ջա դեմ ե րկր նե րի փոր ձը 

ցույց է տա լիս, որ, ան կախ բժշ կի մաս նա գի տա ցու մից, 

հո գե բա նա կան գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը բժշ կի 

ա մե նօ րյա աշ խա տան քի բա ղադ րիչ ներն ե ն։ Կա տար-

ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ հի վան-

դի կող մից բժշ կի ըն կա լու մը մե ծա պես պա յա մա նա վոր-

ված է բժշ կի ապ րու մակ ցե լու կա րո ղու թյամբ, հի վան դի 

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒ ԹՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ
Գաս պա րյան Խ.Վ., Ա ռա քե լյան Տ.Ա.
Ե ՊԲՀ, բժշ կա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ոն
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և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ հա ղոր դակց ման 

հմ տու թյուն նե րով և հո գե բա նա կան կապ հաս տա տե լու 

այլ գոր ծոն նե րով։ Հետ ևա բար բժշ կին հո գե բա նա կան 

աշ խա տան քի նա խա պատ րաս տե լու հա մար կր թա կան 

ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու մեծ պա հան ջարկ կա։ 

Ու սուց ման ներ կա ծրագ րե րով «բժշ կա կան հո գե-

բա նու թյու ն» ա ռար կան նա խա տես ված է եր րորդ կամ 

չոր րորդ կի սա մյա կում` բու ժա կան ֆա կուլ տե տում 68, 

ի սկ դե ղա գի տա կան և ստո մա տո լո գի ա կան ֆա կուլ-

տետ նե րում 51 ժամ դա սա խո սու թյուն նե րի և գործ նա-

կան պա րապ մունք նե րի ձևով։ Նշ ված ծրագ րի շր ջա նակ-

նե րում մա տուց վում են թե՛ ը նդ հա նուր հո գե բա նու թյան 

և թե՛ բժշ կա կան, մա սամբ կլի նի կա կան հո գե բա նու թյան 

թե մա նե րը։ 

Ն կա տի ո ւնե նա լով, որ եր րորդ-չոր րորդ կի սա մյակ-

նե րում ու սա նող նե րը ծա նոթ են մի այն տե սա կան ա ռար-

կա նե րի հետ, դեռևս չու նեն կլի նի կա ներ այ ցե լե լու կամ 

հի վանդ նե րի հետ շփ վե լու փորձ, հաշ վի առ նե լով ա ռա-

ջա տար բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի փոր ձը և ու-

սում նա կան ծրագ րե րը, նպա տա կա հար մար կլի նի եր-

րորդ և չոր րորդ կի սա մյակ նե րում ան ցնել «ընդ հա նուր 

հո գե բա նու թյու ն» ա ռար կան, ո րը կլի նի բա կա լավ րի ա տի 

ծրագ րե րում հա մալ սա րա նա կան կր թու թյան ան հրա-

ժեշտ բա ղադ րիչ, ի նչ պես նաև կա րող է հիմք հան դի սա-

նալ մա գիստ րա տու րա յում բժշ կա կան և կլի նի կա կան 

հո գե բա նու թյուն ու սում նա սի րե լու հա մար։ Հե տա գա յում, 

բժշ կա կան մաս նա գի տա ցու մից կախ ված, հո գե բա նու-

թյան դա սա վանդ ման մեջ ան հրա ժեշտ է նե րա ռել հո-

գե թե րապև տիկ մե թոդ նե րի ու սուց ման և հատ կա պես 

ման կա պա տա նե կան մաս նա գի տա ցում ան ցնող նեղ 

բժշ կա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի հա մար տա րի քային 

հո գե բա նու թյանն ա ռնչ վող տա րաբ նույթ ծրագ րեր։

 Ժա մա նա կա կից ա րյու նա բա նու թյունն ու փոխ նե-

րար կա բա նու թյունն՝ որ պես բժշ կա գի տու թյան կար-

ևո րա գույն բա ժին ներ, ներ կա յումս նկա տե լի հա ջո ղու-

թյուն ներ է հա սել։

 Վեր ջին տաս նա մյա կում տե սա կան և կլի նի կա կան 

ա րյու նա բա նու թյան մեջ մե ծա թիվ նոր տվյալ ներ են 

կու տակ վել, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել ա րյան հա-

մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի ծա գում նա բա նու թյան 

և ախ տա բա նու թյան, կլի նի ա կան ըն թաց քի, լա բո րա-

տոր-գոր ծի քային ախ տո րոշ ման և բուժ ման խն դիր նե րի 

հիմ նա րար վե րա նայ ման հա մար։ Այ սօր ար դեն գործ-

նա կան կի րա ռում ու նեն փոխ նե րար կու մային բուժ ման 

նոր ե ղա նակ նե րը, ա րյու նա ծին ցո ղու նային բջիջ նե րի 

պատ վաս տու մը, ա ռա ջին քայ լերն են ար վում բջ ջա գե-

նե տի կա կան բուժ ման բնա գա վա ռում։ Սկզ բուն քո րեն 

փոխ վել է ա րյան հա մա կար գի ու ռուց քային հի վան դու-

թյուն նե րի բուժ ման ռազ մա վա րու թյու նը։ Օգ տա գործ-

վում է ա պա ցու ցո ղա կան բժշ կու թյան վրա հիմն ված 

ծրագ րային (պ րո տո կո լային) բու ժու մը։

Ա րյու նա բա նու թյան և ի մու նա բա նու թյան բջ ջային 

հի մունք նե րի, ա րյու նաս տեղծ ման կար գա վոր ման, ու-

ռուց քա բա նու թյան մո լե կու լյար գե նե տի կայի և կլի նի-

կա կան դե ղա բա նու թյան բնա գա վառ նե րում վեր ջին 

տաս նա մյա կի հայտ նա բե րում նե րը նպաս տե ցին կլի նի-

կա կան ա րյու նա բա նու թյան ա րա գըն թաց զար գաց մա-

նը։ Դե ղո րայ քային նո րա գույն տե սա կա նու ը նդ լայն ման 

և ներդր ման շնոր հիվ (դ րանք ե ն՝ ո սկ րածուծի գա ղութխ-

թա նող գոր ծոն ներ, ցի տո կին ներ, մա կարդ ման գոր ծոն-

ներ, բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ օ ժտ ված ցի տոս տա-

տի կային և ի մու նաճն շիչ դե ղո րայք և այլն) նախ կի նում 

ա րյան հա մա կար գի՝ բուժ ման չեն թարկ վող մի շարք 

մա հա բեր հի վան դու թյուն ներ (ապ լաս տիկ սա կա վա-

րյու նու թյուն ներ, հե մոբ լաս տոզ ներ, լիմ ֆո մա ներ և այլն) 

այ սօր բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ բուժ վում ե ն։ Ժա-

մա նա կա կից ա րյու նա բա նա կան ծա ռա յու թյան ստեղ-

ծու մը պա հան ջում է ա րյան հա մա կար գի հի վան դու-

թյուն նե րով տա ռա պող ան ձանց բժշ կա կան օգ նու թյան 

ո րա կի մշ տական բա րե լա վում, ո րը կախ ված է ի նչ պես 

ա րյու նա բա նա կան ծառա յու թյան կազ մա կեր պու մից և 

դրա նյու թատխ նի կա կան բա զայից, այն պես էլ բժշ կա-

կան կադ րե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան 

մա կար դա կից։ Վե րջինս են թադ րում է այն պի սի բժիշկ-

ա րյու նա բան նե րի պատ րաս տում, ո րոնք ա րյան հա մա-

կար գի հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ կի րա կա նաց նեն 

բարձ րո րակ բժշ կա կան օգ նու թյուն։ Մի ան գա մայն ան-

հեր քե լի է այն հան գա ման քը, որ ա րյու նա բա նի մաս-

նա գի տու թյու նը իր բար դու թյուն նե րով խիստ բարձր և 

ա նընդ հատ պա հան ներ է ներ կա յաց նում մաս նա գետ նե-

ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱ ՆԸ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ 
ՀԱ ՐԵ ՑԵՐ
 Զա քա րյան Ա.Հ.
ԵՊԲՀ, ա րյու նա բա նու թյան ամ բի ոն
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րի կր թու թյա նը, ո ւս տի մշ տա պես շա րու նակ վում է այս 

բնա գա վա ռում ծրագ րային ու սուց ման ար դյու նա վե տու-

թյան բարձ րաց ման ու ղի նե րի ո րո նու մը։ 

Ա րյան հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի ժա մա-

նակ հա ճա խա կի զար գա ցող այս կամ այն ան հետաձգե-

լի բու ժօգ նու թյուն պա հան ջող հա մախ տա նիշ նե րը 

( հի պօք սի ա, ի նք նա թու նա վո րում, միկ րո ցիր կու լա ցի ա և 

այլն), կա րող են հան գեց նել կենտ րո նա կան նյար դային, 

սիրտ-թո քային և ի մո ւնային հա մա կար գի, ի նչ պես նաև 

լյար դի և ե րի կամ նե րի գոր ծու նե ու թյան խո րը խան գա-

րում նե րի, ո րոնք ա րյան հի վան դու թյուն նե րի ախ տո-

րոշ ման հա մար և՛ դժ վա րու թյուն նե րի, և՛ ու շաց ման, 

ի նչ պես նաև նրանց ծանր ըն թաց քի, բուժ ման բար դու-

թյուն նե րի և եր բեմն մա հա ցու ել քի պտ ճառ ե ն։ Սրա-

նով է բա ցատր վում բժիշկ-ա րյու նա բան նե րի ը նդ հա նուր 

բժշ կա կան գի տե լիք նե րի խո րը ի մա ցու թյան պար տա-

դիր ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս պի սով, խիստ կար ևո րում 

ե նք «ա րյու նա բա նու թյուն» մաս նա գի տու թյան հետ դիպ-

լո մային ու սուց ման ու սու նա կան ծրագ րում հա րա կից 

ա ռար կա նե րի դա սա ժա մե րի քա նա կի և դա սըն թա ցի 

ծրագ րի մի ջամ բի ո նա կան փո խա դարձ հա մա ձայ նե-

ցու մը։ Կլի նի կա կան ախ տա բա նու թյուն, կլի նի կա կան 

ախ տա ֆի զի ո լո գի ա, կլի նի կա կան դե ղա բանու թյուն, 

կլի նի կա կան ի մու նա բա նու թյուն, բժշ կա կան գեն ե տի-

կա, ճա ռա գայ թային ախ տո րո շում ա ռար կա նե րը, որ-

պես պար տա դիր, այր դեն ի սկ ը նդ գրկ ված են հետ դիպ-

լո մային կր թու թյան ու սում նա կան ծրագ րում։ Ամ բի ո նը 

նպա տա կա հար մար է գտ նում, պար տա դիր հա րա կից 

ա ռար կա նե րից բա ցի, մի ամ սյա դա սըն թաց նե րով ը նդ-

գր կել նաև «ան հե տաձ գե լի վի ճակ ներ և ին տեն սիվ թե-

րա պի ա», «ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն ներ», ման կա կան 

ա րյու նա բան նե րի հա մար՝ « ման կա բու ժու թյուն» ա ռար-

կա նե րը։

 Հույս ե նք հայտ նում, որ ծրագ րային ու սուց ման այս 

լրա ցում նե րը մի ան գա մայն կնպաս տեն ա պա գա բժիշկ- 

ա րյու նա բան նե րի տե սա կան պատ րաստ վա ծու թյան և 

գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ մա նը։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 20-րդ դա-

րի վեր ջում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան և սո ցի ալ-

տնտե սա կան ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը լուրջ 

տե ղա շար ժեր ա ռա ջաց րին նաև հան րային ա ռող ջա-

պա հու թյան հա մա կար գում։ Նոր տն տե սա կան հա րա-

բե րու թյուն նե րի, ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման 

ա պա կենտ րո նաց ման, բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե-

րի ա պա պե տա կա նաց ման, վճա րո վի բու ժօգ նու թյան ու 

ծա ռա յու թյուն նե րի ներդր ման ու հա մա կար գի ֆի նան-

սա վոր ման այ լընտ րան քային մե խա նիզմ նե րի առ կա-

յու թյան պայ ման նե րում բո լո րո վին նոր ու այժ մե ա կան 

խն դիր ներ են դր վում ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կեր-

պիչ նե րի մաս նա գի տա կան ու շա րու նա կա կան կր թու-

թյան ա ռջև։ 

Մե րօ րյա ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կեր պի չը գի-

տե լիք նե րի իր ծա վա լով ու բո վան դա կու թյամբ պետք 

է է ա պես տար բեր վի խորհր դային հա մա կար գի պայ-

ման նե րում աշ խա տող մաս նա գե տից։ Նա քա ջա տե ղյակ 

պետք է լի նի ոչ մի այն նախ կի նում գոր ծող կա ռա վար-

ման և ղե կա վար ման մե թոդ նե րին, հան րու թյան ա ռող-

ջու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան բնու թագր ման ցու ցա-

նիշ նե րին, այլև ա ռող ջա պա հու թյան կա ռա վար ման, 

մար կե թին գի, է կո նո մի կայի և ֆի նան սա վոր ման ժա մա-

նա կա կից բազ մաբ նույթ խն դիր նե րին։ 

Ար դի պայ ման նե րում հան րային ա ռող ջու թյան և 

ա ռող ջա պա հու թյան հիմ նախն դիր նե րը, ը նդ լայն վե լով 

և ան ցնե լով ո լոր տի սահ ման նե րից, պետք է հան գու ցա-

լու ծվեն տար բեր ո լորտ նե րի ծայ րակց ման ա ռանց քում։ 

Դա պա հան ջում է նոր միջ գե րա տես չա կան մո տե ցում-

ներ և մաս նա գետ նե րի բազ մա կող մա նի պատ րաստ ման 

ան հրա ժեշ տու թյուն է ստեղ ծում։ Այ սինքն՝ շա հագր գիռ 

բնա գա վառ նե րում բա կա լավ րի աս տի ճան ստա ցած 

ան ձինք, ով քեր աշ խա տե լու են ա ռող ջա պա հա կան հիմ-

նախն դիր նե րին ա ռնչ վող կա ռույց նե րում կամ են թա կա-

ռույց նե րում, պետք է պատ րաստ վեն և մաս նա գի տա-

նան նաև այս ո ւղ ղու թյամբ և ձեռք բե րեն հան րային 

ա ռող ջա պա հու թյան մա գիստ րո սի աս տի ճան։ Ակ ներև 

է, որ մի այն այս պա րա գա յում է հնա րա վոր հան րային 

ա ռող ջու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան հիմ նախն դիր նե րը 

լու ծել ա ռա վել ար դյու նա վետ և ար հես տա վար ժո րեն։ 

Այժ մե ա կան պա հանջ նե րից ել նե լով` ներ կայիս 

« Հան րային ա ռող ջու թյան մա գիստ րո սի» ու սուց ման 

ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԻ 
ՄԱ ՍԻՆ
 Հայ րա պե տյան Ա.Կ., Թադ ևո սյան Ա.Է., Սա կա նյան Գ.Հ., Ազ նաու րյան Ս.Ա., Սո ղո մո նյան Մ.Ռ. 
ԵՊԲՀ, հան րային ա ռող ջու թյան ամ բի ոն 
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ծրա գի րը պետք է նա խա տես վի բժշ կու թյան, կեն սա-

բա նու թյան, սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի, ի նչ պես նաև 

տն տե սա գի տու թյան, ֆի նանս նե րի, կա ռա վար ման բնա-

գա վառ նե րում բա կալավ րի աս տի ճան ու նե ցող ան ձինք 

պատ րաստ ման հա մար։ 

Վե րը նշ վա ծից հետ ևում է, որ հան րային ա ռող ջու-

թյան մա գիստ րո սի պատ րաստ ման ծրագ րի մշակ ման 

ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի կող մից ո ւնկն-

դիր նե րի բա զային կր թու թյան տար բե րու թյուն նե րը, 

մյուս կող մից` տար բեր գե րա տես չու թյուն նե րում հան-

րային ա ռող ջա պա հու թյանն ա ռնչ վող աշ խա տանք նե րի 

բնույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Ո ւս տի, հան րային 

ա ռող ջու թյան մա գիստ րո սի պատ րաստ ման ծրա գի րը 

պետք է կազմ ված լի նի մի շարք հա րա բե րականո րեն 

ի նք նու րույն ա ռար կա յա կան մո դուլ նե րից (մի ա վոր նե-

րից), ո րոնց տար բեր ձևե րով հա մակց ման հնա րա վո-

րու թյու նը թույլ կտա ստա նա լու ճկուն, գործ նա կա նում 

տար բեր պա հանջ ներ բա վա րա րող ծրագ րեր։ Ծրա գի րը 

նա խա տե սում է ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա-

տանք, ո րը պետք է ա վարտ վի թե զի ձևա կերպ մամբ, 

ի նչ պես նաև մի շարք հա րա կից և է լեկ տիվ ա ռար կա ներ 

ու սու ցա նե լով։ 

Այս պի սով, ծրագ րի նպա տա կը գործ նա կան ա ռող-

ջա պա հու թյան և հան րային ա ռող ջու թյան հետ ա ռնչ վող 

բո լոր ո լորտ նե րի հա մար բարձ րո րակ և բազ մա կող մա-

նի կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պատ-

րաս տումն է ։

Ծ րա գիրն ա վար տող նե րը հե տա գա յում կկա րո ղա-

նան աշ խա տել որ պես ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա-

կեր պիչ ներ ո լոր տի հան րա պե տա կան և տա րած քային 

մա կար դակ նե րում՝ հա մա կար գի կա ռա վա րիչ ներ և 

ղե կա վար ներ, տե ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան ծա ռա-

յու թյուն նե րում, բուժ կան խար գել ման հիմ նարկ նե րում, 

ի նչ պես նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րի և սնն դի 

ո րա կի վե րահսկ ման գե րա տես չա կան ծա ռա յու թյուն-

նե րում, կա րան տի նային ծա ռա յու թյու նում, տար բեր 

նա խա րա րու թյուն նե րի հա մա կար գե րում՝ ա ռող ջա պա-

հու թյան, բնա պահ պա նու թյան, գյու ղատն տե սու թյան, 

սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան և այլն։ 

Պ րակ տիկ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ժա-

մա նակ շր ջա նա վարտ նե րը պատ րաստ կլի նեն լու ծե լու 

հետ ևյալ խն դիր նե րը՝ 

1. ու սում նա սի րել և գնա հա տել բնակ չու թյան (կամ 

նրանց ա ռան ձին խմ բե րի) ա ռող ջա կան վի ճա կը, 

ո րո շել հիմ նա կան ազ դող գոր ծոն նե րը, մշա կել 

և ի րա գոր ծել ար դյու նա վետ ա ռող ջա պա հա կան 

մի ջո ցա ռում ներ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան 

պահ պան ման ու ամ րապնդ ման ո ւղ ղու թյամբ, 

2. ի րա կա նաց նել ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար-

գի և ա ռան ձին հիմ նարկ-ձեռ նար կու թյուն նե րի 

գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րումն ու ղե կա վա րու-

մը ար դի շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման-

նե րում,

3. գ նա հա տել բնակ չու թյան բժշ կա կան սպա սար-

կու մը և ա ռա ջադ րել հիմ նա վոր ված մի ջո ցա-

ռում ներ բու ժօգ նու թյան ո րա կը և մա կար դա կը 

բարձ րաց նե լու նպա տա կով,

4. գ նա հա տել շր ջա կա մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րի և 

սնն դամ թեր քի ո րա կը և մշա կել հա մա պա տաս-

խան մի ջոց ներ դրանց բա րե լավ ման ո ւղ ղու-

թյամբ,

5.  կա ռա վա րել տե ղե կատ վա կան հոս քե րը, ստա-

նալ, մշա կել, վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյան 

են թար կել տե ղե կատ վա կան տվյալ նե րի ո ղջ 

զանգ վա ծը, հան գել եզ րա կա ցու թյուն նե րի և 

կա յաց նել հիմ նա վոր ված ո րո շում ներ,

6.  տի րա պե տել ա ռող ջա պա հա կան բնույ թի ի րա-

վա կան փաս տաթղ թե րին, օ րենք նե րին, հրա-

ման նե րին ու հրա հանգ նե րին, նոր մա տի վային 

ակ տե րին, ա ռաջ նորդ վել բժշ կա կան գոր ծո ւ -

նեու թյան ի րա վա կան ու է թի կա կան նոր մե րով։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր սում կեն-

սա բա նու թյան դա սա վան դու մը ա պա գա բժիշկ նե րի 

պատ րաստ ման կր թա կան հա մա կար գում կար ևոր նշա-

նա կու թյուն ու նի, քա նի որ այն նա խա տե սում է ոչ միայն 

գոյին բնո րոշ հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րի, այլև կի-

րա ռա կան բնույ թի բազ մա պի սի հար ցե րի ու սու ցու մը, 

ո րոնք խիստ ան հրա ժեշտ են ա պա գա բժշ կի պրակ տիկ 

գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։ Բժշ կա կան կեն սա բա-

նու թյան բազ մա թիվ դրույթ ներ հե տա գա կուր սե րում 

ար ծարծ վում են մի շարք հա րա կից մաս նա գի տա կան 

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ
ԻՆ ՏԵԳ ՐԱ ՑԻ ԱՆ ԵՊԲՀՈ ՒՄ
 Մաթ ևո սյան Հ.Շ., Են գի բա րյան Ա.Ա.
ԵՊԲՀ, բժշ կա կան կեն սա բա նու թյան ամ բի ոն
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ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում։ Ել նե-

լով դրա նից՝ ամ բի ո նում մշակ վում և ի րա գործ վում են 

ո ւղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան մի ջա ռար կա յա կան ին-

տեգ րաց ման սխե մա ներ։ Բժշ կա կան ֆի զի կայի ամ բի-

ո նի հետ քն նարկ վում են ճա ռա գայ թային ան թրո պոէ-

կո լո գի այի դա սա վանդ ման ին տեգ րա ցի այի հար ցե րը։ 

Ո ւղ ղա հա յաց ին տեգ րա ցի ան թույլ է տա լիս հա մա լիր 

մո տե ցում ցու ցա բե րել հու մա նի տար, բժշ կա կեն սա բա-

նա կան և կլի նի կա կան ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման 

գոր ծըն թա ցին։ Բժշ կա կան կեն սա բա նու թյան նե րա ծա-

կան դա սա խո սու թյունն ա ռա ջին կուր սե րում ար դեն 

ի սկ նա խա տե սում է կյան քի և մար դու կեն սա բա նա կան 

է ու թյան բա ցա հայ տում, պա հան ջում է հու մա նի տար 

գի տու թյուն նե րի ամ բի ոն նե րի հետ հիմ նա րար դրույթ-

նե րի հա մա ձայ նե ցում։ Ը նդ ո րում, հա մա ձայ նեց վում են 

կյան քի է ու թյան, դրա ծագ ման վար կած նե րի, մար դու և 

կյան քի ա ռա ջաց ման վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից կեն-

սա բա նա կան և կրո նա կան տե սա կետ նե րը։ Կեն սա քի-

մի այի ամ բի ո նի հետ հա մա ձայ նեց վում են մո լե կու լային 

կեն սա բա նու թյան (նուկ լե ի նաթ թու նե րի բա ղադ րու թյու-

նը, ԴՆԹ-ի ռեպ լի կա ցի ան, ռե պա րա ցի ան, գե նե տի կա-

կան ծած կա գի րը, սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը) դա սա-

վանդ ման հար ցե րը։ Մար դու բազ մաց ման և սաղմ նային 

զար գաց ման թե մա նե րի դա սա վան դու մը կոո պե րաց-

վում է մոր ֆո լո գի այի ամ բի ո նի հյուս ված քա բա նու թյան, 

բջ ջա բա նու թյան և սաղմ նա բա նու թյան բաժ նի հետ՝ 

նշ ված թե մա նե րի դա սա վան դու մը չկրկ նե լու հա մար։ 

Մի ա ժա մա նակ ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի 

ամ բի ոն նե րի հետ ին տեգ րաց վում է սաղ մի մոտ էկ զո-

գեն և էն դո գեն գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ բնա ծին 

ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման և զար գաց ման մե խա նիզմ-

նե րի դա սա վան դու մը։ Քն նարկ վում են ժա ռան գա կան 

հի վան դու թյուն նե րի, պտ ղի շե ղում նե րի զար գաց ման 

պրե նա տալ ախ տո րոշ ման, ի նչ պես նաև հղի ու թյան 

ը նդ հատ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի տե սան կյուն նե րը։ 

Ախ տա բա նա կան ա նա տո մի այի ամ բի ո նի հետ ին տեգ-

րա ցում են պա հան ջում մար դու սո մա տիկ և մա կա բու-

ծային հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 

բջ ջի ախ տա բա նու թյան հար ցե րը։ 

Անթ րո պոէ կո լո գի այի դա սա վան դու մը հա մա ձայ-

նեց վում է ը նդ հա նուր հի գի ե նայի և է կո լո գի այի ամ բի ո-

նի հետ։ Ը նդ ո րում, քն նարկ վում են մի ջա վայ րի գոր ծոն-

նե րի նկատ մամբ մար դու ա դապ տա ցի այի և ա դապ տիվ 

տի պե րի ձևա վոր ման հար ցե րը։

 Վի րա բու ժա կան ամ բի ոն նե րի հետ հարկ է հա մա-

ձայ նեց նել մար դու բնա ծին ա րատ նե րի բուժ ման ցու-

ցում նե րը (հե նա շար ժիչ ա պա րատ, սիրտ-ա նո թային 

հա մա կարգ, ե րի կամ ներ), ի նչ պես նաև պա րա զի տային 

հի վան դու թյուն նե րի և դրանց բար դու թյուն նե րի դա սա-

վանդ ման հար ցե րը։

 Մո լե կու լային հի վան դու թյուն նե րի, ա րյան մա կարդ-

ման հա մա կար գի, քրո մո սո մային մու տա ցի ա նե րի հետ 

կապ ված ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րի հար ցե րի 

դա սա վան դու մը հա մա ձայ նեց վում է ման կա բու ժու թյան, 

նյար դա վի րա բու ժու թյան և նյար դա բա նու թյան դա սըն-

թաց նե րի ու սուց ման ծրագ րե րին։

 Մար դու մա կա բու ծային հի վան դու թյուն նե րի դա-

սա վան դու մը ին տեգ րաց վում է հա մա ճա րա կա բա նու-

թյան և ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րի ամ բի ոն նե րի 

հետ, մաս նա վո րա պես շեշ տադր վում են մա լա րի այի, 

ա մե ո բային դի զեն տե րի այի, ո րոշ հել մին թոզ նե րի ախ-

տա զար գաց ման և ախ տա ծագ ման հար ցե րը։

 Մոտ հա րյուր տա րի ա ռաջ Ա ՄՆ-ո ւմ գոր ծող ա մե-

նա հին բժշ կա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րը՝ մաս նա գի տա կան ա սո ցի ա ցի ա նե րը, սկ սե ցին լայ-

նո րեն քն նար կել բժիշկ նե րի շա րու նա կա կան կր թու թյան 

ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը։ Տա րի նե րի ըն թաց քում շա-

րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան գա ղա փա րը հա-

սու նա ցավ և ձևա կերպ վեց օ րենսդ րո րեն։ Այ սօր դա 

կրում է « Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյուն» (ՇԲԿ) 

ան վա նու մը (անգլ.՝ Continuing medical education) և բժշ-

կա կան ո լոր տում վե րա բե րում է այն կր թա կան գոր ծու-

նե ու թյա նը, ո րը, ը ստ Ակադեմիական շարունակական 

բժշկական կրթություն ընկերության, նպաս տում է 

ե ղած գի տե լիք նե րի պաշտ պան մանն ու նո րի ստեղծ մա-

նը [1,2]։ Այդ գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է կա տար վել ի նչ-

պես վե րա պատ րաս տում նե րի, դա սա խո սու թյուն նե րի, 

դա սըն թաց նե րի, կոն ֆե րանս նե րի, այն պես էլ տպա գիր 

աշ խա տու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան, հա մա կարգ-

չային կամ ին տեր նե տային դա սա խո սու թյուն նե րի, հար-

ցա շա րե րի մի ջո ցով [1,3,4]։ 

Այ սօր Ա ՄՆ-ի գրե թե բո լոր նա հանգ նե րու մ ար դեն 

ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԵ ԴԻՏ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ Ա ՄՆՈ ՒՄ
Ման վե լյան Հ.Մ., Վե քի լյան Հ. Ռ.
ԵՊԲՀ, նյար դա բա նու թյան ամ բի ոն
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40 տա րուց ա վե լի կի րառ վում է պա րտա դիր ՇԲԿ-ն, ո րը 

վե րա լի ցեն զա վոր ման գլ խա վոր պայ ման է ու տա րե կան 

պա հան ջում է 12-ից մինչև 50 կրե դիտ ( կախ ված տվյալ 

նա հան գի ըն դուն ված օ րենսդ րու թյու նից), ի սկ կրե դիտ-

նե րը տր վում են հա մա պա տաս խա նո րեն ծախս ված 

ժա մե րի հի ման վրա։ Այ սինքն՝ մեկ ժամ հա մա պա տաս-

խան գոր ծու նե ու թյու նը հա վա սա րազոր է մեկ կրե դի տի 

[1,4,5,6]։ 

Ա մե րի կյան բժշ կա կան ա սո ցի ա ցի այի (ԱԲԱ, AME) 

հիմ նա կան նպա տակն է ներ դաշ նա կել Ա ՄՆ-ո ւմ գոր ծող 

պա հանջ նե րը ՇԲԿ-ին և հա մա պա տաս խա նեց նել տար-

բեր նա հանգ նե րում ըն դուն ված կա նո նա կար գը։ ԱԲԱ-

ին ՇԲԿ-ն ըն դու նում է որ պես կր թա կան ակ տի վու թյուն, 

ո րի հիմ նա կան նպա տակ ներն են պահ պա նել, ստեղ ծել 

կամ զար գաց նել մաս նա գի տա կան այն գի տե լիք նե-

րը, ու նա կու թյուն նե րը, աշ խա տան քային դրս ևո րու մը 

և հա րա բե րու թյուն նե րը, որ բժիշ կը իս պաս է դնում իր 

ծա ռա յու թյուն նե րը հի վան դին, հա սա րա կու թյա նը կամ 

մաս նա գի տու թյա նը (AMA House of Delegates policy 

#300.988) [1]։ ԱԲԱ-ն ըն դու նում է այն հիմ նա կան վեց 

սկզ բունք նե րը, ո րոնք հա մընկ նում են ի նչ պես ՇԲԿ-ի, 

այն պես էլ հետ դիպ լո մային կր թու թյան պա հանջ նե րին՝ 

բժշ կա կան գի տե լիք ներ, հի վանդի խնամք, միջ մաս նա-

գի տա կան ու նա կու թյուն ներ, ար հես տա վար ժու թյուն, 

փոր ձի վրա հիմն ված գի տե լիք և ո ւղ ղու թյուն ներ, հա-

մա կար գի վրա հիմն ված գոր ծու նե ու թյուն։ ԱԲԱ-ի ի րա-

վա սու թյուն նե րի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյու նը բժիշկ նե րին 

կրե դիտ ներ շնոր հելն է, ո րը ան մի ջա կա նո րեն կախ ված 

է նրանց գոր ծու նե ու թյան կամ կա տա րած աշ խա տան-

քից։ ԱԲԱ-ն տրա մադ րում է եր կու տի պի՝ ա ռա ջին կամ 

ե րկ րորդ կա տե գո րի այի կրե դիտ ներ, ո րոնք հա վա սա-

րա զոր են ու տար բեր վում են ի րա րից մի այն ձեռք բեր-

ման կար գով։

 Գո յութ յուն ու նեն եր կու հավա սա րա զոր կրե դիտ-

ներ։ 

Ա ռա ջին կա տե գո րի այի կամ տի պի հա մար ան հրա-

ժեշտ ակ տի վու թյուն նե րին են դաս վում՝

 �  կեն դա նի գոր ծու նե ու թյու նը (Live activities), 

 � ամ րապն դող նյու թե րը (Enduring materials), 

 � ամ սագ րե րի վրա հիմն ված ՇԲԿ-ն (Journal-based 

CME),

 �  թես տե րի ստեղ ծու մը (Test item writing),

 � տ պագր մա նը հանձն ված հոդ վա ծի գրա խո սու-

թյու նը (Manuscript review), 

 � աշ խա տան քի պայ ման նե րի կամ գոր ծու նե ու-

թյան բա րե լա վու մը (Performance Improvement), 

 � ին տեր նետային ի նք նակր թու թյու նը (Internet 

Point of Care)։ 

Երկ րորդ կա տե գո րի այի կրե դի տը բժիշկ նե րին հիմ-

նա կա նում տր վում է կր թա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար՝ 

ռե զի դենտ նե րին ու սու ցա նե լու, բժիշկ նե րին վե րա պատ-

րաս տե լու, ու սա նող նե րին կր թե լու կամ այլ գոր ծու նե ու-

թյան հա մար, ո րը չի տրա մադ րում ա ռա ջին կա տե գո րի-

այի կրե դիտ՝

 � բժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի կոն սուլ տա ցի ա-

ներն ու խորհր դատ վու թյու նը, 

 � քն նար կում նե րը փոքր խմ բակ նե րում,

 �  սե փա կան ի նք նակր թու մը,

 �  գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը։ 

Ա մեն դեպ քում բժիշ կն ի նքնքու րույն է հաշ վար կում 

ե րկ րորդ կա տե գո րի այի կրե դի տի չա փի պա հան ջար կը՝ 

ը ստ գո յու թյուն ու նե ցող սանդ ղա կի [1]։ 

Այ սօր Ա ՄՆ-ո ւմ ըն դուն ված է, որ ՇԲԿ ծրագ-

րե րի ար դյու նա վե տու թյու նը պետք է գնա հա տել 

« բա վա րար վա ծու թյան, գի տե լի քի կամ ու նա կու թյան» 

տե սան կյու նից, բայց հե ռան կա րում են թադր վում է նաև 

դրանց գնա հա տու մը «պրկ տիկ կի րա ռա կան և կամ 

ա ռող ջա կան վի ճա կի լա վաց ման» տե սան կյու նից [5]։

1. The American Academy of CME, The Physician’s Recognition Award and credit 

system; 2006, currently available at http։//www.accme.org.

2. Davis D. O’Brien MA, Freemantle N. Wolf FM, Mazmanyian P. Taylor-Vaisey A. 

Impact of formal continuing medical education։ do conferences, workshops, 

rounds and other traditional continuing education activities change physician 

behavior or health care outcomes? JAMA 1999; 282։ 867-74.

3. Bero LA, Grilli R, Grimshaw JM, Harvey E, Oxman AD, Thomson MA. Closing 

the gap between research and practice։ an overview of systematic reviews of 

interventions to promote the implementation of research findings. The Cochrane 

Effective Practice and Organization of Care Review Group. BMJ 1998; 317։ 

465-8

4. Zeiger RF. Toward continuous medical education. JGIM 2005; 20(1)։ 91-94

5. Robertson MK, Umble KE, Cervero RM. Impact studies in continuing education 

for health professions։ update J. of Continuing Educ. In the Health Prof 2003; 

23(3)։ 146-156

6. Lundberg, GD. Responding to the American siege against continuing medical 

education. Medscape J Med. 2008; 10։ 139
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ԵՊԲՀ-ն իր կար ևոր նպա տակ նե րից է հա մա րում 

բժիշկ նե րի հա մար գի տու թյան նվա ճում նե րին հա մա-

պա տաս խան մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ ման 

դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը, բժիշկ նե րի շա րու-

նա կա կան ու սուց ման, հմ տու թյուն նե րի կա տա րե լա-

գործ ման և մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի խո րաց ման 

գոր ծըն թա ցի ա պա հո վու մը և դրա նով ի սկ հան րա պե-

տու թյան ազ գաբ նակ չու թյա նը ցու ցա բեր վող բու ժօգ նու-

թյան ո րա կի բարձ րաց ման խթա նու մը։

 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան բժիշկ նե րի և պրո վի զոր նե րի հետ-

դիպ լո մային մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի 

բա րե լավ ման մա սին» 19.07.1994 թ. թիվ 330 ո րո շու-

մը և հաշ վի առ նե լով ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-

րա րու թյան հա մա ձայ նու թյու նը՝ Եր ևա նի պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 2004թ. փետր վա րի 6-ին 

կա յա ցած ռեկ տո րա տի նիս տում ո րո շում ըն դուն վեց 

կազ մա կեր պել բժիշկ նե րի և պրո վի զոր նե րի` եր կու շա-

բաթ տևո ղու թյամբ կա տա րե լա գործ ման ու լրա ցու ցիչ 

մաս նա գի տաց ման վճա րո վի դա սըն թաց ներ` քսան մեկ 

մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով։ 

2005 թվա կա նից սկ սած` վե րա պատ րաստ ման 2 և 

3 ա միս տևո ղու թյամբ դա սըն թաց ներ են բաց վել հա մալ-

սա րա նա կան ո ւլտ րա ձայ նային գի տա հե տա զո տա կան 

ու սու ցո ղա կան կենտ րո նում։ Մինչև 2009 թ. բժշ կա կան 

հա մալ սա րա նի ամ բի ոն նե րում կա տա րե լա գործ վել է 

241 բժիշկ։

 Հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վող շա րու նա կա-

կան բժշ կա կան կր թու թյան մեջ շր ջա դար ձային բե կում 

տե ղի ու նե ցավ, ե րբ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա-

րի 16.07.2008թ. թիվ 986-Ա հրա մա նով հաս տատ վեց 

Ե ՊԲՀ-ո ւմ կազ մա կերպ վող բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ-

ման եր կամ սյա, 240 կրե դիտ ա պա հո վող դա սըն թաց նե-

րի ծրա գի րը։ Եր կամ սյա ծրա գի րը նե րա ռում է 42 մաս-

նա գի տու թյուն։ Հաս տատ վել է նաև է խոսր տագ րու թյան 

ե ռամ սյա ծրա գի րը։ 

 Դե ղա գետ նե րի հա մար հաս տատ վել է դե ղա գոր-

ծու թյան կա ռա վա րում մաս նա գի տու թյան եր կամ սյա 

ծրա գիր։

 Կա տա րե լա գործ ման ծրա գի րը ներդր վեց 2008թ. 

դեկ տեմ բե րի 1-ից և մեծ ար ձա գանք գտավ բժիշկ նե րի 

շր ջա նում։ Դրա մա սին է վկա յում այն հան գա ման քը, որ 

2009թ. ա ռա ջին 4 ամ սում ար դեն կա տա րե լա գործ վել 

են 93 հո գի։

 Հա մալ սա րա նի բու հա կան մաս նա գի տա կան և շա-

րու նա կա կան կր թու թյան բա ժի նը տե ղե կատ վա կան 

ծա վա լուն աշ խա տանք է ի րա կա նաց նում. այս պես՝ 

ծրագ րե րի և ազ դագ րե րի օ րի նակ ներ ե նք ու ղար կել 

Երև վա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ռող ջա պա հու թյան 

և սո ցի ա լա կան հար ցե րի վար չու թյուն, ՀՀ մար զեր, 

ԼՂՀ, ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, Հա մաշ-

խար հային բան կի ա ռող ջա պա հու թյան բա ժին, ՀՀ ԱՆ 

«Ա ռող ջա պա հա կան ԾԻԳ» պե տա կան հիմ նարկ և այլն։

Կա տա րե լա գործ ման ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու վե-

րա բե րյալ բա ցատ րա կան աշ խա տանք ե նք տա րել նաև 

հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի ղե կա վար նե րի և բու-

հի ամ բի ոն նե րի վա րիչ նե րի հետ։ Հա մալ սա րա նա կան 

կլի նի կա նե րի մաս նա գետ նե րի կա տա րե լա գոր ծումն 

ի րա կա նաց նե լու հա մար մեզ ակ տի վո րեն ա ջակ ցում է 

բու հի կլի նի կա կան բա ժի նը։ 

Աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ հաշ վի 

ե նք առ նում ամ բի ոն նե րի վա րիչ նե րի, կլի նի կա նե րի ղե-

կա վար նե րի, ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի, 

կա տա րե լա գործ վող նե րի կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կու-

թյուն նե րը և հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում շտ կում 

տեղ գտած թե րու թյուն նե րը։ Այս պես, օ րի նակ, ո րոշ 

բժիշկ ներ ցան կու թյուն հայտ նե ցին վե րա պատ րաստ վել 

նաև այն մաս նա գի տու թյուն նե րում, ո րոնք ներգ րավ ված 

չէ ին մեր ծրագ րում։ Հաշ վի առ նե լով նրանց պա հան-

ջը` խորհր դակ ցե ցինք հա մա պա տաս խան ամ բի ոն նե-

րի վա րիչ նե րի, կլի նի կա նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ-

նե րի հետ և մի ա հա մուռ ու ժե րով կարճ ժա մա նա կում 

ստեղ ծե ցինք 21 մաս նա գի տա կան նոր ծրագ րեր, ո րոնց 

թվում՝ վե րա նայ վե ցին նաև նախ կին ծրագ րի ո րոշ հատ-

ված ներ։ Ս/թ փետր վա րին նոր ծրագ րե րը հաս տատ ման 

են ներ կա յաց վել ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու-

թյուն։

 Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րը կազ մա կերպ-

վում են պե տա կան բարձ րա գույն բժշ կա կան կր թու թյան 

դիպ լոմ և հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա ցում ու նե-

ցող բժիշկ նե րի և դե ղա գետ նե րի հա մար՝ Ե ՊԲՀ ամ բի-

ոն նե րում, կլի նի կա նե րում, պո լիկ լի նի կա նե րում՝ գի տա-

կան աս տի ճան ու նե ցող փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի 

ղե կա վա րու թյամբ։

Հա մալ սա րա նի դա սա խոս ներն ի րենց գի տա կան 

մա կար դա կը բարձ րաց նում են ար տա սահ մա նյան ե րկր-

նե րում վե րա պատ րաստ վե լու, մի ջազ գային կոն ֆե-

րանս նե րին, խորհր դա ժո ղով նե րին մաս նակ ցե լու, 

ԵՊԲՀՈՒՄ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒ
ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ
Յաղ ջյան Գ.Վ., Կա րա պե տյան Հ. Բ.
ԵՊԲՀ, մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան բա ժին
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ի նչ պես նաև օ տա րերկ րյա գիտ նա կան նե րի` բու-

հում հա ճա խա կի կազ մա կերպ վող դա սա խո սու թյուն նե-

րին հա ճա խե լու մի ջո ցով։ 

Պետք է նշել, որ մեր հա մալ սա րա նում կա տա րե-

լա գործ վե լու ցան կու թյուն հայտ նող մաս նա գետ նե րը 

հաշ վի են առ նում ի նչ պես մեր բու հի հե ղի նա կու թյու նը 

և ճա նա չու մը մի ջազ գային աս պա րե զում, այն պես էլ դա-

սա խոս նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը։

 Կա տա րե լա գոր ծում ան ցնող բժիշ կը մաս նակ ցում 

է ան վա նի մաս նա գետ նե րի հա մայ ցե րին, կոն սուլ տա-

ցի ա նե րին, կոն սի լի ում նե րին, սե մի նար նե րին, կա րող է 

մաս նակ ցել նաև կլի նի կա կան, ախ տա բա նա-ա նա տո-

միա կան, գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս նե րին, ծա նո-

թա նում է ամ բի ո նի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք-

նե րին։

 Շա րու նա կա կան կր թու թյան կա տա րե լա գործ ման 

դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցող մաս նա գե տը ծրագ րից 

կա րող է ը նտ րել այն հար ցե րը, ո րոնք ա ռա վե լա գույնս 

հա մա պա տաս խա նում են իր մաս նա գի տա կան գոր ծու-

նե ու թյա նը և հե տաքրք րու թյան շր ջա նակ նե րին` կազ-

մե լով ղե կա վա րի կող մից հաս տատ ված ան հա տա կան 

պլան։

 Դա սըն թաց ներն ան ցկաց վում են վճա րո վի հի մունք-

նե րով։ Ի սկ հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի, ի նչ պես 

նաև Ար ցա խի բժիշկ նե րի հա մար բու հի ղե կա վա րու-

թյու նը նպա տա կա հար մար է գտել կա տա րե լա գործ ման 

դա սըն թաց նե րը կազ մա կեր պել ան վճար հի մունք նե րով։ 

Հաս կա նա լի է, որ ար դի տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պայ-

ման նե րում դա մեծ օգ նու թյուն է բու հի աշ խա տող նե րի 

հա մար։ 

Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի մաս նա կից-

նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում կա րի քի դեպ քում 

բնակ վե լու բժշ կա կան հա մալ սա րա նի նո րոգ ված ու 

հար մա րա վետ հան րա կա ցա րան նե րում։ 

Ակ նա ռու է այն հան գա ման քը, որ հա մալ սա րա-

նի ղե կա վա րու թյու նը նպա տա կաս լաց աշ խա տանք է 

կա տա րում բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րը ոչ մի այն հիմ-

նա վո րա պես վե րա նո րո գե լու, այլև նո րա գույն բժշ կա-

կան տեխ նի կայով, սար քա վո րում նե րով, գոր ծիք նե րով, 

նյու թե րով զի նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Հա մալ սա րա նի նյու-

թա տեխ նի կա կան բա զայի հզո րա ցու մը նպաս տում է 

հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րոշ ման և բուժ ման ժա մա-

նա կա կից մե թոդ նե րի ներդր մա նը։

 Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի ծրա գիրն 

ա վար տե լուց հե տո մաս նա գե տը բա նա վոր քն նու թյուն 

է հանձ նում` ներ կա յաց նե լով ռե ֆե րատ և կլի նի կա կան 

դեպ քի նկա րա գիր։ Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց-

ներն ա վար տող ներն ստա նում են ՀՀ ԱՆ կող մից հաս-

տատ ված վկա յա կան։

 Կար ևո րե լով ա վար տող նե րի կար ծի քը շա րու նա-

կա կան բժշ կա կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման վե րա-

բե րյալ, նպա տակ ու նե նա լով հե տա գա յում վե րաց նել 

կա տա րե լա գործ ման ըն թաց քում նկատ ված թե րու թյուն-

ներն ու բաց թո ղում նե րը՝ յու րա քան չյուր մաս նա գի տա-

ցո ղի ա ռա ջար կում ե նք լրաց նել ծրագ րի գնա հատ ման 

ա նա նուն հար ցա թեր թիկ, շա րու նա կա կան կր թու թյան 

կրե դի տային հա մա կար գը գնա հա տող հար ցա շար և 

պատ րաս տել եզ րա փա կիչ զե կույց։

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ներ կա յումս 

բժշ կա գի տու թյունն աշ խար հում զար գա նում է հս կա յա-

կան ա րա գու թյամբ և այն, որ ոչ բո լո րին է հա սու ար-

տերկ րում վե րա պատ րաստ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, 

դրա նով ի սկ ա վե լի է մե ծա նում Եր ևա նի պե տա կան բժշ-

կա կան հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վող շա րու նա կա-

կան բժշ կա կան կր թու թյան դե րը, քա նի որ այս տեղ հան-

րա պե տու թյան բազ մա թիվ ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ 

հնա րա վո րու թյուն ու նեն ի րենց գի տե լիք ներն ու փոր ձը 

հա ղոր դե լու հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան 

բնա գա վա ռի աշ խա տող նե րին։
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II. Բ ժիշկ նե րի և դե ղա գետ նե րի կա տա րե լա գործ ման եր կամ սյա ծրագ րեր 12

1. Ակ նա բու ժու թյուն 13

2. Ա նես թե զի ո լո գի ա 14

3. Ա նո թային վի րա բու ժու թյուն 15

4. Ա րյու նա բա նու թյուն 17

5. Գաստ րոէն տե րո լո գի ա 20

6. Դա տա կան բժշ կու թյուն 22

7. Դե ղա գոր ծու թյան կա ռա վա րում 24

8. Էն դոկ րի նո լո գի ա 24

9. Ըն տա նե կան բժշ կու թյուն 25

10.Թե րապև տիկ ստո մա տո լո գի ա 27

11.Թո քա բա նու թյուն 31

12. Ի մպ լան տո լո գի ա 33

13. Ին տեն սիվ թե րա պի ա 36

14. Կլի նի կա կան ա լեր գո լո գի ա և ի մու նո լո գի ա 38

15. Հա մա ճա րա կա բա նու թյուն 43

16.Հան րային ա ռող ջու թյուն և ա ռող ջա պա հու թյուն 46

17. Հո գե բու ժու թյուն 53

18. Ճա ռա գայ թային ախ տո րո շում 57

19. Ման կա բար ձու թյուն և գի նե կո լո գի ա 58

20. Ման կա բու ժու թյուն 61

21. Ման կա կան վի րա բու ժու թյուն 63

22. Ման կա կան վնաս ված քա բա նու թյուն 65

23. Մաշ կա վե նե րա բա նու թյուն 66

24. Նյար դա բա նու թյուն 71

25. Նյար դա վի րա բու ժու թյուն 75

26. Նեֆ րո լո գի ա 76

27. Պա թո լո գի ա կան ա նա տո մի ա 77

28. Պա րո դոն տո լո գի ա 79

29. Պ լաս տիկ- վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժու թյուն 81

30. Ռև մա տո լո գի ա 83

31. Սր տա բա նու թյուն 86

32. Վա րա կա բա նու թյուն 87

33. Վի րա բու ժու թյուն 89

34. Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գի ա 90

35. Վնաս ված քա բա նու թյուն 95

36. Ու ռուց քա բա նու թյուն 96

37. Ու րո լո գի ա 98

38. Քիթ-կո կորդ-ա կանջի հի վան դու թյուն ներ 99

39. Օր թո դոն տի ա 100

40. Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գի ա 101

41. Ֆթի զի ատ րի ա 104

42. Ֆի զի ո թե րա պի ա 106

III Բ ժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ե ռամ սյա ծրա գիր 107

Է խոսր տագ րու թյուն 107

IV Մաս նա գի տա կան շա րու նա կա կան ու սուց ման ծրագ րի ա վար տին ներ կա յաց վող փաս տաթղ թեր 109

V Հա վել ված ներ 112
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 Կա տա րե լա գործ վող նե րի հաշ վետ վու թյուն
20042008թթ..

հ/հ Ամ բի ո նը
Ըն դա մե նը ը ստ ամ բի ոն նե րի

Ըն դա մե նը Ո րից վճա րո վի

Կ լի նի կա կան ա լեր գո լո գի այի ամ բի ոն 10 

Բժշ կա կան ռե ա բի լի տա ցի այի ամ բի ոն 4 1

Էն դոկ րի նո լո գի այի ամ բի ոն 2 

Նյար դա վի րա բու ժու թյան կուրս 3 2

Մաշ կա բա նու թյան և սե ռա վա րա կա բա նու թյան ամ բի ոն 2 1

Նյար դա բա նու թյան ամ բի ոն 1 

Թե րա պի այի թիվ 1 ամ բի ոն 18 2

Թե րա պի այի թիվ 2 ամ բի ոն 9 6

Վի րա բու ժու թյան թիվ 2 ամ բի ոն 20 12

Վի րա բու ժու թյան թիվ 3 ամ բի ոն 4 3

Ակ նա բու ժու թյան ամ բի ոն 22 21

ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի ամ բի ոն 2 1

Ըն տա նե կան բժշ կու թյան ամ բի ոն 1 1

Ճա ռա գայ թային ախ տո րոշ ման ամ բի ոն 5 1

Ման կա բու ժու թյան և ման կա կան վի րա բու ժու թյան թիվ 1 ամ բի ոն 30 2

Ման կա բու ժու թյան և ման կա կան վի րա բու ժու թյան թիվ 2 ամ բի ոն 18 1

Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի թիվ 1 ամ բի ոն 1 

Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի թիվ 2 ամ բի ոն 1 

Թե րապև տիկ ստո մա տո լո գի այի ամ բի ոն 30 17

Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գի այի ամ բի ոն 6 4

Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գի այի ամ բի ոն 1 1

Ման կա կան ստո մա տո լո գի այի ամ բի ոն 1 1

Պ լաս տիկ վի րա բու ժու թյան ամ բի ոն 4 4

Հա մա ճա րա կա բա նու թյան ամ բի ոն 4 1

Ա նես թե զի ո լո գի այի և ին տեն սիվ թե րա պի այի ամ բի ոն 11 

Դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բի ոն 1 

Օր թո դոն տի այի ամ բի ոն 2 1

Սեք սո լո գի այի կուրս 1 1

Հա մալ սա րա նա կան ո ւլտ րա ձայ նային գի տա հե տա զո տա կան ու սու ցո-
ղա կան կենտ րոն

21 20

Գե նե տի կայի և ա ռողջ ու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման կենտ րոն 3 

Դե ղե րի տեխ նո լո գի այի ամ բի ոն 3 

Ըն դա մե նը 241 104
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 ՑՈՒ ՑԱԿ
2009թ. կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ ան ցնող մաս նա գետ նե րի

Հ/հ ամ բի ո նը

01.12.08-
01.02.09

01.02.09-
01.04.09

01.03.09-
01.05.09

ըն դ.
ո րից
վճ.

ըն դ.
ո րից
վճ.

ըն դ.
ո րից
վճ.

Թե րա պի այի թիվ 1
1

(3ա միս)
3

Թե րա պի այի թիվ 2 
Ռազ մա դաշ տային թե րա պի այի
Ըն տա նե կան բժշ կու թյան

Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի թիվ 1 
1

(1ա միս)
1

Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի թիվ 2 
Ման կա բու ժու թյան և ման կա կան
վի րա բու ժու թյան թիվ 1

Ման կա բու ժու թյան և ման կա կան
վի րա բու ժու թյան թիվ 2

2 5
1+1

(1ա միս)
6 1

Կ լի նի կա կան ա լեր գո լո գի այի
Ա րյու նա բա նու թյան
ԼՕՌ հի վան դու թյուն նե րի 
Ակ նա բու ժու թյան 4
Էն դոկ րի նո լո գի ա 1
Ու ռուց քա բա նու թյան 
Ճա ռա գայ թային ախ տո րոշ ման 1 2
Ֆ թի զի ո պուլ մու նո լո գի այի 2
Վա րա կա բա նու թյան 
Մաշ կա բա նու թյան և սե ռա վա րա կա բա նու թյան 
Ու րո լո գի այի
Նյար դա բա նու թյան 

Հո գե բու ժու թյան
1

(1ա միս)
1

Բժշ կա կան հո գե բա նու թյան 
Դա տա կան բժշ կու թյան
Բժշ կա կան ռե ա բի լի տա ցի այի
Կ լի նի կա կան պա թո լո գի այի
Բժշ կա կան գե նե տի կայի 
Հան րային ա ռող ջու թյան 
Հա մա ճա րա կա բա նու թյան
Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման (« Մու րա ցան» ՀԿ) 4 4
Սեք սո լո գի այի
Ա նես թե զի ո լո գի այի և ին տեն սիվ թե րա պի այի 2
Վի րա բու ժու թյան թիվ 1 
Վի րա բու ժու թյան թիվ 2 
Վի րա բու ժու թյան թիվ 3 2
Վ նաս ված քա բա նու թյան և օր թո պե դի այի 1 2
Նյար դա վի րա բու ժու թյան
Պ լաս տիկ վի րա բու ժու թյան 2
Ըն տա նե կան ստո մա տո լո գի այի 2 6 2
Թե րապև տիկ ստո մա տո լո գի այի 
Ման կա կան ստո մա տո լո գի այի 1
Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գի այի 3 1
Օր թո դոն տի այի 1 1 2
Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գի այի 3 1 1
Դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան
Դե ղա գոր ծու թյան կա ռա վար ման 2
Ըն դա մե նը 17 1 27 3 25 4
Ըստ ե ռամ սյակ նե րի 69 – 8
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Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նը տա րա ծաշր ջա նում կար ևոր 

դեր ու նե ցող բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-

թյուն է ։

 Ներ կա յումս հա մալ սա րանն ա ռաջ նորդ վում է 

բարձ րա գույն կր թու թյան ի նչ պես դա սա կան, այն պես էլ 

բազ մաս տի ճան կր թա կան ծրագ րե րով։ Բարձ րա գույն 

կրթու թյան հա մա կար գի ան ցու մային փո փո խու թյու նը 

բխում է բո լո նյան հա մա ձայ նագ րից, ո րին Հա յաս տա նը 

մի ա ցել է 2004թ.։ 

Հա մալ սա րա նը նպա տա կադր ված է բա րե փո խում-

նե րի գոր ծըն թացն ա վար տել 2012 թ.` ի րա կա նաց նե լով 

հետ ևյա լը. ստեղ ծել Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի հա մա-

կարգ ման հա մալ սա րա նա կան կա ռույց, մշա կել և կի-

րա ռել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, 

հիմ նել կրե դի տային ը նդ հա նուր հա մա կարգ (ECTS), 

ներդ նել եվ րո պա կան ստան դարտ ներ, բարձ րա գույն 

կր թու թյան հա մա կար գում ներ մու ծել հա մա տեղ ծրագ-

րեր, կազ մա կեր պել բու ժաշ խա տող նե րի ո րա կա վոր ման 

բարձ րա ցում բժշ կա կան եր կա րա մյա կր թու թյան (Life 

Long Learning) մի ջո ցով և այլն։ 

Այդ գոր ծըն թա ցում ու րույն տեղ է հատ կաց վում մա-

գիստ րա տու րան կազ մա կեր պե լու խնդ րին։

 Մա գիստ րա տու րան բարձ րա գույն մաս նա գի տա-

կան կր թու թյան հա մա կար գի կր թա կան աս տի ճան է և 

բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող կադ րեր պատ րաս տե լու 

դրս ևո րում։

 Մա գիստ րա տու րա յում կա րող է սո վո րել բա կա լավ-

րի, դիպ լոմ ստա ցած մաս նա գե տի կամ մա գիստ րո սի 

աս տի ճան ու նե ցող ան ձը` մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե-

րը խո րաց նե լու, վե րա մաս նա գի տա նա լու, ի նք նու րույն 

գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լու, մաս-

նա գի տա կան գործ նա կան, նո րա րա րա կան, տեխ նո լո-

գի ա կան զար գա ցում ներ ու նոր հնա րա վո րու թյուն ներ 

ըն կա լե լու ու նա կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու և մա գիստ րո-

սի ո րա կա վոր ման աս տի ճան ստա նա լու հա մար [1]:

Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, եր կա րատև քն նար կում նե-

րից և կոն սուլ տա ցի ա նե րից հե տո ա ռա ջար կել է բու-

հա կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման սե փա կան մո դե լը։ 

Հա մա ձայն այդ մո դե լի՝ 5 տա րի բա զային բժշ կա կան 

կր թու թյուն ստա նա լուց հե տո ը նդ հա նուր բժշ կու թյան 

ֆա կուլ տետն ա վար տող ներն ստա նում են բժշ կու թյան 

և վի րա բու ժու թյան (Bachelor of Medicine, Bachelor of 

Surgery- MBBS) բա կա լավ րի աս տի ճան։ Նրանք կա րող 

են ի րենց կր թու թյու նը շա րու նա կել մա գիստ րա տու րա-

յում հետ ևյալ մաս նա գի տու թյուն նե րով՝ թե րա պի ա, ըն-

տա նե կան և ռազ մա կան բժշ կու թյուն, վի րա բու ժու թյուն, 

ման կա բար ձու թյուն և գի նե կո լո գի ա, ման կա բու ժու-

թյուն, հան րային ա ռող ջու թյուն։

Ս տո մա տո լո գի ա կան և դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-

տը 4 տա րում ա վար տած նե րը բա կա լավ րի աս տի ճան 

ստա նա լուց հե տո կա րող են ըն դուն վել մա գիստ րա տու-

րա հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյամբ։ 

 Մա գիստ րա տու րան ա վա րող ներն ստա նում են 

տվյալ մաս նա գի տու թյամբ ո րա կա վո րում, մա գիստ րո սի 

աս տի ճան և ա վար տա կան քն նու թյուն նե րը հանձ նե լուց 

հե տո՝ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ, ո րը տա լիս է 

այդ մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տե լու ի րա վունք։ Ռե զի-

դեն տու րա ըն դուն վե լու ի րա վուն քը մաս նա գե տը պետք 

է ստա նա մի այն մա գիստ րա տու րայի ծրա գիրն ա վար-

տե լու և հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ ու նե նա լու 

դեպ քում [2]։ 

 Ներ կա յումս Ե ՊԲՀ-ո ւմ վե րա նայ վում են ու սուց ման 

ծրագ րե րը, ար դի ա կա նաց վում են դա սա վանդ ման մե-

թոդ նե րը, մի ջազ գայ նաց վում և եվ րո պա կան չա փո րո-

շիչ նե րին է ին տեգր վում հա մալ սա րա նի գի տակր թա կան 

հա մա կար գը։ Բու հը նպա տա կադր ված է ստա նալ մի-

ջազ գային փոր ձա գի տա կան գնա հա տում ու ճա նա չում, 

ստեղ ծել ո րա կա վոր ման և մաս նա գի տա ցում նե րի համ-

ընդ հա նուր, հա մե մա տե լի աս տի ճան նե րի հա մա կարգ, 

ո րը և կն պաս տի սո վո րող նե րի, դա սա խոս նե րի, հե տա-

զո տող նե րի և կր թու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի տե ղա-

շար ժին եվ րո պա կան տա րած քում։

Անդ րա դառ նա լով հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ-

վող մա գիստ րա տու րայի նա խա պատ րաս տա կան աշ-

խա տանք նե րին, պետք է նշել, որ մեր կար ծի քով բու հում 

մա գիստ րա տու րային ան ցնե լու գոր ծըն թացն այն քան էլ 

ցա վոտ չի լի նե լու, քա նի որ ու նենք հետ դիպ լո մային ու-

սուց ման ներ կայիս ձևե րի` ին տեր նա տու րայի և կլի նի-

կա կան օր դի նա տու րայի կազ մա կերպ ման բազ մա մյա 

սե փա կան հա րուստ փորձ։ 

Մա գիստ րա տու րայի ծրագ րեր կազ մե լու հա մար 

Ե ՊԲՀ-ի ռեկ տո րի 2008թ. սեպ տեմ բե րի 17-ի հրա մա նով 

ստեղծ վել է աշ խա տան քային խումբ, ո րը բա ժան վել է 

մաս նա գի տա կան են թախմ բե րի։ Սկզ բում են թախմ բե-

րին հանձ նա րար վել է ներ կա յաց նել մաս նա գետ-մա-

գիստ րո սի աշ խա տան քային բնու թա գի րը, թվար կել 

ԵՊԲՀՈՒՄ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՄԱ ԳԻՍՏ ՐԱ ՏՈՒ ՐԱՅԻ
ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ
Յաղ ջյան Գ .Վ., Կա րա պե տյան Հ. Բ.
ԵՊԲՀ, բու հա կան մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան բա ժին
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պա հանջ վող ը նդ հա նուր գի տե լիք նե րը և հմ տու-

թյուն նե րը, ա պա՝ ել նե լով դրա նից, ան դրա դառ նալ մաս-

նա գի տա կան պլան ներ և ծրագ րեր կազ մե լուն։ Բա ցի 

դրա նից, ու սում նա սի րում ե նք այլ ե րկր նե րի (Գեր մա նի ա, 

Մեծ Բրի տա նի ա, Ռու սաս տան, Էս տո նի ա, Ո ւզ բեկս-

տան և այլն) ա ռա ջա տար բժշ կա կան բու հե րի փոր ձը 

և ել նե լով Հա յաս տա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ 

խոր հուրդ ե նք տա լիս մա գիստ րա տու րայի ծրագ րե րում 

տե ղայ նաց նել այն ա մե նը, ին չը մեր բու հի մաս նա գետ-

ներն ան հրա ժեշտ են հա մա րում։ Մինչ օ րս գու մար ված 

աշ խա տան քային խմ բի 18 նիս տե րի և են թախմ բե րի ղե-

կա վար նե րի հետ ան ցկաց վող ա մե նօ րյա ան հա տա կան 

աշ խա տան քի ժա մա նակ մեր բա ժի նը ձգ տել է նրանց 

հնա րա վո րինս ո ւղ ղոր դե լու և օգ նե լու` ծ րագ րե րը կազ-

մե լու հար ցում։ 

Քա նի որ Մոսկ վայի Ի.Մ. Սե չե նո վի ան վան բժշ կա-

կան ա կա դե մի ան ե ղել է այն բու հե րից մե կը, ո րի աշ-

խա տան քային փոր ձը Ե ՊԲՀ-ի գոր ծու նե ու թյան հա մար 

մշ տա պես օ րի նակ և ու ղե ցույց է ծա ռայել, և հաշ վի առ-

նե լով կր թա կան հա մա կար գի նմա նու թյու նը՝ ո րո շե ցինք 

ու սում նա սի րել այն տեղ կա տար վող փո փո խու թյուն-

նե րը։ Պարզ վեց, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան բժշ-

կա կան բու հե րում ու սու ցու մը շա րու նակ վե լու է նույն 

հա մա կար գով` դիպ լո մային փուլ, կլի նի կա կան ին տեր-

նա տու րա, կլի նի կա կան օր դի նա տու րա։ Խորհր դակ-

ցե լով ա կա դե մի այի ղե կա վա րու թյան հետ, ձեռք բե րե-

ցինք ին տեր նա տու րա յում 48 մաս նա գի տու թյուն նե րով 

ու սուց ման ստան դարտ ծրագ րեր` հաս տատ ված ՌԴ 

ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից։ Դրանք 

հատ կաց վե ցին մա գիստ րա տու րայի ծրագ րեր կազ մող 

մեր աշ խա տան քային են թախմ բե րին` ու սում նա սի րե լու 

և ա ռաջ նորդ վե լու նպա տա կով։ Նրանց ա ռա ջար կել ե նք 

օ գտ վել նաև Սանկտ-Պե տեր բուր գի Ս.Մ. Կի րո վի ան-

վան ռազ մաբժշ կա կան ա կա դե մի այի ին տեր նա տու րայի 

ծրագ րի հի ման վրա կազմ ված մեր բու հի ը նդ հա նուր 

բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյուն զին ված ու ժե րում մաս-

նա գի տու թյամբ ին տեր նա տու րայի ծրագ րից։

 Վեր ջերս վի րա բու ժու թյուն մաս նա գի տու թյամբ 

մա գիստ րա տու րայի ծրա գի րը քն նարկ վեց հա մալ սա րա-

նի ղե կա վա րու թյան կող մից։ Հաշ վի առ նե լով ռեկ տոր, 

պրոֆ. Գ.Պ.Քյա լյա նի կող մից ար ված դի տո ղու թյուն նե-

րը՝ բո լոր աշ խա տան քային խմ բե րում վե րա նայ վե ցին 

կազմ ված ծրագ րե րը։

 Շուրջ յոթ ա միս տևած հա մառ ու հետ ևո ղա կան 

աշ խա տան քի ար դյուն քում այ սօր ար դեն նա խա պատ-

րաստ վել և հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան քն նարկ-

մանն են ներ կա յաց վել մա գիստ րա տու րայի մի օ րի նա-

կա նաց ված ու սում նա կան ծրագ րե րի նա խագ ծե րը` 

պա հանջ վող բո լոր 8 մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով` թե

րա պի ա, ըն տա նե կան և ռազ մա կան բժշ կու թյուն, վի

րա բու ժու թյուն, ման կա բար ձու թյուն և գի նե կո լո գի ա, 

ման կա բու ժու թյուն, հան րային ա ռող ջու թյուն, ստո

մա տո լո գի ա, դե ղա գի տու թյուն։ 

Ծ րագ րե րի նա խագ ծե րը քն նար կե լուց հե տո կսկսվի 

աշ խա տան քային ե րկ րորդ և ա վար տա կան փու լը։ Նա-

խա տե սել ե նք մինչև 2009թ. վեր ջը ՀՀ ԱՆ հաս տատ ման 

ներ կա յաց նել մա գիստ րա տու րայի բո լոր մաս նա գի տու-

թյուն նե րի ծրագ րե րի նա խագ ծե րը։

1. ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րի 6  դեկ տեմ բե րի 2007թ.  N 1193-

Ն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-

տու թյուն նե րում մա գիստ րա տու րայի ըն դու նե լու թյան և ու սուց ման կար գը 

հաս տա տե լու մա սին» հրա մա նի հա վել ված, 1.Ը նդ հա նուր դրույթ ներ, կե-

տեր`1.1,1.2։  

2. Գ.Պ.Քյա լյան, Մ.Զ.Նա րի մա նյան « Շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյու-

նը Ե ՊԲՀ-ի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում», Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու 

ան վան պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րան, բու հա կան մաս նա գի տա կան 

և շա րու նա կա կան կր թու թյան բա ժին, « Հետ դիպ լո մային և շա րու նա կա կան 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան ար դի խն դիր նե րը, ու սում նա մե թո դա կան կոն-

ֆե րան սի նյու թեր», Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա-

կան հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյուն, Եր ևան, 2008թ., է ջեր` 162, 167։

 Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ց Ա Ն Կ

1992թ. հուն վա րի 28-ին կազ մավոր վեց Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային բա նա կը, ո րը ո րա կյալ 

բժշ կա կան կադ րե րով ա պա հո վե լու նպա տա կով, ՀՀ 

Կա ռա վա րու թյան 19.05.1994թ. թիվ 232 ո րոշ ման հա-

մա ձայն, Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռազ մա կան ամ բի ո նի հի ման 

վրա բաց վեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ։ Զին ված 

ու ժե րում աշ խա տե լու հա մար ը նդ հա նուր գոր ծու նե-

ԻՆ ՏԵՐ ՆԱ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ Ե ՊԲՀԻ 
ՌԱԶ ՄԱԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏՈՒՄ
Յաղ ջյան Գ.Վ., Կա րա պե տյան Հ.Բ. , Հով հան նի սյան  Հ.Ա., Գալս տյան Ս.Գ.
ԵՊԲՀ, Մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան բա ժին, Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ
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ու թյան բժիշկ ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով 1996թ. 

ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րի հա-

մար կազ մա կերպ վեց ին տեր նա տու րա։ 

Ին տեր նա տու րայի նպա տա կը և խն դիր ներն ե ն՝ 

փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի հս կո ղու թյան ներ քո ա պա-

հո վել բժշ կա կան հա մալ սա րա նի շր ջա նա վարտ նե րի 

մաս նա գի տա կան ո րա կի բարձ րա ցու մը, գործ նա կան 

հմ տու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, տե սա կան գի-

տե լիք նե րի խո րա ցու մը և ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի 

պատ րաս տումն ի նք նու րույն գործ նա կան աշ խա տան քի։ 

Ին տեր նա տու րան ա վար տե լուց հե տո զին վո րա-

կան բժիշկ նե րը պետք է ի մա նան պա տե րազ մա կան 

պայ ման նե րում զին ծա ռայող նե րի ներ քին օր գան նե րի 

հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման, ըն թաց քի և բուժ ման 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կա րո ղա նան կազ մա կեր-

պել հի վան դու թյուն նե րի փու լային բու ժու մը, ծա նո թա-

նան պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում հոս պի տա լա յին 

օ ղա կում ներ քին օր գան նե րի հի վան դու թյուն նե րի ժա-

մա նակ թե րա պև տիկ օգ նու թյան կազ մա կերպ ման և 

ծա վա լի հետ (նկ. 1)։
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Նկ. 2 Ին տեր նա տու րան ա վար տած նե րի ո ւս ման ա ռա ջա դի-
մու թյու նը՝ ը ստ ու սում նա կան տա րի նե րի

 Եր ևում է, որ գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե-

ցող ներն ա վե լի շատ են ե ղել 2001թ. ի սկ ցածր ա ռա-

ջա դի մու թյուն ար ձա նագր վել է 2000, 2006 և 2008թթ. 

(նկ. 2)։

Ն ման եր ևույթն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 

պայ մա նա վոր ված է ի նչ պես սուբյեկ տիվ, այն պես էլ 

օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րով, մաս նա վո րա պես ու սում նա կան 

բա զա նե րով, ին տեր նե րի ղե կա վար նե րով, ի նչ պես նաև 

ին տեր նե րի գի տե լիք նե րի մա կար դա կով և գի տե լիք ներ 

ձեռք բե րե լու նրանց ցան կու թյամբ։ 

Անդ րա դարձ կա տա րե լով ան ցած 14 տա րի նե րին 

կա տա րած աշ խա տան քին, կա րող ե նք ա սել, որ ՀՀ Զին-

ված ու ժե րը հիմ նա կա նում հա մալր վել են բու հի ին տեր-

նա տու րան ա վար տած բա նի մաց և հա մա պա տաս խան 

պատ րաս տա կա նու թյուն ու նե ցող 317 բժիշկ նե րով։ 

Ին տեր նա տու րայի գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու 

հա մար հա մալ սա րա նի հա մա պա տաս խան ամ բի ոն-

նե րի դա սա խոս նե րի և ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի 

ու ժե րով պատ րաստ վել է ը նդ հա նուր բժշ կա կան գոր-

ծու նե ու թյուն զին ված ու ժե րում մաս նա գի տու թյան տի-

պային պլան-ծ րա գիր, ո րն ա պա հո վում է 60 կրե դիտ։ 

Մշակ վել է հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի և գործ նա-

կան ու նա կու թյուն նե րի խումբ, ո րին ին տեր նա տու րան 

ա վար տած բժիշկ-ս պա նե րը պար տա վոր են տի րա պե-

տել խա ղաղ պայ ման նե րում զո րա մա սային օ ղա կի բժշ-

կա կան սպա սար կումն ի րա կա նաց նե լու, ան հե տաձ գե լի 

վի ճակ նե րի դեպ քում ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյուն 

ցույց տա լու, ՀՀ ՊՆ բժշ կա կան վար չու թյան հրա հան գով 

զո րա մա սի բժշ կա կան կե տում թույ լա տր ված վի րա հա-

տա կան և բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն ներն ու հի վանդ-

նե րի ամ բու լա տոր և ստա ցի ո նար բու ժումն ի նք նու րույն 

ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Կլի նի կա կան ա ռար կա նե րի 

(թե րա պի ա, վի րա բու ժու թյուն) յու րաց ման հետ մեկ տեղ 

ու սում նա կան պլա նով և ծրագ րով նա խա տես ված են 

հա րա կից, տե սա կան և է լեկ տիվ ա ռար կա ներ, ո րոնք 

ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ու նեն բժիշկ-ին տեր ննե րի 

պատ րաստ ման հա մար։ 

Ին տեր նա տու րայի ծրագ րի հի ման վրա կազմ վել 

են ին տեր ննե րի ան հա տա կան պլան նե րը, ո րոն ցում զե-

տեղ ված են ին տեր նա տու րայի կա նո նա կար գը, է թի կայի 

վար քա կա նո նը, մաս նա գի տաց ման գրա ֆի կը, թե րա-

պիայից ու վի րա բու ժու թյու նից ձեռք բե րած գործ նա-

կան ու նա կու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի կա տա րո ղա-

կա նը, հիմ նա կան մաս նա գի տա կան ու սուց ման ցիկ լի, 

բաժ նի ան վա նու մը, տևո ղու թյու նը, ղե կա վա րի նշում նե-

րը կա տար ման մա սին, տե սա կան և հա րա կից ա ռար-

կա նե րի ու սու ցու մը, դա սա խո սու թյուն նե րի թե մա նե րը, 

ա ռա ջարկ վող գրա կա նու թյան ցան կը և ին տեր նի գոր-

ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող այլ պա հանջ ներ։ 

Ին տեր նա տու րան սկ սե լու օր վա նից բա զա ներ են 

ե ղել ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ-ն, Եր ևա նի, Զան գե զու րի, Վա նա ձո-



100 «ՀԵՏԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 
2-ՐԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2009

րի, Ստե փա նա կեր տի կա յա զո րային հոս պի տալ նե րը, 

ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նի ո րոշ ամ բի ոն ներ։ Բա ցա-

ռու թյուն է ին մի այն վեր ջին եր կու տա րի նե րը, ե րբ ին-

տեր նա տու րան կազ մա կերպ վեց հա մալ սա րա նա կան 

հի վան դա նոց նե րում և ամ բի ոն նե րում։ Սա կայն փոր ձը 

ցույց տվեց, որ այդ պայ ման նե րը չբա վա րա րե ցին ու-

սում նա կան ծրագ րով նա խա տես ված նյու թը լի ար ժեք 

յու րաց նե լու հա մար, մաս նա վո րա պես հնա րա վո րու-

թյուն չկար ու սում նա սի րե լու զին ծա ռայող նե րի շր ջա-

նում ա ռա վել հա ճախ հան դի պող հի վան դու թյուն նե րը, 

նրանց ախ տո րոշ ման և բուժ ման ըն թաց քի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը, դիս պան սե րի զա ցի այի կազ մա կեր-

պու մը և այլն։ Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 

ին տեր նա տու րա է ին ան ցնում նաև ը նդ հա նուր բժշ կու-

թյան ֆա կուլ տե տի ին տեր ննե րը և շատ կլի նի կա կան 

օր դի նա տոր ներ։

Այս ա մե նը դժ վա րու թյուն էր ստեղ ծում ռազ-

մաբժշկա կան ֆա կուլ տե տի ին տերն նե րի աշ խա տան քը 

կազ մա կեր պե լու հա մար։ Մի ա ժա մա նակ տու ժել էր ին-

տեր նե րի աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը, պա-

տաս խա նատ վու թյու նը մաս նա գի տաց ման նկատ մամբ, 

ո րի պատ ճա ռով մի շարք ին տեր ններ պատժ վե ցին` 2-ը 

հե ռաց վե ցին ին տեր նա տու րայից: 5 հո գի ա վար տա կան 

քն նու թյու նից ստա ցավ «ան բա վա րար» գնա հա տա կան։ 

Այս վի ճա կը խիստ ան հանգս տաց նող էր ի նչ պես 

բու հի, այն պես էլ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու-

թյան հա մար։ Ո ւս տի ո րոշ վեց ըն թա ցիկ ո ւս տար վա ին-

տեր նա տու րայի թե րա պի այի և վի րա բու ժու թյան բլոկ-

նե րի ցիկ լե րը կազ մա կեր պել ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ-ո ւմ, հա րա կից 

ա ռար կա նե րը` Եր ևա նի կա յա զո րային հոս պի տա լում և 

հա մալ սա րա նի հա մա պա տաս խան ամ բի ոն նե րում։ 

Բ ժիշկ-ին տեր ննե րի մաս նա գի տաց ման գոր ծըն թա-

ցի հս կո ղու թյու նը Ե ՊԲՀ-ի ռեկ տո րի հրա մա նով հանձ-

նա րար վեց ռազ մա դաշ տային թե րա պի այի ամ բի ո նի 

վա րիչ բ/ծ գն դա պետ Ս. Գալս տյա նին, ո րը հետ ևում է 

ի նչ պես մաս նա գի տաց ման ըն թաց քին, այն պես էլ աշ-

խա տան քային կար գա պա հու թյա նը։ 

Ին տեր նա տու րայի կազ մա կերպ ման հար ցե րը 

գտնվում են ի նչ պես ՀՀ ՊՆ ռազ մաբժշ կա կան վար չու-

թյան, այն պես էլ բու հա կան մաս նա գի տա կան և շա-

րու նա կա կան կր թու թյան բաժ նի, ՌԲ ֆա կուլ տե տի ու 

հոս պի տա լի ղե կա վա րու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո-

նում։ Բա զա նե րի ղե կա վար նե րը ստեղ ծել են բո լոր պայ-

ման նե րը ին տեր նա տու րան պա հանջ վող մա կար դա կով 

անց կաց նե լու հա մար։ 

Ին տեր նա տու րայից ան հար գե լի պատ ճա ռով բա-

ցա կայե լու հա մար ո ւս տար վա սկզ բին 5 ին տերն զգու-

շա ցում է ստա ցել, ո րից հե տո հազ վա դեպ են դար ձել 

դա սե րից ու շա նա լու կամ ան հար գե լի պատ ճա ռով 

բա ցա կայե լու դեպ քե րը։ Վեր ջերս կար գա պա հու թյան 

խախ տում նկատ վեց ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րի 

ցիկ լի հա ճախ ման ժա մա նակ։ Մեր ա հա զան գից հե տո 

հի վան դա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը խս տաց րեց հս կո ղու-

թյու նը ին տերն նե րի աշ խա տան քի նկատ մամբ։ 

Ի հար կե, ե ղել են նաև ո րոշ կազ մա կերպ չա կան 

խնդիր ներ, ո րոնք տար վա ըն թաց քում լուծ վել ե ն։ Այդ 

կա պակ ցու թյամբ մեր բա ժի նը խորհր դակ ցու թյուն 

է կազ մա կեր պել ՀՀ ՊՆ կադ րե րի և ռազ մա կան կր-

թու թյան ու ռազ մաբժշ կա կան վար չու թյուն նե րի պա-

տաս խա նա տու պաշ տո նյա նե րի հետ՝ հետ դիպ լո մային 

ու սուց ման, այդ թվում նաև ին տեր նա տու րայի կազ մա-

կերպ ման մա կար դա կը բարձ րաց նե լու և հե տա գա յում 

սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցե լու նպա տա կով։ 

Ին տեր ննե րի հետ ու նե ցած հա ճա խա կի հան դի-

պում նե րից զգաց վում է, որ նրանք յու րաց նում են մաս-

նա գի տա կան ու սուց ման ծրագ րով նա խա տես ված 

նյու թը, աշ խա տում են հնա րա վո րինս ի նք նու րույն` ղե-

կա վա րի ան մի ջա կան հս կո ղու թյան տակ, մաս նակ ցում 

են հա մայց նե րին, կլի նի կա կան վեր լու ծու թյուն նե րին, 

կոն ֆե րանս նե րին, կա տա րում են գի շե րային հեր թա պա-

հու թյուն ներ, ո րոնք օգ նում են ին տեր ննե րին ճիշտ ու 

ա րագ կողմ նո րոշ վե լու շտապ և ան հե տաձ գե լի դեպ քե-

րում։ Ին տեր ննե րը տե ղե կաց ված են զին վո րա կան հոս-

պի տալ նե րում բուժ ման են թա կա հի վան դու թյուն նե րի և 

վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ցան կին, ծա նոթ 

են հոս պի տալ նե րի և կենտ րո նա կան պո լիկ լի նի կայի աշ-

խա տանք նե րի կազ մա կերպ մա նը։ 

Ին տեր նա տու րայի մաս նա գի տա կան և ան մի ջա-

կան ղե կա վար նե րի հս կո ղու թյամբ ին տեր ննե րը լրաց-

նում են բժշ կա կան փաս տաթղ թեր` հի վան դու թյան 

պատ մու թյուն ներ, ա նաշ խա տու նա կու թյան թեր թիկ ներ, 

ամ բու լա տոր քար տեր, տե ղե կանք ներ, բժշ կա կան վի-

ճա կագ րու թյուն պա հան ջող ձևեր։ 

Բա ժան մունք նե րում և օ ժան դակ հե տա զո տու-

թյուն նե րի կա բի նետ նե րում հա տուկ ու շադ րու թյուն է 

դարձ վում ին տեր նե րի գործ նա կան ու նա կու թյուն նե րի 

և հմ տու թյուն նե րի յու րաց մա նը, ո րի վե րա բե րյալ գրան-

ցում ներ են կա տար վում և ղե կա վա րի կող մից հաս տատ-

վում յու րա քան չյուր ին տեր նի ան հա տա կան պլա նում։

 Կար ևոր տեղ հատ կաց նե լով տե սա կան գի տե լիք նե-

րի խո րաց մա նը՝ ին տեր ննե րի հա մար կազ մա կեր պվում 

ե ն դա սա խո սու թյուն ներ։ Դա սա խո սու թյուն նե րի և սե-

մի նար պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ քն նարկ վում են 

նաև հե տաքր քիր և ոչ հա ճախ հան դի պող հի վան դու-

թյուն նե րի հետ կապ ված հար ցեր։ 

Ուս տար վա ըն թաց քում մաս նա գի տա կան ղե կա վա-

րի օգ նու թյամբ ին տեր ննե րը կազ մում են ռե ֆե րատ ներ 

և կլի նի կա կան դեպ քե րի նկա րագ րու թյուն ներ։ 
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Ին տեր ննե րի հե տաքրք րու թյու նը գի տա կան գոր-

ծու նե ու թյանն ո ւղ ղե լու, գործ նա կան աշ խա տան քում 

ձեռք բե րած փոր ձը գի տա կան հե տա զո տու թյան ձևով 

ո ւնկնդ իր նե րին մա տու ցե լու կա րո ղու թյուն զար գաց նե-

լու, կո լե գա նե րի հետ շփ վե լու նպա տա կով, բու հա կան 

մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան բա ժի-

նը կազ մա կեր պում է ա մե նա մյա գի տա գործ նա կան կոն-

ֆե րանս։ Ին տեր ննե րը կոն ֆե րանս նե րում տա րեց տա րի 

հան դես են գա լիս ա վե լի հե տաքր քիր ու բազ մա զան զե-

կու ցում նե րով, աշ խա տում են օ գտ վել ար տա սահ մա նյան, 

ի նչ պես նաև օ տա րա լե զու գրա կա նու թյու նից, տի րա պե-

տում են հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի։ Այդ նպա-

տա կով ին տեր ներն օ գտ վում են նաև հա մալ սա րա նի 

գրա դա րա նից և «Ա րե նա» հա մա կարգ չային լսա րա նից։ 

Ին տեր ննե րի գի տե լիք նե րը, կլի նի կա կան ակ տի վու-

թյու նը և կա տա րո ղա կան կար գա պա հու թյու նը ստու գե-

լու հա մար մշա կել և կի րա ռում ե նք հար ցա թեր թիկ ներ։ 

Ին տեր նա տու րայի աշ խա տանք նե րը բա րե լա վե լու նպա-

տա կով մշակ վել են նաև ա նա նուն հար ցա թեր թիկ ներ 

ին տեր նա տու րայի բա զա նե րում մաս նա գի տա կան ու-

սուց ման կազ մա կերպ ման ո րա կի մա սին։

 Կա րե լի է ա սել, որ հա մա տեղ ջան քե րը տվել են 

ի րենց ար դյուն քը։ Դրա մա սին է վկա յում այն հան գա-

ման քը, որ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ին տերն նե րի 

գի տե լիք նե րի ստուգ ման ժա մա նակ նրան ցից շա տե րը 

դրս ևո րում են ի րենց որ պես գրա գետ և պատ րաստ ված 

բժիշկ-սպա ներ։

Մեր կող մից ա ռա ջարկ վող «ՇԲԿ կրե դիտ նե րի կու-

տա կային հա մա կար գի» մե թո դա կան և կազ մա կերպ-

չա կան մո տե ցում նե րը հիմն ված են ռու սա կան, կա նա-

դա կան մո դել նե րի, ի նչ պես նաև այդ ո լոր տում ձեռք 

բեր ված բա վա րար փոր ձի վրա։

«Կ րե դիտ նե րի կու տա կային հա մա կար գը» շա րու-

նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան ճկուն հա մա կարգ է, 

ո րը բժիշկ նե րին թույլ կտա խու սա փե լու եր կա րա ժամ-

կետ մի ան վագ վե րա պատ րաս տում նե րից` ան հրա ժեշտ 

կրե դիտ ներ հա վա քե լով հա մա պա տաս խան ծրագ րե րով 

սահ ման ված կար ճա ժամ կետ ցիկ լե րով։

ՀՀ-ո ւմ ՇԲԿ կրե դի տային հա մա կար գի գնա հատ-

ման նպա տա կով Ե ՊԲՀ շա րու նա կա կան կր թու թյան 

բա ժինն ան ցկաց րել է հար ցում ի նչ պես է լեկտ րո նային 

(Survey Monkey), այն պես էլ հա մա պա տաս խան հար ցա-

թեր թիկ նե րի մի ջո ցով։ Հարց մա նը մաս նակ ցել են 128 

բժիշկ, ո րից 78-ը` մայ րա քա ղա քից, 40-ը` ՀՀ մար զե րից։ 

Ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 

հարց մա նը մաս նակ ցած բժիշկ նե րի 60%-ը աշ խա տում 

է պե տա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րում։ Հարց ման 

մաս նա կից նե րի ա վե լի քան 80%-ը նշել է, որ ՇԲԿ կրե-

դիտ նե րը ար դյու նա վետ խթա նիչ մի ջոց են բժիշկ նե րի 

շա րու նա կա կան կր թու թյան, զար գաց ման և մաս նա գի-

տա կան ա ճի հա մար։ Ա վե լի քան 60%-ը գտ նում է, որ ՀՀ-

ո ւմ առ կա ՇԲԿ կրե դի տա վոր ման կա նո նա կար գը պետք 

է փո խա րի նել նո րով` այն լրաց նե լով աշ խար հի զար գա-

ցած ե րկր նե րում գոր ծող կա նո նա կար գե րից վերց րած 

ա ռան ձին կե տե րով և բժշ կա գի տու թյան ար դի պա հանջ-

նե րին հար մա րեց նե լով։

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ։
Կ ՐԵ ԴԻ ՏԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԿՈՒ ՏԱ ԿԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ
ՆԵՐԸ ՀՀՈՒՄ
Յաղ ջյան Գ.Վ., Սի մո նյան Հ.Հ.
ԵՊԲՀ, Հայ օգ նու թյան ֆոն դ
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Բարձ րա գույն կր թու թյան` Բո լո նի այի գոր ծըն-

թա ցի շր ջա նակ նե րում կա տար վող բա րե փո խում նե րի 

բա ղադ րյալ նե րից մե կը ե ռաս տի ճան կր թու թյան կազ-

մա կեր պումն է։ Հաս կա նա լի է, որ կր թու թյան տար բեր 

աս տի ճան նե րում տար բեր են նպա տակ նե րը, ա ռաջ նա-

հեր թու թյուն նե րը, ժամ կետ նե րը և այլն։ Հետ ևա բար, 

զա նա զան վե լու են նաև կր թու թյան (ու սուց ման և ու-

սում նա ռու թյան) կազ մա կերպ ման հայե ցա կե տե րը, մո-

տե ցում նե րը, վերջ նար դյունք նե րի բո վան դա կու թյու նը, 

ո րա կա վոր ման չա փո րո շիչ նե րը, գի տե լիք նե րի ստուգ-

ման ե ղա նակ նե րը։ 

Գու ցե մեր՝ ը նդ հա նուր առ մամբ դեռևս կա ղա պար-

ված (չ նույ նաց նել պահ պա նո ղա կա նու թյան հետ) մտա-

ծե լա կեր պի հա մար փոքր-ի նչ չա փա զանց ված թվա, 

սա կայն հա մոզ ված ե նք, որ 21-րդ դա րում կր թա կան հա-

մա կար գի (և ոչ մի այն կր թա կան) նոր տի պա բա նու թյան 

ստեղծ ման խն դիր է ա ռաջ ե կել։ Աս վածն ամ բող ջա պես 

վե րա բե րում է և բժշ կա կան բարձ րա գույն կր թու թյա նը։ 

Այս աս պա րե զում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը 

և մի տում նե րը պա հան ջում են ե րկ րորդ և եր րորդ աս-

տի ճան նե րում հա մար ժեք կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

մշա կում և ներդ րում։ 

Ե թե տա լու լի նենք ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան 

հիմ նա կան ո ւղղ վա ծու թյան հա կիրճ բնու թա գի րը, ա պա 

այն կա րե լի է ձևա կեր պել հետ ևյալ ե րեք մի տում նե րի 

հա մա տեքս տում.

ա) շա րու նա կա կան կր թու թյուն,

բ) ա պա ցույց նե րի ո րո շա կի բա զայի վրա խարսխ-

ված հի վան դու թյան և/ կամ հի վան դի կա ռա-

վար ման (management) մո դել նե րի ստեղ ծում,

գ) թի մային աշ խա տանք։

 Ներ կա հոդ վա ծով կան րա դառ նանք մա գիստ րա-

տու րա յում ա պա ցու ցո ղա կան բժշ կու թյան, խնդ րի վրա 

հիմն ված ու սում նա ռու թյան մե թոդ նե րի ներդր ման 

նպա տա կա հար մա րու թյա նը, փոր ձե լով մի ա ժա մա նակ 

վեր հա նել վեր ջին նե րիս և կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո-

գի այի (ֆի զի ո լո գի այի) միջև ե ղած ա ղերս նե րը։

1) Ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան ա ռա ջա դեմ 

և գործ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող 

սկզբունք նե րից մե կը ա պա ցու ցո ղա կան բժշ կու թյունն 

է (ԱԲ)։ Հենց սկզ բից շեշ տենք, որ այն ոչ թե ա ռան ձին 

գի տա ճյուղ է, այլ յու րա հա տուկ մե թո դա բա նու թյուն, 

ո րը գոր ծիք է բժշ կին օգ նե լու՝ հի վան դու թյա նը և/ կամ 

հի վան դին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյու նը գի տա կա-

նո րեն հիմ նա վոր ված և ճիշտ կի րա ռե լու հա մար։ Այս 

մե թո դա բա նու թյան բո վան դա կու թյան է ու թյու նը բժշ-

կին այն պի սի կա րո ղա կա նու թյան ո ւղ ղոր դումն է, ո րի 

պայ ման նե րում լա վա գույնս են հա մադր վում նրա կլի-

նի կա կան փոր ձա ռու թյու նը (ու նե ցած գի տե լիք նե րը) 

և տվյալ հի վան դու թյան և/ կամ հի վան դին վե րա բե րող 

նո րա գույն հա վաս տի և օգ տա կար տե ղե կատ վու թյու-

նը։ ԱԲ-ն ա պա ցույց նե րի բա զայի ստեղծ ման տեխ նո լո-

գի ա է։ ԱԲ-ի նպա տակն է օգ նել բժշ կին` ա ռաջ քաշ ված 

կլի նի կա կան հար ցադ րում նե րի շր ջա նա կում կա յաց նե-

լու ա մե նաանս խալ ո րո շու մը հի վան դին ան հրա ժեշտ 

ախտորոշիչ և բու ժա կան մի ջամ տու թյուն ներ կազ մա-

կեր պե լու հա մար։ Այլ կերպ ա սած, հարկ է որ հի վան-

դի վար ման ո ղջ գոր ծըն թա ցում ձևա կերպ վեն ճշգ րիտ 

կլի նի կա կան հար ցադ րում ներ և նա խագծ վեն ճիշտ լու-

ծում ներ՝ հիմն ված ա պա ցույց նե րի հա մա պա տաս խան 

բա զայի վրա։ Ը նդ ո րում, տա րաբ նույթ (ախ տո րո շիչ, 

բու ժա կան, կան խո րո շիչ, պատ ճա ռա գի տաախ տած նա-

կան և այլն) կլի նի կա կան հար ցադ րում նե րի ըն թաց քում 

հա ճա խա կի են ծա գում «ի՞ն չը», «ինչ պե՞ս», «ին չո՞ւ» հար-

ցա կան նե րը։ 

Ա հա հենց այս հիմ նա հար ցե րի հա մա տեքս տում էլ 

ո ւր վագծ վում են կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի այի` 

ա պա ցու ցո ղա կան բժշ կու թյան հետ ու նե ցած ա ռն չու-

թյուն նե րը։ Ե թե ԱԲ-ն բժշ կի` իր ու նե ցած փոր ձառ նա-

կան գի տե լիք նե րի և տվյալ հի վան դու թյան վե րա բե րյալ 

գո յու թյուն ու նե ցող ա մե նա հա վաս տի (նո րա գույն) տե-

ղե կու թյուն նե րի լա վա գույն հա մադր ման տեխ նո լո գի ա 

է, ա պա ախ տա ֆի զի ո լո գի ան, լի նե լով բժշ կա գի տա-

կան մաս նա գի տա կան մտա ծո ղու թյան հիմ քը, խնդ րին 

տրա մա բա նա կան լու ծում տա լու մի ջոց է, պատ ճառ-

հետևան քային կա պե րի գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 

ֆա բու լայի ստեղծ ման գոր ծիք։ Պար զեց նե լով վե րո-

հի շյալ միտ քը, կա րե լի է տալ հետ ևյալ ձևա կեր պու մը. 

կլի նի կա կան հա մա ճա րա կա բա նու թյան հետ մեկ տեղ` 

կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի ան հնա րա վո րու թյուն 

կտա պար զե լու ա պա ցույց նե րի բա զայի լի ար ժե քու թյու-

նը (քա նա կա կան և ո րա կա կան ի մաստ նե րով)։

Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ԲԺՇ ԿՈՒ ԹՅԱՆ (EVIDENCEBASED), ԽՆԴՐԻ ՎՐԱ 
ՀԻՄՆ ՎԱԾ (PROMBLEMBASED) ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱԽ ՏԱ ՖԻ ԶԻ Ո ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ Ա ՌՆՉՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ
Նա վա սար դյան  Գ.Ա.
ԵՊԲՀ, ախ տա ֆի զի ո լո գի այի ամ բի ոն
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2-ՐԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ
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Կ լի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի այի դա սըն թա ցը 

մա գիստ րո սին կօգ նի ա պա հո վել նյու թի հաս ցե ա կա-

նու թյու նը, այ սինքն իր բժշ կա կան պրակ տիկ գոր ծե լա-

կեր պը կա ռու ցել ը ստ ո րո շա կի հար ցադ րում նե րի, այն 

է՝ ա) տվյալ խնդ րի վե րա բե րյալ ի ՞նչ տե ղե կատ վա կան 

հենք ու նենք այ սօր, բ) ո ՞ր հիմ նա հար ցերն են լրա ցու ցիչ 

մեկ նա բա նու թյուն նե րի և տե ղե կատ վու թյան կա րոտ, գ) 

ու նե ցած ա պա ցույց նե րի բա զայի հի ման վրա ի նչ պե՞ս 

կազ մա կեր պել հի վան դու թյան և / կամ հի վան դի ա ռա-

վե լա գույն նպաս տա վոր կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը։ 

Ը նդ ո րում՝ կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի ա-ա պա ցու-

ցո ղա կան բժշ կու թյուն հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րե լի է 

ներ կա յաց նել հետ ևյալ բա նա լի քայ լե րով.

 

Ապացուցողական բժշկության հիմունքներ 
(ապացույցների բազա) 

Ախտաֆիզիոլոգիական անալիզ 
(ապացույցների գիտական համադրում) 

Հիվանդության (հիվանդի) մենեջմենթի 
նախագիծ 

Եզ րա կա ցու թյուն. մա գիստ րա տու րա յում «կ լի նի-

կա կան ախ տա ֆի զի ո լո գի ա» հա տուկ դա սըն թա ցը ու-

սում նա ռու թյան օ ղակ է, ո րի նպա տա կը, պատ կե րա վոր 

ա սած, կու տա կած ա ղյուս նե րից (ա պա ցույց նե րի բա զա) 

տան ճիշտ կա ռու ցումն է (մե նեջ մենթ)։

2) «Problembased» ու սում նա ռու թյան մե թո դը` 

մա գիստ րա տու րա յում ներդ նե լու նպա տա կա հար

մա րու թյան մա սին։ Խնդ րի վրա հիմն ված ու սում նա-

ռու թյու նը (ԽՀՈԻ) ու սում նա կան ծրագ րի զար գաց ման, 

բա րե լավ ման և դա սա վանդ ման մե թոդ է։ Այն կա րող 

է ի րա կա նաց վել ամ բող ջա կան ա ռար կայի կամ ա ռար-

կայի ա ռան ձին մա սի հա մար։ Կար ծում ե նք, որ բժշ կա-

կան կր թու թյան մեջ ա վե լի հար մար և ար դյու նա վետ 

կա րող է լի նել ե րկ րոր դը, ո րով հետև բժշ կա կան պրակ-

տի կա յում ա ռա վե լա պես խն դիր ներ են ա ռա ջա նում 

տվյալ մաս նա գի տու թյան (ա ռար կայի) ա ռան ձին հիմ նա-

հար ցե րի շուրջ (ախ տա ճա նա չում, բու ժում, պատ ճա ռա-

կա նու թյուն, բու ժա կան և ախտորոշիչ գոր ծըն թաց նե րի 

վնաս ներ, բժշ կա կան սխալ ներ և այլն)։ 

Այս մե թո դը զար գաց նում է խն դիր նե րի լուծ ման 

ռազ մա վա րա կան ձևե րը, ամ րապն դում դիս ցիպ լի նար 

գի տե լիք նե րի հիմ քերն ու հմ տու թյուն նե րը։ ԽՀՈԻ-ն 

խմբային աշ խա տանք է, այն կա րե լի է բնո րո շել որ պես 

նա խագ ծային տի պի ու սում նա ռու թյուն։

 Սո վո րող նե րին նշա նա կե լով խն դիր ներ` լու ծող-

նե րի ակ տիվ դե րում «Problem-based»-ը խթա նում է 

ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րը ու հմ տու թյուն նե րը, 

միա ժա մա նակ ա ճում են նրանց ի նք նավս տա հու թյունն 

ու ան կա խու թյու նը։ Մյուս կող մից՝ ԽՀՈԻ-ի մի ջո ցով 

մաս նա կից նե րը գի տե լիք ներ են քա ղում հա մա տեղ աշ-

խա տան քի, մեկ խնդ րին տար բեր մո տե ցում ներ ցու ցա-

բե րե լու, հա մա գոր ծակ ցու թյան և պա տաս խա նատ վու-

թյան մա սին, ի նչ պես նաև սո վո րում աշ խա տել տար բեր 

խառն ված քի մարդ կանց հետ։ 

Ամ բողջ աշ խարհն այ սօր թի մե րով է աշ խա տում։ 

Նույ նը վե րա բե րում է նաև բժշ կա կան պրակ տի կային։ 

ԽՀՈԻ-ն սո վո րող նե րին նա խա պատ րաս տում է բժշկա-

կան մաս նա գի տա կան թի մային աշ խա տան քի, նրանց 

ու սում նա ռու թյու նը դարձ նում բազ մա կող մա նի և 

խո րը, հարս տաց նում առ կա տե ղե կատ վա կան դաշ-

տը։ Այս հնար քով ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում սո-

վո րող նե րի ա ռա վե լա գույն հա ջո ղու թյան բա նա լին 

դար ձյալ ախ տա ֆի զի ո լո գի այի հիմ նա կան մե թոդ նե-

րից մե կի՝ հիմ նա րար գի տե լիք նե րի վրա կա ռուց ված 

« վեր լու ծու թյուն-փաս տար կում» մե թո դա բա նու թյան կի-

րա ռումն է ։

 Տի րա պե տե լով վեր ջի նիս` սո վո րո ղը գի տե լի քին 

ա վե լի քն նա դա տա բար է մո տե նում, ա վե լի բաց դառ-

նում նոր գա ղա փար նե րի նկատ մամբ։ Խնդ րի ա ռան-

ձին կող մե րում ի հայտ ե կած պատ ճառ-հետ ևան քային 

կա պե րի ախ տա ֆի զի ո լո գի ա կան ա նա լի զի մե թո դի օգ-

նու թյամբ նա ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում է կազ մում 

ո լոր տի մա սին։ 

Նշ ված հան գա մանք նե րը ամ բող ջա պես խո սում են 

մա գիստ րա տու րա յում «problem based» ու սում նա ռու-

թյան մե թո դի ներդր ման նպա տա կա հար մա րու թյան մա-

սին։ 

Եր կու դեպ քում էլ կլի նի կա կան ախ տա ֆի զի ո լո-

գի այի ա ռա քե լու թյու նը հայե ցա կար գային դրույթ նե րի 

մշա կումն է և հա մա պա տաս խան մո դուլ նե րի ներդ րու-

մը ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում։ 
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 Թե րա պի այի թիվ 1 ամ բի ո նի բա զա նե րում՝ հա մալ-

սա րա նա կան թիվ 1 և թիվ 2 հի վան դա նոց ներ, «Է րե բու-

նի» ԲԿ, հետ դիպ լո մային մաս նա գի տա կան կր թու թյուն 

է ի րա կա նաց վում սր տա բա նու թյուն, թե րա պի ա, ռև մա-

տա լո գի ա, գաստ րոէն տե րո լո գի ա մաս նա գի տու թյուն նե-

րով: Ը նդ հա նուր առ մամբ 2008-2009 ո ւս տա րում ամ -

բիո նում ու սա նում են 23 կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ:

2007-ին կլի նի կա կան օր դի նա տու րայի ծրագ րե-

րում ներգ րավ վել են կար ճա ժամ կետ ե նթ մաս նա գի տա-

կան և օ ժան դակ ա ռար կա նե րի ծրագ րե րը՝ նա խա տես-

ված ծրագ րե րով և ժա մա հատ կա ցում նե րով: Դրանք 

են է լեկտ րասր տագ րու թյու նը, ա ռիթ մա լո գի ան, կլի նի-

կա կան ֆար մա կո լո գի ան, ին տեն սիվ թե րա պի ան: Այս 

կուր սե րի ներդ րու մը մեր կար ծի քով հս տա կեց նում է 

հետ դիպ լո մային ու սուց ման գոր ծըն թա ցը և օգ նում օր-

դի նա տո րի գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի լի ար ժեք տի-

րա պետ մա նը: 

Առ կա կարևոր խն դիր նե րից ե նք հա մա րում ար-

տա սահ ման ցի օր դի նա տոր նե րի ու սուց ման դժ վա րու-

թյուն նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում կապ ված են հայե րե նին 

չտի րա պե տո լու հետ: Ա ռա ջար կում ե նք մինչև կլի նի կա-

կան հետ դիպ լո մային ու սու ցու մը սկ սե լը կազ մա կեր պել 

լեզ վի դա սըն թաց ներ, ո րոնք պետք է կրեն պար տա դիր 

բնույթ և ստա նան օբյեկ տիվ գնա հա տում:

 Ներ կա յումս ամ բի ո նը ձեռ նա մուխ է ե ղել հետդիպ-

լո մային ու սուց ման հա մար նոր թես տե րի ստեղծ մա նը՝ 

կլի նի կա կան դեպ քե րից բաղ կա ցած խն դիր նե րի ը նդ-

գրկ մամբ: Մեր կար ծի քով թես տային գնա հա տու մը 

կբարձ րաց նի հետ դիպ լո մային ու սուց ման գնա հատ ման 

ո րա կը: 

Ամ բի ո նի ար դի խն դիր նե րից է ին վա զիվ ան գի ո-

գ րա ֆիկ լա բո րա տո րի այի բա ցա կա յու թյու նը, ո րի առ-

կա յու թյու նը ժա մա նա կա կից սր տա բա նու թյան պա-

հանջ մունք նե րից, և ո րը հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծեր 

կազ մա կեր պե լու ին վա զիվ սր տա բա նու թյամբ մաս նա-

գի տա ցում:

ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՅԻ
ԹԻՎ 1 ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
 Սի սա կյան Հ.Ս.
 ԵՊԲՀ, Թե րա պի այի թիվ 1 ամ բի ոն

 Բազ մա թիվ գի տա կան տե ղե կու թյուն ներն ու 

տար բեր բու հա կան հա մա կար գե րում կա տար ված ու-

սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վկա յում են, որ 

ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյունն ու սպոր տային գոր-

ծու նե ու թյու նը ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար 

կեն սա կան պա հանջ չեն, ի սկ ա ռող ջու թյունն ու ֆի զի-

կա կան պատ րաս տա կա նու թյու նը չեն մտ նում ա ռաջ-

նային ար ժեք նե րի մեջ։ Միև նույն ժա մա նակ մե ծա նում է 

այն ու սա նող նե րի թի վը, ո րոնք ա զատ ված են մար զում-

նե րից կամ ա ռող ջա կան տար բեր խն դիր ներ ու նե նա լու 

պատ ճա ռով դաս վում են բու ժա կան խմ բե րում։ Ը ստ 

մեր տվյալ նե րի՝ բժշ կա կան հա մալ սա րա նում նրանց 

քա նա կը 2007-2008 ո ւս տա րում կազ մել է 22,7%, ի սկ 

2008-2009 ո ւս տա րում՝ 24,5%։ Ու սա նող նե րի հի վան-

դու թյան պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ 

այդ տո կոսն ա վե լի բարձր է ի գա կան սե ռի շր ջա նում։ 

Հիմ նա կան հի վան դու թյուն ներն են սր տի ան բա վա րա-

րու թյու նը, տե սո ղու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը, 

սկո լի ոզ նե րը, ճար պա կա լու մը և այլն։ Միև նույն ժա մա-

նակ նրանց մեծ մա սը ա ռող ջու թյան վատ թա րաց ման 

հետ ևան քով չի կա րո ղա նում հաղ թա հա րել ու սում նա-

կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ցածր ար դյու նա-

վե տու թյան մա սին են վկա յում նաև բու հի ու սա նող նե րի 

հա մա լիր ֆի զի կա կան վի ճա կի գնա հատ ման ար դյունք-

նե րը, ո րոնք ստաց վել են վեր ջին եր կու տա րի նե րի ու-

սում նա սի րու թյան ար դյուն քում։

 Մեր կող մից պարզ վել է, որ բժշ կա կան հա մալ սա-

րա նում սո վո րող ու սա նող նե րի մի այն 70%-ն է ըն դու-

նակ դի մա կայե լու սո ցի ալ-հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րին և հար մար վե լու ու սում-

նա կան լար ված ռե ժի մին։

 Հաշ վի առ նե լով ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զոտ-

ման ար դյունք նե րը, ֆի զի կա կան զար գաց ման և պատ-

րաս տա կա նու թյան, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր-

տի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը՝ կա րե լի է հա վաս տել, 

ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵ ԹՈԴ
ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԵՊԲՀՈՒՄ
 Սոֆյան Թ. Շ.
ԵՊԲՀ, ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ամ բի ոն
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որ ձևա վոր վել է մի հա կա սա կան ի րա վի ճակ բարձ րա-

գույն կր թա կան հա մա կար գի պա հանջ նե րի և ֆի զի կա-

կան դաս տի ա րա կու թյան դա սե րի ար դյու նա վե տու թյան 

միջև։

 Մեր կող մից մշակ վել և փոր ձարկ վել է նոր մե թոդ 

մեկ ու սում նա կան տար վա հա մա կար գի փու լի հա մար։ 

Ու սա նող նե րի մար զում նե րի հա մար ը նտր վել են ա ռող-

ջա րա րա կան մարմ նա մար զու թյու նը և ձեռ նա մար տը։ 

Խն դիր է դր վել գնա հա տել ֆիզ դաս տի ա րա կու թյան նոր 

մե թո դի կայի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը։

 Ման կա վար ժա կան փոր ձար կում նե րին մաս նակ ցել 

է բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր սի 30 ու սա-

նող , ո րոնք բա ժան վել են փորձ նա կան (ՓԽ) և ստու գիչ 

(ՍԽ) խմ բե րի։ Ու սում նա մար զա կան պա րապ մունք նե-

րը ՓԽ-ո ւմ ան ցել են սպոր տային կա տա րե լա գործ ման 

ձեռ նա մար տի խմ բա կում` շա բա թա կան 3 ան գամ, ի սկ 

ՍԽ-ո ւմ մար զում նե րը ան ցկաց վել են բու հա կան ծրագ րի 

հի ման վրա։ 

Ար դյուն քում տա րե կան կր թա կան հա մա կար գի 

փու լում ա ռող ջա րա րա կան մարմ նա մար զու թյան և ձեռ-

նա մար տի ը նդ գր կու մը, պլա նա վոր ման և կազ մա կերպ-

ման նոր մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը ՓԽ-ո ւմ ու սա նող-

նե րի ա ռա ջա դի մու թյան մա կար դա կը հավաստիորեն 

(P<0,05) բարձ րաց րեց 7,2%-ո վ։ Մր սա ծու թյան հի վան-

դու թյուն նե րի պատ ճա ռով մար զում նե րից բա ցա կա յու-

թյուն նե րը նվա զե ցին 16,6%-ո վ։

Ս տաց ված տվյալ նե րը վկա յում են, որ մեր կող մից 

մշակ ված մե թո դի կայի կի րա ռու մը նպաս տում է ու սա-

նող նե րի ա ռող ջու թյան ամ րապնդ մա նը և թույլ է տա-

լիս բա րե լա վե լու նրանց ֆի զի կա կան զար գա ցու մը, 

շար ժո ղա կան և ֆունկ ցի ո նալ պատ րաս տա կա նու թյու-

նը, հո գե հու զա կան վի ճա կը։ Այս ա մե նը հիմք է տա լիս 

ե րաշ խա վո րել՝ այն բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-

տա տու թյուն նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ամ-

բի ոն նե րում կի րա ռե լու հա մար։

Անգ լե րե նով ու սու ցու մը Ե ՊԲՀ վի րա բու ժու թյան 

թիվ 2 ամ բի ո նում ու սում նա կան պրո ցե սի ա մե նա-

կարևոր օ ղակ նե րից մեկն է։ Ամ բի ո նի աշ խա տա կից նե րը 

մեծ ու շադ րու թյուն են դարձ նում ոչ մի այն ու սա նող նե րի, 

այլ նաև հետ դիպ լո մային մաս նա գի տա ցում ստա ցող նե-

րի ան գլե րե նով դա սա վանդ մա նը։ Ամ բի ո նը ան գլե րե նով 

ու սու ցա նե լու փորձ ու նի սկ սած 2004-2005 ու սում նա-

կան տար վա նից, ե րբ հա մալ սա րա նի ա ռա ջին ան գլա-

լե զու խմ բե րը վի րա բու ժա կան հի վան դու թյուն նե րի ցիկ-

լային պա րապ մունք ներ ան ցնե լու հա մար վս տահ վե ցին 

մեր ամ բի ո նին։ 

Ամ բի ո նում ան գլե րե նով դա սա վան դում են 4 դո-

ցենտ ներ (այդ թվում և ամ բի ո նի վա րի չը) և մեկ ա սիս-

տենտ։ Վեր ջին ներս գործ նա կան պա րապ մունք ներ են 

ան ցկաց նում և դա սա խո սու թյուն ներ կար դում ը նդ հա-

նուր բժշ կու թյան ֆա կուլ տե տի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կուր-

սե րի, ի նչ պես նաև ստո մա տո լո գի ա կան ֆա կուլ տե տի 

3-րդ կուր սի ու սա նող նե րի հա մար։ Ամ բի ոնն ու նի դա-

սա վանդ ման ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը` ան գլե րե նով 

գրա կա նու թյուն, ո րը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է 

ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին, ձեռ նարկ ներ, ո րոնք 

նե րա ռում են վի րա բու ժու թյան հիմ նա կան թե մա նե րը։ 

Բա ցի դրա նից, ամ բի ո նում կան նաև գու նա վոր պատ-

կեր նե րով հա գե ցած և թվային մի շարք տե սա նյու թեր, 

ո րոնք կի րառ վում են դա սա խո սու թյուն նե րի և գործ նա-

կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ։

 Վի րա բու ժու թյան թիվ 2 ամ բի ո նը սեր տո րեն հա-

մա գոր ծակ ցում է վի րա բու ժու թյան թիվ 1 և թիվ 3 ամ-

բի ոն նե րի հետ` ըն թա ցիկ թես տային հար ցում նե րի և 

քն նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև պե տա կան քն նու թյան 

թես տային բան կի ստեղծ ման գոր ծում։ Այս տա րի նշ ված 

ամ բի ոն նե րի հետ կազմ վում են նաև գր քեր և թես տային 

բանկ` բա կա լավ րի ա տի հա մա կար գում սո վո րող ը նդ հա-

նուր բժշ կու թյան և ստո մա տո լո գի ա կան ֆա կուլ տետ նե-

րի ու սա նող նե րի հա մար։

Ամ բի ո նում ի րա կա նաց վում է նաև ան գլե րե նով 

հետ դիպ լո մային շա րու նա կա կան կր թու թյուն։ Ար դեն 

մի քա նի օ տա րերկ րա ցի մաս նա գետ ներ կլի նի կա կան 

օր դի նա տու րան ան գլե րե նով ա վար տել են մեր ամ  բիո-

նում։ Նրանց ու սուց ման հա մար պա տաս խա նա տու 

է ին ամ բի ո նի կոնկ րետ աշ խա տա կից ներ։ Նշ ված կլի-

նի կա կան օր դի նա տոր նե րը ներգ րավ ված է ին ոչ մի այն 

ամ բի ո նի դա սա վանդ ման պրո ցե սի մեջ, այլև ակ տի վո-

րեն մաս նակ ցում է ին «Ար մե նի ա» ՀԲԿ վի րա բու ժա կան 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՎ ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒ
ԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
Ս տե փա նյան Ս.Ա., Չա խո յան Ա.Ա., Մես րո պյան Ռ.Ն., Բա տի կյան Հ.Խ., Մու րա դյան Ռ.Գ., Չալ տի կյան Գ.Վ.
ԵՊԲՀ, վի րա բու ժու թյան թիվ 2 ամ բի ոն
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բա ժան մունք նե րի բու ժա կան աշ խա տանք նե րին։ Հետ-

դիպ լո մային կր թու թյան մեջ վի րա բու ժու թյան հա րա կից 

ճյու ղե րում ը նդ գրկ ված է ին նաև նրանց ցիկ լային պա-

րապ մունք նե րը։ Մենք գտ նում ե նք, որ բազ մա կող մա նի 

գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը շատ ա վե լի է մե ծաց նում 

ճիշտ ախ տո րոշ ման և լա վա գույն բուժ ման կի րառ ման 

հնարավորությունը այդ մաս նա գետ նե րի կող մից։

Անգ լա լե զու կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը ը նդ գրկ-

ված է ին նաև ամ բի ո նի գի տա կան աշ խա տանք նե րում, 

մաս նակ ցում է ին գի տա կան սե մի նար նե րին և կոն ֆե-

րանս նե րին։ 

Հաշ վի առ նե լով գլո բա լի զա ցի այի պրո ցես նե րը և 

մաս նա գետ նե րի տե ղա շար ժե րը մի ե րկ րից մյու սը, ի նչ-

պես նաև ու սում նա կան պրո ցես նե րի ստան դար տի զա-

ցի ան ամ բողջ աշ խար հում՝ ան գլա լե զու հետ դիպ լո մային 

կր թու թյու նը Ե ՊԲՀ-ո ւմ բժիշկ նե րի պատ րաստ ման 

կարևո րա գույն մասն է` մի ջազ գային կր թա կան ստան-

դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու ա ռու մով։

Ակ նա բու ժու թյու նը բժշ կա կան այն մաս նա գի-

տու թյուն նե րից է, ո րը պա հան ջում է մեծ պա տաս խա-

նատ վու թյուն և մաս նա գե տի մտա վոր, ֆի զի կա կան և 

հոգևոր ու նա կու թյուն նե րի մեծ լա րում։

Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում բժշ կու թյան զար-

գաց ման ար դի տեմ պե րին զու գըն թաց, ե րբ տա րեց տա-

րի հայտ նա բեր վում և կա տա րե լա գործ վում են բուժ ման 

նո րա նոր կոն սեր վա տիվ և վի րա բու ժա կան մե թոդ ներ, 

ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կու տակ ված ամ բողջ 

ին ֆոր մա ցի ան ճիշտ և ժա մա նա կին մա տու ցել ա պա գա 

բժշ կին։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով խիստ կար ևոր վում է հետ-

դիպ լո մային ու սուց ման ճիշտ կազ մա կեր պու մը։

Հ մուտ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար ակ նա բու ժու-

թյան ամ բի ո նում, 3 տա րի ժամ կե տով, հետ դիպ լո մային 

մաս նա գի տա ցում են ան ցնում ի նչ պես տե ղա ցի, այն պես 

էլ ար տերկ րից ժա մա նած բժիշկ նե րը։ Կլի նի կա կան օր-

դի նա տոր նե րի ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է նա խա-

պես կազմ ված ծրագ րի հի ման վրա և Ե ՊԲՀ բու հա կան 

մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան կր թու թյան բաժ նի 

կող մից ա ռա ջարկ ված հիմ նադ րույթ նե րին հա մա պա-

տաս խան։

Յու րա քան չյուր կլի նի կա կան օր դի նա տո րի հա մար 

կազմ վում է ու սուց ման ան հա տա կան պլան-գ րա ֆիկ, 

ո րում ճշգր տո րեն նշ վում են այն ժամ կետ նե րը, ո րոնց 

ըն թաց քում նա պետք է գտն վի հա մա պա տաս խան բա-

ժան մուն քում, զբաղ վի տվյալ բա ժան մուն քի ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րին բնո րոշ բժշ կա կան գոր ծու նե ու-

թյամբ։

Բո լոր օր դի նա տոր նե րի սկզբ նա կան ու սու ցու մը 

սկս վում է ԽԱԲ-ից (խորհր դատ վա կան ամ բու լա տոր 

բա ժան մունք), որ տեղ գտն վե լու ա ռա ջին 6 ա մս վա ըն-

թաց քում ծա նո թա նում են ակ նա բու ժու թյան ը նդ հա նուր 

սկզ բունք նե րին, ո րից հե տո շա րու նա կում են ու սու ցու-

մը` գտն վե լով ման կա կան բա ժան մուն քում և ծա նո թա-

նա լով ման կա կան հի վան դու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րին։

Օր դի նա տու րայի 2-րդ տար վա ըն թաց քում պրակ-

տիկ գի տե լիք ներ են ձեռք բե րում ա նո թային և գլաու կո-

մայի, ի սկ 3-րդ տար վա ըն թաց քում` բոր բո քային և վիտ-

րե ո ռե տի նալ բա ժան մունք նե րում։

Հ մուտ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի կող մից 

օր դի նա տոր նե րի հա մար կազ մա կերպ վում են ա մեն շա-

բա թյա դա սա խո սու թյուն ներ, ո րոնք մա տուց վում են 

բարձր մա կար դա կով` ու ղեկց վե լով բազ մա պի սի տե սա-

նյու թե րի ցու ցադր մամբ։ Դրանք օր դի նա տոր նե րին հնա-

րա վո րու թյուն են տա լիս ա վե լի խո րա պես տե ղե կա նալ 

և ըն կա լել ժա մա նա կա կից ակ նա բու ժու թյան նո րա գույն 

ախ տո րոշ ման և բուժ ման մե թոդ նե րը։ 

Ամ բի ո նում ա մի սը մեկ ան գամ օր դի նա տոր նե-

րի հա մար կազ մա կերպ վում են ամ սագ րային ա կում բի 

օ րեր։ Փոր ձա ռու բժիշկ նե րը նա խա պես ա ռանձ նաց ված 

որ ևէ թե մայով հե տաքր քիր և հազ վա դեպ հան դի պող 

հի վան դու թյան վե րա բե րյալ ը նտ րում են ամ սագ րային 

հոդ ված ներ ռու սե րեն կամ ան գլե րեն լեզ վով, հանձ-

նա րա րում օր դի նա տոր նե րին և նրանց հետ կազ մա-

կեր պում հա մա տեղ քն նար կում ներ։ Ա ռա վել ակ տիվ 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը 2-րդ և 3-րդ տար վա ըն-

թաց քում ի րենց հե տաքրք րող թե մայով մա տու ցում են 

հե տաքր քիր կլի նի կա կան դեպ քեր, ո րից հե տո լի նում են 

ակ տիվ քն նար կում ներ։

Օր դի նա տոր ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են 

կլի նի կա յում ի րա կա նաց վող գրե թե բո լոր մի ջո ցա ռում-

նե րին` գի տա կան և կլի նի կա կան քնար կում նե րին, մի-

ջազ գային կոն ֆե րանս նե րին։ Այս պես, ան ցյալ տար վա 

Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ ԱԿ ՆԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻ Ո ՆՈՒՄ
 Վար դա նյան Ա.Հ., Ա դա մյան Տ.Կ. 
ԵՊԲՀ, ակ նա բու ժու թյան ամ բի ոն
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ըն թաց քում նրանք կա րո ղա ցան ներ կա գտն վել հայ-

ա մե րի կյան և հայ-գեր մա նա կան կոն ֆե րանս նե րին, 

աշ նա նը տե ղի ու նե ցավ մի նի-խորհր դա ժո ղով` «Աչ քի 

պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը» թե մայով, ո րին մաս-

նակ ցեցին աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան նե ր։ Նման կոն-

ֆե րանս նե րը գի տե լիք նե րի և փոր ձի հի ա նա լի աղ բյուր 

են հան դի սա նում օր դի նա տոր նե րի հա մար։

Կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը պար տա դիր կեր պով 

մաս նակ ցում են հա մայ ցե րին` տես նե լով հե տաքր քիր 

հի վանդ ներ, ծա նո թա նա լով ախ տո րոշ ման և բուժ ման 

ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րին, ո րոնք ի րա կա նաց վում 

են փոր ձա ռու բժիշկ նե րի կող մից։ Հա մա պա տաս խան 

բա ժան մունք նե րում բժիշկ նե րի ղե կա վա րու թյան ներ քո 

վա րում են հի վանդ ներ` դրա նով ի սկ ա վե լի խո րաց նե լով 

ի րենց պրակ տիկ գի տե լիք նե րը։ Սկ սած օր դի նա տու րայի 

2-րդ և 3-րդ տար վա նից` որ պես ա սիս տենտ մաս նակ-

ցում են վի րա հա տու թյուն նե րին, ին չը հնա րա վո րու թյուն 

է տա լիս խո րը պատ կե րաց նել ակ նա բու ժու թյան ժա մա-

նա կա կից նվա ճում նե րը։ Օր դի նա տոր նե րը հնա րա վո-

րու թյուն են ու նե նում վա րել նաև զո րա կո չիկ ներ` դրա-

նով ի սկ ծա նո թա նա լով բժշ կա կան փոր ձաքննու թյան 

հի մունք նե րին, կա տա րում են նաև գի շե րային հեր թա-

պա հու թյուն ներ (ամ սե կան 1-2 ան գամ), ո րոնց ժա մա-

նակ տես նում են բազ մա թիվ ան հե տաձ գե լի դեպ քեր 

և դրանց ժա մա նակ ցույց տր վող հա մա պա տաս խան 

բժշկա կան օգ նու թյուն։

Կլի նի կա յում գո յու թյուն ու նի ա մե րի կյան ստան-

դարտ նե րին հա մա պա տաս խան Wet-lab, որ տեղ կլի-

նի կա կան օր դի նա տոր նե րը հնա րա վո րությոն ու նեն 

նաև սո վո րե լու և բա րե լա վե լու ի րենց վի րա բու ժա կան 

հմտու թյուն նե րը` խո զի աչ քի վրա մի ջամ տու թյուն ներ 

կա տա րե լով։ Կար ծում ե նք` սա հի ա նա լի հնա րա վո րու-

թյուն է ։

Կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներն ի րենց գործ նա կան 

հմ տու թյուն ներն ու փորձն են ձեռք բե րում նաև շնոր հիվ 

« Հա յա կա կան ակ նա բու ժա կան նա խագ ծի» շր ջա նակ-

նե րում Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում ի րա կա նաց վող 

սկ րի նին գի։ Օր դի նա տոր նե րը բա ցա ռիկ հնա րա վո րու-

թյուն ու նեն հե տա զո տե լու տա րե կան 20000-ից ա վե-

լի հի վանդ ներ։ Ա ռա վել ար դյու նա վետ գի տե լիք ներ և 

հմտու թյուն ներ են ձեռք բե րում շար ժա կան կլի նի կա-

յում, որ տեղ կլի նի կա կան օր դի նա տո րը հնա րա վո րու-

թյուն ու նի ի նք նու րույն կեր պով օ գտ վե լու ժա մա նա կա-

կից ախ տո րո շիչ սար քե րից և դրանց օգ նու թյամբ ճիշտ 

ախ տո րո շե լու։

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի մաս նա գի տա կան 

պատ րաս տումն ա վե լի լի ար ժեք ու ամ բող ջա կան դարձ-

նե լու նպա տա կով, ամ բի ո նի և Ե ՊԲՀ հետ դիպ լո մային 

ու սուց ման բաժ նի կող մից նրանց հա մար կազ մա կերպ-

վում են նաև ռո տա ցի ոն պա րապ մունք ներ 3 տար վա 

ըն թաց քում (աղյուսակ 1)։

Վեր ջին տա րի նե րին ամ բի ո նում սկ սել են մաս նա գի-

տա նալ կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ նաև ար տա սահ-

մա նից (Ի րա նից, Սի րի այից)։ Նրանք նույն պես մաս նակ-

ցում են հա մայ ցե րին, լեզ վին տի րա պե տե լիս` վա րում 

հի վանդ ներ։ Նրանք, ի նչ պես նաև տե ղա ցի կլի նի կա կան 

օր դի նա տոր նե րը, հնա րա վո րու թյուն ու նեն օ գտ վե լու 

կլի նի կա յում առ կա հա րուստ գրա դա րա նից և ին տեր նե-

տային ցան ցից։

Աղյուսակ 1
Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ռո տա ցի ա նե րը

I Կի սա մյակ II Կի սա մյակ

I  Տար վա կ լի նի կա-
կան  օր դի նա տոր նե րը

1. Բի ոէ թի կա 
2. Ա ռող ջա պա հու թյուն և ի րա վունք 
3. Այր ված քա բա նու թյուն
4.  Սիրտ-Թո քային վե րա կեն դա նա ցում

1. Էն դոկ րի նո լո գի ա
2. Ախտաֆիզիոլոգիա
3.  Լա բո րա տոր ախ տո րո շում 
4. Ու ռուց քա բա նու թյուն

II  Տար վա կ լի նի կա-
կան  օր դի նա տոր նե րը

1. Քիթ-կոկորդ-ականջ-ի 
հիվանդություններ 

2. Ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն ներ
3.  Նյար դային հի վան դու թյուն ներ

1. Ճա ռա գայ թային ախ տո րո շում

III Տար վա կ լի նի կա-
կան  օր դի նա տոր նե րը

1. Կ լի նի կա կան ախտաբանություն
2. Կ լի նի կա կան տոք սի կո լո գի ա

1. Կ լի նի կա կան ախտաբանություն
2. Կ լի նի կա կան ֆար մա կո լո գի ա
3. Կ լի նի կա կան ի մու նո լո գի ա
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Ա նէս թե զի ո լո գի ան և ին տեն սիվ թե րա պի ան բժշկա-

կան այն մաս նա գի տու թյուն նե րից ե ն‚ ո րոնք պա հան ջում 

են ա ռա վել մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն և մաս նա գե-

տի մտա վոր‚ ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ու նա կու թյուն նե րի 

գեր լա րում։ Բժշ կու թյան այս ճյու ղը պատ կա նում է ա մե-

նաա րագ և ա մե նաաշ խույժ զար գա ցող գի տու թյուն նե-

րի շար քին‚ ո րոն ցում ակ տիվ գի տա կան ո րո նում նե րի 

շնոր հիվ շատ հա ճախ են փոխ վում հին հա յացք նե րը‚ 

եր ևան են գա լիս բուժ ման նոր ե ղա նակ ներ‚ նոր գա ղա-

փար նե րի և գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի գործ-

նա կան ներդ րումն ա ռօ րյա աշ խա տան քում կա տար վում 

է խիստ ա րագ։

 Մի ան գա մայն բնա կան է‚ որ նշ ված մաս նա գի տու-

թյան բար դու թյու նը խիստ բարձր և ա նընդ հատ ա ճող 

պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում մաս նա գետ ներն‚ մշ տա-

պես շա րու նակ վում է այս բնա գա վա ռում ու սուց ման 

ա վե լի ար դյու նա վետ ե ղա նակ նե րի ո րո նու մը։ Մաս նա-

գի տու թյանն ա ռա վե լա գույն կեր պով տի րա պե տե լու և 

ու նակ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար ու սում նա ռու թյան 

ըն թաց քում ա ռա ջա նում են բազ մա թիվ խն դիր ներ‚ 

ո րոնք պայ մա նա վոր ված են տե սա կան գի տե լիք նե րի 

ըն դար ձակ ծա վա լով և գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 

բազ մա զա նու թյամբ։ Այս խն դիր ներն ա վե լի են բար դա-

նում ներ կա յումս ահ ռե լի չա փե րի հաս նող տե ղե կատ վա-

կան հոս քե րի առ կա յու թյամբ‚ ո րոն ցում կողմ նո րոշ վե լը 

բա վա կան դժ վար է ին ֆոր մա ցի այի ո րոն ման ժա մա նա-

կա կից ե ղա նակ նե րին ան ծա նոթ, ան փորձ մաս նա գե տի 

հա մար։ Կլի նի կա կան օր դի նա տո րը ո ւս ման ըն թաց-

քում ա ռա ջադ րում է այն պի սի հար ցեր‚ ի նչ պի սիք ե ն՝ իր 

մաս նա գի տու թյանն ա ռնչ վող տե սա կան և գործ նա կան 

բժշ կու թյան ո ՞ր բա ժին ներն ու սում նա սի րել, ի ՞նչ ծա վա-

լով ու խո րու թյամբ‚ ի ՞նչ դա սագր քեր‚ ձեռ նարկ ներ և 

բժշ կա կան ին ֆոր մա ցի այի ի նչ պի սի՞ այլ աղ բյուր ներ օգ-

տա գոր ծել‚ ի նչ պե՞ս գտ նել պա հանջ վող թարմ և ճշգրիտ 

ին ֆոր մա ցի ան՝ միև նույն ժա մա նակ քն նա դա տո րեն 

մո տե նա լով այդ ին ֆոր մա ցի այի վս տա հե լի ու թյա նը‚ 

ի ՞նչ պես գրան ցել ո ւս ման ըն թաց քում ի րա կա նաց ված 

գոր ծու նե ու թյու նը և այլն։ Նմա նօ րի նակ հար ցե րին պա-

տաս խա նե լու նպա տա կով մեր ամ բի ո նում մշակ վեց և 

ներ կա յումս լայ նո րեն կի րառ վում է «Կ լի նի կա կան օր դի-

նա տո րի ու ղե ցույց և օ րա գիր» ձեռ նար կը‚ ո րը նա խա-

տես ված է ի նչ պես ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րո ղի 

գոր ծու նե ու թյան ման րա մասն գրանց ման և հե տա գա 

գնա հատ ման‚ այն պես էլ նրա ին ֆոր մա ցի ոն պա հանջ-

նե րի բա վա րար ման հա մար։

 Ձեռ նար կում ա ռա ջին հեր թին պա տաս խան է 

տրված «ի՞նչ սո վո րել» հար ցին։ Նրա հա մա պա տաս-

խան բա ժին նե րում ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված է 

տե սա կան գի տե լիք նե րի և գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 

այն ծա վա լը‚ ո րին ան հրա ժեշտ է տի րա պե տել։

«Որ տե ղի՞ց սո վո րել»։ Ա նհ րա ժեշտ ին ֆոր մա  ցիայի 

ո րո նու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով ներ կա յաց ված է 

նաև մաս նա գի տու թյան վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից 

դա սագր քե րի‚ ի նչ պես նաև պար բե րա կան գրա կա նու-

թյան‚ այ սինքն՝ գի տա կան ամ սագ րե րի ցան կը։ Հաշ վի 

առ նե լով այն հան գա ման քը‚ որ հա մա կարգ չային և տե-

ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման ար դի 

փու լում բժշ կա կան ին ֆոր մա ցի այի կար ևոր աղ բյուր-

նե րից մե կը հա մա կարգ չային հա մաշ խար հային ցանցն՝ 

ին տեր նե տը՝ ձեռ նար կում տր ված են նաև մեր մաս նա-

գի տու թյա նը վե րա բե րող ա ռա վել վս տա հե լի և լի ար ժեք 

տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ին տեր նե տային կայ քե-

րի հաս ցե ներ։

«Ինչ պե՞ս գրան ցել գոր ծու նե ու թյու նը»։ Օ րագ-

րի կար ևոր նպա տակ նե րից մեկն է ման րա մաս նո րեն և 

օբյեկ տի վո րեն ար տա ցո լել և գնա հա տել կլի նի կա կան 

օր դի նա տո րի տե սա կան և գործ նա կան աշ խա տանքն ու-

սա նե լու ըն թաց քում։ Օ րագ րի ա մե նաըն դար ձակ բա ժի-

նը նա խա տես ված է ու սա նե լու ըն թաց քում կա տար ված 

գործ նա կան աշ խա տան քի ման րա մասն գրանց ման 

հա մար։ Տվյալ բա ժի նը կազմ ված է հա տուկ ա ղյու սակ-

նե րից‚ ո րոնք նա խա տես ված են ո ւս ման ըն թաց քում 

ծա վա լած կլի նի կա կան գոր ծու նե ու թյան գրանց ման 

հա մար։ Այս ա ղյու սակ նե րի յու րա հա տուկ կա ռուց ված-

քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հեշ տու թյամբ գրան ցե լու 

կա տա րած բո լոր բժշ կա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ու ան-

զգա յա ցում ներն ը ստ տե սակ նե րի և վի րա հա տու թյուն-

նե րի բնույ թի‚ և, որ ա մե նա կար ևորն է‚ թույլ է տա լիս 

վեր ջում ա ռանց դժ վա րու թյան ամ փո փե լու կա տար ված 

աշ խա տան քի ար դյունք նե րը և հաշ վար կել ան զգա յա-

ցում նե րի‚ բժշ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և հի վանդ նե-

րի գու մա րը։ 

Օ րագ րում տեղ է հատ կաց ված նաև սո վո րո ղի կող-

մից կա տար ված տե սա կան աշ խա տան քին։ Այս բաժ-

նում նշ վում են ամ բի ո նում ան ցկաց ված գի տա ժո ղով-

նե րի ըն թաց քում կլի նի կա կան օր դի նա տո րի կա տա րած 

զե կու ցում նե րը և նրա մաս նակ ցու թյու նը ամ բի ո նում 

կամ հա մալ սա րա նում ան ցկաց ված սե մի նար նե րին, ամ 

ՀԵՏ ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԻ ԳՐԱՆ ՑՈՒՄՆ
Ա ՆԷՍ ԹԵ ԶԻ Ո ԼՈ ԳԻ ԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՆ ՏԵՆ ՍԻՎ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՅՈՒՄ
 Վա րո սյան Ա. Ֆ.
ԵՊԲՀ, ա նէս թե զի ո լո գի այի և ին տեն սիվ թե րա պի այի ամ բի ոն
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սագ րային ա կումբ նե րին և դա սա խո սու թյուն նե րին։ 

Ան տես ված չէ նաև կլի նի կա կան օր դի նա տո րի գի

տա կան գոր ծու նե ու թյունն ո ւս ման ըն թաց քում։ Հնա-

րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ված գի տա ժո ղով նե րի ըն թաց քում 

գրան ցե լու ի նչ պես գի տա կան զե կու ցում նե րը‚ այն պես էլ 

հրա տա րակ ված գի տա կան աշ խա տանք նե րը։ 

Ան կախ բնա գա վա ռից և տե սա կից՝ ցան կա ցած 

ու սուց ման կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ մա սը գի տե լիք նե րի 

մա կար դա կի և կր թու թյան ո րա կի ստու գումն է‚ ո րը 

հիմ նա կա նում նպա տակն է գնա հա տել ո ւս ման ար դյու-

նա վե տու թու նը‚ սո վո րո ղի մաս նա գի տա կան կա րո ղու-

թյուն նե րը‚ ի նչ պես նաև խթան հան դի սա նալ ա վե լի 

ար դյու նա վետ ո ւս ման հա մար։ Այս խն դի րը ևս իր ար-

տա ցո լումն է գտել օ րագ րի մեջ‚ որ տեղ գրանց վում են 

տե սա կան գի տե լիք նե րի և գործ նա կան հմ տու թյուն նե-

րի ստուգ ման նպա տա կով պար բե րա բար ան ցկաց վող 

գրա վոր‚ բա նա վոր և գործ նա կան քն նու թյուն նե րի ար-

դյունք նե րը։ 

Եվ վեր ջա պես‚ եզ րա փա կիչ բաժ նում ներ կա յաց-

ված է կր թու թյան գնա հատ ման քա նա կա կան հա մա

կար գը‚ ո րի նպա տակն է թվային տես քով ամ փո փել 

ո ւս ման ըն թաց քում ծա վա լած տե սա կան‚ կլի նի կա կան 

և գի տա կան ո ղջ գոր ծու նե ու թյու նը։ Կա տա րած յու րա-

քան չյուր աշ խա տան քի դի մաց սո վո րո ղը ստա նում է 

ո րո շա կի մի ա վոր ներ` ը ստ այդ աշ խա տան քի ծա վա լի և 

ո ւս ման գոր ծըն թա ցում ու նե ցած կար ևո րու թյան։ Կրե-

դի տային հա մա կար գը, ո ւս ման գնա հա տա կա նին քա-

նա կա կան ար տա հայ տու թյուն հա ղոր դե լով, բարձ րաց-

նում է գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյու նը և հս կո ղու թյուն 

ա պա հո վում ո ւս ման գոր ծըն թա ցի հա մա չա փու թյան 

նկատ մամբ։ Օ րագ րի այս եզ րա փա կիչ բա ժինն ակ նա-

ռու կեր պով ներ կա յաց նում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 

ամ փո փիչ պատ կե րը։ 

Օ րագ րի կա ռուց ված քը թույլ է տա լիս նաև ա պա հո-

վե լու դրա լրաց ման օբյեկ տի վու թյու նը‚ քա նի որ յու րա-

քան չյուր գրան ցում հաս տատ վում է ղե կա վա րի կող մից։

 Հա մա պա տաս խա նու թյու նը մի ջազ գային չա փա նիշ

նե րին

 Ներ կա յումս ո ղջ Եվ րո պա յում տե ղի է ու նե նում 

ներ դաշ նա կեց ման գոր ծըն թաց‚ ո րն ը նդ գր կում է հա-

սա րա կու թյան և տն տե սու թյան բո լոր բնա գա վառ նե րը՝ 

չշր ջան ցե լով նաև բժշ կա կան կր թու թյու նը։ Հաշ վի առ նե-

լով մեր հան րա պե տու թյան սերտ կա պե րը եվ րո պա կան 

ե րկր նե րի հետ և նրա մաս նակ ցու թյու նը նշ ված ներ-

դաշ նա կեց ման գոր ծըն թա ցին՝ մեր ամ բի ո նում հետ դիպ-

լո մային կր թու թյան ծրա գի րը հնա րա վո րու թյան սահ-

ման նե րում հա մա պա տաս խա նեց ված է եվ րո պա կան 

չա փա նիշ նե րին‚ ո րը ար տա ցոլ ված է ներ կա ձեռ նար-

կում։ Հետ ևա պես, այն կա րող է օգ տա կար լի նել նաև 

բո լոր այն մաս նա գետ նե րի հա մար‚ ով քեր նպա տակ 

ու նեն պատ րաստ վե լու և մաս նակ ցե լու ա նէս թե զի ո լո-

գի այի և ին տեն սիվ թե րա պի այի եվ րո պա կան դիպ լո մի 

քն նու թյուն նե րին։

Վս տա հո րեն կա րե լի է ա սել‚ որ ներ կա աշ խա տու-

թյու նը ծա ռա յում է իր նպա տա կին և «ա նէս թե զի ո լո գի ա 

և ին տեն սիվ թե րա պի ա» բարդ և միև նույն ժա մա նակ 

պատ վա բեր մաս նա գի տու թյունն ը նտ րած բժիշկ նե րի 

ան բա ժան ու ղե ցույցն է ո ւս ման ո ղջ տևո ղու թյան ըն-

թաց քում՝ է ա պես նպաս տե լով մեր հան րա պե տու թյու-

նում հետ դիպ լո մային կր թու թյան մա կար դա կի բարձ-

րաց մա նը։ 

Ա պա գա նա խագ ծե րը

 Հաշ վի առ նե լով ներ կա յումս հա մա կարգ չային և ին-

ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի բուռն և սրըն թաց զար-

գա ցու մը և դրանց նվա ճում նե րի լայն ներդ րու մը կր թու-

թյան բնա գա վա ռում՝ մոտ ա պա գա յում նա խա տես վում 

է հետ դիպ լո մային կր թու թյան ըն թաց քի գրանց ման` 

վե րը նկա րագր ված հա մա կար գի հա մա կարգ չային 

տար բե րա կի մշա կում, ո րն է ա պես կբարձ րաց նի տվյալ 

գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը՝ շնոր հիվ հա մա-

կարգ չի կի րառ ման։ Ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չային 

տեխ նո լո գի ա նե րը, ի տար բե րու թյուն ձեռ քով կա տար-

վող գրանց ման, ոչ մեծ ջան քեր պա հան ջե լով, լայն հնա-

րա վո րու թյուն ներ են ըն ձեռ ում է լեկտ րո նային փոս տի 

մի ջո ցով օ գտ վե լու տե ղե կատ վու թյան հոս քից։ Նկա տի 

ու նե նա լով նկա րագր ված հա մա կար գի հա ջող կի րառ-

ման փոր ձը մեր ամ բի ո նում՝ վս տա հո րեն կա րե լի է հույս 

հայտ նել, որ այն ա նէս թե զի ո լո գի ա յում և ին տեն սիվ թե-

րա պի ա յում կա րող է մո դել ծա ռայել հետ դիպ լո մային 

կրթու թյան ըն թաց քի գրանց ման հա մա կարգ չային տար-

բե րա կի մշակ ման և հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի հեն-

քի ստեղծ ման հա մար։ 

«Բժշկություն, գիտություն և կրթություն» գիտատեղեկատվական հանդեսի Մայիս 2009 Թ.2 համարում 
օրթոդոնտիայի ամբիոնի կողմից ներկայացված «Влияние ортодонтического лечения с удалением отдельных зубов 
на эстетические параметры лица пациентов» հոդվածում համահեղինակների անունների մեջ Казарян Э.Р. դիտել, 
որպես Казарян А.П.:
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«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում օստեոպորոզի հայտնաբերման, 
կանխարգելման և բուժման նպատակով գործում է ոսկրի խտությունը որոշող նորագույն 
սարքավորում (ուլտրաձայնային դենսիտոմետր), որի օգնությամբ կատարվում է նաև 
մասսայական քննություն 65-ից բարձր տարիքի կանանց և 70-ից բարձր տարիքի 
տղամարդկանց մոտ:

Հայաստանի Հանրապետությունում օստեոպորոզի տարածվածության վերաբերյալ տվյալ- 
ների բացակայության պատճառով վերջինս հնարավորություն կընձեռի որոշել օստեոպորոզի 
տարածվածությունը Հայաստանի բնակչության շրջանում։

Կլինիկայում գործում է նաև  նոր սարքավորում՝ Discovery C Hologic մակնիշի  ոսկրերի 
ռենտգեն դենսիտոմետր, որի միջոցով հնարավոր է կատարել.

 ոսկրերի հանքային խտության (BMD) գնահատում (կատարվում է ողնաշարի 
գոտկային հատվածի, կոնքազդրային հոդերի, նախաբազկի ռենտգեն նկարահանում)

 ստացված չափումների համեմատում հիմնական (նախնական) տվյալների հետ

 կոտրվածքի ռիսկի գնահատում

 ողերի դեֆորմացիայի հայտնաբերում

 ոսկրի և պրոթեզի տարբերակում

 IVA շերտավորում, որը նախատեսում է ողերի մարմինների դեֆորմացիայի 
տեսողական և քանակական գնահատում։ IVA շերտավորումը թույլ է տալիս նաև 
պատկերավորել որովայնային աորտան և հայտնաբերել նրա կրակալումները։

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
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