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Կրթություն

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

Հե րա ցիա կան նե րին մեծ կյանք ճա նա պար հե ցին հիմ ա նո րոգ վող դպրո ցի շինհ րա պա րակից

Բաց վել է « Թա մազ յան վի րա բու ժութ յան դպրոց» 

Հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նոց նե րի գլխա վոր բուժ քույ րե րը

Շ նոր հա կա լագ րեր՝ քույ րա կան գոր ծի մաս նա գետ նե րին

STARMUS 6-րդ  մի ջազ գա յին փա ռա տո նը՝  Հա յաս տա նում․ կմաս նակ ցի նաև ԵՊԲՀ-ն

Կ լի նի կա կան ի մու նո լո գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի հիմ ախն դիր նե րը՝ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
դի տա կե տում

ԵՊԲՀ օր դի նա տո րի կարևոր ձեռք բե րու մը 

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան դա սըն թաց

Ս տո մա տո լոգ նե րի ա ռա ջին հայ-ռու սա կան վե հա ժո ղո վը՝ բժշկա կան բու հում

Ու սա նո ղա կան գի տա կան կոն ֆե րանս՝ նվիր ված բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի
 հիմ ադր ման 15-ամ յա կին

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում այս տա րի ևս  թա փուր տե ղեր չեն լի նի. դի մորդ նե րի թի վը 
40 տո կո սով ա վե լի է հատ կաց ված տե ղե րից

Ու սա նող նե րը՝ վի րա բու ժա կան օ լիմ պիա դա յի և  գի տա կան կոն ֆե րան սի ակ տիվ մաս նա կից ներ

Ա պա գա բժիշկ նե րը զե կույց նե րո վ բա ցա հայ տե ցին «ֆի զիո լո գիա յի գույ նե րը»

Օ տար լե զու նե րի ամ բիո նում հեր թա կան հե տաքր քիր բաց դասն էր․ թե ման՝  էֆ թա նա զիա

Ա պա գա դե ղա գետ նե րի հա մակց ված զե կույց նե րը՝ « Դե ղե րի քի միա» և « Ֆար մա կո լո գիա» ա ռար կա նե րից

 Պատ վոգ րեր՝ ռազ մաբժշ կա կան ո լոր տում ու նե ցած անգ նա հա տե լի ներդր ման հա մար

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում մեկ նար կում է կա տա րե լա գործ ման նոր դա սըն թաց՝ ՇՄԶ կրե դիտ նե րով

Ան հայտ ծա գում ա բա նութ յամբ սուր, ծանր հե պա տիտ նե րի դեպ քե րը ե րե խա նե րի շրջա նում ա ճում են

100 օր՝ 100-ավոր վիրահատություններ և անվճար խորհրդատվություններ

« Ճա նա պարհ դե պի հա ջո ղութ յուն» խո րագ րով հա մա ժո ղով` քո լե ջի ու սա նող նե րի հա մար 
և ն րանց մաս նակ ցութ յամբ

Կլինիկական

100 տարի՝ ժողովրդի թիկունքին
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատողներ՝
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am
Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

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

Սպորտ

Միջազգային համագործակցություն՝ ի նպաստ ուսանողների  գիտելիքների համալրման և 
աշխատակիցների՝ մասնագիտական կատարելագործման

Այ ցե լու պրո ֆե սո րը ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սե լու մեծ ցան կութ յուն ու նի

Օր թո դոնտ նե րին հա ճախ դի մե լու պատ ճառ նե րից են հա յե րի է մո ցիո նալ և  շատ ժպտա ցող լի նե լը

Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի 100-ամ յա հո բել յա նը

Լևոն  Նա զար յանն ա պա գա բժիշկ նե րին խոր հուրդ է տա լիս ընտ րել այն 
մաս նա գի տութ յու նը, որն ա ռա վոտ յան ոգ ևո րում է արթ նա նալ

Կ լի նի կա կան օր դի նա տորն ա մեն օր նոր սկսվող կյան քի ա կա նա տես է

Բժշ կութ յան հան դեպ սե րը հնդիկ ու սա նո ղու հուն փո խանց վել է պա պի կից

Ա պա գա դե ղա գե տը հան րա պե տութ յան լա վա գույն մաս նա գետ նե րից է ցան կա նում դառ նալ

Ա պա գա բժիշկ նե րը 5:2 հաշ վով հաղ թա նակ են տա րել

 Դա սա խո սը սպա սար կել է վո լեյ բո լի աղ ջիկ նե րի Եվ րո պա յի ա ռաջ նութ յան խա ղե րը

Սի րիա յից վե րա դար ձած ա պա գա բժիշկն ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի տևա կան, 
բարդ ու հե տաքր քիր ըն թաց քը հաղ թա հա րում է բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ

Ի մա ցա ծով չբա վա րար վե լը` հա ջո ղութ յուն նե րի գրա վա կան

Անց կաց վեց բադ մին թո նի և  սե ղա նի թե նի սի մրցա շար

ԵՊԲՀ հյուրեր

29ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու նեց նեյ րո գի տութ յան պրո ֆե սոր Ա լան  Կա լու ե ֆին



ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի «Հ րա ժեշտ պա տա-
նե կութ յա նը» խո րագ րով ա վար տա կան մի ջո ցա ռու մը 
բաց երկն քի տակ էր, դպրո ցի շինհ րա պա րա կում:

Դպ րո ցի հիմ ա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը մեկ նար-
կել էին 2019 թվա կա նի նո յեմ բե րին, պետք է ա վարտ-
վեին 2021 թվա կա նի ամ ռա նը, սա կայն դեռ ըն թաց քի 
մեջ են:   Քա նի որ ար դեն շրջա նա վարտ ա շա կերտ նե-
րը չու նե ցան հնա րա վո րութ յուն սո վո րե լու դպրո ցի շեն-
քում, ո րո շե ցին ա վար տա կան մի ջո ցա ռում անց կաց-
նել հենց հա րա զատ կրթօ ջա խի տա րած քում:

«Թ ևա կո խում եք կյան քի նոր փուլ, ո րը հա գե ցած է 
լի նե լու մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ, ո րո շում ե րով, 
ընտ րութ յուն ներ կա տա րե լով:  Ձեր ու նա կութ յուն ներն 
ու գի տե լիք նե րը, ո րոնք ձեռք եք բե րել այս տա րի նե-
րին, ծա ռա յեց նե լու եք  Ձեր երկ րին, ժո ղովր դին, ըն տա-
նիք նե րին»,- դի մե լով հե րա ցիա կան նե րին՝ նշեց ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ հրա ժեշտ 
են տա լիս դպրո ցին, բայց ոչ ըն կեր նե րին և, ա ռա վել ևս, 
ու սու ցիչ նե րին, ո րոնց շնոր հիվ կա րո ղա ցել են ամ բող-
ջա կան պատ կե րա ցում ստեղ ծել այն մեծ կյան քի վե րա-
բեր յալ, որն այ սօր վա նից ի րենց առջև է:

«Այդ կյան քը շատ հե տաքր քիր է, լի դժվա րութ յուն նե-
րով, մար տահ րա վեր նե րով, հնա րա վո րութ յուն նե րով: 
 Ցան կա նում եմ, որ յու րա քանչ յուր դժվա րութ յուն, ո րը 
ձեր առջև ծա ռա նա, դառ նա հնա րա վո րութ յուն:  Ձեր 
հնա րա վո րութ յուն նե րը ծա ռա յեց րեք ա ռա ջին հեր թին 
հայ րե նի քին, մեր  Հա յաս տա նին, ու նե նաք եր ջա նիկ, 
ան փոր ձանք ա պա գա»,- ընդգ ծեց բժշկա կան բու հի ղե-
կա վա րը: 

Ն րա գնա հատ մամբ՝ դպրո ցում ի րա կա նաց վող 
հիմ ա նո րո գու մը ևս  մեկ օ րի նակ է, թե ինչ պի սի պա-
տաս խա նատ վութ յամբ է պետք վե րա բեր վել պար-
տա վո րութ յուն նե րին: Օ րի նակ է նաև ջան քե րի, ո րոնք 
բժշկա կան բու հը, դպրո ցի ղե կա վա րութ յու նը ներդ նում 
են սո վո րող նե րի հա մար՝ ժա մա նա կա կից հար թակ նե-

րի ստեղծ ման, կրթութ յու նը մի ջազ գա յին հնա րա վո-
րութ յուն նե րով հա մադ րե լու ուղ ղութ յամբ:

« Հայ րե նի քում աշ խա տելն ա ռանձ նա հա տուկ եր ջան-
կութ յուն է: Ընտ րութ յուն կա տա րե լիս միշտ հի շեք, որ 
այդ ընտ րութ յու նը հայ րե նի քում ի րա կա նաց նե լը եր-
ջան կութ յան հիմքն է: Եր բեք մի կորց րեք կա պը դպրո-
ցի, ու սու ցիչ նե րի և  հայ րե նի քի հետ:  Սա ա մուր հա ջո-
ղութ յուն նե րի գրա վա կանն է»,-հա վե լեց ռեկ տո րը:

« Հե րա ցի» դպրո ցի հիմ ա նո րո գում ի րա կա նաց վում 
է Ա սիա կան զար գաց ման բան կի մի ջոց նե րով և ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ:

 Շինհ րա պա րա կում մի ջո ցառ ման անց կա ցու մը պա-
տա հա կան չէր, այն հա տուկ խոր հուրդ ու ներ. այն է՝ հե-
տա գա կյան քը նա խագ ծել ու կա ռու ցել ա մուր հիմ քե րի 
վրա և  ո րա կով:

«Կ յան քը, ինչ պես և  շեն քը պետք է ճիշտ նա խագ ծել և 
 կա ռու ցել, որ պես զի ու նե նաք ա մուր կա ռույց:  Մաղ թում 
եմ, որ ստա ցած գի տե լիք նե րը, հայ րե նա սի րութ յու նը, 
ար ժե քա յին հա մա կար գը գլխա վո րեն ձեզ հե տա գա 
կյան քում և  հա ջո ղութ յուն նե րում»,-« Հե րա ցի» ա վագ 
դպրո ցի տնօ րեն  Նա րի նե  Սարգս յա նի խոսքն էր՝ ուղղ-
ված շրջա նա վարտ նե րին:

Ին տե րակ տիվ, տո նա կան, մշա կու թա յին և  ազ գա յին 
շնչով հա գե ցած բա ցօթ յա մի ջո ցառ մա նը ներ կա էր նաև 
կրթութ յան փոր ձա գետ, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
գոր ծիչ Ա նա հիտ  Բախշ յա նը, ո րը կոչ ա րեց ա շա կերտ-
նե րին լի նել պար տա ճա նաչ և  պա տաս խա նա տու:

Ն շենք, որ « Հե րա ցի» ա վագ դպրոցն այս տա րի ու նի 
160 շրջա նա վարտ` 114-ը կեն սա քի միա կան են թա հոս-
քից: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի դի մորդ է դպրո ցի 107 
շրջա նա վարտ:

Դպ րո ցը տա րի ներ շա րու նակ ա ռանձ նա նում է հան-
րա պե տութ յան դպրոց նե րի շար քում շրջա նա վարտ նե-
րի` բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն ներ 
ըն դուն վե լու հա ջող ված ցու ցա նիշ նե րով:

ՀԵՐԱՑԻԱԿԱՆՆԵՐԻՆՄԵԾԿՅԱՆՔ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՑԻՆՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ
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Իրադարձություն



« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
հան դի սա վո րութ յամբ բաց վեց վի րա բու ժա կան մաս նա-
գի տութ յուն նե րով գործ նա կան հմտութ յուն նե րը կա տա-
րե լա գոր ծե լուն ուղղ ված « Թա մազ յան վի րա բու ժութ յան 
դպրո ցը», ո րը կկրի « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան 
ինս տի տու տի նախ կին ղե կա վար, ան վա նի բժիշկ-գիտ-
նա կան  Համ լետ  Թա մազ յա նի ա նու նը:  Ռեկ տո րա տի 
ընդ լայն ված կազ մով նիս տը նվիր ված էր լու սա հո գի 
 Համ լետ  Թա մազ յա նի 75-ամ յա հո բել յա նին, ո րը լրա-
ցավ մա յի սի 1-ին:

 Հատ կան շա կան է, որ 1990-ա կան նե րին հենց պրո ֆե-
սոր  Համ լետ  Թա մազ յանն էր նման նա խա ձեռ նութ յուն 
կյան քի կո չել վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում: Ն րա 
ղե կա վար ման տա րի նե րին վի րա բու ժա կան այս խո շոր 
դարբ նո ցում գործ նա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րող նե րը՝ 
իր ա շա կերտ նե րը, ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են վի րա-
բու ժա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րի, հա մա գու-

մար նե րի, գրան ցել բա զում հա ջո ղութ յուն ներ:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, խո սե լով ա վագ ըն կե րոջ, ա կա նա վոր վի-

րա բույժ  Համ լետ  Թա մազ յա նի մա սին, նշեց, որ ծա նո թա ցել է նրա հետ 1987 թվա-
կա նին և  եր բեք չէր պատ կե րաց նի, որ տա րի ներ անց բժշկա կան հան րութ յան 
դա տին հանձն վե լու է մի դպրոց, ո րը ժա մա նա կին հիմ ադ րել է հենց պրո ֆե սոր 
 Թա մազ յա նը:

« Շատ խի զախ էր իր ո րո շում ե րի մեջ, ի րեն բնու թագ րող վի րա բու ժա կան կո լո-
րի տով, եր բեք չէր հան դուր ժի վի րա բու ժա կան ոչ հա րիր կեց վածք»,- ներ կա նե րին, 
 Թա մազ յան ըն տա նի քի ան դամ ե րին ող ջու նե լով՝ ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը: Ն րա 
գնա հատ մամբ`  Համ լետ  Թա մազ յա նը հայ մար դու ի րա կան կեր պար էր, բա ցա ռիկ 

հնա րա վո րութ յուն նե րով օժտ ված վի րա բույժ, 
ո րը կանգ նած է այ սօր վա վի րա բու ժութ յան 
ա կունք նե րում:

«Այդ դպրո ցը կեր տեց վի րա բու ժութ յան սե-
րուց քը, ո րի շրջա նա վարտ նե րը, սո վո րող նե րը 
դար ձան վի րա բու ժութ յան հիմ ա կան շար ժիչ 
ու ժը՝ ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ, ամ բիո նի 
վա րիչ ներ: Այդ դպրո ցի հիմ քում էր  Համ լետ 
 Սեր գե յի չի բուռն ցան կութ յու նը՝ տես նել ար ժա-
նի վի րա բույժ ներ, ո րոնք հե տա գա յում կա րող 
էին հա մալ րել այն բա նա կը, ո րը ստեղ ծել էր 
սո վե տա կան բժշկութ յու նը»,-ա սաց բժշկա կան 
բու հի ղե կա վա րը` հա վե լե լով, որ ա վագ գոր-
ծըն կե րը եր բեք ան տար բեր չէր իր շուր ջը կա-
տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի նկատ մամբ:

Ար մեն  Մու րադ յա նը վստա հութ յուն հայտ նեց, 
որ  Համ լետ  Թա մազ յա նը, ա կա նա տե սը լի նե-
լու դեպ քում, կհաս տա տեր հա ջո ղութ յուն նե րի 
այն ու ղին, ո րը վեր ջին տա րի նե րին որ դեգ րել է 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը:

Ա կա նա վոր վի րա բույ ժի ա նու նը կրող դպրո ցի վե րա բա ցու մը նա խան շում է բժշկա-
կան, հա մալ սա րա նա կան այս խո շոր կա ռույ ցի հե տա գա հա ջո ղութ յուն նե րը:

« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի ընդ հա նուր և  լա պա րաս կո պիկ վի-
րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ Ար մեն  Հա րութ յուն յա նը կհա մա կար գի մեկ նար-
կող հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յան՝ դպրո ցի աշ խա տանք նե րը:  Նա շուրջ 20 
տա րի աշ խա տել է  Համ լետ  Թա մազ յա նի հետ:

« Փայ լուն վի րա բույժ էր, անկրկ նե լի խա րիզ մա ու ներ, բա ցա ռիկ մարդ էր»,- նկա-
տեց Ար մեն  Հա րութ յուն յա նը` հա վե լե լով, որ մեկ նար կող ծրա գի րը կար ևոր է թե՛ 
մարդ կա յին, թե՛ վի րա բու ժա կան տե սա կե տից:

ԲԱՑՎԵԼԷ«ԹԱՄԱԶՅԱՆ

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԴՊՐՈՑ»
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Բ ժիշկ  Հա րութ յուն յա նը վստա հեց րեց, որ նո րաս տեղծ դպրո ցի մա սին 
լսե լու դեռ շատ ա ռիթ ներ կլի նեն:  Նա ող ջու նեց  Թա մազ յան ըն տա նի-
քի ան դամ ե րին բո լոր այն մարդ կանց ա նու նից, ո րոնց սրտում վառ է 
ու սուց չի հի շա տա կը:

 Համ լետ  Թա մազ յա նի դուստ րը՝ ակ նա բույժ, միկ րո վի րա բույժ 
 Լու սի նե  Բե կիրս կա- Թա մազ յա նը ե լույ թը սկսեց ըն տա նի քի կող մից 
ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յանն ուղղ ված շնոր հա կա լա կան խոս քով՝ մեջ բե րե-
լով իր հայ րի կի` « Պետք է հի շես, որ հիշ վես» տո ղե րը:

«Իմ հայ րի կը ա մե նաաշ խա տա սեր, ա մե նա հայ րե նա սեր և  ա մե նա-
հայ րիկն է ե ղել»,- ա սաց  Լու սի նե  Համ լե տի  Բե կիրս կա- Թա մազ յա նը:

 Դի մե լով դպրո ցի մաս նա կից նե րին՝ նա շեշ տեց, որ պետք է ներդ-
նել սեր, հո գի, հա կա ռակ դեպ քում ո չինչ չի ստաց վի. «30 տա րի ա ռաջ 
հայրս բա ցեց վի րա բույժ նե րի դպրոց և  հա ճախ էր ա սում, որ վի րա բույ-
ժը պետք է քնի, ապ րի հի վան դա նո ցում և  ա նընդ հատ մաս նա կից լի նի 
վի րա բու ժա կան գոր ծըն թա ցին՝ լավ վի րա բույժ դառ նա լու հա մար»:

 Թա մազ յան նե րի բժշկա կան ըն տա նի քի երկ րորդ սերն դի ներ կա յա-
ցու ցիչն ընդգ ծեց, որ ի րենք կանգ նած են լի նե լու դպրո ցի կող քին:

 Տե ղե կաց րեց, որ գե րա զան ցութ յամբ ա վար տած ա ռա ջին շրջա նա-
վար տը, որ պես նվեր, կստա նա իր հայ րի կի ոս կե նշտա րը:

 Լու սի նե  Բե կիրս կա- Թա մազ յա նը նո րաս տեղծ դպրո ցին փո խան-
ցեց նաև իր հայ րի կի ան ցած ու ղու, հի շո ղութ յուն նե րի մա սին պատ մող 
գիրք:

 Համ լետ  Թա մազ յա նը ծնվել է  Լո ռու մար զում, ա հա ին չու պա տա հա-
կան չէ, որ նա ե լույթն ամ փո փեց թու ման յա նա կան խոս քե րով, հի շեց նե-
լով, որ գործն ան մահ է:

ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նը 
ներ կա յաց րեց « Թա մազ յան վի րա բու ժութ յան դպրո ցի» կա ռուց ված քը՝ 
նշե լով, որ դպրո ցը ձևա վոր վել է ար տերկ րի նմա նա տիպ դպրոց նե րի 
փոր ձի հի ման վրա:

 Վի րա բու ժութ յամբ հե տաքրքր ված սո վո րող նե րը, « Լան ցետ» մի ջազ-
գա յին ու սա նո ղա կան ծրագ րի շրջա նա վարտ-
նե րը վի րա բու ժա կան դպրո ցում սո վո րե լու 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն կու նե նան` գոր ծուն քայ-
լե րով մո տե նա լով ընտ րած բժշկա գի տա կան 
ուղ ղութ յա նը:

 Նա խա տես վում է դպրո ցի շրջա նա կում 
պատ րաս տել կլի նի կա կան ո լոր տում գործ-
նա կան գի տե լիք նե րը հարս տաց րած և 
 կա տա րե լա գոր ծած տա րե կան 12 ա պա գա վի-
րա բույժ. ե րեք լա վա գույն նե րը կար ժա նա նան 
100 տո կոս ֆի նան սա վոր մամբ կրթա թո շա կի 
և  հինգ տա րի աշ խա տան քի հնա րա վո րութ-
յան:

 Վի րա բու ժա կան դպրո ցը կլի նի ոչ միայն 
ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յուն, այլև վե-
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ կանց կաց-
նի գոր ծող վի րա բույժ նե րի հա մար, կու նե նա 
օ տա րերկ րա մաս նա գետ նե րից ձևա վոր ված 
խումբ:

 Խա չա տուր  Մար գար յա նի փո խանց մամբ` 
ծրագ րի հա մար, որ պես կար գա խոս, ընտր վել է բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ռեկ տո րի կող մից հնչեց ված նա խա դա սութ յու նը, ո րի հա մա ձայն՝ 
այս ծրա գի րը նրանց հա մար է, ո րոնք չեն կա րող չլի նել վի րա բույժ:

Ն շենք, որ ներ կա նե րը մի ջո ցառ ման մեկ նար կից ա ռաջ ծա ղիկ ներ 
խո նար հե ցին « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի բա կում 
տե ղադր ված  Համ լետ  Թա մազ յա նի հու շար ձա նի ա ռաջ:  Մի ջո ցա ռու մը 
եզ րա փակ վեց հո բել յա րի մա սին հի շո ղութ յուն նե րի փո խա նակ ման 
ջերմ մթնո լոր տում, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան հու շագ րի ստո-
րագր մամբ:

Իրադարձություն



  Քույ րա կան գործն ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յուն նե րից մեկն է ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գում. փաստ է՝ բուժ քույ րը ոչ միայն բժշկի օգ նա կանն է, այլև 
ինք նու րույն մաս նա գետ, ո րը կոչ ված է ի րա կա նաց նել նաև մար դա սի րա կան ա ռա քե-
լութ յուն:

Աշ խար հի մի շարք երկր նե րում մա յի սի 12-ին նշում են բուժ քույ րե րի մի ջազ գա յին 
օ րը, հան գա մանք, ո րը ևս  մեկ ա ռիթ է շնոր հա վո րե լու և շ նոր հա վո րա կան խոս քեր 
ուղ ղե լու ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յուն նե րից մե կի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին` բուժ քույ րե րին:

 Հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին՝ հա մա վա րա կի դեմ պայ քարն ա ռանց բուժ քույ րե-
րի հո գա տար ու նվիր ված աշ խա տան քի անհ նար է պատ կե րաց նել:

Ա մե նօր յա աշ խա տան քի շնոր հիվ բուժ քույ րե րը նպաս տում են տասն յակ պա ցիենտ-
նե րի ա պա քին մա նը: 

 Բուժ քույ րե րը ներ կա յումս ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի ա մե նա մե ծա թիվ աշ խա տա-
կից ներն են, և բժշ կա կան պրակ տի կա յում բուժ ծա ռա յութ յուն նե րի հիմ ա կան մա սը 
մա տու ցում է բա ցա ռա պես բուժ քույ րա կան անձ նա կազ մը:

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բուժ քույր Ա նա հիտ 
Օ հան յա նը «Է րե բու նի» պե տա կան բժշկա կան քո լեջն ա վար տե լուց հե տո ան մի ջա-
պես աշ խա տան քի է ան ցել սրտա բա նութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում, 
տա սը տա րի աշ խա տե լուց հե տո մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կել է 
ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նում:

« Հա մա տե ղութ յամբ նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի նախ կին հոս պի տալ թե րա-
պիա յի ամ բիո նում էի աշ խա տում, ներգ րավ ված էի հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րում, մաս նա վո րա պես՝ Եր ևան յան հի վան դութ յան ու սում ա սիր ման մեջ»,-հի շե լով 
գոր ծու նեութ յան մեկ նար կի տա րի նե րը՝ պատ մում է տի կին Ա նա հի տը:

Ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նում աշ խա տան քից հե տո նա ե րեք տա րով 
Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն ներ մեկ նե լու աշ խա տան քի ա ռա ջարկ է ստա նում:

Այն տեղ եր կա րաձգ վել է պայ մա նա գի րը: Աշ խա տել է լայն ճա նա չում ու նե ցող անգ-
լիա կան, եվ րո պա կան հի վան դա նոց նե րից մե կի քի միո թե րա պիա յի բաժ նում` ձեռք բե-
րե լով մեծ փորձ ու հմտութ յուն ներ:

 Վե րա դար ձից հե տո՝ վեր ջին 11 տա րում նրա հիմ ա կան աշ խա տա տե ղը « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լիրն է: 

« Մինչև բժշկա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լը չէի պատ կե րաց նում, 
որ կնվիր վեմ այդ գոր ծին:  Ջու թա կի էի գնում և  պատ րաստ վում էի մաս նա գի տա նալ 
ե րաժշ տա կան ուղ ղութ յամբ, սա կայն ա ռող ջա կան խնդիր ու նե ցա, մատս վաս վել էր, 
և  մորս օ րի նա կով ընտ րե ցի բուժ քույ րա կան գոր ծը»,- ա սում է Ա նա հիտ Օ հան յա նը:

Ն րա մայ րը՝  Մա րուս յա Ա վե տիս յա նը, ևս  ողջ կյան քը նվի րել էր « Քույ րա կան գործ» 
մաս նա գի տութ յա նը:

 Նախ քան « Մու րա ցա նում» աշ խա տե լը տի կին Ա նա հի տը աշ խա տել է մե ծա հա սակ-
նե րի հետ, սա կայն, ինչ պես փոք րե րի, այն պես էլ մե ծե րի դեպ քում քույ րա կան գոր ծի 
բա զա յին կրթութ յու նը, հիմ քը նույնն է:

Աշ խա տան քի անց նե լով հա մալ սա րա նա կան բժշկա կան կազ մա կեր պութ յու նում՝ 
նրան հա ջող վում է ման կա կան պրո ֆի լով աշ խա տող բուժ քույ րե րով մեծ թիմ կազ մել 
և  ա ռաջ նոր դել իր են թա կա նե րին:

Ն րանց, ո րոնք պատ րաստ վում են ընտ րել այս մաս նա գի տութ յու նը, խոր հուրդ է 
տա լիս զին վել համ բե րութ յամբ և  հա մար ձա կութ յամբ:

 Փոք րե րի հետ աշ խա տե լը, փոր ձա ռու բուժք րոջ գնա հատ մամբ, շատ հե տաքր քիր է, 
պետք է կա րո ղա նալ հաս կա նալ նրանց լե զուն, ան գամ ա մե նա փոք րե րի, ո րոնք չեն 
կա րող փո խան ցել ան հանգս տութ յուն նե րը:

Ա ռա ջին հար ցը, որ տա լիս է աշ խա տան քի ըն դուն վել ցան կա ցող նե րին՝ այն է, թե 
ին չու են ու զում աշ խա տել, պա տաս խա նից շատ բան է կախ ված:

« Շեշ տը դրված է նրա վրա, թե ինչ են պա տաս խա նում: Ե թե ա սում են, որ ցան կա-
նում են բուժ քույր դառ նալ, նշա նա կում է, որ պատ րաստ են այդ ծա ռա յութ յա նը, ա ռա-
քե լութ յա նը»,-ընդգ ծում է « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր 
բուժ քույ րը` հա վե լե լով, որ նո րա վարտ նե րին ա վե լի հեշտ է սո վո րեց նել և  ու սու ցա նել, 
քան ար դեն ո րո շա կի փորձ ու նե ցող մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե-
րին:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆԵՐԵՔՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ
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 Պատ մա կան ակ նարկ
 Պա տա հա կան չէ, որ մաս նա գի տա կան տո նը նշում են հենց այդ օ րը:  Մա յի սի 12-ը 

հայտ նի բուժ քույր Ֆ լո րենս  Նայ թին գեյ լի ծննդյան օրն է:
Ղ րիմ յան պա տե րազ մի ըն թաց քում հենց նա է կազ մա կեր պել գթութ յան քույ րե-

րի՝ աշ խար հում ա ռա ջին ծա ռա յութ յու նը: 1854-ին  Նայ թին գեյ լը մեկ նեց  Թուր քիա, 
իսկ այ նու հետև Ղ րիմ` այ ցե լե լու հի վան դա նոց ներ:

Ն րան ու ղեկ ցում էին նաև 38 օգ նա կան ներ, ո րոնց թվում էին գթութ յան քույ րեր և 
 միանձ նու հի ներ:  Հա տուկ հետ ևո ղա կա նութ յամբ Ֆ լո րեն սը սկսեց խնա մել ռազ մի 
դաշ տում վի րա վոր ված նե րին:

 Լա զա րե թում նրա գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ զգա լիո րեն նվա զեց մա հա ցութ-
յուն նե րի թի վը:

 Հա յաս տա նի բուժ քույ րե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բուժ քույր  Գե ղա նուշ Ս տե փան յա նը նաև 
ԵՊԲՀ սրտա նո թա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի լա բո րանտ է:  Նա սկզբում մտա-
ծել է բժիշկ դառ նա լու մա սին, սա կայն հե տո ըն դուն վել է բժշկա կան քո լեջ՝ ընտ րե-
լով բու ժա կի մաս նա գի տութ յու նը:

« Բուժք րոջ մաս նա գի տութ յու նը շատ կար ևոր մաս նա գի տութ յուն է, դրա կան 
բազ մա թիվ հատ կա նիշ ներ ու նի. հո գա տա րութ յուն, գթասր տութ յուն, ջեր մութ-
յուն, մար դա սի րութ յուն, ամ բողջ օ րը աշ խա տում ես հի վան դի հետ, դառ նում նրան 
հա րա զատ:  Բուժ քույ րե րը մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ պայ քա րում են մար դու 
ա մե նա թանկ հարս տութ յան՝ ա ռող ջութ յան հա մար: Եր բեք չեմ զղջա ցել այս մաս-
նա գի տութ յունն ընտ րե լուս հա մար, ե թե ժա մա նա կը հետ պտտվեր՝ կրկին իմ մաս-
նա գի տութ յու նը կընտ րեի: 1994 թվա կա նից առ այ սօր « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բուժ քույրն եմ, մինչ այդ աշ խա տել եմ տար բեր 
հի վան դա նոց նե րում՝ նո րած նա յին պա թո լո գիա յում, հե տո վե րա կեն դա նաց ման և  
ին տեն սիվ թե րա պիա յի բա ժան մուն քում՝ որ պես ա վագ բուժ քույր: 2004 թվա կա նից 
առ այ սօր  Հա յաս տա նի բուժ քույ րե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահն եմ:  Մենք բա վա-
կա նին մեծ աշ խա տանք ներ ենք կա տա րում հան րա պե տութ յու նում:  Բո լոր մար զե-
րում ու նենք ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յու ղեր, 2010-ին նաև Ար ցա խում ենք ստեղ ծել 
 Բուժ քույ րե րի ա սո ցիա ցիա, որն այժմ գոր ծում է»,-նշում է նա:

Ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հը շեշ տում է, որ բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում եր են կազ-
մա կերպ վում, այդ թվում՝ ար տերկ րի կո լե գա նե րի հետ հե ռա հար կոն ֆե րանս ներ. 
« Հան դի պում եր ենք ու նե նում տար բեր մար զե րում, կազ մա կեր պում քույ րա կան 
գոր ծի դա սըն թաց ներ: Ես բժշկա կան հա մալ սա րա նում ևս  դա սա վան դում եմ, քույ-
րե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ եմ վա րում, որն իր մեջ նե րա ռում է 
ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յուն, ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն, վի րա բու ժութ յուն:  Պետք 
է նշեմ, որ բո լո րը շատ ակ տիվ և  ոգ ևոր ված մաս նակ ցում են դա սըն թաց նե րին: 
 Զու գա հե ռա բար դա սա վան դում եմ նաև հե նա կե տա յին բժշկա կան քո լե ջում, մե թո-
դա կան հար ցե րով ղե կա վար եմ նաև ԵՊԲՀ քո լե ջում»:

 Գե ղա նուշ Ս տե փան յա նը կար ևո րում է բուժ քույ րեր դե րը հատ կա պես վեր ջին 
տա րի նե րին՝ պա տե րազ մի և  կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի ժա մա նակ, երբ 
աշ խա տում էին ծառ նա բեռն ված, պայ քա րում եր կու ճա կա տով: « Սա կայն դա չխան-
գա րեց մեզ, որ պես զի մենք մեր աշ խա տանք նե րը պատ վով կա տա րենք»:

 Հե րա ցիա կա նը նշում է նաև, որ մշտա պես հա սա նե լի է բո լոր բուժ քույ րե րի հա-
մար՝ հատ կա պես վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի ՇՄԶ-նե րի հար ցով. 
« Գի տակ ցում եմ, որ պետք է նրանց ա ռաջ նոր դենք, օգ նենք, կար գա վո րենք քույ-
րա կան գոր ծը:  Բայց, պետք է նշեմ, որ մեր աշ խա տան քին ուժ ու ե ռանդ են տա լիս 
մեր ղե կա վար նե րը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ-
յամբ, բո լո րից ան չափ շնոր հա կալ եմ:  Բուժ քույ րե րը մշտա պես նրանց ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում են»:

Գլ խա վոր բուժ քույ րը նշում է նաև, որ « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի բո լոր ա վագ բուժ քույ րե րը ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տում 
ա վե լաց նում են ի րենց գի տե լիք նե րը՝ մե նեջ մեն թի դա սըն թաց նե րին ին տեգր վե լով:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բուժ քույր, միա վոր ված 
վի րա հա տա կան բլո կի ա վագ բուժ քույր Ա մալ յա Գ րի գոր յա նը 1995 թվա կա նից 
մինչ օրս աշ խա տում է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում: 1995-
2006թթ. աշ խա տել է որ պես վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քի բուժ քույր, իսկ 2006-
2012թթ.՝ որ պես վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քի վի րա հա տա րա նի ա վագ բուժ քույր: 

2012-ից մինչ օրս աշ խա տում է որ պես միա վոր ված վի րա հա տա կան բլո կի ա վագ 
բուժ քույր և, միա ժա մա նակ, « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր 
բուժ քույրն է:  

Իրադարձություն



Ան գամ կարճ ժա մա նակ նրա աշ խա տան քին հետ ևե լով՝ անհ նար է չնկա տել բու-
ժաշ խա տո ղի հա ղոր դակց ման ճկուն հմտութ յուն նե րը թե՛ բու ժա ռու նե րի, թե՛ բու ժանձ-
նա կազ մի հետ շփվե լու, կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք կա տա րե լու կա րո ղութ յու նը:

«Առ հա սա րակ բուժք րոջ աշ խա տան քը ինձ հա մար մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է, 
քա նի որ մենք՝ բուժ քույ րերս, մար դու կյան քի հետ գործ ու նենք։ Ինչ վե րա բե րում է 
գլխա վոր բուժք րոջ աշ խա տան քին՝ պա տաս խա նատ վութ յու նը կրկնա պատկ վում է»,- 
ընդգ ծում է Ա մալ յա Գ րի գոր յա նը:

Ն րա գնա հատ մամբ` բուժ քույ րը պետք է օժտ ված լի նի մաս նա գի տա կան հմտութ-
յուն նե րով, մար դա սի րութ յամբ, նե րո ղամ տութ յամբ և, ա մե նա կար ևո րը, լի նի հո գե-
բան:

« Դա է իմ աշ խա տան քի հիմ ա կան գրա վա կա նը»,- հա վե լում է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բուժ քույ րը:

ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նո ցում աշ խա տող քույ րա կան գոր ծի 
մաս նա գետ նե րի ա մե նա մեծ ցան կութ յունն է աշ խա տել խա ղաղ պայ ման նե րում՝ զերծ 
մա լով հա մա վա րակ նե րից, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ա ռաջ ծա ռա ցող այլ 
խնդիր նե րից, ո րոնց պատ ճա ռով գրանց վում են մարդ կա յին կո րուստ ներ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի և  ու սա նո ղա կան 
հան րա կա ցա րան նե րի բուժ կե տի բուժ քույ րե րին շնոր հա վո րե լով մաս նա գի տա կան օր վա առ-
թիվ, ռեկ տո րա տում շնոր հա կա լագ րեր հանձ նեց՝ եր կա րամ յա, անձն վեր և  բա րե խիղճ աշ խա-
տան քի հա մար:

 Բու հի ղե կա վա րը մեկ ան գամ ևս  կար ևո րեց և  ե րախ տի քի խոս քեր հղեց քույ րա կան գոր ծի 
մաս նա գետ նե րին՝ կա տա րած կար ևոր աշ խա տան քի և ն վիր վա ծութ յան հա մար։

«Սր տանց շնոր հա վո րում եմ ձեզ՝ ռեկ տո րա տի և  հա մալ սա րա նի ա նու նից։  Ձեր աշ խա տան-
քը ծայ րա հեղ կար ևոր է և գ նա հատ ված։  Ձեր աշ խա տան քի արդ յուն քը ժո ղովր դի գթասր տութ-
յան կի զա կե տում է գտնվում»,- ընդգ ծեց բժշկա կան բու հի ղե կա վա րը` խնդրե լով գնա հա տան քի 
խոս քե րը փո խան ցել նաև մյուս բո լոր գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնք ի րենց տե ղե րում պա հում են 
ա ռող ջա պա հա կան ճա կա տը, անհ րա ժեշտ դեպ քե րում` ռազ մա ճա կա տը։

 Նա տե ղե կաց րեց, որ հա մալ սա րա նի ու շադ րութ յան կենտ րո նում են քույ րա կան գոր ծի 
կրթութ յան ձևա չա փի փո փոխ ման, բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու ծրագ րե րը, որ պես զի 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի մեծ փորձն ու գի տե լիք նե րը հան գեց նեն նոր ձեռք բե րում ե րի։

 Ռեկ տո րա տի նիս տում Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռանձ նա հա տուկ անդ րա դար ձավ բու ժաշ խա-
տող նե րին բռնութ յան են թար կե լու օ րերս գրանց ված ար տա կարգ դեպ քին։

 Նա ընդգ ծեց, որ նման մի ջա դե պե րը պա տիվ չեն բե րում հայ ժո ղովր դի դա րա վոր քա ղա-
քակր թութ յա նը։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը կոչ ա րեց ան տար բեր չանց նել նման դեպ քե րի կող քով։
Դ րանք պետք է ար ժա նա նան նախ՝ հա սա րա կութ յան քննա դա տութ յա նը, ա պա՝ ի րա վա պահ 

մար մին նե րի հա մար ժեք գնա հա տա կա նին։
 Բու ժաշ խա տող նե րի մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր ված ռեկ տո րա տի նիս տում նա շեշ տեց, որ 

մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան ար ժե քը գե րա կա է և  ա ռաջ նա յին։
Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող կազ մա կերպ չա կան, 

կար գա պա հա կան հար ցե րին։
Կր թութ յան, կլի նի կա կան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րը` ըստ ո լորտ նե րի, զե կու ցե ցին ըն-

թա ցիկ աշ խա տանք նե րի և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին։

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԵՐ՝ՔՈՒՅՐԱԿԱՆԳՈՐԾԻ
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 Գի տութ յան ու ար վես տի մի ջազ գա յին STARMUS 
(Stars and Music) 6-րդ  փա ռա տոնն այս տա րի կանց-
կաց վի  Հա յաս տա նում։  Սեպ տեմ բե րի 5-10-ը Եր ևա նում 
կթևա ծի գի տութ յան և  ար վես տի շուն չը։ 25  Նո բել յան 
մրցա նա կա կիր դա սա խո սութ յուն նե րով հան դես կգա 
 Կա րեն  Դե միրճ յա նի ան վան մար զա հա մեր գա յին հա-
մա լի րում։ 

STARMUS փա ռա տո նը միա վո րում է աշ խար հահռ չակ 
գիտ նա կան նե րի, տիե զե րագ նաց նե րի, ե րա ժիշտ նե րի, 
 Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր նե րի՝ նպա տակ ու նե-
նա լով ո գեշն չել և կր թել հե տա զո տող նե րի նոր սերն դի: 

Փառատոնը հա մա տե ղում է ար վես տը, ե րաժշ տութ-
յու նը և  գի տութ յու նը՝ բա րե լա վե լու գի տա կան ո լոր տում 
հա ղոր դակ ցութ յու նը։ 

STARMUS-ի խորհր դի ան դամ եր են տիե զե րագ նաց Ա լեք սեյ 
 Լեո նո վը, Queen ռոք խմբի ան դամ Բ րա յան  Մե յը, աշ խար հահռ-
չակ գիտ նա կան Է մա նո ւել  Շար պանտ յեն, աստ ղա ֆի զի կոս ներ  Ջիլ 
 Թար տերն ու  Ռո բերտ Ո ւիլ յամ սը, ե րա ժիշտ  Փի թեր  Գեբ րիե լը, փա-
ռա տո նի հե ղի նակ և  հիմ ա կան կազ մա կեր պիչ, հայ աստ ղա ֆի զի-
կոս  Գա րիկ Իս րա յել յա նը, գի տութ յան ու ար վես տի ո լորտ նե րի այլ 
հե ղի նա կա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ: STARMUS-ի խորհր դի ան դամ էր 
նաև անգ լիա ցի ֆի զի կոս-տե սա բան, տիե զե րա բան, աստ ղա ֆի զի կոս 
Ս թի վեն  Հո քին գը, ո րի նա խա ձեռ նութ յամբ փա ռա տո նի շրջա նա կում 
ընդգրկ վեց գի տութ յան հան րայ նաց ման (science communication) ո լոր-
տը։ 

Օ րերս Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի հյուրն էր  Գա րիկ Իս րա-
յել յա նը։ Ն րա խոս քով՝ STARMUS-ն  այս տա րի նվիր ված կլի նի  Մարս մո լո րա-
կին․ փա ռա տո նի խո րա գիրն է «50 տա րի  Մար սի վրա»։ « Փա ռա տո նը ստեղ ծել 
ենք ես և Queen խմբի կի թա ռիստ Բ րա յան  Մե յը։ 2016 թվա կա նից սկսե ցինք Ս թի-
վեն  Հո քին գի մե դալ ներ շնոր հել կի նոար վես տի, ե րաժշ տութ յան և  գի տութ յան 
(science writing) ո լորտ նե րում։  Վեր ջին մե դա լը ստա ցել է կա նա դաա մե րի կա ցի 
բիզ նես մագ նատ, ներդ րող, ճար տա րա գետ և գ յու տա րար Ի լոն  Մաս կը», - նշեց 
 Գա րիկ Իս րա յել յա նը։ 

 Փա ռա տո նը, նրա տե ղե կաց մամբ, հա մա գոր ծակ ցում է  Հա յաս տա նի բու հե րի 
հետ, և  կազ մա կեր պիչ ներն ու րախ կլի նեն փոխ գոր ծակ ցել նաև ԵՊԲՀ-ի հետ։ 

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը մեծ գո հու նա կութ յամբ պատ րաս տա կա մութ-
յուն հայտ նեց՝ հնա րա վոր ա մեն ին չով ա ջակ ցե լու փա ռա տո նի անց կաց մա նը, 
ինչ պես նաև հի շեց րեց, որ բժշկա կան բու հը 2016 թվա կա նի ապ րի լին հյու րըն-
կա լել էր 5  Նո բել յան մրցա նա կակ րի՝ կեն սա բան ներ Աա րոն  Չե խա նո վե րին 
(Իս րա յել), Ա դա  Յո նա թին (Իս րա յել), քի մի կոս և  ֆի զի կոս  Դեն  Շեխտ մա նին 
(Իս րա յել), պա թո լո գիստ  Ջոն  Ռո բին Ո ւո րե նին (Ավստ րա լիա) և  քի մի կոս Էյ-Ի-
չի  Նե գի շիին ( Ճա պո նիա), իսկ 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին՝ ևս 2  Նո բել յան 
մրցա նա կակ րի՝ քի միա յի ո լոր տում հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող ա կա-
նա վոր գիտ նա կան ներ  Բեն  Ֆե րին գա յին և Ֆ րեյ զեր Ս տոդ դար տին։
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Օ րերս մեկ նար կեց մո լե կու լա յին ի մու նո լո գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի տա րե կան եր կօր յա գի տա ժո ղո վը:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը բու հի և ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ա նու նից ող ջու նեց գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին:

 Կար ևո րե լով կլի նի կա կան ի մու նո լո գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի հիմ ախն դիր նե րը՝ 
նա ընդգ ծեց քննարկ վող թե մա նե րի ար դիա կա նութ յու նը:

Բժշ կութ յան մեջ չկա ոչ մի ճյուղ, որն ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի չկապ վի կա յուն և, 
միա ժա մա նակ, ճկուն ի մու նա յին հա մա կար գի հետ: Ի մու նո լո գիա յի նշա նա կութ յունն 
անգ նա հա տե լի է բժշկա գի տութ յան զար գաց ման ար դի փու լում:

«Շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված բա վա կա նին մե ծա ցել է 
ա լեր գիա նե րի տա րած վա ծութ յու նը: Որ պես մաս նա գետ՝ ինչ պես ա լեր գո լոգ-
նե րը, այն պես էլ թե րապևտ նե րը, ըն տա նե կան բժիշկ նե րը, թո քա բան նե րը, 
քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան նե րը, ին ֆեկ ցիո նիստ նե րը, մաշ կա բան ներն ու ման-
կա բույժ նե րը շա րու նա կա բար պետք է կա տա րե լա գոր ծեն ի րենց հմտութ յուն-
նե րը բժշկա գի տութ յան այս ո լոր տում»,-ա սաց նա:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու-
նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, կլի նի կա կան ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ Ար մի նե  Հա կոբ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց մայր բու հին և  ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րին մաս նակ ցութ յան հա մար: Ն րա խոս քով՝ եր կօր յա գի տա ժո-
ղո վի ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին ա ռաջ նա յին ի մու նա յին ան բա վա րա րութ-
յուն նե րը, մի շարք ա լեր գիկ հի վան դութ յուն ներ, վեր ջին նե րիս ախ տո րոշ ման 

և  վար ման մե թոդ նե րը:
 Մո լե կու լա յին ի մու նո լո գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի հայ կա կան ա սո ցիա-

ցիա յի տա րե կան եր կօր յա գի տա ժո ղո վի ա ռա ջին զե կույ ցը ներ կա յաց-
րեց ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, կլի նի կա կան 
ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ար մի նե  Հա կոբ յա նը՝ «Եղ ջե րա ցան և  
ան գիոայ տուց» թե մա յով:

« Ժա ռան գա կան ան գիոայ տու ցը հազ վա դեպ հան դի պող հի վան դութ-
յուն է, որն ա լեր գիկ հի վան դութ յուն նե րի շար քում ա մե նա ծան րե րից է, և 
 մեր երկ րում ու նի բարձր մա հա ցութ յուն՝ անհ րա ժեշտ կան խար գե լիչ դե-
ղե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով»,-ընդգ ծեց Ար մի նե  Հա կոբ յա նը՝ ներ-
կա յաց նե լով խնդրին վե րա բե րող մի շարք հար ցեր:

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև ա լեր գիկ հի վան դութ յուն նե րի լա բո-
րա տոր ախ տո րոշ մա նը, ո րը ներ կա յաց րեց ա լեր գո լոգ-ի մու նո լոգ 
Ս ևան Ի րից յա նը, քննարկ վե ցին կլի նի կա կան դեպ քեր:

 Գի տա ժո ղո վի երկ րորդ օ րը հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե-
րի կող մից ներ կա յաց վեց հինգ զե կույց՝ նվիր ված ա լեր գիկ հի վան-
դութ յուն նե րի տար բեր դրսևո րում ե րին, դրանց ախ տո րոշ մանն ու 
բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րին: Երկ րորդ օ րը մեկ նար կեց 
Ար մի նե  Հա կոբ յա նի՝ « Դե ղո րայ քա յին ա լեր գիա, պրո վա կա ցիոն 
փոր ձեր» զե կույ ցով:  Կար ևո րե լով թե ման՝ նա նշեց, որ ընտր ված 
նյու թը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նել դե ղե րի կողմ ա կի ազ դե ցութ-
յան և  դե ղե րի նկատ մամբ գերզ գա յու նութ յան միջև տար բե րութ-
յու նը, բա ցա հայ տել այն դե ղա մի ջոց նե րը, ո րոնք ա ռա վել հա ճախ 
են ա ռա ջաց նում ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ, ցույց տալ դե ղո րայ քա յին 

գերզ գա յու նութ յան ա ռա վել ծանր մաշ կա յին դրսևո րում ե րը:
ԵՊԲՀ ա լեր գո լո գիա յի և կ լի նի կա կան ի մու նո լո գիա յի ամ բիո-

նի ա սիս տենտ, աս պի րանտ  Մա րիամ  Մով սիս յա նը հան դես ե կավ 
«Ա լեր գիկ ռի նիտ, ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա կա կից մո-
տե ցում ե րը», «Բ րոն խիալ ասթ մա, ախ տո րոշ ման և  բուժ ման 
նոր թար մա ցում ե րը» թե մա նե րով զե կույց նե րով:  Գի տա ժո ղո վին 
հա ջոր դա բար ե լույթ ու նե ցան նույն ամ բիո նի դո ցենտ  Սո նա 
 Հա րութ յուն յա նը՝ «Ա տո պիկ դեր մա տիտ», իսկ դո ցենտ  Զա րու հի 
 Կա լիկ յա նը՝ «Սնն դա յին ա լեր գիա ներ» զե կույց նե րով:

 Գի տա ժո ղո վը նա խա տես ված էր ա լեր գո լոգ նե րի, թե րապևտ-
նե րի, ըն տա նե կան բժիշկ նե րի, թո քա բան նե րի, քիթ-կո կորդ-
ա կան ջա բան նե րի, ին ֆեկ ցիո նիստ նե րի, մաշ կա բան նե րի ու 
ման կա բույժ նե րի հա մար, ո րին մաս նակ ցե ցին մաս նա գետ ներ 
ինչ պես  Հա յաս տա նից, այն պես էլ Ֆ րան սիա յից,  Գեր մա նիա յից և 
Ի րա նից:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱՅԻԵՎ

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝

ՈԼՈՐՏԻՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻԴԻՏԱԿԵՏՈՒՄ
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Բ ժիշկ-օր դի նա տոր Ի րի նա  Մել նի չեն կո յի զե կույ ցը ճա նաչ վել է 
քաղց կե ղը վե րապ րած նե րի հա մաեվ րո պա կան հա մա գու մա րի լա վա-
գույ նը։

 Մա յի սի 4-6-ը Ի տա լիա յի  Թու րին քա ղա քում տե ղի ու նե ցավ 
« Քաղց կե ղը վե րապ րած նե րի հա մաեվ րո պա կան (Pan-European Net-
work for Care of Survivors after Childhood and Adolescents Cancer)» 
27-րդ  հա մա գու մա րը, ո րին մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ ԵՊԲՀ ման-
կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի 3-րդ 
 կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ի րի նա  Մել նի չեն կոն։ Ն րա կող մից 
ու ղարկ ված թեզն ըն դուն վել էր որ պես բա նա վոր զե կույց լիա գու մար 
նիս տին:

Ի րի նա  Մել նի չեն կո յի՝ « Հա յաս տա նում քաղց կե ղը վե-
րապ րած ե րե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի և  ե րի տա սարդ-
նե րի հա մար կլի նի կա յի ստեղծ ման ու ղի նե րը» թե մա-
յով զե կույ ցը ճա նաչ վեց քաղց կե ղը վե րապ րած նե րի 
հա մաեվ րո պա կան հա մա գու մա րի լա վա գույն զե կույց:

ԵՊԲՀ-ի սի մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րո նը «Աստ ղիկ» 
բժշկա կան կենտ րո նի հետ կազ մա կեր պել էր ա ռա ջին բու ժօգ-
նութ յան դա սըն թաց՝ « Սիրտ թո քա յին վե րա կեն դա նա ցում» թե-
մա յով (Basic Life Support), ո րի շրջա նա կում բժշկա կան կենտ րո նի 
շուրջ 1200 աշ խա տա կից վե րա պատ րաստ վեց և  ձեռք բե րեց անհ-
րա ժեշտ հմտութ յուն ներ:

 Սի մուլ յա ցիոն կուր սը վա րե ցին ԵՊԲՀ դա սա խոս ներ  Մա րի նե 
 Ղա ջո յանն ու  Ջեմ մա  Հա րութ յուն յա նը՝ սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի 
ղե կա վար  Սու րեն  Հով հան նիս յա նի գլխա վո րութ յամբ։ Ն շենք, որ 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը վե րա պատ րաստ վել 
են ար տերկ րի հե ղի նա կա վոր ու սում ա կան կենտ րոն նե րում:

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

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

 Վե րա պատ րաստ վե լու հա մար ցան կա ցող նե րը կա րող են դի-
մել սի մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րոն:

ԵՊԲՀՕՐԴԻՆԱՏՈՐԻԿԱՐԵՎՈՐՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ

ԱՌԱՋԻՆԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆԴԱՍԸՆԹԱՑ

Գիտություն



Ս տո մա տո լոգ նե րի ա ռա ջին հայ-ռու սա կան վե հա ժո-
ղո վին բաց ման խոս քով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ գի տութ-
յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը, ո րը 
վե հա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին փո խան ցեց ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի ող ջույ նի ու ղեր ձը։ « Հայ-ռու սա կան գի-
տա կան, կրթա կան, կլի նի կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
հար թա կում անց կաց վող բո լոր նմա նա տիպ նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րը մեզ հա մար հա տուկ կար ևո րութ յուն են 
ներ կա յաց նում։   Շատ ու րախ ենք, որ հայ և  ռուս մաս նա-
գետ նե րի միջև հաս տատ ված շփու մը շա րու նա կա կան է», 
- նշեց  Կոնս տան տին Են կո յա նը։

ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, 
 Հա յաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա-
գահ, թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
 Լա զար Ե սա յա նի խոս քով՝ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 
խնդիր նե րը խթան են նոր ձեռք բե րում ե րի և մտ քե րի 
փո խա նակ ման հա մար։ « Մենք՝ ստո մա տո լո գիա յի ո լոր-
տի պա տաս խա նա տու ներս, պար տա վոր ենք նոր, ա վե լի 
բարձր մա կար դա կի հասց նել հան րա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան խնդիր նե րի լու ծու մը՝ օգ տա գոր ծե լով գի տե լիք նե րի 
ժա մա նա կա կից մա կար դա կը, գի տութ յան ձեռք բե րում ե-
րը, մի ջազ գա յին նշա նա կութ յան բարձր տեխ նո լո գիա նե-
րը։ Այս ճա նա պար հին մեծ դեր է խա ղում վե հա ժո ղով ե-
րի և  սե մի նար նե րի կազ մա կեր պու մը»,-ընդգ ծեց  Լա զար 
Ե սա յա նը։   

 Ռու սաս տա նի ստո մա տո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա-
խա գահ,  Սանկտ  Պե տեր բուր գի Ի.Պ.  Պավ լո վի ան վան 
ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սում ա-
կան գծով պրո ռեկ տոր Անդ րեյ  Յար յո մեն կոն  Լա զար Ե սա-
յա նին պարգ ևատ րեց կայ սե րա կան ճե նա պա կե ափ սեով։ 

Թ վա յին ստո մա տո լո գիա յի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, 
ՌԺԲՀ բժշկա կան ինս տի տու տի օր թո պե դիկ ստո մա տո լո-
գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ հրա վիր յալ պրո ֆե սոր 
 Սամ վել Ապ րես յա նը ու րա խութ յամբ փաս տեց, որ սե փա-
կան նպաստն է բե րել մաս նա գի տա կան դաշ տում հայ-ռու-
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման գոր ծում։ 

 Լա զար Ե սա յանն, իր հեր թին,  Հա յաս տա նի ստո մա տո-
լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի ոս կե մե դալ նե րով պարգ ևատ րեց 
Անդ րեյ  Յար յո մեն կո յին և  Սամ վել Ապ րես յա նին։   

 Վե հա ժո ղո վի ըն թաց քում դա սա խո սութ յուն նե րով հան-
դես ե կան  Հա յաս տա նի և  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան լա-
վա գույն մաս նա գետ նե րը։

ԵՊԲՀ վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և 
 դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Գա գիկ 
 Հա կոբ յա նը ներ կա յաց րեց « Մուլ տի դիս ցիպ լի նար մո տե-
ցում դեմ քի էս թե տի կա յի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցում» 
վեր տա ռութ յամբ զե կույ ցը։ 

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա-
յա նը հան դես ե կավ «Ս տո մա տո լո գիա կան ծա ռա յութ յան 
վի ճա կը  Հա յաս տա նում» թե մա յով զե կույ ցով։ 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻԱՌԱՋԻՆՀԱՅ-ՌՈւՍԱԿԱՆ
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 Ռուս մաս նա գետ նե րից Անդ րեյ  Յար յո մեն կոն և  Սամ վել 
Ապ րես յա նը մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րին «NCI COVID-
19-ի բար դութ յուն նե րը բե րա նի խո ռո չում» և «Թ վա յին 
տեխ նո լո գիա ներ րը ստո մա տո լո գիա յում» թե մա նե րով զե-
կույց նե րը։ 

 Ռու սաս տա նի ստո մա տո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա-
խա գա հի տե ղա կալ  Ռի նատ  Սա լե ևի զե կույցն անդ րա-
դար ձավ տա րեց և  ծեր հի վանդ նե րի կյան քի ո րա կի ու-
սում ա սի րութ յան հար ցա թեր թիկ նե րի օգ տա գործ ման 
հե ռան կար նե րին, իսկ  Ռու սաս տա նի բժիշկ նե րի միութ յան 
փոխ նա խա գահ, գի տութ յան և  տեխ նի կա յի բնա գա վա-
ռում ՌԴ կա ռա վա րութ յան մրցա նա կի դափ նե կիր Դ միտ րի 
Տ րու նի նը ներ կա յաց րեց ծնո տի ա տամ աբ նա յին կա տա րի 
թվա յին վե րա կանգն ման նոր մե թո դը։ 

Ս տո մա տո լոգ նե րի ա ռա ջին հայ-ռու սա կան վե հա ժո ղո-
վին ներ կա էր նաև ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր, Ս տո մա-
տո լո գիա յի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի ռե գենտ  Բեդ րոս 
 Յավ րու  Սա կու կը, ո րի զե կույ ցը վե րա բե րում էր ե րե խա նե-
րի բե րան-դի մա յին մկա նա յին դիս ֆունկ ցիա յին։ 

 Վե հա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը քննար կե ցին ծխա խո տի 
ազ դե ցութ յու նը բե րա նի խո ռո չի ա ռող ջութ յան վրա՝ ի դեմս 
ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Վա հե Ա զատ յա նի՝ «Ծ խա խո տի վա սա կար ազ դե ցութ-
յան դրսևո րում ե րը բե րա նի խո ռո չում  վա սի նվա զեց ման 
ռազ մա վա րութ յուն» խո րագ րով զե կույ ցի։ 

Գիտություն



ԵՊԲՀ 100-ամ յա կի և բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի հիմ ադր-
ման 15-ամ յա կին նվիր ված ու սա նո ղա կան գի տա կան կոն ֆե րան սը՝ ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ, կրում էր 
« Տո կու նութ յուն և  հետտ րավ մա տիկ աճ» խո րա գի րը:

 Կոն ֆե րան սի շրջա նա կում ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին զե կույց ներ հետև-
յալ թե մա նե րով՝ « Հո գե մարմ ա կան հի վան դութ յուն ներ. բրոն խիալ ասթ մա», 
« Հո գե բա նա կան տրավ մա և  հաղ թա հար ման մե խա նիզմ ե րը», « Սե՞ր. զգաց-
մու՞նք, թե՞ կախ վա ծութ յուն», « Կա րո տախտ», « Կորս տի վիշտ», « Սի րո հո գե-
բա նութ յուն: Ինչ պես է մեր ու ղեղն ընտ րում՝ ում սի րել», « Հո գե մարմ ա կան 
հի վան դութ յուն ներ. շա քա րա յին դիա բետ», « Մո տի վաց նող մո տի վա ցիա», 
« Հիպ նոս», « Մահ վան հո գե բա նութ յուն», «Ինք նութ յան դի սո ցիա տիվ խան-
գա րում», « Հո գե սո մա տի կա», « Հո գե բա նա կան զենք», « Դե սո ցիա տիվ 
խան գա րում եր»:

Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Խա չա տուր  Գաս պար յա նի 
խոս քով՝ 15 տար վա ըն թաց քում ամ բիոնն ան ցել է գոր ծու նեութ յան բե ղուն 
ճա նա պարհ:  Վեր ջին տա րի նե րի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քը 
նվիր ված է « Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հո գե բա նա կան տրավ մա յի միջ սերն-
դա յին փո խան ցում» թե մա յին: Ամ բիո նի կող մից հրա տա րակ վել են ու սում-

նա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ և  ա վե լի քան 100 գի տա կան հոդ ված: Այն 
հետ ևո ղա կան աշ խա տանք է տա նում նաև «Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան 
ա կումբ» գի տա կան ու սա նո ղա կան խմբա կի հետ, ո րի շրջա նա կում տա րին 
եր կու ան գամ կազ մա կերպ վում է ու սա նո ղա կան կո ֆե րանս:

Անդ րա դառ նա լով կա յա ցած հան դիպ մա նը՝ բժշկա կան հո գե բա նութ յան 
ամ բիո նի վա րի չը նշեց, որ տրավ մա յի հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման հա-
մար շատ կար ևոր է տո կու նութ յու նը: « Տո կու նութ յու նը մեր նե րուժն է, ներ-
քին պո տեն ցիա լը, ո րով հան դես ենք գա լիս այս կյան քում:  Գո յութ յուն ու-
նեն մշա կու թա յին ա ռաձ նա հատ կութ յուն ներ. յու րա քանչ յուր ըն տա նիք ու նի 
տրավ մա յին դի մա կա յե լու իր ձևե րը»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ հա սա-

րա կութ յան առջև ծա ռա ցած ա մե նագլ խա վոր խնդիրն այն 
է, որ անհ րա ժեշտ է ոչ թե վե րապ րել տրավ ման, այլ ընտ րել 
ա պա քին ման ճա նա պար հը, ո րը կօգ նի հաղ թա հա րել տրավ-
մա յի հետ ևանք նե րը:

Ն շենք, որ բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նում «Բժշ կա-
կան հո գե բա նութ յուն» ա ռար կա յի ու սու ցում անց կաց վում 
է դա սա խո սութ յուն նե րի և  գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
ձևով:  Բա կա լավ րիա տում այն դա սա վանդ վում է ստո մա-
տո լո գիա կան, դե ղա գի տա կան, ընդ հա նուր բժշկութ յան և 
 ռազ մաբժշ կութ յան ֆա կուլ տետ նե րի 2-րդ  կուր սում, իսկ մա-
գիստ րա տու րա յում՝ բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում` հիմ ա կան և  

ընտ րո վի դա սըն թաց նե րի ձևով: Ու սում ա ռութ-
յան գոր ծըն թա ցում կի րառ վում են ին տե րակ տիվ 
մե թոդ ներ, ֆիլ մե րի, ներ կա յա ցում ե րի դի տում և 
քն նար կում, ինք նու րույն աշ խա տանք:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝

ՆՎԻՐՎԱԾԲԺՇԿԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԱՄԲԻՈՆԻՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ15-ԱՄՅԱԿԻՆ
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2022/2023 ու սում ա կան տա րում բու հե րի ըն դու նե լութ յան գոր ծըն թա ցի ա ռա-
ջին փու լի արդ յունք նե րով՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան է դի-
մել 1000-ից ա վե լի դի մորդ: Այն 40 տո կո սով ա վե լի է բու հի կող մից հատ կաց-
ված 696 (605 վճա րո վի և 91 անվ ճար) տե ղից:

ԵՊԲՀ ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տու քար տու ղար 
 Կոս տան դին  Մա նուկ յա նի խոս քով՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա-
կան և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ նե րում այս տա րի ևս  թա փուր տե ղեր հա-
վա նա բար չեն լի նի:

Ինչ պես նշեց ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տու քար տու ղա րը՝ դե-
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տին հատ կաց ված 90 տե ղի (85 վճա րո վի և 5 անվ ճար) 
հա մար դի մել է 73 դի մորդ, և  այս տեղ հիմ ա կան փու լից հե տո հնա րա վոր է 
ման թա փուր տե ղեր, ո րոնք էլ, ըստ ա մե նայ նի՝ ինչ պես նա խորդ տա րի, կհա-
մալր վեն լրա ցու ցիչ փու լի ա վար տից հե տո:

 Հի շեց նենք, որ դի մորդ ներն ապ րի լի 15-ից մա յի սի 10-ը կենտ րո նաց ված, ներ-
բու հա կան և  ա ռա ջին փու լի միաս նա կան քննութ յա նը մաս նակ ցե լու, ընտ րած 
մաս նա գի տութ յու նը նշե լու հա մար ըն դու նե լութ յան դի մում-հայ տը ներ կա յաց-
րել են առ ցանց` գնա հատ ման և  թես տա վոր ման կենտ րո նի dimord.am կայ քում:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան երկ քա ղա քա ցի նե րի և  օ տա րերկ րա ցի նե րի, 
օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րը տվյալ ու-
սում ա կան տա րում ա վար տած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի՝ ա ռա ջին փու լում ըն դու-
նե լութ յան դի մում-հայտ չներ կա յաց րած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի, տվյալ տար վա 
ա մա ռա յին զո րա կո չից զո րացր ված կամ մինչև հու լի սի 31-ը զո րացր վող դի-
մորդ նե րի ըն դու նե լութ յան դի մում-հայ տերն ըն դուն վում են երկ րորդ փու լում՝ 
հու նի սի 26-ից հու լի սի 1-ը՝ մինչև ժա մը 17։00-ն:

 Հիմ ա կան փու լի մրցույթն անց կաց վում է մեկ մաս նա գի տութ յան (անվ ճար և 
վ ճա րո վի) հայ տագր մամբ:

 Հան րա պե տա կան ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վը հիմ ա կան մրցույ թի արդ յունք-
նե րը հաս տա տում է մինչև տվյալ տար վա հու լի սի 18-ը:

 Միաս նա կան քննութ յուն նե րը կազ մա կերպ վում են տվյալ տար վա հու նի սի 
1-ից մինչև հու լի սի 10-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

ԲԺՇԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄԱՅՍՏԱՐԻԵՎՍ

ԹԱՓՈՒՐՏԵՂԵՐՉԵՆԼԻՆԻ.ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻԹԻՎԸ

40ՏՈԿՈՍՈՎԱՎԵԼԻԷՀԱՏԿԱՑՎԱԾՏԵՂԵՐԻՑ

Կրթություն



Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ-
բիո նում անց կաց վեց հեր թա կան վի րա բու ժա կան օ լիմ պիա դան, 
ո րին ակ տիվ մաս նակ ցում էր ընդ հա նուր բժշկութ յան և ս տո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի հա յա խոս և  մի ջազ գա յին ու սա նող նե րից 
շուրջ 60 հո գի, ո րոնք մրցում էին այս կի սամ յա կում ձեռք բեր ված 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րով։ 

Մր ցույթն անց կաց վեց հինգ տար բեր կա տե գո րիա յում։ Ու սա նող-
նե րը ցույց տվե ցին հան գույց ներ դնե լու ի րենց ճկուն հմտութ յուն նե-
րը, ա րագ մտա ծե լու և  կողմ ո րոշ վե լու ու նա կութ յուն նե րը, հյուս ված-
քա յին պրե պա րատ նե րի վրա դրե ցին ընդ հատ մաշ կա յին կա րեր և 
մր ցե ցին վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի կի րառ ման հմտութ յուն նե րով։ 

Ու սա նող նե րի աշ խա տան քը գնա հա տան քի ար ժա նա ցավ օ պե-
րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նի 
վա րիչ, բ.գ.դ․, պրո ֆե սոր Ս.Լ. Օր դու յա նի կող մից, ո րը կար ևո րեց ու-
սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յունն ու սում ա գի տա կան և  ու սում ա-

փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րում և  շեշ տեց, որ օ լիմ-
պիա դա նե րը նպաս տում են ու սա նող նե րի ձեռք բե րած 
տե սա կան և  գործ նա կան գի տե լիք նե րի ամ րապնդ մա նը։ 

Ժ յու րիի կազ մում էին  Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Մ.Մ. 
 Մի րի ջան յա նը,  Վի րա բույժ նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա-
ցիա յի փոխ նա խա գահ, բ.գ.դ․, պրո ֆե սոր Ս.Ա. Ս տե փան-
յա նը, Եր ևան քա ղա քի գլխա վոր վի րա բույժ, բ.գ.թ․, Ս.Ս. 
 Շահ բազ յա նը, ինչ պես նաև « Լան ցետ» մի ջազ գա յին վի-
րա բու ժա կան ծրագ րի կոր դի նա տոր նե րը։ 

Օ լիմ պիա դա յի ըն թաց քում թի մե րը ներ կա յա ցան նա-
խա պես նկա րա հան ված կար ճա մետ րաժ տե սա հո լո վակ-
նե րով, ո րոնք կրում էին հու մո րա յին բնույթ և  ար տա ցո լում 
էին ու սա նող նե րի կող մից օ լիմ պիա դա յին պատ րաստ վե-
լու ողջ ըն թաց քը։ 

Ող ջույ նի խոս քից հե տո ու սա նող նե րը մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յամբ հաղ թա հա րե ցին օ լիմ պիա դա յի հիմ ա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րը։ « Թեև վեր ջին տա րի նե րին նվա զել 
է ընդ հա նուր վի րա բու ժա կան մաս նա գի տութ յուն նե րով 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի թի վը, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ճե լի է տես նել այս-
քան ե րի տա սարդ վի րա բույժ նե րի մի վայ րում՝ հա մախմբ ված մեկ 
նպա տա կի շուրջ»,-հա վե լեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի վի րա բու ժա կան կլի նի կա յի ղե կա-
վար, պրո ֆե սոր Մ.Մ.  Մի րի ջան յա նը։ 

 Մեկ շա բաթ անց օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի ամ բիո նում կրկին գի տա կան մի ջո ցա ռում էր՝ 
այս ան գամ տե ղի ու նե ցավ օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 
 տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի գի տա կան խմբա կի՝ այս ու սում-
նա կան տար վա ա վար տա կան գի տա կան կոն ֆե րան սը, ո րի ըն-
թաց քում ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին գի տա կան զե կույց ներ 
սիր տա նո թա յին վի րա բու ժութ յան, նյար դա վի րա բու ժութ յան և  
ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ։

 Կոն ֆե րան սին հյու րըն կալ վել էին ո լոր տի լա վա գույն մաս նա-
գետ նե րը՝ նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, բ․գ․դ․, պրո-
ֆե սոր Ռ․Վ․  Ֆա նարջ յա նը, ա նէս թե զիո լո գիա յի, ռեա նի մա տո լո-
գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ, բ․գ․դ․, պրո ֆե սոր 

Ի․Է․  Մալ խաս յա նը, հետ բու հա կան շա րու նա կա կան կրթութ յան սիր տա նո թա յին 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, բ․գ․դ․, պրո ֆե սոր Տ․Լ․  Սուլ թան յա նը, «Աստ-
ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի էն դոկ րին վի րա բու ժութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար, 
ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, բ․գ․թ Ա․Մ․  Վար ժա պետ յա նը։
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 Կոն ֆե րան սի մեկ նար կը տրվեց օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ-
յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ, բ․գ․դ․, 
պրո ֆե սոր Ս․Լ․ Օր դու յա նի կող մից, ո րը, ող ջու նե լով ու սա-
նող նե րին, շեշ տեց ու սում ա գի տա կան աշ խա տանք նե րում 
ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յան կար ևո րութ յու նը և  հույս 
հայտ նեց, որ ամ բիո նի կող մից կազ մա կերպ վող գի տա կան 
զե կու ցում ե րը և  օ լիմ պիա դա նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան՝ 
նոր թափ հա ղոր դե լով ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին։

Ա նէս թե զիո լո գիա յի, ռեա նի մա տո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ի րի նա  Մալ խաս յա նը 
գնա հա տեց ամ բիո նում ու սա նող նե րի կող մից կա տար վող 
աշ խա տան քը և  շեշ տեց, որ կոն ֆե րան սը հիա նա լի հնա-
րա վո րութ յուն է ու սա նո ղութ յան հա մար՝ ի րենց մաս նա գի-
տա կան կա յաց ման դժվար ճա նա պար հին։  Կոն ֆե րան սի 
մեկ նարկն ազ դա րա րե ցին ա պա գա նյար դա վի րա բույժ նե-
րը, ո րոնք ներ կա յաց րին գի տա կան զե կույց ներ գլխու ղե ղի 
թա րա խա կույ տե րի և ն յար դա յին հա մա կար գի բնա ծին մալ ֆոր մա ցիա նե րի վե րա բեր յալ, 
ին չը մեծ գնա հա տան քի ար ժա նա ցավ նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե-
սոր  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նի կող մից։

Ա պա գա ա նո թա յին վի րա բույժ նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա նո-
թա յին վի րա բու ժութ յան ար դիա կան հար ցե րով գի տա կան զե կույց-
նե րը վե րա բե րում էին նե րար գան դա յին սրտա յին վի րա բու ժութ յա-
նը, ներ քին քնա յին զար կե րա կի խցա նում ե րին և  ար հես տա կան 
ռիթ մա վար նե րին։ « Մեր կյան քի կար ևո րա գույն ո րո շում ե րից մե-
կը մաս նա գիութ յան ընտ րութ յունն է, ո րի հա մար դուք ար դեն կա-
տա րել եք ձեր ա ռա ջին քայ լը՝ ընտ րե լով, որ պես մաս նա գի տութ-
յուն, բժշկութ յու նը, իսկ այ սօր, դուք է՛լ ա վե լի խո րա նա լով, ընտ րել 
եք ձեզ հա մար որ պես նեղ մաս նա գի տութ յուն՝ վի րա բու ժութ յու նը, 
որն, ինչ խոսք, ա ռանձ նա նում է ա ռա վել պատ վախնդ րութ յամբ», 
- իր խոս քում նշեց հետ բու հա կան շա րու նա կա կան կրթութ յան 
ֆա կուլ տե տի սիր տա նո թա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր  Տիգ րան  Սուլ թան յա նը՝ մաղ թե լով գոր ծըն կեր նե րին նո-
րա նոր ձեռք բե րում եր։ 

 Կոն ֆե րանսն ամ փոփ վեց ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յա նը ոչ սպե-
ցի ֆիկ՝ խո ցա յին կո լի տին, ներ զա տա կան հա մա կար գի ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րին, 
վի րա բու ժա կան ժա մա նա կա կից ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րին վե րա բե րող գի տա կան զե-
կույց նե րով, ո րոն ցում աչ քի ընկ նող գի տա կան մա կար դա-
կը մեծ գնա հա տան քի ար ժա նա ցավ ընդ հա նուր վի րա-
բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Ար մեն  Վար ժա պետ յա նի 
կող մից։ 

 Վի րա բու ժա կան գի տա ժո ղո վը եզ րա փակ վեց ու սա նո-
ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ  Տիգ րան Ա լեք սան յա նի 
կող մից, որն իր խոս քում կար ևո րեց օ պե րա տիվ վի րա-
բու ժութ յան և  տե ղագ րակ յան ա նա տո միա յի գի տա կան 
խմբա կի կար ևո րութ յու նը հա մալ սա րա նի ու սում ա կան 
աշ խա տանք նե րում և  զե կու ցող նե րին շնոր հեց հա վաս-
տագ րեր։ 

Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո-
միա յի ամ բիո նին կից ար դեն գրե թե մեկ տաս նամ յակ գոր-
ծող վի րա բու ժա կան խմբա կում պրո ֆե սոր Ս․Լ․ Օր դու յա-
նի շնոր հիվ ա ռա ջին ան գամ ներդր վեց ու սա նո ղի կող մից 
ու սա նո ղին դա սա վան դե լու մշա կույ թը, ին չի արդ յուն քում 
ու սա նող նե րը վի րա բու ժա կան հմտութ յուն նե րը կա տա րե-
լա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն ստա ցան, ո րը հե տա գա յում 
մեծ դեր խա ղաց ու սա նող նե րի նեղ մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման հար ցում։

2015 թվա կա նից սկսած՝ վի րա բու ժութ յան գի տա կան խմբա կում շեշ տը դրվում է միմ-
յանց փոխլ րաց նող եր կու կար ևոր բա ղադ րի չի՝ գործ նա կան հմտութ յուն նե րի և  տե սա կան 
գի տե լիք նե րի ու սուց ման վրա, ինչն ընդ լայ նել է ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ-
ված ու սա նող նե րի թի վը։  Ներ կա յումս ամ բիո նի կող մից ի րա կա նաց վող գի տա հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րում նույն պես ներգ րավ ված են ու սա նո ղա կան գի տա կան խմբա-
կի ան դամ ե րը, ո րի շրջա նա կում ու սում ա սիր վում են վեր քե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից 
մար տա վա րութ յուն նե րը։ 

Կրթություն



ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի ֆի զիո լո գիա յի ա կում բը ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի և  ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան հետ հեր թա կան մի-
ջո ցա ռում էր կազ մա կեր պել՝ այս ան գամ ա ռա վել լայն մասշ տա բով, ԵՊԲՀ 
կար միր դահ լի ճում:

 Դահ լիճ մտնե լու ա մե նա կար ևոր պայ մա նը ժպիտն էր, ո րով ու սա նող նե րը՝ 
դա սա խոս նե րի ղե կա վա րութ յամբ, պատ րաստ վել էին մի ջո ցառ մա նը:

Ունկն դիր նե րի թվում էին պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ա վագ ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը։

ԵՊԲՀ-ի ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում ար դեն 3-րդ  տա րին է՝ ինչ ամ բիո նի 
ա վագ դա սա խոս, ֆի զիո լոգ  Կա րի նե  Մել քում յա նի ղե կա վա րութ-
յամբ գոր ծում է ֆի զիո լո գիա յի ա կում բը:

 Դա սա խո սի փո խանց մամբ` ու սա նո ղա կան այդ կա ռույ ցը ոչ թե 
խմբակ է, այլ ա կումբ, քա նի որ այս տեղ վե րա նում են ո ւա նող-
դա սա խոս պաշ տո նա կան սահ ման նե րը և  հա վա սա րը հա վա սա-
րին սկզբուն քով ա կում բա յին ձևա չա փի տասն յակ հե տաքր քիր 
քննար կում եր են անց կաց վում։

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, 
որ ոչ առ ցանց հան դի պում ե րը ու սա նող նե րի մե ծա քա նակ ներգ-
րավ վա ծութ յամբ նշա նա կա լից են։

«Ու րախ ենք, որ ա պա գա բժիշկ նե րը գի տա կան լայն գոր ծու-
նեութ յան մաս նա կից են։  Ձեր գի տե լիք նե րով պետք է քայ լեք դե-
պի գի տութ յուն»,-ա սաց պրո ֆե սոր Են կո յա նը` շեշ տե լով, որ ող-
ջու նե լի է նաև ու ղե ղին նվիր ված զե կու ցում ե րի առ կա յութ յու նը։

 Նա նշեց, որ ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն նաև գի տե-
լիք ներ ձեռք բե րել «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում, ո րը բաց է հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա մար։  Նա հոր դո րեց գի տե լիք նե րը մար տահ-

րա վեր հա մա րել։ Ինչ պես նաև մաղ թեց ա պա գա բժիշկ նե րին՝ վառ 
աչ քե րով ու փայ լող մտքով ըն թա նալ ա ռաջ։

ԵՊԲՀ ՈւԽ ու սում ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
 Նա րեկ  Շա լուն ցը ու սա նո ղա կան կա ռույ ցի ա նու նից ող ջու նեց մաս-
նա կից նե րին, ինչ պես նաև ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նին՝ ղե կա վար պրո-

ֆե սոր Դ րաս տա մատ  Խու դա վերդ յա նի ղե կա վա րութ-
յամբ՝ կար ևո րե լով բո լոր այն մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոնք 
կազ մա կերպ վում են ի նպաստ բու հում կրթութ յան 
և  գի տութ յան զար գաց մա նը։ Ինչ պես մի ջո ցառ ման 
ընտր ված խո րա գիրն էր հու շում, ֆի զիո լո գիա յի հե-
տաքր քիր գույ նե րից մի քա նի սը բա ցա հայտ վե ցին 
ա կում բա կան ու սա նող նե րի զե կույց նե րում:  Մեկ նար կը 
տրվեց 2-րդ  կուր սի ու սա նող Մ հեր  Կուր ղին յա նի՝ 
« Սի նապ սա յին հա ղոր դում և շր ջա փա կում» զե կույ ցով։

3-րդ  կուր սի ու սա նող Ա րաք սի  Գաս պար յա նը 
ներ կա յաց րեց « Վա խի ա ռա ջաց ման և  ամ րապնդ-
ման մե խա նիզմ ե րը», 4-րդ  կուր սի ու սա նող  Սո նա 
 Խա չատր յա նը` « Մագ նե զիու մի դե րը սրտի գոր-
ծա ռույ թում» զե կույ ցը, 2-րդ  կուր սի ու սա նող Ան-
նա  Սարգս յա նը խո սեց «Է լեկտ րասր տա գիր» թե-

մա յի մա սին, Է րիկ  Հա կոբ յա նը՝ «Ի մու նի տե տի գաղտ նիք ներ», 
 Վան նե սա  Համ բար ձում յա նը « Հոր մո նա յին ա լե կո ծութ յուն ներ` 
հղիութ յան ըն թաց քում» թե մա նե րից: 4-րդ  կուր սի ու սա նող Ա հա-
րոն  Ծա տուր յա նի՝ « Բեղմ ա վոր ման հա կա ֆի զիո լո գիա կան կամ 
հա կա բեղմ ա վոր ման ֆի զիո լո գիան» զե կույ ցով ու սա նո ղա կան 
մի ջո ցա ռու մը եզ րա փակ վեց։  Զե կու ցող նե րին բազ մա թիվ հար ցեր 
ուղղ վե ցին, քննարկ վե ցին մաս նա գի տա կան ար դի հար ցեր։

Ա կում բա յին հան դի պում ե րը՝ նա խա ձեռ նող նե րի հա վաստ-
մամբ, շա րու նա կա կան են լի նե լու։

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԸԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐՈՎ

ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՑԻՆ«ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻԳՈՒՅՆԵՐԸ»

20



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին 
ևս  ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե րի մաս նակ ցութ յամբ տասն-
յակ մի ջո ցա ռում եր են կազ մա կերպ վում։ « Ճա նա պարհ դե-
պի հա ջո ղութ յուն» խո րագ րով շա բա թօր յա հա մա ժո ղո վը այդ 
մի ջո ցա ռում ե րի թվում էր, ո րը նա խա ձեռ նել էր հան րա յին 
ա ռող ջութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ-
բիո նի դա սա խոս Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նը։

«ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նող նե րը մեր ամ բիո նում անց նում են 
« Ձեռ նե րե ցութ յուն» ա ռար կան, ո րի շրջա նա կում էլ կազ մա-
կեր պել էի “Trip to Success”  ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղո վը։ 
 Քո լե ջի սո վո րող նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ էր հա մա ժո-
ղով կազ մա կերպ վում, կար ծում եմ, որ մի ջո ցա ռու մը ստաց-
վեց:

Ու սա նող նե րը բա վա կա նին ոգ ևոր ված էին, ար դեն 
խո սում էին հա ջորդ մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ ման մա-
սին»,- նշում է Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նը։  Մի ջո ցառ ման 
ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև մի շարք 
ար դի ու հե տաքր քիր թե մա նե րի. ա ռաջ նոր դութ յու նից, 
գոր ծա րար է թի կա յից, ՍՎՈԹ վեր լու ծութ յու նից մինչև 
բիզ նես նա խագ ծեր, ոչ ֆոր մալ կրթութ յուն, դրա մաշ-
նորհ ներ։  Զե կու ցող նե րին տրվել են հա վաս տագ րեր:

Ե ղել են նաև խրա խու սա կան հա վաս տագ րեր՝ մի ջո-
ցառ մա նը ներ կա ակ տիվ ու սա նող նե րի հա մար: Չ նա-
յած ոչ աշ խա տան քա յին օր վան՝ մաս նա կից նե րի թի վը 
մեծ էր։

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էր նաև ամ բիո նի դա սա խո-
սա կան կազ մը, վա րիչ՝ Ար տա շես  Թադ ևոս յա նի գլխա-
վո րութ յամբ, ինչ պես նաև՝ ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ րեն Ա լեք-
սան  Հով հան նիս յա նը։

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԴԵՊԻՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»ԽՈՐԱԳՐՈՎ
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Օ տար լե զու նե րի ամ բիո նի դո ցենտ, բա նա սի րա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու Ս վետ լա նա  Նալ բանդ յա նի դա սե րը բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում միշտ ա ռանձ նա նում են ակ տի վութ յամբ և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան յու րա հա տուկ մո տեց մամբ։ 

 Հեր թա կան բաց դա սի թե ման այս ան գամ էֆ թա նա զիան էր։ Ու-
սա նող նե րը հե տաքր քիր քննար կում ծա վա լե ցին էֆ թա նա զիա յի 
տե սակ նե րի, տեր մի նի ա ռա ջաց ման, ի րա վա կան կար գա վոր ման և 
բժշ կա կան աշ խար հում ըն դու նե լի լի նե լու մա սին։  Կա ռու ցո ղա կան 
բա նա վե ճի ըն թաց քում ա պա գա բժիշկ նե րը կիս վե ցին էֆ թա նա զիա-
յի անհ րա ժեշ տութ յան և դ րա ան թույ լատ րե լիութ յան մա սին ի րենց 
կար ծիք նե րով՝ փոր ձե լով հիմ ա վո րել տե սա կետ նե րը։ 

 Մաս նա գի տա կան բաց դասն ու ղեկց վեց ռու սաց լեզ վի հնչյու-
նա բա նութ յա նը, քե րա կա նութ յա նը և  կե տադ րա կան նշան նե-
րին առնչ վող հե տաքրք րա շարժ հար ցե րով և  ա ռա ջադ րանք-
նե րով, ո րոնք ամ փոփ վե ցին ա սաց վածք նե րով հա մեմ ված 
մջա խա ղի մրցույ թով։ 

Ու սա նող նե րին մա տուց վող նոր դա սը վե րա բե րում էր բժշկա-
կան դարձ վածք նե րին։  Ռու սաց լեզ վին բնո րոշ և բժշ կա կան 
մի ջա վայ րում տա րած ված դարձ վածք նե րը վերց ված էին 
սրտա բա նութ յան, վաս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի, 
ակ նա բու ժութ յան ո լորտ նե րից։ 

Ա պա գա բժիշկ նե րի բազ մա կող մա նի գի տե լիք նե րի հա մալր-
մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը բժշկա կան բու հում շա րու նա-
կա կան են:

ՕՏԱՐԼԵԶՈւՆԵՐԻԱՄԲԻՈՆՈւՄՀԵՐԹԱԿԱՆ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐԲԱՑԴԱՍՆԷՐ․
ԹԵՄԱՆ՝ԷՖԹԱՆԱԶԻԱ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ներդր ված գի տե-
լի քի գնա հատ ման բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար-
գի շրջա նա կում այս ու սում ա կան տար վա 2-րդ 
 կի սամ յա կում իր հե տա զո տա կան աշ խա տան քի 
արդ յունք ներն է ներ կա յաց րել ընդ հա նուր, ստո մա-
տո լո գիա կան, դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 
287 ու սա նող:

ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ 
 կուր սի ա պա գա դե ղա գետ նե րը « Դե ղե րի քի-
միա» և « Ֆար մա կո լո գիա» ա ռար կա նե րի շրջա-
նա կում հան դես ե կան հա մակց ված զե կույց նե-
րով՝ « Հա կա պար կին սո նա յին դե ղեր», « Միգ րեն», 
« Հա կաս պի դա յին դե ղեր», « Հա կա հել մին թա յին 
դե ղեր», « Հա կասն կա յին դե ղեր», « Սե րո տո նին, սե-
րո տո նա յին ըն կա լիչ ներ, ա գո նիստ ներ և  ան տա գո-
նիստ ներ», « Քի միո թե րա պիա» թե մա նե րով:

 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նե 
 Բա լա սան յա նի խոս քով՝ հա մակց ված զե կույց նե րի 
նպա տակն է տար բեր ա ռար կա նե րի գի տե լիք նե րի 
ին տեգ րա ցիան, ո րը բու հա կան կրթութ յան կար ևո-
րա գույն հար ցե րից է:

 Կար ևո րե լով գի տե լի քի գնա հատ ման բազ մա բա-
ղադ րիչ հա մա կար գի ներդ րու մը բժշկա կան բու հում՝ 
Մ.  Բա լա սան յա նը նշեց, որ այն նպաս տում է ու սա-
նող նե րի ա ռա ջա դի մութ յան բարձ րաց մա նը, մաս-
նա գի տա կան մտա ծե լա կեր պի ճիշտ ձևա վոր մա-
նը, գի տա կան ճա շա կի զար գաց մա նը: «Փնտ րե լով, 
գտնե լով, հե տա զո տե լով նյու թեր, ո րոնք անհ րա-
ժեշտ են թե ման ներ կա յաց նե լու հա մար՝ ու սա նո ղը 
մի մա կար դա կից բարձ րա նում է ա վե լի բարձր մա-
կար դակ»,-ընդգ ծեց ամ բիո նի վա րի չը՝ ա վե լաց նե-
լով, որ դա սա խոս նե րի հետ կա տա րած հա մա տեղ 
աշ խա տան քը ոչ միայն ի նպաստ ու սա նո ղի է, այլև 
խթա նում է դա սա խոս նե րի ա ճին՝ ա նընդ հատ զար-
գա ցող բժշկութ յան և  դե ղա գի տութ յան ո լոր տում:

Ն րա խոս քով՝ գնա հատ ման բազ մա բա ղադ րիչ 
հա մա կար գում ընդգրկ ված են մեծ թվով սո վո րող-
ներ. զե կույց նե րով հան դես գա լու հնա րա վո րութ-
յուն ու նեն բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա-
նող նե րը:

ԱՊԱԳԱԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻՀԱՄԱԿՑՎԱԾ

ԶԵԿՈւՅՑՆԵՐԸ՝«ԴԵՂԵՐԻՔԻՄԻԱ»ԵՎ

«ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱ»ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ

Կրթություն



 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ռազ մաբժշ կա կան 
փոր ձաքն նութ յան խում բը կանց կաց նի « Զո րա կո չիկ նե րի 
բժշկա կան հե տա զո տութ յան և  փոր ձաքն նութ յան հիմ-
նախն դիր նե րը» և « Ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն» 
թե մա նե րով կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ, ո րոնց 
մաս նա կից նե րին կշնորհ վեն ՇՄԶ կրե դիտ ներ:

« Ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն» թե մա յով 6 շա-
բաթ յա դա սըն թա ցի հա մար մաս նա կից նե րին կշնորհ վի 
ՇՄԶ 180 կրե դիտ, իսկ « Զո րա կո չիկ նե րի բժշկա կան հե-
տա զո տութ յան և  փոր ձաքն նութ յան հիմ ախն դիր նե րը» 
թե մա յով 1 շա բաթ յա դա սըն թա ցի հա մար՝ ՇՄԶ 35 կրե-
դիտ:

 Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թա ցը նա խա տես ված է բո-
լոր մաս նա գի տութ յուն նե րով բժիշկ նե րի հա մար

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆՖԱԿՈւԼՏԵՏՈՒՄ

ՄԵԿՆԱՐԿՈւՄԷԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆՈՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ՇՄԶԿՐԵԴԻՏՆԵՐՈՎ

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը օ րերս ռազ մաբժշ կա կան ո լոր տում ու նե ցած անգ նա հա տե լի 
ներդր ման հա մար շնոր հեց պատ վոգ րեր և, շնոր հա վո րե լով պարգ ևատր վող նե րին՝ 
կար ևո րեց նրանց դերն ու գոր ծու նեութ յունն ինչ պես ա պա գա ռազ մա կան բժիշկ-
ներ կրթե լու և  ռազ մաբժշ կա կան ո լոր տում, այն պես էլ բու հի զար գաց մանն ուղղ-
ված աշ խա տանք նե րում:

 Պատ վոգ րե րի ար ժա նա ցան ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան դա-
սա վանդ ման խմբի պետ, մա յոր  Սամ վել  Սա հակ յա նը, դա սա խոս  Տիգ րան 
 Մար տի րոս յա նը, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան 
ցիկ լի դա սա խոս ներ՝ պա հես տա զո րի մա յոր  Սամ վել  Պարզ յա նը, փոխգն դա պետ 
 Գառ նիկ  Գաս պար յա նը, ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիոն պետ, բ.գ.թ. 
 Կա մո  Շա բո յա նը և ԵՊԲՀ տնտե սա կան վար չութ յան պետ  Սամ վել  Բա րո յա նը:

ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ՝ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆՈԼՈՐՏՈւՄ

ՈւՆԵՑԱԾԱՆԳՆԱՀԱՏԵԼԻՆԵՐԴՐՄԱՆՀԱՄԱՐ
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« Հե րա ցի» վեր լու ծա կա նը « Մու րա ցան» հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի ին ֆեկ ցիոն ծա ռա յութ յան 
հետ հա մա տեղ ամ փո փել է ե րե խա նե րի շրջա նում 
նկատ վող ան հայտ ծա գում ա բա նութ յամբ սուր, 
ծանր հե պա տիտ նե րի դեպ քե րի մա սին ներ կա յումս 
հայտ նի փաս տե րը:

 Սույն թվա կա նի ապ րի լի 5-ին  Միաց յալ 
 Թա գա վո րութ յու նը Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յանն է հայտ նել նախ կի-
նում ա ռողջ, մինչև 10 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա-
նում ան հայտ ծա գում ա բա նութ յամբ սուր, ծանր 
հե պա տիտ նե րի դեպ քե րի մա սին: Ա ռա ջին դեպ քե-
րից շուրջ մեկ ա միս անց՝ 2022 թվա կա նի մա յի սի 5-ի 
դրութ յամբ, Եվ րո պա կան  Միութ յան 15 երկր նե րում 
ար ձա նագր վել է հի վան դութ յան շուրջ 95 դեպք, ևս 
145-ը գրանց վել է  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յու նում: 
 Հի վան դութ յու նը գրանց վել է նաև ԱՄՆ-ում և Իս րա յե լում:

Ան հայտ ծա գում ա բա նութ յամբ սուր, ծանր հե պա տիտ նե րի բնո րոշ 
ախ տան շան ներն են՝ ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի խան գա րում եր, 
ո րոնց հա ջոր դում է դեղ նու կը (74% դեպ քե րում), փսխու մը (73% դեպ քե-
րում), կղան քի գույ նի փո փո խութ յու նը (58% դեպ քե րում), փոր լու ծութ յու-
նը (49% դեպ քե րում) և սրտ խառ նո ցը (39.5% դեպ քե րում):

 Ներ կա յումս գիտ նա կան նե րի կող մից ու սում ա սիր վում է հի վան-
դութ յան ա ռա ջաց ման մի քա նի վար կած.

 Զու գորդ ված գոր ծոն, որն ազ դում է փոքր ե րե խա նե րի վրա՝ ա վե լի 
ծան րաց նե լով սո վո րա կան, թեթև ա դե նո վի րու սա յին վա րակ նե րը կամ 
ա ռա ջաց նե լով նրանց մոտ ի մու նո պա թո լո գիա.

ա) ըն կա լութ յուն վա րա կի նկատ մամբ՝ պայ մա նա վոր ված լոք դաու նի 
պատ ճա ռով սե զո նա յին վա րակ նե րի ցածր հի վան դա ցութ յամբ,

բ) նախ կի նում տա րած կամ զու գորդ ված կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յուն,

գ) տոք սին ներ, դե ղեր կամ շրջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ,
դ) ա դե նո վի րու սա յին վա րա կի նոր տե սակ և  այլն:
 Վե րոնշ յա լի հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, որ դեպ քե-

րի հան դիպ ման հա ճա խա կա նութ յու նը չա փա զանց ցածր է, դրանց 
ծա գում ա բա նութ յան ու սում ա սի րութ յուն ներն ըն թաց քի մեջ են, և  
ան գամ, ե թե ա դե նո վի րու սա յին վա րա կը ու նի դե րա կա տա րում, հի-
վան դութ յու նը հա վա նա բար չու նի մար դուց մար դուն փո խանց վող հի-
վան դութ յան հատ կա նիշ ներ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ զգո նութ յուն պահ պա նե լու նպա տա կով, ծնող նե-
րին խոր հուրդ է տրվում ե րե խա նե րի մոտ վե րոնշ յալ ախ տան շան նե րի 
ա ռա ջաց ման դեպ քում չզբաղ վել ինք նա բու ժութ յամբ, այլ ան մի ջա պես 
դի մել մաս նա գետ նե րին, ինչ պես նաև խստո րեն հետ ևել հի գիե նա յի 
կա նոն նե րին (ձեռ քե րի լվա ցում, ռես պի րա տոր հի գիե նա և  այլն), ո րոնք 
նպաս տում են բազ մա թիվ վա րակ նե րի տա րած ման կան խար գել մա նը:

 Կար ևոր է նաև հետ ևել պաշ տո նա կան կամ հե ղի նա կա վոր աղբ յուր-
նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յա նը և  հի շել, որ սո ցիա լա կան ցան ցե-
րում հան դի պող հրա պա րա կում ե րը հա ճախ չու նեն գի տա կան հիմ ա-
վո րում, իսկ ո րոշ դեպ քե րում ակն հայտ կեղծ են:

 Սույն նյու թը նա խա պատ րաս տե լիս օգ տա գործ վել են ԵՄ ՀՎԿԱԿ և 
ԱՀԿ հրա պա րա կում ե րը:

ԱՆՀԱՅՏԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲՍՈՒՐ,

ԾԱՆՐՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻԴԵՊՔԵՐԸԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
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«Հերացի» վերլուծական
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2022 թվա կա նի մար տի 12- ին ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կեց 100 օր տևո ղութ յամբ մի նա-
խա ձեռ նութ յուն․ հա մալ սա րա նի լա վա գույն մաս նա գետ նե րը սկսե ցին ի րա գոր ծել 
«100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրա գի րը, որը կտևի մինչև հու նի սի 18-ը՝ ու ղիղ 
100 օր:

 Մար տի 12-ից սկսած համալսարանական մաս նա գետ նե րը յու րա քանչ յուր շա բաթ 
օր` ժա մը 11:00-14:00, սկսե ցին ի րա կա նաց նել անվ ճար խորհր դատ վութ յուն « Հե րա ցի» 
թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի պո լիկ լի նի կա նե րում և 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում: 

« Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի պո լիկ-
լի նի կա նե րում, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում մեկ նար կած հա-
մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յան գլխա վոր նպա տա կը ո րակ յալ բու ժօգ նութ յու նը 
բնակ չութ յա նը հա սա նե լի դարձ նելն է:

Ա կան ջի ար մա տա կան վի րա հա տութ յուն՝ 
հա մալ սա րա նա կան փոր ձա ռու մաս նա գե տի կող մից

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում շա րու նակ վում է քա ղա-
քա ցի նե րին տրա մադր վող բու ժօգ նութ յու նը:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա դի մած 27 տա րե կան ե րի տա սար դը 
գան գատ վում էր ա կան ջի թա րա խա հո սութ յու նից, գլխապ տույ տից, որն առ կա է ե ղել 
ար դեն 10 տա րի:  Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ յան կլի նի կա յում կա տար ված հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ախ տո րոշ վել է աջ ա կան ջի քրո նիկ է տի պիմ պա նիտ՝ 
բար դա ցած պո լի պով և  խո լես տեա տո մա յով: ՔԿԱ վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե-
կա վար, ա կան ջի միկ րո վի րա բույժ, ԵՊԲՀ ՔԿԱ հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի դո-
ցենտ  Գա րե գին  Մի րաք յա նի կող մից կա տար վել է ա կան ջի ար մա տա կան վի րա հա-
տութ յուն (ա սիս տենտ՝ քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան  Տաթ ևիկ Փխ րիկ յան): 

 Վի րա հատ ման արդ յուն քում դա դա րել է ա կան ջի թա րա խա հո սութ յու նը, և 
 պա ցիեն տը նշում է լսո ղութ յան լա վա ցում: 

 Տա րի ներ շա րու նակ ա ռող ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռող խնդիր
նե րը լու ծե լու հնա րա վո րութ յուն` բնակ չութ յան հա մար

« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի վի րա-
բույժ, ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նի դո ցենտ Անդ րա նիկ Օ հան յա նը բու ժա-
ռու նե րի ա ռող ջութ յան վե րա կանգն մանն ուղղ ված ԵՊԲՀ նա խա ձեռ նութ յան շրջա-
նա կում ար դեն կա տա րել է 4 վի րա հա տութ յուն:

 Փոր ձա ռու բժիշկն ընդգ ծում է, որ բնա կիչ նե րի, պա ցիենտ նե րի հա մար այս նա-
խա ձեռ նութ յու նը ե զա կի հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում: «Ինձ դի մած պա ցիենտ նե րի 
ա ռող ջա կան խնդիր ներն ու նեին տա րի նե րի պատ մութ յուն, և  շա տե րը չու նեին հնա-
րա վո րութ յուն բժշկա կան օգ նութ յուն ստա նա լու: Ու րախ եմ, որ օգ նում ենք քա ղա քա-
ցի նե րին՝ լու ծել ի րենց ա ռող ջա կան խնդիր նե րը, ո րոնք շա տե րի դեպ քում հրա տապ 
լու ծում էին պա հան ջում»,- նշում է Անդ րա նիկ Օ հան յա նը:

 Նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում նրա կա տա րած ա ռա ջին վի րա հա տութ յու նը ստո-
ծա նու կե րակ րա փո ղի բաց ված քի ճող վածքն էր։ 52-ամ յա կի նը ստա մոք սի հետ կապ-
ված խնդիր ներ էր ու նե ցել տա սը տա րի շա րու նակ։  Լի նե լով բու ժաշ խա տող` նա 
տե ղե կա ցել է այս նա խա ձեռ նութ յան մա սին և  դի մել` հնա րա վո րութ յուն ստա նա լով 
վի րա հատ վել 50 տո կոս զեղ չով։ Երկ րորդ վի րա հա տութ յու նը, ո րը կա տա րել է բժիշկ 
Օ հան յա նը, ո րո վայ նի ա ռաջ նա յին պա տի մաշ կա ճար պա յին գոգ նո ցի հե ռա ցում է: 
 Պան նի կու լի տը (են թա մաշ կա յին հյուս ված քի ման րա թե լա յին բոր բո քում) այն խնդիրն 
է, որն առ կա էր տվյալ պա ցիեն տի մոտ:

56 տա րե կան պա ցիեն տին աբ դո մի նալ պլաս տի կա կա տա րե լով՝ նա հե ռաց րել է ոչ 
միայն կոս մե տիկ, այլև ա ռող ջա կան խնդիր ներ պատ ճա ռող ճար պը: « Պար բե րա բար 
պա ցիեն տի մոտ մաշ կա ճար պա յին գոգ նո ցի ծալ քում բոր բո քա յին գոր ծըն թաց ներ 
էին ա ռա ջա նում, վեր քեր, խո ցո տում եր»,- ա սում է վի րա բույ ժը:

Մ յուս վի րա հա տութ յու նը թութ քա հա տում էր:
Այս ան գամ ևս 44 տա րե կան պա ցիեն տը եր կար տա րի ներ ու նե ցել է այս խնդի րը, 

100ՕՐ՝100-ԱՎՈՐՎԻՐԱՀԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԵՎ
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100 օր ժողովրդի թիկունքին
որն ու ղեկց վել է բար դա ցած ար նա հո սութ յամբ, թրոմ բո զով: 

Եվս մեկ պա ցիենտ, ո րը դի մել էր բժշկին 20-ամ յա աղ ջիկ 
էր` լե ղա քա րա յին հի վան դութ յամբ:

 Վի րա բույժ Օ հան յա նի վի րա հա տած բու ժա ռու նե րը բա-
րե հա ջող հետ վի րա հա տա կան բու ժում են ստա ցել և  դուրս 
գրվել հի վան դա նո ցից:

73ամ յա պա ցիեն տի բա րե հա ջող ել քով 
վի րա հա տութ յու նը

 Հա ճախ հան դի պող հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման 
հա մար կար ևոր է հի վան դութ յան բուժ մամբ զբաղ վել խնդիր-
նե րի ա ռա ջաց ման վաղ շրջա նում:

Ծ րագ րի շրջա նա կում « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի կլի նի կա յում 73-
ամ յա տղա մար դու մոտ ախ տո րոշ վել է ինֆ րա վե զի կալ օբստ-
րուկ ցիա, շա գա նա կա գեղ ձի հի պերպ լա զիա, ո րը հա մար վում է հա ճախ հան դի-
պող հի վան դութ յուն, հատ կա պես 50 տա րե կանն անց տղա մարդ կանց մոտ: Այս 
հի վան դութ յան ախ տան շան ներն են՝ դժվա րա մի զութ յուն, գի շե րա յին հա ճա խա-
մի զութ յուն, մի զար ձակ ման շի թի նվա զում, մի զար ձակ ման ու շա ցում, եր կա րա-
ցած մի զար ձա կութ յուն, մի զար ձակ ման ան զուսպ ցան կութ յուն, մի զա պար կի ոչ 
լիար ժեք դա տարկ ման զգա ցո ղութ յուն:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո-
գիա յի կլի նի կա յում 73-ամ յա տղա մար դու հա մար, որ պես հի վան դութ յան բուժ-
ման ե ղա նակ, ընտր վել է շա գա նա կա գեղ ձի տրան սու րետ րալ (ներ մի զու կա յին) 
մաս նա հա տու մը: Այն հա մար վում է բուժ ման լա վա գույն տար բե րակ` հատ կա պես 
շա գա նա կա գեղ ձի ա դե նո մա յի մի ջին և  ար տա հայտ ված ախ տան շան նե րի ժա մա-
նակ:

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում վի րա բու ժա կան մի-
ջամ տութ յունն ի րա կա նաց վել է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
գլխա վոր բժիշկ Ա րեն  Բաբ լում յա նի կող մից, ո րին մաս նակ ցել է նաև ու րո լո գիա յի 
և  անդ րո լո գիա յի կլի նի կա յի բժիշկ-ու րո լոգ Գ ևորգ  Հա րութ յուն յա նը:

 Վի րա հա տութ յունն ան ցել է բա րե հա ջող, հի վան դի վի ճա կը գնա հատ վում է 
բա վա րար:

 Շատ կար ևոր է բուժ մամբ զբաղ վել հի վան դութ յան վաղ շրջա նում, երբ դեռ մի-
զա պար կի և  ե րի կա մի ախ տա հա րում չկա:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ու րո լո գիա յի և  անդ րո-
լո գիա յի կլի նի կա յում շա գա նա կա գեղ ձի հի պերպ լա զիա յի 
բուժ ման արդ յու նա վետ ե ղա նակ է հա մար վում ներ մի զու-
կա յին մաս նա տու մը կամ տրան սու րետ րալ ռե զեկ ցիան։ Այս 
վի րա հա տութ յու նը կա տար վում է ող նու ղե ղա յին անզ գա-
յաց մամբ, երբ հա տուկ գոր ծիք է անց կաց վում մի զու կի մի-
ջո ցով մինչև մի զա պարկ ու կա տար վում է ցիս տոս կո պիա: 
Այ նու հետև գոր ծի քը փո խա րին վում է ռե զեկ տոս կո պով (այն 
գոր ծի քը, ո րի մի ջո ցով կա տար վում է վի րա հա տութ յու նը), 
և  կա տար վում է շա գա նա կա գեղ ձի գե րա ճած հյուս ված քի 
մաս նա տում։ Ա դե նո մա յի կտոր նե րը հե ռաց վում են մի զա-
պար կի լվաց ման մի ջո ցով, կա տար վում է նաև ար յու նա հո-
սող ա նոթ նե րի կո ւա գու լիա ցիա (այ րում)։  Վեր ջում տե ղադր-
վում է ե ռաճ յուղ ու րետ րալ ֆո լեյ կա թետր (խո ղո վակ, ո րի 
մի ջո ցով մի կող մից մի զա պար կը լվաց վում է ստե րիլ հե ղու-
կով, մյուս կող մից դուրս բեր վում այն)։  Վեր ջինս հե ռաց վում 
է, երբ հի վան դի մե զը մաքր վում է, դա սո վո րա բար լի նում 
է հետ վի րա հա տա կան 2-3-րդ  օ րե րին, այ նու հետև հի վան դը 
մի զում է բնա կան ճա նա պար հով, ո րոշ վում է մա ցոր դա յին 
մե զը, և տր վում են հա մա պա տաս խան խոր հուրդ ներ։

 Շա գա նա կա գեղ ձի ներ մի զու կա յին մաս նատ ման բա ցար ձակ հա կա ցու ցում ե-
րը կա րող են կապ ված լի նել ու ղեկ ցող ծանր հի վան դութ յուն նե րի հետ (սիր տա նո-
թա յին, թո քա յին, ար յան մա կար դե լիութ յան խան գա րում եր, քրո նիկ ե րի կա մա-
յին ան բա վա րա րութ յուն, շա քա րա յին դիա բետ և  այլն)։

 Վի րա հա տա կան ցու ցում երն են՝ ստոր մի զա պար կա յին խցա նում ե րը (հատ-
կա պես շա գա նա կա գեղ ձի բա րո րակ գե րա ճը), շա գա նա կա գեղ ձի ա դե նո մա յով 
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պայ մա նա վոր ված մի զու ղի նե րի բոր բո քում ե րը, ար յու նա մի զութ յու նը, մի-
զա կա պութ յու նը, մի զա պար կի քա րե րը, ինչ պես նաև մի զա պար կի և  ե րի-
կամ ե րի ախ տա հա րու մը։

 Բա ցի հա մալ սա րա նա կան ե րեք` « Հե րա ցի», « Մու րա ցան», « Մի քա յել յան» 
հի վան դա նոց նե րից, նա խա ձեռ նութ յա նը միա ցել էին նաև ԵՊԲՀ բժշկա կան 
գե նե տի կա յի ամ բիո նը և բժշ կա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա-
յին պահ պան ման կենտ րո նը:

Քա ղա քա ցի նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յու նը բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան 
վե րա կանգն մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յա նը

Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար 
Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի կող մից ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վել է 45-
ամ յա կնոջ ձախ դաս տա կի 3-րդ  մա տի տա րա ծիչ ջլի հնա ցած վաս ված քի 
և 21-ամ յա ե րի տա սար դի քթի միջ նա պա տի դե ֆոր մա ցիա յի վի րա հա տութ-
յուն ներ:  Հի վանդ նե րը գան գատ ներ չու նեն, նրանց վի ճա կը գնա հատ վում է 
բա վա րար, հետ վի րա հա տա կան բար դութ յուն ներ չեն ա ռա ջա ցել:

 Կար ևո րե լով հիվան դութ յուն նե րի վաղ ախ տո րո շում ու դրանց հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած այլ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը՝ կլի նի կա յի ղե-
կա վար, պլաս տիկ միկ րո վի րա բույժ Ար տա վազդ  Սա հակ յանն ա մեն շա բաթ 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում մաս նակ ցութ յուն է 
ու նե նում քա ղա քա ցի նե րին՝ նեղ մաս նա գի տա կան անվ ճար խորհր դատ-
վութ յուն տրա մադ րե լու գոր ծըն թա ցին:

Նա դ րա կան գնա հա տեց հան րօ գուտ նա խա ձեռ նութ յու նը՝ շեշտելով քա-
ղա քա ցի նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը:

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի
 հեր թա կան ըն դու նե լութ յու նը

Ապ րի լի 30-ին ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր-
նե րում տե ղի ու նե ցավ «100 տա րի՝ ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում կազ մա կերպ ված ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի հեր թա կան ըն-
դու նե լութ յու նը: Արդ յուն քում կա տար վել է 184 խորհր դատ վութ յուն (6%-ով 
պա կաս) և 33 վի րա հա տութ յան ցու ցում (6-ով ա վե լին՝ նա խորդ շա բաթ վա 
հա մե մատ):

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում կա տար վել է 111 խորհր-
դատ վութ յուն, տրվել է վի րա հա տութ յան 22 ցու ցում (13՝ նա խորդ շա բաթ), 

այդ թվում ակ նա բու ժա կան՝ 6, ՔԿԱ՝ 6: Ա ռա վել շատ խորհր դատ վութ-
յուն ներ ար վել են ՔԿԱ՝ 13, ակ նա բույ ժի՝ 11 և ն յար դա բա նի կող մից՝ 10: 
 Մար տի 12-ից նշա նակ ված վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րից կա-
տար վել է 42 խորհր դատ վութ յուն՝ 2-ով պա կաս նա խորդ շա բաթ վա հա-
մե մատ: Ա ռա վել շատ խորհր դատ վութ յուն ներ ար վել են ման կա կան ներ-
զա տա բա նի՝ 8, ման կա կան ՔԿԱ՝ 8 և  ման կա կան մաշ կա բա նի՝ 7 կող մից:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա տար վել է 36 
խորհր դատ վութ յուն՝ 8-ով պա կաս նա խորդ շա բաթ վա հա մե մատ, տրվել 
է վի րա հա տութ յան 11 ցու ցում (3-ով պա կաս նա խորդ շա բաթ վա նկատ-
մամբ), այդ թվում 3-ա կան ա նո թա յին վի րա բույ ժի ու ՔԿԱ կող մից: Ա ռա-
վել շատ խորհր դատ վութ յուն ներ ար վել են թե րապև տի՝ 10, ա նո թա յին 
վի րա բույ ժի, ՔԿԱ և  գաստ րոէն տե րո լո գի կող մից՝ յու րա քանչ յու րը 3-ա-
կան:  Մար տի 12-ից նշա նակ ված վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րից 
կա տար վել է 63-ը (+9 նա խորդ շա բաթ վա հա մե մատ):

Ծ րագ րի մեկ նար կից ի վեր ար վել է 1534 խորհր դատ վութ յուն, տրվել է 
265 վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան ցու ցում, կա տար վել է 113 վի րա հա-
տութ յուն (43%), այդ թվում` 8 գի նե կո լո գիա կան:



« Հո րի զոն-2020» թվի նինգ ծրագ րի, ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նի մի ջազ գա յին խորհր-
դատ վա կան մարմ ի ան դամ, պրո ֆե սոր Ա լան  Կա լո ւե ֆը հան դի պեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին ու գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նին:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար վեց մեր երկ րում գի-
տութ յան զար գաց մանն առնչ վող հար ցե րին:

Ինչ պես նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում գի-
տութ յունն ա ռաջ նա հերթ ուղ ղութ յուն է: « Մենք չենք խնա յում ուժ, ե ռանդ 
և  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ գի տութ յունն ա վե լի բարձր նշա ձո ղի վրա 
դնե լու հա մար, քա նի որ այն մեզ հա մար շար ժիչ ուժ է, որն օգ նում է նաև 
ներ կա յաց ված լի նել մի ջազ գա յին աս պա րե զում»,-ընդգ ծեց բու հի ղե կա-
վա րը:  Նա կար ևո րեց գիտ նա կան նե րի ներ կա յաց վա ծութ յու նը բարձր 
ազ դե ցութ յան գոր ծա կից ու նե ցող գի տա կան հե ղի նա կա վոր ամ սագ րե-
րում, ա ռանց ո րի մեր օ րե րում հնա րա վոր չէ լսե լի լի նել աշ խար հում:

Պ րո ֆե սոր Ա լան  Կա լո ւե ֆը հա վե լեց, որ գիտ նա կան նե րը պետք է 
ա նընդ հատ զար գա նա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նան:

 Լի նե լով « Հո րի զոն-2020» թվի նինգ ծրագ րի, ԵՊԲՀ ու ղե ղի հիմ ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նի մի ջազ-
գա յին խորհր դատ վա կան մարմ ի ան դամ՝ նա ընդգ-
ծեց, որ հե տաքրքր ված է կենտ րո նի զար գաց մանն 
ուղղ ված ռազ մա վա րութ յան մշակ մամբ: «Քն նար կում 
ենք հա մա տեղ գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րը»,-ա սաց 
Ա լան  Կա լո ւե ֆը՝ ընդգ ծե լով, որ ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ-
յան ա ջակ ցութ յունն ուղղ ված «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո-
նին և  գի տութ յան զար գաց մանն ակն հայտ է, ա ռանց 
ո րի նա խանշ ված ծրագ րե րը չէին կա րող ի րա կա նութ-
յուն դառ նալ:

«ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի ղե կա վար  Կոնս տան տին Են-
կո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ նեյ րո գի տութ յան պրո ֆե սոր 
Ա լան  Կա լո ւե ֆը շրջայց կա տա րեց ու ղե ղի հիմ ա-
րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո-
նում, ծա նո թա ցավ կա տար ված աշ խա տանք նե րին և 
 հե տա զո տող նե րի հա մար ստեղծ ված հնա րա վո րութ-
յուն նե րին:

Բժշ կա կան հա մալ սա րան այ ցե լած պրո ֆե սո րը 
նշեց, որ տպա վոր ված է նո րա րա րա կան լու ծում ե-
րով աչ քի ընկ նող նո րաս տեղծ կենտ րո նով: Ա ռա-
ջի կա յում պրո ֆե սո րի այ ցե լութ յուն նե րը բուհ և 
 հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նեն շա րու նա կա կան:

Ն շենք, որ Ա լան  Կա լո ւե ֆը ZENEREI հե տա զո-
տա կան կենտ րո նի տնօ րենն է, նյար դա բա նութ-
յան և  դե ղա բա նութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, 
 Գո ւան դու նի Օվ կիա նո սի հա մալ սա րա նի ( Չի նաս տան) 
ամ բիո նի վաս տա կա վոր պրո ֆե սոր, Ու րա լի դաշ նա-
յին հա մալ սա րա նի ( Ռու սաս տան) ա ռա ջա տար գիտ-
նա կան:

ԵՊԲՀՌԵԿՏՈՐԱՐՄԵՆՄՈՒՐԱԴՅԱՆՆ

ԸՆԴՈՒՆԵՑՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅԱՆՊՐՈՖԵՍՈՐ

ԱԼԱՆԿԱԼՈՒԵՖԻՆ

ԵՊԲՀ հյուրեր



Մ.  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից է կրթա
կան ցան ցի ընդ լայ նու մը՝ միջ հա մալ սա րա նա կան և 
 միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցութ յան շրջա նակ նե րի 
ձևա վոր ման մի ջո ցով։ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը ԵՊԲՀն  ճա նա չում 
է որ պես  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան միակ պե
տա կան բժշկա կան բու հը, ո րը նե րառ ված է «Բժշ կա
կան բու հե րի հա մաշ խար հա յին հաշ վե ցու ցա կում» 
(World Directory of Medical Schools):

100ամ յա հա մալ սա րա նը սերտ կա պեր է հաս
տա տել տար բեր երկր նե րի բժշկա կան հա մալ սա
րան նե րի, ա ռող ջա պա հա կան և  մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի հետ՝ բարձ րա գույն բժշկա կան 
կրթութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վառ նե րում: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յանն ուղղ ված այդ կա պե րը հա մա
կար գում և  ընդ լայ նում է մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան բա ժի նը, ո րի ղե կա վար Ան նա  Ղա զար յա նի 
հետ զրու ցել ենք մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, բաժ նի գոր ծու նեութ
յան ան խախ տե լի սկզբունք նե րի, տար բեր երկր նե րի 
հետ հա ջող ված միջ բու հա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան և  
ա պա գա ծրագ րե րի մա սին։   

  Տի կին  Ղա զար յան, ա սա ցեք խնդրեմ, ե՞րբ է ձևա վոր վել բժշկա կան բու հի մի
ջազ գա յին կա պե րի և  հա մա գոր ծակ ցութ յան բա ժի նը։ Ի՞նչ հիմ ա կան նպա տակ
ներ ու նի և  ի՞նչ խնդիր ներ է լու ծում։ 

- Մի ջազ գա յին կա պե րի և  հա մա գոր ծակ ցութ յան բա ժի նը ստեղծ վել է 1987 թվա-
կա նին: Այն նա խա պատ րաս տում է հա մալ սա րա նի և  օ տա րերկր յա բարձ րա գույն 
ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րե-
րի, հա մա ձայ նագ րե րի և  հու շագ րե րի նա խագ ծե րը, հետ ևում է դրանց ի րա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցին, ա պա հո վում է ԵՊԲՀ կա պը օ տա րերկր յա ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի, դես պա նութ յուն նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի հետ:  Հա մալ սա րա նի պաշ տո նա կան է լեկտ րո նա յին փոս տը ստուգ վում և 
 նա մա կագ րութ յունն ա պա հով վում է հենց մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
բաժ նի կող մից:  Բուհ դի մած օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի և  կա մա վոր նե րի պրակ-
տի կան հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում անց կաց նե լու գոր ծըն թա ցը նույն պես 
կազ մա կերպ վում է մեր բաժ նի կող մից: Այս տեղ են ի րա կա նաց վում Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ֆի նան սա վոր վող «Է րազ մուս+» ծրագ րի շրջա նա կում մի-
ջազ գա յին կրե դի տա յին շար ժու նութ յան նա խագ ծե րը: 

 Կա՞ն, արդ յոք, ո րո շա կի սկզբունք ներ, ո րոն ցով բա ժինն ա ռաջ նորդ վում է հա
մալ սա րա նի մի ջազ գայ նաց ման ճա նա պար հին։ 

- Բաժ նի ան խախ տե լի սկզբունք նե րից են կրո նա կան, էթ նիկ և  ազ գա յին խտրա-
կա նութ յան բա ցա ռու մը, ինչ պես նաև օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հան դեպ ա ռա-
վե լա գույն ու շադ րութ յան ցու ցա բե րու մը, որ պես զի նրանք այս տեղ ի րենց զգան 
որ պես հա մալ սա րա նա կան մեծ ըն տա նի քի լիար ժեք ան դամ եր: 

Ո՞ր երկր նե րի բու հե րի հետ է ա ռա վել կար ևոր վում ԵՊԲՀ միջ հա մալ սա րա նա
կան գոր ծակ ցութ յու նը։ 

- Մենք կար ևո րում ենք յու րա քանչ յուր հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ո րի արդ յուն քում 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅՈւՆ՝ԻՆՊԱՍՏ

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱԼՐՄԱՆ

ԵՎԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ՝ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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մեր ու սա նող նե րը ձեռք կբե րեն գի տե լիք ներ, իսկ աշ խա տա կից նե րը՝ մաս նա գի տա կան կա-
տա րե լա գոր ծում: 

 Ո՞ր պե տութ յուն նե րի և  ո՞ր հա մալ սա րան նե րի հետ է բժշկա կան բուհն 
արդ յու նա վետ փոխ գոր ծակ ցութ յուն ի րա կա նաց նում։ 

- Ներ կա յումս ա ռա վել ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ի րա կա նաց-
վում  Գեր մա նիա յի Մ յունս թե րի,  Հա նո վե րի և  Մագ դե բուր գի, Ֆ րան սիա-
յի  Լիոն քա ղա քի,  Փա րի զի Կ րե տեյլ, Էքս  Մար սել-2 հա մալ սա րան նե րի 
հետ: Կ ցան կա նա յի ա ռանձ նաց նել ու ռուց քա բա նութ յան և  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ո լոր տում Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րի 
հետ եր կա րամ յա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի ըն թաց քում կազ մա կերպ-
վել են հա մա ժո ղով եր՝  Գեր մա նիա յի և Ավստ րիա յի  տար բեր կլի նի-
կա նե րի բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ, անց կաց վել 
են ին տե րակ տիվ միջ դիս ցիպ լի նար և  հա տուկ դեպ քե րի  քննար կում-
ներ:  Հա մա վա րա կի պայ ման նե րում ևս  նույն ձևա չա փով անց կաց վե-
ցին առ ցանց մի ջո ցա ռում եր:  Հու սանք, որ նոր ու սում ա կան տա րում 
կկա րո ղա նանք շա րու նա կել ա վան դույթ նե րը, և  հա մալ սա րա նը կրկին 
կհյու րըն կա լի մեր գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի և կ լի նի կա նե րի պատ-
վի րա կութ յուն նե րին: 

 Ի՞նչ կրթա կան ծրագ րեր կա ռանձ նաց նեիք, ո րոնց շրջա նա կում ԵՊԲՀ 
ու սա նող նե րը և  աշ խա տա կից նե րը զգա լի հա ջո ղութ յուն ներ են ար ձա
նագ րել։ Ընդ հա նուր առ մամբ՝ բու հի քա նի՞ ու սա նող և  աշ խա տա կից է 
օգտ վել ար տա սահ մա նում վե րա պատ րաստ վե լու հնա րա վո րութ յու նից։ 

- Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բա ժի նը կար ևո րում է «Է րազ-
մուս+» ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող փո խա նա կա յին նա խագ-
ծե րում ԵՊԲՀ ընդգրկ վա ծութ յու նը և  մեր ու սա նող նե րի ու պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յու նը:  Վեր ջին 5 տար վա ըն թաց քում մրցու թա յին 
կար գով կրթա թո շա կի ար ժա նա ցած ա վե լի քան 40 ու սա նող և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր 
կար ճա ժամկ ետ և  եր կա րա ժամկ ետ ու սում ա ռութ յուն են ստա ցել Ի տա լիա յի,  Միաց յալ 
 Թա գա վո րութ յան,  Պոր տու գա լիա յի,  Հու նաս տա նի, Իս պա նիա յի,  Գեր մա նիա յի և Ֆ րան-
սիա յի հա մալ սա րան նե րում՝ այն տեղ ևս  ցու ցա բե րե լով բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն:

 Հա մալ սա րա նի 13 աշ խա տա կից հան դես է ե կել դա սա խո սութ յուն նե րով, 7 ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ՝ ստա ցել աս պի րան տա կան ու սու ցում և 26 աշ խա տա կից՝ մաս նա գի տա կան 
կա տա րե լա գոր ծում: Ծ րագ րի շրջա նա կում բժշկա կան հա մալ սա րանն ըն դու նել է եվ րո պա-
կան բու հե րի դա սա խոս նե րի:  Ցա վոք,  Հա յաս տա նին հատ կաց վող տե ղե րը սահ մա նա փակ 
են, և ծ րագ րից չեն կա րող օգտ վել է՛լ ա վե լի շատ ու սա նող ներ: 

 Ի՞նչ նոր նա խագ ծեր են սպաս վում ա ռա ջի կա յում։
-Կր թա կան նա խա գիծ է մշակ վել Ֆ րան սիա յի  Կոտ դը Ա զու րի հա մալ սա րա նի հետ: Կ լի նի-

կա կան և  ու սա նող նե րի փո խա նակ ման ծրագ րեր են մշակ վում  Գեր մա նիա յի  Մագ դե բուր գի 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հետ, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Եր ևա նում հան դի-
պե լով մեր ու սա նող նե րին, բարձր էին գնա հա տել նրանց գի տե լիք նե րը և  գեր մա նե րե նի 
գե րա զանց ի մա ցութ յու նը:  Նա խա տես վում է նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նաև  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան բու հե րի հետ:

Հարցազրույց



 Չոր րորդ տա րին է՝ ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե
սոր նե րի շար քը հա մալ րել է կա նա դաբ նակ վի
րա բույժ  Սար գիս  Մե տե րիս յա նը:  Կա նա դա յի 
 Մոն րեալ քա ղա քի  Մակ Գիլ հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի վի րա բու ժութ յան ամ
բիո նի պրո ֆե սոր,  Մակ Գիլ հա մալ սա րա նի 
Ա ռող ջա պա հա կան կենտ րո նի վի րա բու ժութ
յան բա ժան մուն քի մե ծա հա սակ նե րի ընդ հա
նուր վի րա բու ժութ յան բաժ նի գի տաշ խա տող 
 Սար գիս  Մե տե րիս յա նը եր կու ան գամ է ե ղել 
 Հա յաս տա նում, բայց հույս ու նի շու տով կրկին 
այ ցե լել:

 Հա յազ գի ա ռա ջա տար մաս նա գե տի հետ 
զրու ցել ենք բժշկի մաս նա գի տութ յան գրավ
չութ յան, մար տահ րա վեր նե րի և  ա ռա վե լութ
յուն նե րի, դեռևս չի րա կա նա ցած ե րա զանք
նե րի, նա խա սի րութ յուն նե րի և բժշ կի հա մար 
կար ևոր հատ կա նիշ նե րի մա սին:

 Ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք բժիշկ դառ նալ: Ե րա զե՞լ եք այդ մա սին:
-  Դեռ ա վագ դպրո ցից ինձ միշտ հե տաքրք րել են կեն սա բա նութ յու նը և 

 մար դու մար մի նը։  Քո լե ջում հաս կա ցա, որ ու զում եմ ստո մա տո լո գիա սո վո րել։ 
 Ճա կա տագ րի հեգ նան քով՝ հայ ստո մա տո լոգ նե րի գրա սեն յա կում ա մա ռա յին 
աշ խա տան քը ստի պեց ինձ կաս կա ծի տակ դնել կա րիե րա յի հար ցում իմ կողմ-
նո րո շու մը:  Քո լե ջի վեր ջին կուր սում ո րո շե ցի դի մել բժշկա կան ուղղ վա ծութ յամբ 
դպրոց և  ըն դուն վե ցի ա ռա ջին իսկ փոր ձից՝ ի զար մանս ինձ, քա նի որ գոր ծըն-
թա ցը շատ մրցակ ցա յին էր: Բժշ կա կան դպրո ցում հիա ցած էի ա նա տո միա յով, 
և  գործ նա կան հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր ման տա րի նե րին ինձ մե ծա պես հե-
տաքրք րեց վի րա հա տութ յու նը: Ոգ ևոր ված էի վի րա հա տա րան գնա լու փաս-
տով, և  ու շադ րութ յունս գրա վեց հի վան դութ յու նը հեր ձա կով (scalpel) բու ժե լու 
գա ղա փա րը: Ի վեր ջո՝ ընտ րե ցի կա րիե րան վի րա բու ժա կան ու ռուց քա բա նութ-
յան ո լոր տում՝ դի տար կե լով այն նաև որ պես ա ռա ջա դեմ հե տա զո տութ յուն ներ 
կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն:  Ներ կա յումս զբաղ ված վի րա բույժ եմ, ինչ պես 
նաև բժիշկ-գիտ նա կան և  ան չափ եր ջա նիկ եմ:

 Ինչ պի սի՞ մար տահ րա վեր նե րի է բախ վում բժիշկն իր գոր ծու նեութ յան ըն
թաց քում:

-Բժշ կա կան մաս նա գի տութ յան եր կու ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր նե րը ժա-
մա նակն ու ռե սուրս ներն են: Կ ցան կա նա յի, որ օր վա ըն թաց քում ա վե լի շատ 
ժա մա նակ լի ներ հե տա զո տութ յուն ներ ա նե լու, դրա մաշ նորհ ներ գրե լու, դա-
սա խո սութ յուն ներ կար դա լու և  հի վանդ նե րին զննե լու հա մար:  Շատ դժվար է 
հա մա տե ղել զբաղ ված կլի նի կա կան գոր ծու նեութ յու նը հա ջող հե տա զո տա կան 
կա րիե րա յի հետ:  Ռե սուրս նե րը միշտ մար տահ րա վեր են, լի նի հի վան դա նո ցում, 
թե՝ լա բո րա տո րիա յում: Ա մեն ինչ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի շուրջ է պտտվում, 
ուս տի ես շատ ժա մա նակ եմ ծախ սում դրա մա հա վա քի և դ րա մաշ նորհ ներ գրե-
լու վրա: 

 Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն նե րից է օգտ վում բժիշ կը:
-  Քա նի որ ես վի րա բու ժութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան ո լորտ նե րի պրո ֆե սոր 

եմ, օգտ վում եմ ու սա նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հետ աշ խա տե-
լու ա ռա վե լութ յու նից: Ն րանց շնոր հիվ ես միշտ ծա նոթ եմ լի նում ժա մա նա կա-
կից գրա կա նութ յա նը, ինչ պես նաև համ բե րա տար ու սու ցիչ եմ վի րա հա տա րա-
նում և դ րա նից դուրս: 

ԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐԸԵՊԲՀ-ՈՒՄ
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  Մի փոքր պատ մե՛ք  Ձեր կա րիե րա յի մա սին:
- Ա կա դե մի կոս նե րի կա րիե րա յի ու ղին բարդ է. նրանց գնա հա տում են ստաց ված 

դրա մաշ նորհ նե րի և հ րա պա րակ ված հե տա զո տութ յուն նե րի քա նա կով:  Միև նույն ժա-
մա նակ՝ պետք է կլի նի կո րեն լավ մաս նա գետ լի նել, որ պես զի բժիշկ նե րը հի վանդ նե րին 
ուղ ղոր դեն ձեզ մոտ: Կ լի նի կա կան և  ոչ կլի նի կա կան այս հա-
վա սա րակշ ռութ յու նը բարդ է և սթ րե սա յին: Այս պատ ճա ռով է, 
որ շատ ե րի տա սարդ ներ ընտ րում են ոչ ա կա դե միա կան կա-
րիե րան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է ա սեմ, որ ես վա յե լել եմ այս 
եր կու սի խառ նուր դը, քա նի որ հե տա զո տութ յունն օգ նել է իմ 
կլի նի կա կան աշ խա տան քին և՝ հա կա ռա կը: 

 Ու նե՞ք ե րա զանք ներ, ո րոնք դեռ չեն ի րա կա նա ցել:
- Ես բա վա կա նա չափ բախ տա վոր եմ ա սե լու, որ իմ ե րա-

զանք նե րի մեծ մասն ի րա կա նա ցել է, բա ցա ռութ յամբ ԵՊԲՀ-
ում դա սա վան դե լու հնա րա վո րութ յու նը։ Իմ ե րա զանքն է լի նել 
ԵՊԲՀ-ում՝ շրջա պատ ված ե ռան դուն և  հե տաքրք րութ յու նից 
լայն բաց ված աչ քե րով ու սա նող նե րի կող մից, ո րոնք լսում են 
կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի կամ վի րա բու ժա կան ու ռուց քա բա-
նութ յան այլ աս պեկտ նե րի մա սին իմ դա սա խո սութ յուն նե րը: 
 Գի տեմ, որ այդ օ րը կգա։ 

 Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:
- Ա մուս նա ցած եմ 33 տա րի և  ու նեմ 3 չա փա հաս ե րե խա, ո րոն ցից որ ևէ մե կը չի ընտ-

րել բժշկութ յու նը՝ որ պես մաս նա գի տութ յուն: Ես ու րախ եմ, որ նրանք ընտ րել են ի րենց 
ու րույն կա րիե րա յի ու ղին, և ն րանք բո լորն էլ շատ եր ջա նիկ են։ Ու նեմ սրա միտ և  ե ռան-
դուն թոռ նիկ ու հու սով եմ՝ շա տերն էլ դեռ «ճա նա պար հին» են: 

  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ հոբ բի ու նեք:
-  Հանգս տա նում եմ՝ ոչ գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն կար դա լով, ֆիլ մեր դի տե-

լով և  իմ սի րե լի շան՝ Ալ բեր տի հետ զբոս նե լով: Ալ բերտն օգ նում է ինձ հանգս տա նալ, և  
ես խո րա պես հա վա տում եմ շնե րի թե րա պիա յի օգ տա կար հատ կութ յուն նե րին: 

 Անդ րա դառ նանք  Հա յաս տա նին. ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք 
 Հա յաս տա նում բժշկութ յան ո լոր տը, ինչ պես նաև ԵՊԲՀի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մա կար դա կը։

-  Կար ծում եմ՝ վեր ջին 2 տաս նամ յա կի ըն թաց քում բժշկութ-
յու նը զգա լի ա ռա ջըն թաց է գրան ցել  Հա յաս տա նում։ Սփ յուռ-
քի բժիշկ նե րը, իմ հա մոզ մամբ, պար տա վոր են ի րենց գի տե-
լիք նե րով ու փոր ձով օգ նել ի րենց եղ բայր նե րին ու քույ րե րին։ 
Ան համ բե րութ յամբ սպա սում եմ, թե երբ կըն ձեռ վի հնա րա վո-
րութ յուն՝ ա վե լի մեծ մաս նակ ցութ յուն ու նե նա լու ԵՊԲՀ-ի գոր-
ծու նեութ յա նը: 

 Պ լա նա վո րու՞մ եք ա պա գա յում այ ցե լել  Հա յաս տան:
- Եր կու ան գամ ե ղել եմ  Հա յաս տա նում և  հույս ու նեմ, որ շու-

տով կրկին կայ ցե լեմ: 

 Որ պես հա րուստ մաս նա գի տա կան ու ղի ան ցած փոր ձա ռու բժիշկ՝ ի՞նչ խոր հուրդ 
կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին:

- Իմ խոր հուրդն ա պա գա բժիշկ նե րին՝ հա մոզ վե՛ք, որ դուք պահ պա նում եք աշ խա-
տան քի և կ յան քի հա վա սա րակշ ռութ յու նը: Քրտ նա ջան աշ խա տե լը կար ևոր է և կ բե րի 
ազ գա յին ու մի ջազ գա յին հա ջո ղութ յուն նե րի, ճա նաչ ման:  Բայց միայն աշ խա տան քը 
բա վա րար չէ, կյան քը շատ ա րագ է անց նում։  Պետք է ժա մա նակ գտնել նաև ըն տա նի-
քի, նա խա սի րութ յուն նե րի հա մար: 

 Ի՞նչն է կար ևոր բժշկի հա մար:
- Բժշ կի հա մար ա մե նա կար ևո րը վեր լու ծե լու ու նա կութ յունն է։ Մ տա ծե՛ք ձեր հա ջո-

ղութ յուն նե րի և  ձա խո ղում ե րի մա սին: Գ նա հա տե՛ք ձեր հա ջո ղութ յուն նե րը և  սո վո րե՛ք 
ձեր սխալ նե րից: Մ տա ծե՛ք ձեր կյան քի մա սին․ որ տե՞ղ եք դուք հի մա և  որ տե՞ղ եք ու զում 
լի նել 10 տա րի հե տո: Աշ խա տե՛ք քրտնա ջան՝ հոգ տա նե լով նաև ձեր և  ձեր սի րե լի նե րի 
մա սին:

Հարցազրույց



Ա մե րի կա հայ բժիշկ և  ճա ռա գայ թա բան, բժշկա կան գի տութ
յուն նե րի թեկ նա ծու Լ ևոն  Նա զար յա նի կա տա րած զգա լի ներդ
րու մը  Հա յաս տա նում ուլտ րա ձայ նա յին ախ տո րոշ ման զար գաց
ման գոր ծում անգ նա հա տե լի է։  Նա մե ծա պես նպաս տել է մեր 
երկ րում ճա ռա գայ թա բա նութ յան զար գաց մա նը և  այս ո լոր տում 
ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մա նը:

Լ ևոն  Նա զար յա նը ծնվել է ԱՄՆում՝ Ն յու  Ջեր սի նա հան
գում։ Այժմ նա  Փեն սիլ վա նիա նա հան գի  Ֆի լա դել ֆիա յի  Թո մաս 
 Ջե ֆեր սո նի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի օր դի նա տու
րա յի ծրագ րի տնօ րենն է, ռա դիո լո գիա յի պրո ֆե սոր և  Թո մաս 
 Ջե ֆեր սո նի հա մալ սա րա նի  Սիդ նի  Քի մե լի բժշկա կան քո լե ջի 
կրթա կան գծով փոխ նա խա գա հը։

ԵՊԲՀն  եր կա րամ յա հա մա գոր ծակ ցութ յան պատ մութ յուն ու
նի ԱՄՆ  Ֆի լա դել ֆիա յի  Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի գի տա հե տա զո տա
կան և կր թա կան ինս տի տու տի հետ: Այս բա ցա ռիկ հա մա գոր
ծակ ցութ յան արդ յուն քում 2000 թվա կա նին բժշկա կան բու հում 
ստեղծ վեց ուլտ րա ձայ նա յին ու սում ա կան կենտ րո նը, իսկ 2010 
թվա կա նին « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո
ցում հիմ վեց ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա
յի և  մագ նի սա կան ռե զո նան սա յին հե տա զո տութ յան սար քե րով 
հա մալր ված ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նը։

Այս կենտ րոն նե րի ստեղծ ման ու հե տա գա զար գաց ման գոր
ծում ֆի նան սա պես և  մաս նա գի տո րեն մեծ ներդ րում են ու նե
ցել ա մե րի կա հայ գոր ծա րարբա րե րար  Նա զար  Նա զար յա նը 
և ն րա որ դին՝ ԱՄՆում ան վա նի ռա դիո լոգ Լ ևոն  Նա զար յա նը։ 
 Ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նը կրում է Լ ևոն և Կ լաու դիա 
 Նա զար յան նե րի ա նու նը։ 

Պ րո ֆե սոր Լ ևոն  Նա զար յա նի հետ զրու ցել ենք ռա դիո լոգ 
դառ նա լու ե րա զան քի, բժշկա կան ո լոր տի մար տահ րա վեր նե
րի ու ա ռա վե լութ յուն նե րի, բժիշկ  Նա զար յա նի ըն տա նի քի, նրա 
նա խա սի րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև բժշկի հա մար կար ևոր 
հատ կա նիշ նե րի մա սին։ 

 Պ րո ֆե սոր, ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք բժիշկ դառ նալ։  Դա ե րա զա՞նք էր։
-Ա վագ դպրո ցում և  քո լե ջում սո վո րե լու ըն թաց քում ինձ շատ էին հե տաքրք րում 

բնա գի տութ յու նը և  մա թե մա տի կան: Մ տա ծում էի, որ, գու ցե, բժշկութ յան ո լոր տում 
կա րող եմ ինձ գտնել։ Ըն կեր նե րիցս մե կի հայ րը ռա դիո լո գիա յի պրո ֆե սոր էր, աշ-
խա տում էր  Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նում։ Ես ա սա ցի նրան. « Հայրդ բժիշկ է։  Նա 
կա րող է՞ ա մառ վա ըն թաց քում ինձ հա մար որ ևէ գործ գտնել»։ Եվ նա ինձ ա ռա ջար-
կեց մաս նա կից դառ նալ ա մա ռա յին մի նա խագ ծի, ո րի վրա ես պետք է աշ խա տեի: 
 Սա այն ժա մա նակ էր, երբ հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիան նոր գյուտ էր: Ես 18 տա-
րե կան էի։  Պետք է ու սում ա սի րեի բո լոր սկա նա վո րում ե րը և  հե տա զո տեի ու ղե ղի 
ու ռուցք նե րը: Ինձ շատ հե տաքրք րեց այս ո լոր տը, ո րո շե ցի դի մել բժշկա կան դպրոց։ 
Այն ժա մա նակ չէի մտա ծում, որ կընտ րեմ ռա դիո լո գիան, բայց գի տակ ցում էի, որ 
դա այն է, ին չով կցան կա նա յի զբաղ վել: Բժշ կա կան դպրո ցում սո վո րե լու ըն թաց քում 
շատ տար բեր բա ներ էի փոր ձում, բայց ա նընդ հատ վե րա դառ նում էի ռա դիո լո գիա-
յին: Ինձ շատ դուր ե կան պատ կե րի մի ջո ցով ախ տո րո շու մը և  պատ կե րով ա ռաջ-
նորդ վող գոր ծըն թաց նե րը: Այս պի սով, ո րո շե ցի դի մել ռա դիո լո գիա յի ֆա կուլ տետ:

Ա յո, բժիշկ դառ նալն ինձ հա մար ե րա զանք էր։ Իմ ըն տա նի քում ընդ հան րա պես 
բժիշկ ներ չկան․ բո լո րը բիզ նե սով են զբաղ վում: 

ԼԵՎՈՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ

ԽՈՐՀՈւՐԴԷՏԱԼԻՍԸՆՏՐԵԼԱՅՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆԸ,ՈՐՆԱՌԱՎՈՏՅԱՆ

ՈԳԵՎՈՐՈւՄԷԱՐԹՆԱՆԱԼ

34



 Բժշ կութ յան ո լոր տում մար տահ րա վեր ներ տես նու՞մ եք:  Կա րո՞ղ եք 
նշել մի քա նի սը:

- Բժշ կա կան ցան կա ցած ո լոր տում ա մե նա կար ևո րը հի վանդ նե րի 
մա սին հոգ տա նելն է:  Ճա ռա գայ թա բա նութ յու նը ևս  բա ցա ռութ յուն չէ։ 
 Պատ կե րը մեր հիմ ա կան գոր ծիքն է, մենք պետք է հաս կա նանք ստաց-
ված յու րա քանչ յուր պատ կե րի ետ ևում գտնվող հի վան դին և  ա մեն ինչ 
ա նենք հա նուն նրա ա ռող ջութ յան։

 Մար տահ րա վեր նե րից մեկն այն է, որ ախ տո րոշ ման հա մար գնա լով 
ա վե լի շատ են հիմ վում պատ կե րի վրա, դրա հետ ևան քով ճա ռա գայ-
թա բա նութ յան աշ խա տան քի ծա վալն ա վե լի ու ա վե լի է մե ծա նում:  Պետք 
է կա րո ղա նանք հաղ թա հա րել այդ ա ճող ծա վա լը` պահ պա նե լով աշ խա-
տան քի բարձր մա կար դա կը:

 Բա ցի դրա նից՝ ռա դիո լո գիան ինք նին մար տահ րա վեր է, քա նի որ 
ա նընդ հատ նո րա րա րութ յուն ներ են ի հայտ գա լիս, ա վե լի շատ գի տե-
լիք ներ պետք է ստա նալ նո րա նոր հի վան դութ յուն նե րի մա սին, ինչ պես, 
օ րի նակ, վեր ջին տա րի նե րին տե ղի ու նե ցավ COVID-19-ի դեպ քում։ 

 Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ կա ռանձ նաց նեք։
-Բ ժիշկ-հի վանդ հա րա բե րութ յուն ներն են գլխա վոր ա ռա վե լութ յու նը: 

Երբ ու սա նող էի, մի դա սա խոս ու նեի, ո րի խոս քը եր բեք չեմ մո ռա նա։ 
 Մի ան գամ նա ինձ ա սաց. «Երբ հի վան դին հարց նում ես, թե ին չու է նա 
քեզ մոտ ե կել, պա տաս խա նը, որ կլսես հա ջոր դիվ, այդ մար դու հա մար աշ խար հում 
ա մե նա կար ևոր բանն է»: Իս կա պես պետք է հի շել դա, քա նի որ երբ դուք հի վան դի 
հետ եք, դա հան գեց նում է գրե թե ան ձեռնմ ե լի հա րա բե րութ յուն նե րի, որ տեղ բժիշ կը 
լսում է այն, ինչ հի վան դը չի պատ րաստ վում ա սել ու րիշ որ ևէ 
մե կին: Բ ժիշ կը կա րող է օգ նել նրան այն պես, ինչ պես ու րիշ ոչ 
ոք չի կա րող դա ա նել:  Դա ինձ հա մար բժշկութ յան ա ռա վե լութ-
յունն է՝ օժտ ված լի նել մարդ կանց օգ նե լու պա տաս խա նատ-
վութ յամբ և հ նա րա վո րութ յամբ։

 Պ րո ֆե սոր, ո՞վ կամ ի՞նչն է  Ձեզ ո գեշն չում այս ճա նա պար
հին:

- Այս տա րի նե րի ըն թաց քում ինձ բախտ է վի ճակ վել հիա նա լի 
անձ նա կան օ րի նակ ներ ու նե նա լու:  Կա րիե րա յիս ա մե նա կար-
ևոր մեն թո րը պրո ֆե սոր  Բար րի  Գոլդ բերգն է, քա նի որ նա ինձ 
ցույց տվեց ա կա դե միա կան ռա դիո լոգ դառ նա լու ճա նա պար հը՝ 
իմ մաս նա գի տութ յու նը հան դի սա ցող ուլտ րա ձայ նա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րը կի րա ռե լով ոչ միայն այն տեղ, որ տեղ ես աշ-
խա տում եմ, այլև ամ բողջ աշ խար հում:  Հենց նա ինձ ա ռա ջար-
կեց  Հա յաս տա նում ուլտ րա ձայ նա յին ու սում ա կան կենտ րոն բա ցել, քա նի որ 60-70 
տար բեր վայ րում նա ար դեն բա ցել էր նմա նա տիպ կենտ րոն ներ։  Մի օր նա ա սաց. 
«Ա րի՛ ա նենք դա նաև  Հա յաս տա նում»։ Այդ պես մենք բա ցե ցինք ԵՊԲՀ ուլտ րա ձայ նա-
յին ու սում ա կան կենտ րո նը:

Իմ են թա մաս նա գի տութ յու նը մկա նա յին-կմախ քա յին ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո-
տութ յունն է, այն իմ գլխա վոր «սերն» է: Եվ 30 տա րի ա ռաջ 
բժիշկ  Գոլդ բերգն ինձ ա սաց. « Սա շատ լուրջ գործ է լի նե լու 
ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յան ո լոր տում: Եվ ես ու զում եմ, 
որ դու սո վո րես այն»: Այդ խոր հուրդն ինձ օգ նեց գտնել իմ ու-
ղին ա կա դե միա կան աշ խար հում, կլի նի կա կան աշ խար հում, 
հե տա զո տա կան աշ խար հում, դա սա վանդ ման ըն թաց քում: Ես 
շատ եմ նրան պար տա կան։  Նա թո շա կի է ան ցել մոտ 5 տա-
րի ա ռաջ, բայց ես դեռ շա րու նա կում եմ կապ պահ պա նել նրա 
հետ:

 Խո սե ցիք Եր ևա նում ուլտ րա ձայ նա յին ու սում ա կան կենտ
րո նի բաց ման մա սին։  Հա յաս տա նի հետ կապ ված ի՞նչ հե տա
գա ծրագ րեր ու նեք։ Ի՞նչ փու լում է  Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի հա
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի և ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի միջև հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը։

- Սկ սե ցինք ուլտ րա ձայ նա յին ու սում ա կան կենտ րո նից։  Հե տո մենք նաև նվի րատ-
վութ յուն կա տա րե ցինք՝ ի նպաստ մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիա յի զար գաց-
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ման։ Այ նու հետև բա ցե ցինք ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նը, ո րը կրում է իմ և կ նոջս ա նու նը:
 Մենք միշտ ու ղի ներ ենք փնտրում ԵՊԲՀ-ում ճա ռա գայ թա բա նութ յան ո լոր տի բա րե-

լավ ման հա մար:  Բայց սա շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, փոր ձում ենք ա նել ա ռա վե-
լա գույ նը:

 Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին։
-  Հիա նա լի կին ու նեմ՝ Կ լաու դիան, և  ե րեք ե րե խա: Կ լաու դիան 

մե ծաց րել է մեր ե րե խա նե րին, նա այն «սո սինձն» է, որն ա մուր է 
պա հում մեր ըն տա նի քը: Իմ ա վագ որ դին՝  Մեթ յուն, ռա դիո լո գիա յի 
ո լոր տի օր դի նա տոր է։ Աղ ջիկս՝  Դա նիե լան, հո գե թե րապևտ է: Իսկ 
կրտսեր որ դիս՝ Գ րե գո րին, աշ խա տում է Ն յու  Յոր քի խորհր դատ-
վա կան ըն կե րութ յուն նե րից մե կում:

  Հասց նու՞մ եք հանգս տա նալ: Ի՞նչ նա խա սի րութ յուն ներ ու նեք:
- Ա ռա ջին հեր թին՝ սի րում եմ զբաղ վել սպոր տով և  դի տել սպոր-

տա յին խա ղեր։  Սի րում եմ թե նիս խա ղալ, բայց մար մինս այլևս այն-
քան էլ չի սի րում ինձ՝ թե նիս խա ղա լիս (ժպտում է - հեղ․):  Սի րում եմ 
բեյս բոլ, մեծ երկր պա գու եմ:  Սի րում եմ ցան կա ցած ժան րի ե րաժշ-
տութ յուն:  Սի րում եմ կա րաո կե եր գել, երբ հնա րա վո րութ յուն է ըն-
ձեռ վում:  Քո լե ջում եր գում էի:  Նաև սի րում եմ կար դալ և  ժա մա նակ 
անց կաց նել ըն տա նի քիս ու շանս հետ:

 Որ պես փոր ձա ռու մաս նա գետ՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե
րին։

-Ա մե նա կար ևոր խոր հուրդս է՝ հա մոզ ված լի նել, որ այն պի սի մաս նա գի տութ յուն եք 
ընտ րել, որ, ա մեն ա ռա վոտ արթ նա նա լով, մեծ ե ռան դով գնա լու եք դրա նով զբաղ վե-
լու։ Բժշ կա կան ո լոր տը լայն է, և  յու րա քանչ յուր մաս նա գե տի կա րիք միշտ էլ կա:  Դուք 
չպետք է ինչ-որ բան ա նեք, քա նի որ կար ծում եք, որ պետք է դա ա նեք, կամ ո րով հետև 
ինչ-որ մե կը ձեզ ա սել է, որ լավ եք դա ա նում:  Դուք պետք է ընտ րեք այն մաս նա գի-
տութ յու նը, ո րը ձեզ ոգ ևո րում է ա ռա վոտ յան արթ նա նալ: Ես այդ հա ճույ քը զգա ցել եմ 
կա րիե րա յիս ամ բողջ ըն թաց քում: Եվ դա այն է, ինչ ես կցան կա նա յի բո լո րին:

Աշ խա տան քի ըն դուն վե ցի 1992 թվա կա նին՝ 30 տա րի ա ռաջ, բայց ա մեն օրն ինձ հա-
մար մի նոր ար կած է: Եվ ես եր բեք չեմ ձանձ րա նա իմ մաս նա գի տութ յու նից ու աշ խա-
տան քից, եր բե՛ք, ո րով հետև ճիշտ ո րո շում եմ կա յաց րել։ Եր բեք չեմ զղջա ցել դրա հա-

մար, ոչ մի րո պե: Իմ տղան էլ նույն գոր ծով է զբաղ վե լու։  Թեև ես 
նրան նույն խոր հուրդն էի տվել, ի րա կա նում դա ծի ծա ղե լի պատ-
մութ յուն է, քա նի որ, երբ նա ըն դուն վեց բժշկա կան դպրոց, ա սաց 
ինձ. «Ես ռա դիո լոգ չեմ դառ նա լու, այլ գոր ծով եմ զբաղ վե լու։ Ինձ 
մի՛ ստի պիր դառ նալ ռա դիո լոգ»: Ես ա սա ցի. «Ա րա՛ այն, ինչ, ի րոք, 
ու զում ես»։ Բժշ կա կան դպրոցն ա վար տե լիս, երբ նա պետք է դի-
մեր օր դի նա տու րա, զան գա հա րեց ինձ և  ա սաց. « Հայ րիկ, ի՞նչ լավ 
ծրագ րեր կան ռա դիո լո գիա յի ո լոր տում»: Ես ա սա ցի. «Ի՞նչ:  Դու 
չա սա ցի՞ր, որ չես պատ րաստ վում դա ա նել»: Ան կեղ ծո րեն շատ 
հուզ վե ցի։  Դա լավ ընտ րութ յուն է նաև նրա հա մար, և  իմ ե րա-
զանքն է մի օր աշ խա տել նրա հետ:  Դա, ուղ ղա կի, ֆան տաս տիկ 
կլի նի: Չ գի տեմ՝ արդ յոք դա տե ղի կու նե նա, բայց ան հա վա տա լի 
կլի նի:

 Ի՞նչն է կար ևոր բժշկի հա մար:
- Ա ռա ջին հեր թին՝ պետք է գթա սիրտ լի նել:  Միշտ գի տակ ցե՛ք, 

որ ձեր դի մաց կանգ նած հի վան դը խնդիր ու նի, և  դուք պետք է 
ա մեն ին չին շատ լուրջ վե րա բեր վեք՝ հաս կա նա լով, որ նա ձեր օգ նութ յան կա րիքն ու նի:

 Հա ջորդ հատ կա նի շը․ ե թե ու զում եք հա ջո ղութ յան հաս նել, պետք է շատ քրտնա ջան 
աշ խա տեք։ Չ կա հա ջո ղութ յուն ա ռանց քրտնա ջան աշ խա տան քի:

Եվ, վեր ջա պես, դուք պետք է նվիր ված լի նեք: Բժշ կութ յու նը մի ո լորտ է, ո րը նվիր վա-
ծութ յուն է պա հան ջում։ Հ նա րա վոր չէ դրա նով զբաղ վել որ պես հոբ բի:

Այս պի սով՝ կա րեկ ցանք, աշ խա տա սի րութ յուն և ն վիր վա ծութ յուն: Ու շադ րութ յուն 
դարձ րե՛ք, ես չնշե ցի տա ղան դը:  Պետք չէ լի նել տա ղան դա վոր․ պետք է լի նել բա վա կա-
նա չափ խե լա ցի, բայց պար տա դիր չէ լի նել հան ճար:  Կար ևոր է, որ դուք իս կա պես հոգ 
տա նեք մարդ կանց մա սին և քրտ նա ջան աշ խա տեք:
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Ար փի նե  Սարգս յա նը ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը ա վար տել է 2002 
թվա կա նին՝ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ: Ու սա նո ղից դե պի փոր ձա ռու դա
սա խոս բժշկի ու ղին եր կար էր, բարդ, բայց և  հա ջող ված:

«Եր կար եմ մտա ծել՝ ինչ ո լորտ ընտ րել, քա նի որ ընտ րութ յունս պետք է լի ներ 
վերջ նա կան և  պետք է սի րեի այն շատ։ 2002 թվա կա նին օր թո դոն տիան հա մե-
մա տա բար ե րի տա սարդ ուղ ղութ յուն էր  Հա յաս տա նում, ոչ բո լո րը գի տեին՝ ինչ է 
այն ի րե նից ներ կա յաց նում։ Եվ ո րո շում կա յաց րի դառ նալ օր թո դոնտ։ Ընտ րե ցի, 
եր ևի թե բարդ, բայց միև նույն ժա մա նակ շատ հե տաքր քիր մաս նա գի տութ յուն։ 
Այն նոր ո լորտ էր ստո մա տո լո գիա յում և  շատ ա րագ զար գա ցող ճյուղ։  Հայտ նի է, 
որ դեռևս մ.թ.ա. հին հույ ներն ու էտ րուսկ նե րը փոր ձեր են ա րել ուղ ղել ա տամ ե-
րի դիր քը։  Սա կայն, պետք է նշեմ, որ ա ռա ջին աշ խա տանք նե րը օր թո դոն տիա յի 
մա սին ի հայտ են ե կել 1850-ա կան թվա կան նե րին»,-նշում է ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, 
բժշկա կան բու հի դա սա խոս Ար փի նե  Սարգս յա նը:

Ըստ  Սարգս յա նի՝ այժմ ամ բողջ աշ խար հում օր թո դոն տիկ բու ժու մը ա մե նա-
պա հանջ ված նե րից է։

Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րան ա վար տե լուց հե տո նա ան ցել է աշ խա տան քի 
ԵՊԲՀ ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո նում։Ար դեն 
17 տա րի է՝ դա սա վան դում է օր թո դոն տիա։ Ար փի նե  Սարգս յա նը «Օր թո դոն-
տիա» ու սում ա կան ձեռ նար կի հա մա հե ղի նակն է:

«Ու նենք շատ բա նի մաց, խո հուն, ա զատ և վս տահ ե րի տա սար դութ յուն, 
ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լիս մեծ է ներ գիա եմ ստա նում, բա ցի սո վո րեց-
նե լուց՝ ինքս եմ սո վո րում ի րեն ցից։  Մե ծամ տութ յուն չեմ ա նի, ե թե ա սեմ, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը միշտ տար բեր վել են։ Ա ռա ջին հեր-
թին՝ լավ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար պետք է լավ մարդ լի նել։  Վատ մար դը 
չի կա րող լի նել լավ բժիշկ։  Միշտ սա ա սում եմ ու սա նող նե րին»,-ընդգ ծում է 
Ա.  Սարգս յա նը։

 Նա շատ է կար ևո րում դա սա վանդ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե րի 
փո խան ցու մը ա պա գա բժիշկ նե րին, քա նի որ, նրա հա մոզ մամբ, շատ ա րագ 
զար գա ցող գի տութ յան մաս է օր թո դոն տիան՝ ա րագ փո փոխ վող մո տե ցում-
նե րով։

« Մաս նակ ցում եմ բազ մա թիվ սե մի նար նե րի և  հա մա ժո ղով ե րի և՛ մեր երկ-
րում, և՛ ար տերկ րում՝ առ ցանց և  առ կա ձևա չա փով: Այս մաս նա գի տութ յու-
նը ընտ րող կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե-
րող ու սա նող ներն են։  Հա յերն է մո ցիո նալ են և  շատ ժպտա ցող։ Եր ևի, թե դա է 
պատ ճա ռը, որ ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում էս թե տիկ խնդիր նե րին՝ 
հա ճախ չնկա տե լով ֆունկ ցիո նալ խնդիր նե րը:  Բո լո րը ցան կա նում են ու նե նալ 
գե ղե ցիկ ժպիտ, իսկ ժպի տը՝ ըստ հար ցում ե րի, երկ րորդ տե ղում է աչ քե րից 
հե տո, ին չի վրա ու շադ րութ յուն են դարձ նում ա ռա ջին հա յացք գցե լիս։  Պետք 
չէ մո ռա նալ, որ օր թո դոն տը պետք է լի նի համ բե րա տար, հաս կա նա, որ ա մեն 
ման րուք ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն, գնա հա տի գե ղե ցի կը, գի տակ ցի, որ ոչ 
մի ան հատ նման չէ մյու սին, պետք է պլա նա վո րի մի քա նի քայլ ա ռաջ, ճիշտ 
տնօ րի նի բուժ ման ժամկ ետ նե րը։ Ա մե նա կար ևո րը համ բե րա-
տա րութ յունն է, քա նի որ բու ժու մը եր կա րատև է , մի քա նի 
տա րի կա րող է անց նել մինչև բժիշ կը հաս նի իր առջև դրած 
նպա տա կին»,-ա սում է Ար փի նե  Սարգս յա նը։ Ի դեպ՝ Ար փի նե 
 Սարգս յա նը  Հա յաս տա նի օր թո դոնտ նե րի ա սո ցիա ցիա յի վար-
չութ յան ան դամ է, ով վստահ նշում է, որ  Հա յաս տա նում օր-
թո դոն տիան հա մա պա տաս խա նում է աշ խար հի զար գա ցած 
երկր նե րի ա ռա ջա տար դպրոց նե րի չա փա նիշ նե րին:

« Կան սահ ման ներ, ո րոնք բժիշ կը չի կա րող հա տել: 
 Կար ևո րում եմ «primum non nocere»՝ «մի՛ վա սիր», բժշկա կան 
է թի կա յի հնա գույն սկզբուն քը, պատ վի րա նը: Ե թե մի բա նի չես 
տի րա պե տում, մի՛ ա րա»,-ա հա այս սկզբունքն է ե րի տա սարդ 
մաս նա գե տի գոր ծու նեութ յան ա ռանց քում:
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Ա վե լի քան 100 տա րի բժիշկ նե րի սե րունդ ներ կրթող բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի զար գաց ման հիմ քում այն ամ բիոն ներն են, ո րոնք 
ժա մա նա կի ըն թաց քում կա տա րե լա գործ վե լով, բժշկա կան բու հի ու-
սա նող նե րին հիմ ա րար գի տե լիք ներ տա լով՝ այ սօր շա րու նա կում 
են մեր երկ րում ա պա հո վել բժշկա կան կրթութ յան բարձր ո րա կը:

Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նը, ո րը հիմ ադր վել է 1922 թվա կա-
նին՝ որ պես Եր ևա նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ամ-
բիոն, այս տա րի նշում է գոր ծու նեութ յան 100-ամ յա հո բել յա նը:

Ամ բիո նի ա ռա ջին վա րի չը ե ղել է Գ.Ս.  Հայ րա պետ յա նը: Ամ բիո նի 
հիմ ա դիր նե րից է հա մար վում Հ.Գ.  Չախ մախչ յա նը (1924-1952թթ.), 
ո րը եր կու ան գամ գոր ծուղ վել է  Գեր մա նիա՝ ամ բիոնն անհ րա ժեշտ 
սար քա վո րում ե րով կա հա վո րե լու նպա տա կով:  Նո րաս տեղծ ամ-
բիո նի զար գաց ման հա մար դրանք հա մար վում են ա մե նա բե ղուն 
տա րի նե րը:

Այ նու հետև այդ աշ խա տանք նե րը շա րու նա կել են Հ.Գ. Եփ րեմ յա նը 
(1952-1970թթ.) և Կ.Հ.  Կա րա պետ յա նը (1971-1976թթ.):

Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի կա յաց ման գոր ծում մեծ է բ.գ.դ., 
պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նի ներդ րու մը (1976-2008թթ.):

2008-2011թթ. ամ բիո նը միա վոր վել է նոր մալ ա նա տո միա յի և կ լի-
նի կա կան ա նա տո միա յի ամ բիոն նե րի հետ, վե րան վան վե լով՝ մոր-
ֆո լո գիա յի ամ բիոն, ո րը ղե կա վա րել է բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Պ. Ք յալ յա նը: 
2011 թվա կա նին ամ բիո նը տա րան ջատ վել է, և  առ այ սօր այն ղե կա-
վա րում է կ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Կար մեն  Սա հակ յա նը, ո րի ղե կա վար ման 
տա րի նե րին ամ բիո նում ներդր վել է ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի 
գնա հատ ման բազ մա բա ղադր յալ հա մա կար գը: Արդ յուն քում ստեղծ-
վել է նաև ու սա նող նե րի գի տա կան խմբա կը, լա բո րա տո րիա յում 
անհ րա ժեշտ պայ ման ներ՝ ու սա նող նե րին գործ նա կան ու նա կութ-
յուն նե րին ծա նո թաց նե լու, ինք նու րույն փոր ձեր կա տա րե լու և հ յուս-

վա ծա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի ստեղծ ման գոր ծում:
 Բազ մա բա ղադր յալ գնա հատ ման ե ղա նա կի արդ յուն քում հա-

մալր վել են հյուս վա ծա բա նա կան պաս տառ նե րը:  Վեր ջին տա-
րի նե րին ամ բիո նը ձեռք է բե րել ժա մա նա կա կից ման րա դի տակ-
ներ:

Ամ բիո նի վա րիչ  Կար մեն  Սա հակ յա նը կար ևո րում է ե րի տա-
սարդ կադ րե րի ներգ րա վու մը դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում:

 Շուրջ 32 տա րի ամ բիո նը ղե կա վա րե լով՝ Ար տա շես Ազ նաուր-
յանն ա պա հո վել է ամ բիո նի արդ յու նա վետ աճն ինչ պես գի-
տա կան ո լոր տում, այն պես էլ ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում: 
Ազ նաուր յա նի ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել է 38 թեկ նա ծո-
ւա կան և 8 դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն:

« Յու րա քանչ յուր բժշկի, գիտ նա կա նի ձեռք բե րում քրտնա-
ջան աշ խա տան քի արդ յունք է:  Հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը 
նպա տակն է, ո րին հաս նե լու հա մար չպետք է խնա յել ջանք ու 
ե ռանդ»,-նշում է պրո ֆե սո րը:

Այ սօր էլ շա րու նա կե լով աշ խա տանքն ամ բիո նում՝ ընդգ ծում 
է, որ ամ բիո նի գոր ծու նեութ յու նը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
ա պա գա բժիշկ նե րին հիմ ա րար գի տե լիք ներ տա լու և  լավ մաս-
նա գետ ներ կրթե լու հար ցում:

 Ներ կա յումս ամ բիո նը հա մալր ված է ու սում ա մե թո դա կան 
նյու թե րով, ո րը տա րի նե րի աշ խա տան քի արդ յունք է և  կոչ ված 
է բժշկի ու ղին ընտ րած ու սա նող նե րին փո խան ցել այն ար ժե-
քա վոր գի տե լիք նե րը, ո րոնք ա ռանց քա յին են լավ մաս նա գետ 
դառ նա լու հա մար: «Ու սա նող նե րը ստա նում են գի տե լիք ներ օր-
գան նե րի ման րա դի տա կա յին կա ռուց ված քի, կա տար վող  փո-
փո խութ յուն նե րի, դրանց հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հի վան դութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ: Առ կա են բո լոր պայ ման նե րը տե սա կան 
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գի տե լիք ներ ստա նա լու հա մար»,-ա սում 
է պրո ֆե սո րը՝ ընդգ ծե լով, որ դա սա խո սի 
ա ռա քե լութ յունն է խստա պա հան ջութ յամբ օգ նել ու սա նող նե րին 
վստահ քայ լե րով մուտք գոր ծել բժշկութ յուն:

Ար տա շես Ազ նաուր յա նի խոս քով՝ յու րա քանչ յուր հե րա ցիա-
կան պետք է շա րու նա կի պա տաս խա նատ վութ յուն զգալ բժշկա-
կան 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող մայր բու հի զար գա ցում 
ա պա հո վե լու հա մար:

« Հաշ վի առ նե լով բժշկութ յան զար գաց ման ա րա գութ յու նը՝ ամ-
բիո նին անհ րա ժեշտ է նյու թա տեխ նի կա կան վե րա զի նում»,-որ-
պես ամ բիո նի զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն ա ռանձ նաց-
նում է եր կար տա րի ներ ա պա գա բժիշկ ներ կրթող պրո ֆե սո րը:

Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիոնն ու նի 10 դա սա խո սից և 3 
ա սիս տեն տից կազմ ված աշ խա տա կազմ՝ 4 պրո ֆե սոր, 3 դո-
ցենտ, 2 ա վագ դա սա խոս, 1 դա սա խոս և 3 ա սիս տենտ:

«Հ յուս վա ծա բա նութ յուն» ա ռար կան դա սա վանդ վում է ընդ հա նուր 
բժշկութ յան, ռազ մաբժշ կա կան և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի 
1-ին կուր սի 2-րդ  կի սամ յա կի և 2-րդ  կուր սի 1-ին կի սամ յա կի ըն թաց քում: 
Ու սում ա կան գոր ծըն թացն ա պա հո վե լու նպա տա կով ամ բիո նում առ կա 
են 8 դա սա սեն յակ ներ, ո րոնք հա մալր ված են ժա մա նա կա կից ման րա դի-
տակ նե րով, պատ րաս տուկ նե րով, պաս տառ նե րով: Ամ բիոնն ու նի լա բո-
րա տո րիա, որ տեղ կա տար վում են պատ րաս տուկ նե րի վե րա կանգ նում և 
 գի տա կան աշ խա տանք ներ: Ծ րագ րով նա խա տես ված թե մա տիկ նյու թե րը 
մա տուց վում են դա սա խո սութ յուն նե րի, գործ նա կան պա րապ մունք նե րի, 
ինչ պես նաև ինք նու րույն աշ խա տանք նե րի ձևով: Ամ բիոնն ու նի հրա պա-
րակ ված դա սագր քեր, ատ լաս ներ, ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ և 
 հա յե րեն լեզ վով տե սա դա սա խո սութ յուն:  Շա րու նա կում է աշ խա տել նոր 
դա սա խո սութ յուն նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ, ո րոնք կհա մա պա տաս-
խա նեն ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին: Ամ բիոնն անց կաց նում է նոր մալ 
ա նա տո միա յի, ինչ պես նաև ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա-
կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիոն նե րի հետ հա մա տեղ դա սա խո սութ յուն ներ: 
Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան և  ա ռար կա յի նկատ-
մամբ հե տաքրք րութ յան զար գաց ման նպա տա կով ամ բիո նում կազ մա-
կերպ վում են նաև ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղով եր, ո րոնց մաս նակ ցում 
են «Հ յուս վա ծա բա նութ յուն» ա ռար կա յի գի տա կան խմբա կի ու սա նող-
նե րը:  Գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներն այս տեղ կա տար վում են 
եր կու ուղ ղութ յամբ` փոր ձա րա րա կան եր կա րատև ճնշման հա մախ տա նի-
շի պայ ման նե րում տար բեր օր գան-հա մա կար գե րում կա ռուց ված քա գոր-
ծա ռույ թա յին փո փո խութ յուն նե րը և դ րանց հնա րա վոր կան խար գե լու մը: 
 Վե րը նշված թե մա նե րով պաշտ պան վել են 7 թեկ նա ծո ւա կան և 4 դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սութ յուն ներ:  Թի մա լի նի ազ դե ցութ յու նը են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ար-
տա զա տա կան և  ներ զա տա կան ա պա րատ նե րի կա ռուց ված քա գոր ծա ռույ թա յին 
վի ճա կի վրա փոր ձա րա րա կան ա ռա ջաց րած «ստրեպ տո զո տո ցի նա յին դիա բե տի» 
և «ար գի նի նա յին պանկ րեա տի տի» մո դել նե րի պայ ման նե րում:

Ամ բիոնն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է  Հա յաս տա նի մոր ֆո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
նիս տե րին, ո րի նա խա գա հը պրոֆ. Ա.Վ. Ազ նաուր յանն է:
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Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տի այն մաս նա գետ նե րը, ո րոնց աշ խա
տան քը կապ ված է մոր և  ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման, 
մաս նա վո րա պես, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան հետ, աշ
խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յան մեջ, ինչ պես ի րենք են 
բնո րո շում՝ «հրաշ քի» հետ առնչ վե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեն:

Բժշ կա կան բու հի շրջա նա վարտ Գ րե տա Ե րեմ յա նի հա մար յու
րա քանչ յուր ա ռա ջին ան գամ լսվող ման կան ճիչ՝ նոր սկսվող 
կյանք, հույ սի և  լու սա վոր ա պա գա յի խորհր դա նիշ է: Ա ռա վել 
պար տա վո րեց նող և  պա տաս խա նա տու է, երբ կար ևոր դե րա կա
տա րում ու նես ե րե խա յի լույս աշ խարհ գա լու գոր ծըն թա ցում:  

ԵՊԲՀ-ում Գ. Ե րեմ յա նը սո վո րել է գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ, 
այժմ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա է անց նում « Բեգ լար յան» բժշկա-
կան կենտ րո նում` « Ման կա բար ձութ յուն և  գի նե կո լո գիա» մաս նա գի-
տութ յամբ:

« Ման կուց ե րա զել եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րե լու 
մա սին։ 8-րդ  դա սա րա նում « Մար դու ա նա տո միա» անց նե լիս հե-
տաքրք րութ յունս մե ծա ցավ ա ռար կա յի նկատ մամբ, և 2015 թվա-
կա նին մայ րի կիս հոր դո րով ըն դուն վե ցի բժշկա կան հա մալ սա րան: 
4-րդ  կուր սում գի նե կո լո գիա յի ցիկ լե րի ժա մա նակ ար դեն ո րո շել էի 
շա րու նա կել այդ ուղ ղութ յամբ, քա նի որ հրա շա լի զգա ցո ղութ յուն է, 
երբ ա մեն օր տես նում ու լսում ես մի նոր ման կան ճիչ, մի նոր կյանք, 
ո րը լույս աշ խարհ է գա լիս քո օգ նութ յամբ»,- պատ մում է նա:

 Հե տաքրքր ված է հատ կա պես վե րար տադ րո ղա կան բժշկութ յամբ: 
 Ցան կա նում է, որ յու րա քանչ յուր կին մայ րութ յան բերկ րան քը զգա լու 
հնա րա վո րութ յուն ու նե նա:

Ա պա գա յի հետ կապ ված շատ ծրագ րեր ու նի. ցան կա նում է ար-
տերկ րում վե րա պատ րաստ վել ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի ուղ ղութ յամբ 
և  վե րա դառ նալ հայ րե նիք` ձեռք բե րած գի տե լիք ներն այս տեղ ծա-
ռա յեց նե լու նպա տա կով:

Բ ժիշկ-օր դի նա տո րի գնա հատ մամբ` հի վան դա նո ցա յին կյանք 
մուտք գոր ծե լը կյան քի ա մե նա բարդ փոր ձութ յուն նե րից է։

« Ժա մա նա կի ըն թաց քում բա ցա հայտ ված հե տաքրք րութ յուն ներն 
ու ձեռք բե րած գի տե լիք ներն աս տի ճա նա բար մեզ տա նում են բժշկի 
մաս նա գի տութ յան հետ ևից:  Գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուն զու գա հեռ՝ 
շատ կար ևոր է անձ նա յին ա ճը։  Պա ցիենտ ներն ակն կա լում են տես-
նել կա տար յալ անձ, որն ու նի կա տար յալ գի տե լիք և  ա մեն ի րա վի-
ճա կում կա րո ղա նում է գտնել կա տար յալ լու ծում եր»,-ա սում է Գ րե-
տան` հա վե լե լով, որ բժշկութ յու նը պա հան ջում է լի նել լա վա գույ նը, 
հատ կա պես, ծննդօգ նութ յան ո լոր տում, քան զի յու րա քանչ յուր ման-
կա բարձ-գի նե կո լոգ պա տաս խա նա տու է ոչ թե մեկ, այլ եր կու կյան-
քի հա մար:
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Բժշ կա կան կրթութ յունն՝ այլ ո լորտ նե րի 
հա մե մատ, պա հան ջում է տա րի նե րի ա ռա
վել եր կա րատև ու քրտնա ջան աշ խա տանք: 
Ու սում ա ռութ յան եր կա րատև ըն թացքն ու 
սպաս վող դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե
լու գի տակ ցում ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար 
ա ռա ջին քայլն է դե պի բժշկա կան մայր բուհ:

 Սի րիա յի  Հա լեպ քա ղա քում ծնված և  ըն տա նի քի 
հետ հայ րե նիք վե րա դար ձած ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նող Գ ևորգ 
 Պաղ տա սար յա նի կար ծի քով՝ ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լու 
կար ևոր նա խա պայ ման նե րից են աշ խա տա սի րութ յունն 
ու նպա տա կաս լա ցութ յու նը: « Դեռ փոք րուց ո րո շել էի՝ 
բժիշկ եմ դառ նա լու:  Տա րի նե րի ըն թաց քում ո րո շումս 
ան փո փոխ է մա ցել: Շփ վե լով տար բեր բժիշկ նե րի 
հետ՝ ա վե լի եմ հա մոզ վել, որ ճիշտ ու ղի եմ ընտ րել»,-
ա սում է ա պա գա բժիշ կը՝ հա վե լե լով, որ ընտ րութ յուն 
կա տա րե լիս տրա մադր վող կրթութ յան ո րա կի ա ռու մով հաշ վի է ա ռել հա սա րա-
կութ յան կար ծի քը, ըստ ո րի՝ բժշկա կան մայր բու հը  Հա յաս տա նում մրցա կից չու նի:

 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող Գ ևորգ  Պաղ տա սար յա նին ու սում ա ռութ-
յան ըն թաց քում ա ռաջ է մղում այն գի տակ ցու մը, որ ա պա գա յում գործ է ու նե նա-
լու մարդ կանց կյան քե րի հետ: «Իմ պարտքն եմ հա մա րում սո վո րել հնա րա վո րինս 
լիար ժեք, ո րով հետև բժիշ կը սխալ վե լու ի րա վունք չու նի:  Սա է այն ա մե նը, ինչն ինձ 
տրա մադ րում և  օգ նում է հաղ թա հա րել ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի տևա կան, բարդ 
ու բա վա կա նին հե տաքր քիր ըն թաց քը»,-ա վե լաց նում է նա:

Բժշ կա կա նում ու սա նո ղի կյանքն անց նում է շատ ակ տիվ, բազ մա բո վան դակ ու 
ար տա սո վոր։ «Ան վերջ դա սեր, հի վան դա նո ցա յին կյանք, որ տեղ ա մեն պա ցիենտ 
սպա սում է բժշկի ճիշտ տրված ախ տո րոշ մա նը, բուժ ման բա րե հա ջող ըն թաց քի 
մա սին լու րի կամ պար զա պես բժշկի մի լավ խոս քի:  Բու հի ներ սում կյան քը ևս  ոչ 
մի վայրկ յան կանգ չի առ նում։ Այս հար ցում նշա նա կա լի է ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի դե րը։  Լի նե լով ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ան դամ՝ ա մեն ինչ փոր ձում 
եմ ա նել, որ ու սա նո ղա կան տա րի նե րը էլ ա վե լի հե տաքր քիր անց նեն բո լո րիս հա-
մար»,-նշում է նա:

Ա պա գա բժիշ կը հետ բու հա կան կրթութ յու նը ևս կ շա րու նա կի բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում՝ ստա նա լով նեղ մաս նա գի տա ցում: « Նա խա տե սում եմ մաս նա գի տա-
նալ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի ուղ ղութ յամբ, սա կայն չի բա ցառ վում, որ 
տա րի նե րի ըն թաց քում, տես նե լով բազ մա թիվ մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յուն ներ և 
շփ վե լով տար բեր բժիշկ նե րի հետ, փո խեմ ո րո շումս»,-ա սում է բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յամբ սո վո րող ու սա նո ղը:

 Նա ուս ման ըն թաց քում գե րա դա սում է ա նել ա ռա վե լա գույնն ու պատ րաստ է 
ա պա գա յի ցան կա ցած մար տահ րա վե րի: Իսկ գլխա վորն այն է, որ մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լե լու է  Հա յաս տա նում՝ հայ րե նա կից նե րին օգ նե լու 
մղու մով:

Ն շենք, որ Գ ևոր գը 4-17 տա րե կա նը զբաղ վել է սպոր տով, ե ղել է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան լո ղի ազ գա յին հա վա քա կա նի ան դամ, թիկ նա լող լո ղաձ ևում՝ 
 Հա յաս տա նի տա րի քա յին չեմ պիոն։ Այժմ չի զբաղ վում լո ղով, քա նի որ իր ամ բողջ 
ժա մա նակն ու նե րու ժը ներդ րել է ուս ման ու մաս նա գի տա կան կա յաց ման գոր ծում:

 Խո սե լով մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի մա սին՝ Գ ևորգ  Պաղ տա սար յանն ընդգ ծում 
է, որ բժիշ կը նախ ևա ռաջ կո չում է, ոչ՝ լոկ մաս նա գի տութ յուն։ « Պա տաս խա նա տու, 
կա րեկ ցող, կազ մա կերպ ված, հո գա տար, ճշտա պահ, նրբան կատ, օ րի նա կե լի, ազ-
նիվ, մար դա սեր …այս շարքն ան վերջ է։ Ես ձգտում եմ հնա րա վո րինս մոտ լի նել 
բժշկի իմ ի դեա լին»,-ընդգ ծե լով բժշկի կոչ մանն ար ժա նի ան հա տի հատ կա նիշ նե րը՝ 
եզ րա փա կում է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նո ղը։
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Բժշ կա կան բու հի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4րդ 
 կուր սի ու սա նո ղու հի Ա րու շա  Շեկ հե րը վստահ է, որ մինչև կյան
քի վերջ կապ ված կլի նի Եր ևա նին՝ ձեռ քում պա հե լով ԵՊԲՀ դիպ
լո մը, իսկ սրտում՝ ջերմ հի շո ղութ յուն ներն ու փոր ձա ռութ յու նը, 
ո րոնք հա վա քել է այս տա րի նե րի ըն թաց քում: 

22-ամ յա հնդիկ ա պա գա բժիշ կը ծնվել է  Բի հար քա ղա քում, մե ծա-
ցել և  տար րա կան կրթութ յուն ստա ցել Ն յու  Դե լիում և  Հար յա նա յում։ 

«Դպ րո ցա կան տա րի նե րին սի րում էի վա զել, մի քա նի մրցույ թում նույ-
նիսկ հաղ թել եմ:  Բա ցի այդ՝ պա րի և  թատ րո նի հան դեպ մեծ ձգտում ու-
նեի, ո րը ա վե լի աշ խու ժա ցավ, երբ մաս նակ ցե ցի Հնդ կաս տա նի Ան կա-
խութ յան 75-ամ յա կի՝ ԵՊԲՀ-ում անց կաց ված տո նա կա տա րութ յա նը», 
- ա սում է Ա րու շան՝ հա վե լե լով, որ սի րում է կար դալ գրքեր, հատ կա պես 
այն պի սի գրքեր, ո րոնք ըն թեր ցո ղին տե ղա փո խում են այլ աշ խարհ: 

Ա րու շա յի պա պի կը բժիշկ էր, ո րի ե րա զանքն էր, որ պես զի ըն տա նի քից 
որ ևէ մե կը շա րու նա կեր իր գոր ծը: « Շատ տպա վոր ված էի այն պատ մութ-
յուն նե րով, ո րոնք սո վոր էի լսել պա պի կիս մա սին, այն մա սին, թե ինչ պես 
էր նա սի րում օգ նել մարդ կանց: Ն րա սե րը բժշկութ յան հան դեպ դար ձավ 
իմ սե րը բժշկութ յան հան դեպ, իսկ նրա ե րա զան քը դար ձավ իմ ե րա զան-
քը:  Միշտ ցան կա ցել եմ բժիշկ լի նել, և  որ քան էլ որ դժվար լի նի, ո չինչ չեմ 
փո խի իմ կյան քում։ Զ գում եմ, որ բժշկութ յունն իմ կո չում է», - վստա հեց-

նում է հնդիկ ու սա նո ղու հին: 
ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լու ո րո շում Ա րու շան կա յաց րել է հոր հետ միա-

սին։ « Հայրս, բախ տի բեր մամբ, ձեռք բե րեց բու հի մա սին պատ մող 
գրքույ կը, այ նու հետև մի շարք հան դի պում եր ու նե ցանք, ո րոնց 
արդ յուն քում և՛ հայրս, և՛ ես ո րո շե ցինք, որ այն հիա նա լի վայր կլի նի՝ 
կրթութ յունս շա րու նա կե լու և բ ժիշկ դառ նա լու իմ ե րա զանքն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար», - պատ մում է ա պա գա բժիշ կը: ԵՊԲՀ-ն, նրա 
խոս քով, և՛ հե ղի նա կա վոր, և՛ հայտ նի հա մալ սա րան է, որն օժտ ված 
է վեր ջին 100 տար վա ըն թաց քում ո րակ յալ բժիշկ ներ պատ րաս տե-
լու հա րուստ պատ մութ յամբ:

«Ա վե լին՝ բու հի օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րը մեծ հա ջո-
ղութ յուն ներ են գրան ցել Հնդ կաս տա նում՝ հա ճախ գործ նա կան 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լով  Դե լիի լա վա գույն հի վան դա նոց նե-
րում», - շեշ տում է Ա րու շան: 

Ն րա հա մոզ մամբ՝ բժշկա կան բու հի դա սա խոս նե րը բա նի մաց են 
և ն վիր ված։ « Հա մալ սա րան հա ճա խե լու ա ռա ջին իսկ օր վա նից ինձ 

հա մար ա ռանձ նա հա տուկ էր այն, թե ինչ պես էին մեր դա սա խոս նե րը և 
 դե կա նը մեզ դի մում՝ « Հար գե լի՛ ա պա գա գոր ծըն կեր ներ»՝ մեր մեջ սեր մա-
նե լով ինք նա հար գան քի զգա ցում և ս տի պե լով մեզ ըն դու նե լի զգալ մաս-
նա գի տութ յան մեջ: Ն րանք ուղ ղոր դում են մեզ՝ բա ցա հայ տե լու սե փա կան 
հմտութ յուն նե րը և  մար տահ րա վեր են նե տում՝ մտա ծե լու ա ռանց սահ մա-
նա փա կում ե րի», - ընդգ ծում է հնդիկ ու սա նո ղու հին: 

 Հա յաս տա նը, նրա խոս քով, գե ղե ցիկ եր կիր է, աշ խար հի հնա գույն 
քա ղա քակր թութ յուն նե րից մե կը։ «Եր ևա նում եր բեք ինձ միայ նակ կամ 
օ տար չեմ զգա ցել։  Քա ղաքն ինձ խա ղա ղութ յան զգա ցում է ներշն չում։ 
 Հա յաս տա նում մար դիկ սրտա ցավ են և  ըն կե րա սեր», - ա սում է Ա րու շան։ 

Ն րա կար ծի քով` լավ բժիշկ լի նե լու հա մար բա վա րար չէ միայն լավ գնա-
հա տա կան ներ ստա նա լը։ « Լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար պետք է ու նե նալ 
լսե լու ու նա կութ յուն, համ բե րութ յուն, կա րեկ ցանք ցու ցա բե րել հի վանդ նե-
րի նկատ մամբ։ Բ ժիշկ դառ նա լը ճա նա պարհ է, որ տեղ դուք բազ մա թիվ 
սխալ ներ թույլ կտաք և  պետք է բա վա կա նա չափ խե լա միտ լի նեք դրան ցից 
յու րա քանչ յու րից սո վո րե լու հա մար: Այդ ճա նա պար հին միշտ կլի նեն և՛ հա-
ջո ղութ յուն ներ, և՛ մար տահ րա վեր ներ, բայց պետք է շա րու նա կել պայ քա-
րել կար ևոր նպա տա կի հա մար», - խոր հուրդ է տա լիս Ա րու շա  Շեկ հե րը: 
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 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն, ու սում ա կան հա
ջո ղութ յուն ներ ու նե ցող նե րին անդ րա դառ նալն 
ինք նան պա տակ չէ: Այն միտ ված է ու սա նող նե րի, 
դի մորդ նե րի շրջա նում ներ կա յաց նել օ րի նա կե լի 
սո վո րող նե րին, ո րոնք հե տա գա յում ի րենց նպաս
տը կբե րեն բժշկա գի տութ յան տար բեր ուղ ղութ
յուն նե րի զար գաց մա նը:

Ա պա գա դե ղա գետ Աի դա  Խա չատր յանն Ար մա
վի րի մար զի Ար մա վիր քա ղա քից է, սո վո րում է դե
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 3րդ  կուր սում:

« Բուհ եմ ըն դուն վել ա ռա վե լա գույն միա վոր նե-
րով և  սո վո րում եմ անվ ճար հի մունք նե րով:  Դեռևս դպրո-
ցում, երբ ու սում ա սի րում էինք « Կեն սա բա նութ յուն», 
« Քի միա» ա ռար կա նե րը՝ ցան կութ յունս էր դառ նալ այն պի սի 
մաս նա գետ, ո րը պատ կե րա ցում կու նե նա տար բեր հի վան-
դութ յուն նե րի բուժ ման վե րա բեր յալ՝ թե՛ վի րա բու ժութ յան 
մեջ, թե՛ էն դոկ րի նո լո գիա յում, տար բեր ո լորտ նե րում, ո րոն-
ցում, օ րի նակ, բու ժա կան գործ սո վո րող ու սա նող նե րը մաս-
նա գի տա նում են»,-նշում է ա պա գա մաս նա գե տը` հա վե լե-
լով, որ դժվար է  կողմ ո րոշ վում մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան հար ցում, քա նի որ ցան կա նում էր ա մեն 
մի ուղ ղութ յու նից մի փոքր գա ղա փար ու նե նալ և, ի 
վեր ջո, ո րո շեց ընտ րել դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու-
նը.« Դե ղա գի տա կան ո լոր տը ո րո շա կիո րեն տա լիս է 
սո վո րող նե րին այդ հնա րա վո րութ յու նը, միև նույն ժա-
մա նակ բժշկա կան բու հը տա լիս է բազ մա կող մա նի 
զար գա ցա ծութ յան, լայն գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու 
հնա րա վո րութ յուն»:

Աի դա  Խա չատր յա նը վստա հեց նում է, որ իր 
կրթութ յամբ, ու սում ա ռութ յամբ ա նե լու է հնա րա վո-
րը՝ հան րա պե տութ յան լա վա գույն դե ղա գետ նե րից 
մե կը դառ նա լու հա մար:

«Ա ռա վե լա պես հե տարքրքր ված եմ կլի նի կա-
կան ֆար մա կո լո գիա յով, կցան կա նամ նպաս տել 
 Հա յաս տա նում կլի նի կա կան դե ղա գի տութ յան զար-
գաց մա նը:  Շատ եմ կար ևո րում նաև դա սա խոս նե րի գոր ծու նեութ յու նը, երբ քո ու նե ցած 
գի տե լիքն ու փոր ձը փո խան ցում ես սո վո րո ղին, ան գամ հի մա, երբ ես կա րո ղա նում 
եմ իմ ու նե ցած գի տե լի քը փո խան ցել ինչ-որ մե կին, դա ինձ մեծ բա վա կա նութ յուն է 
պատ ճա ռում: Ն պա տակ ներս շատ են, կցան կա նա յի նաև բժշկա գի տութ յան ո լոր տում 
ներդ րում ու նե նալ»,-իր ծրագ րե րով է կիս վում դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը:

Աի դա  Խա չատր յանն ընդգ ծում է, որ ու նի նաև ծննդա վայ րում՝ Ար մա վի րում դե ղա գի-
տութ յան ո լոր տը զար գաց նե լու նպա տակ ներ:

« Մեր օ րե րում, երբ տեխ նո լո գիա նե րը ա րագ զար գա նում են, անհ րա ժեշտ է ա նընդ-
հատ աշ խա տել, պրպտել, գտնել նո րա րա րա կան լու ծում եր բո լոր ո լորտ նե րում, այդ 
ա ռու մով դե ղա գի տութ յու նը բա ցա ռութ յուն չէ»,-եզ րա փա կում է լավ ա ռա ջա դի մութ յուն 
ու նե ցող ա պա գա մաս նա գե տը:

ԱՊԱԳԱԴԵՂԱԳԵՏԸՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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Լ յո վա  Ծա ռուկ յա նը 2018ին ըն դուն վել է 
ԵՊԲՀի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ՝ անվ
ճար հի մունք նե րով։  Սո վո րում է գե րա զանց ա ռա
ջա դի մութ յամբ։ Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում իր 
հա ջո ղութ յուն նե րի գրա վա կա նը ի մա ցա ծով չբա
վա րար վելն է, ա նընդ հատ նոր գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե լու ցան կութ յու նը։

« Մեծ ներդ րում ու նեն նաև իմ դա սա խոս նե րը, ո րոնք 
ա ռանց ջանք ու ե ռանդ խնա յե լու մեզ են փո խան ցում տա-
րի նե րի ըն թաց քում ի րենց ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը և 
հմ տութ յուն նե րը:  Մեծ ձեռք բե րում եմ հա մա րում նաև այն, 
որ վեր ջերս մեզ հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց ըն կեր նե րով 
կյան քի կո չել բազ մա բո վան դակ մի նա խա գիծ՝ «Բժշ կի ու-
ղին», որն իր էութ յամբ ան նա խա դեպ լի նե լով՝ թույլ է տա լիս 
ա պա գա բժիշկ նե րիս ա վե լի ներ կա յա նա լի լի նել տար բեր 
բնա գա վառ նե րում»-պատ մում է Լ յո վան՝ նշե լով, որ դեռևս 

ման կուց բժշկին հա մա րել է կեր պար, որն ան կախ հան գա մանք նե րից պատ րաս տա կամ է ձեռք մեկ նել և  ա ջակ-
ցել դժվա րին պա հին: Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու ցան կութ յունն էլ ա վե լի խո րա ցավ դպրո ցա կան տա-
րի նե րին, երբ նոր էր սկսում ու սում ա սի րել բնա գի տա կան ա ռար կա ներ:  Մարդ կանց հետ շփվե լու կա րո ղութ-
յու նը և  օգ նե լու ցան կութ յու նը ևս ն պաս տե ցին այս ազն վա գույն մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու հա մար։

«Ըն տա նի քումս բժիշկ ներ չկան, թեև ծնող ներս միշտ ցան կա ցել են, որ լի նեմ բժիշկ. բա րե բախ տա բար մեր 
ցան կութ յուն նե րը հա մըն կան, և  ես այ սօր այս տեղ եմ։  Կար ևո րա գույն փաս տը, որ կա րող ենք ար ձա նագ րել, 
այն է, որ բժշկա կան հա մալ սա րանն ա մեն ինչ ա նում է և  ցույց է տա լիս, որ օ րե ցօր բու հում կա տար վող փո փո-
խութ յուն նե րը ու նեն մի նպա տակ՝ ու սում ա կան պրո ցե սը դարձ նել էլ ա վե լի ո րակ յալ և  արդ յու նա վետ, ժա մա-
նա կա կից չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան»,- ա սում է ա պա գա բժիշ կը:

Դժ վա րութ յուն նե րը, նրա գնա հատ մամբ, ա մե նուր են, բայց շատ կար ևոր է ոչ միայն ուղ ղա կի բարձ րա ձայ նել 
դրանք, այլ գտնել լու ծում եր, ու նե նալ ա ռա ջարկ ներ այդ դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար։  Խիստ 
կար ևոր է նաև ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րե լը, քան զի միայն խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լով՝ կա րող ենք հա ջո-
ղութ յուն նե րի հաս նել։

Ու սա նո ղի խոս քով` ա ռօր յան հա մալ սա րա նում անց նում է շատ հե տաքր քիր, չնա յած առ կա բա վա կան ծանր 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին՝ բու հը կյան քով լի է, իսկ ա նընդ հատ կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում երն ու ծրագ-
րե րը էլ ա վե լի գու նեղ են դարձ նում ու նոր շունչ հա ղոր դում ու սա նո ղա կան կյան քին։

« Բա րե բախ տա բար կա րող եմ ա սել՝ որ երբ ևէ լիկ վիդ չեմ ու նե ցել։ Դպ րո ցա կան տա րի նե րից էլ ա վե լի կար-
ևոր եմ հա մա րում գի տե լի քը, ոչ թե՝ թվան շա նը։

Թ վան շա նը ինձ հա մար տվյալ պա հին գի տե լիք նե րը ի մի բե րե լու և  ճիշտ կողմ ո րոշ վե լու արդ յունքն է։ Ուս տի 
նա խընտ րում եմ ա ռաջ նորդ վել ոչ թե թվա յին գնա հա տա կան նե րով, այլ ա վե լի շատ հա մալ րել գի տե լիք նե րիս 
պա շա րը»,- նշում է նա։

Բժշ կութ յան բո լոր ճյու ղե րը շատ հե տաքր քիր են իր հա մար:  Դեռևս չի կողմ ո րոշ վել մաս նա գի տա կան ընտ-
րութ յան հար ցում, բայց նա խընտ րութ յու նը տա լիս է վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յա նը:  

« Կար ծում եմ՝ ա ռա վե լա գույնս կա րող եմ օգ տա կար լի նել հենց այս ո լոր տում։ Ըն տա նիքն այ սօր վե հա գույն 
ար ժեք է, և  ինձ հա մար մե ծա գույն եր ջան կութ յուն կլի նի, որ կա րո ղա նամ իմ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը 
կի րա ռե լով՝ օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րին ման կան խինդ պարգ ևել»,- շեշ տում է Լ յո վան, ո րի նա-
խա սի րութ յուն նե րը բազ մաբ նույթ են։

 Սի րում է կար դալ. ա ռա վել շատ հե տաքրք րում են փի լի սո փա յութ յունն ու հո գե բա նութ յու նը, քա նի որ մար դը՝ 
գո յութ յու նից ի վեր, որ պես ան հա տա կա նութ յուն շատ յու րա հա տուկ է, և  կա րո ղա նալ ամ բող ջութ յամբ հաս կա-
նալ մարդ էա կին շատ դժվար է։  Մեծ է հե տաքրք րութ յու նը նաև դե պի ե րաժշ տութ յու նը՝ հատ կա պես դա սա կան։ 
Այդ է պատ ճա ռը, որ վեր ջերս ի րա գոր ծեց վա ղե մի ե րա զանք նե րից մե կը և  հի մա նվա գում է դաշ նա մուր։

Բժշ կի ու ղին ընտ րած ե րի տա սար դը կար ևո րում է նպա տա կաս լա ցութ յու նը, աշ խա տա սի րութ յու նը, ցան կութ-
յու նը՝ լի նել ար հես տա վարժ ու պի տա նի մաս նա գետ։

« Պետք է միշտ գի տակ ցես, որ կա րող ես ա վե լին, քո առջև դնես ա վե լի բարձր նշա ձո ղեր և ձգ տես դրանց։ 
 Դա սա խոս նե րը միշտ փոր ձել են մեզ նից կեր տել բժշկի մի այն պի սի կեր պար, ո րը պետք է լի նի բա րութ յան և 
պ րո ֆե սիո նա լիզ մի մարմ ա վո րում։ Ս պի տակ խա լա թը կրե լուց հե տո այլևս պետք է տեղ չգտնեն անձ նա կան 
զգա ցում երն ու մտո րում ե րը, ամ բող ջութ յամբ պետք է նվիր վես աշ խա տան քիդ և  ան շա հախնդ րո րեն գոր ծի 
դնես բժշկե լու քո ա ռա քե լութ յու նը»,- հա վե լում է ա պա գա մաս նա գե տը` շեշ տե լով, որ միայն այն ժա մա նակ, երբ 
կկա րո ղա նան կա րեկ ցել հի վան դին, հաս կա նալ աշ խա տան քի ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը և  միտ վել 
հաղ թա հա րե լու ծա գող խնդիր նե րը, կա րող են վստա հա բար ա սել, որ հա սել են սահ ման ված նպա տա կին։

ԻՄԱՑԱԾՈՎՉԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼԸ`
ՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻԳՐԱՎԱԿԱՆ
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 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը կազ մա կեր պել էր 
բադ մին թո նի մրցա շար՝ ու սա նող նե րի հա մար և  սե ղա նի թե նի սի 
մրցա շար, ո րին մաս նակ ցում էին նաև ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րը:

 Բադ մին թո նի ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցեց 32 ու սա նող, իսկ սե-
ղա նի թե նի սի մաս նա կից նե րի թի վը 30 էր:

 Բադ մին թո նի մրցույ թում լա վա գույն ե րեք հո րի զո նա կան նե րը 
զբա ղեց րին բժշկա կան բու հի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներ  Սաք շին, 
Պ րատ չին,  Ջա յո դա  Սա դե շա նին, իսկ տղա նե րի թի մից՝  Սա թիշ 
 Կու մա րը,  Սար վեշ  Բա լա ջին և  Ռա ջա գեն շեն Ս վա մին թան:

 Սե ղա նի թե նի սից լա վա գույն ե րեք հո րի զո նա կան նե րը զբա ղեց-
րին ԵՊԲՀ ու սա նող ներ  Մար գա րի տա Օ հան յա նը,  Մա նե Ա սատր-
յա նը,  Գե ղե ցիկ Մ նա ցա կան յա նը, տղա նե րի թի մից լա վա գույն տե-
ղե րը գրա վե ցին ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ամ բիո նի դա սա խոս ներ 
 Վա չա գան  Թո րոս յա նը և  Հայկ  Մի նաս յա նը, իսկ եր րորդ հո րի զո-
նա կա նը՝ ա պա գա բժիշկ  Հա րութ յուն  Հայ րա պետ յա նը:

 Հաղ թող նե րը պարգ ևատր վե ցին մե դալ նե րով և  հա վաս տագ րե րով:
ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 

 Թա միր յա նը կար ևո րում է նման մի ջո ցա ռում ե րի անց կա ցու մը, ո րոնք 
նպաս տում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պի տա րած մա նը, սպոր տի զար գաց-
մա նը բու հում:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑԲԱԴՄԻՆԹՈՆԻԵՎ

ՍԵՂԱՆԻԹԵՆԻՍԻՄՐՑԱՇԱՐ

Սպորտ



Ա պա գա բժիշկ նե րը, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը 
յու րաց նե լուց բա ցի, շա րու նա կում են սպոր տի բնա գա-
վա ռում ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ, հա ջո ղութ-
յուն ներ գրան ցել:

ՀՀ ու սա նո ղա կան մար զա կան 23-րդ  խա ղե րի բազ-
կա մար տի, ինչ պես նաև ֆուտ բո լի ա ռաջ նութ յան ժա մա-
նակ, հե րա ցիա կան նե րը լա վա գույն հո րի զո նա կան ներն 
են գրա վել:

ԵՊԲՀ ու սա նող  Մա րիամ  Սարգս յա նը բազ կա մար-
տի ա ռաջ նութ յա նը գրա վել է ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը, 
 Դիա նա  Բո ջուկ յա նը և  Լի լիթ  Վար դան յա նը՝ եր րորդ հո-
րի զո նա կան նե րը: Ա շոտ  Խա չատր յա նը գրա վել է երկ-
րորդ, իսկ Առ նո  Մար տի րոս յա նը՝ եր րորդ հո րի զո նա կա-
նը:

 Ֆուտ բո լի ա ռաջ նութ յու նում ա պա գա բժիշկ նե րը 5:2 
հաշ վով հաղ թել են ԵՊՀ թի մին:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նի խոս քով՝ ու սա նող նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յու նը սպոր տա յին տար բեր մի ջո ցա ռում-
նե րում շա րու նա կա կան է լի նե լու՝ ի նպաստ բժշկա կան 
բու հում սպոր տի զար գաց մա նը, ֆի զի կա կան դաս տիա-
րա կութ յան տա րած մա նը և  ա ռողջ ապ րե լա կեր պի պահ-
պան մա նը:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԸ5:2ՀԱՇՎՈՎ
ՀԱՂԹԱՆԱԿԵՆՏԱՐԵԼ

ԵՊԲՀ դա սա խոս նե րը ա պա գա բժիշկ նե րին կրթե լուց, գի-
տե լիք ներ փո խան ցե լուց բա ցի՝ ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են 
նաև տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի՝ ոգ ևո րիչ օ րի նակ դառ նա լով 
ու սա նող նե րի հա մար:

ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վո-
լեյ բո լի դա սա խոս  Նա րեկ  Շի րին յա նը ևս  ակ տի վո րեն 
ներգ րավ վում է տար բեր սպոր տաձ ևե րի, մրցում ե րի: 
ՀՀ մի ջազ գա յին կար գի միակ մրցա վա րը սպա սար կել է 
 Նի դեռ լանդ նե րում անց կաց ված աղ ջիկ նե րի վո լեյ բո լի Եվ-
րո պա յի ա ռաջ նութ յան ընտ րա կան երկ րորդ փու լի D են-
թախմ բի հան դի պում ե րը: 

 Հե րա ցիա կա նը, որ պես գլխա վոր մրցա վար, սպա-
սար կել է « Նի դեռ լանդ ներ- Պոր տու գա լիա» (3։2) խա-
ղը, ո րի հա մար 100 հնա րա վո րից 98 միա վոր է ստա ցել։ 
« Նի դեռ լանդ ներ- Հու նաս տան (3։1) մրցա վե ճում երկ րորդ 
մրցա վարն էի։ Աշ խա տանքս գնա հատ վել է 93 միա վո րով։ 
Եվս եր կու խա ղում պա հես տա յին մրցա վար էի, ո րը չեն գնա-
հա տում։ Ա ռաջ նութ յան թի մի ղե կա վա րը (սու պեր վայ զեր) 
բարձր է գնա հա տել իմ աշ խա տան քը՝ նշե լով, որ տի րա պե-
տում եմ մաս նա գի տա կան շար ժուձ ևին և  հա մա գոր ծակ ցում 
գոր ծըն կեր նե րիս հետ»,-նշում է  Նա րեկ  Շի րին յա նը։

ԴԱՍԱԽՈՍԸՍՊԱՍԱՐԿԵԼԷՎՈԼԵՅԲՈԼԻԱՂՋԻԿՆԵՐԻ
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Professor Allan Kalueff, a member of the international 
advisory body of the Horizon 2020 Twinning Program, 
the Cobrain Center for Scientific Research in Basic Brain 
Research, met with YSMU Rector Armen Muradyan and 
Vice-Rector for Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan.

During the meeting, issues related to the development 
of science in our country were touched upon.

As Armen Muradyan mentioned, science is a priority in 
the medical university. "We do not spare energy, finan-
cial resources to put science on a high level, as it is a 
driving force for us, which helps it to be represented in 
the international arena," said the head of the university.

He was able to present scholars in prestigious scien-
tific journals with a high impact factor, without whom 
it would be impossible to be heard in the world today. 
Professor Allan Kalueff added that scientists should be 
given the opportunity to constantly evolve.

As a member of the Horizon 2020 Twinning Program 
and the International Advisory Board of the YSMU Co-
brain Research Center for Basic Brain Research, he em-
phasized that he was interested in developing a strategy 
for the development of the center.

"We are discussing joint cooperation programs," said 
Allan Kalueff, emphasizing that the support of the YSMU 
leadership to the Cobrain Center for the development of 
science is obvious, without which the planned programs 
could not become a reality.

 Accompanied by Konstantin Yenkoyan, Cobrain Proj-
ect Manager, Allan Kalueff, Professor of Neuroscience, 

toured the Center for Basic Brain Research and Science, reviewed 
the work done and the opportunities for researchers.

After visiting the university the professor mentioned that he was 
impressed by the newly established center with innovative solutions. 
In the near future, the professor's visits to the university and the 
cooperation will be continuous.

Noteworthy is the facts that Allan Kalueff is the director of the 
ZENEREI Research Center, the head of the Laboratory of Neurology 
and Pharmacology, an honorary professor at the Department of Oce-
anic University (Guangdong, China), a leading professor at the Ural 
Federal University (Russia).

YSMU RECTOR ARMEN MURADYAN 
HOSTS PROFESSOR OF NEUROSCIENCE 

ALLAN KALUEFF
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The 6th Stars FSX Music International Science and Art Fes-
tival will be held in Armenia this year. From September 5 to 
10, the spirit of science and art will be heard in Yerevan. 25 
Nobel laureates will give lectures at the Karen Demirchyan 
Sports and Concert Complex. 

The STARMUS Festival brings together world-renowned 
scientists, cosmonauts, musicians, and Nobel Prize laure-
ates in order to inspire and train a new generation of re-
searchers: STARMUS combines art, music and science to 
improve communication in the scientific field.

 The members of the STARMUS Council are cosmonaut 
Alexey Leonov, member of the rock band Queen Brian May, 
world-famous scientist Emmanuel Charpentier, astrophysi-
cists Jill Terter and Robert Williams, musician Peter Gabriel, 
author and chief organizer of the festival, Armenian astro-
physicist Garik Israelian, and other authoritative represen-
tatives of the fields of science and art:

 A member of the STARMUS Council was also an English 
theoretical physicist, cosmologist, astrophysicist Stephen 
Hawking, on whose initiative the sphere of popularization of 
science (science communication) was included in the frame-
work of the festival. 

The other day, the guest of the YSMU Rector of Yerevan 
State Medical University Armen Muradyan was Garik Israel-
yan. According to him, STARMUS this year will be dedicated 
to the planet Mars.The motto of the festival is “50years on 
Mars”.

 "The festival was created by me and Queen guitarist Bri-
an May. Since 2016, Stephen Hawking medals have been 
awarded in cinema, music and science (science writing). The last medal 
was awarded to Canadian-American business magnate, investor, engi-
neer and inventor Elon Musk," said Garik Israelian. 

According to him, the festival cooperates with Armenian universities, 
and the organizers will be happy to cooperate with YSMU as well. Rec-
tor Armen Muradyan expressed with great satisfaction his readiness to 
contribute to the festival in every possible way, and also recalled that 
the medical university in April 2016 received 5 Nobel laureates: biolo-
gists Aaron Chehanover (Israel), Ada Yonat (Israel), chemist and physi-
cist Dan Shechtman (Israel), pathologist John Robin Warren (Australia) 
and chemist Ei-Ichi Negishi (Japan), and in October 2018;and two more 
Nobel laureates, world-famous scientists in the field of chemistry Ben 
Ferringi and Fraser Stoddarty.

THE 6TH INTERNATIONAL STARMUS 
FESTIVAL IN ARMENIA․ 

YSMU WILL ALSO TAKE PART

YSMU Guests
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According to the results of the first stage of the university admission 
process of the 2022/2023 academic year, more than 1000 applicants 
applied to Yerevan State Medical University. It is 40% more than the 696 
(605 paidand 91 free) places provided by the university. According to 
the executive secretary of the YSMU Admissions Committee Kostandin-
Manukyan, there will probably be no vacancies in the faculties of general 
medicine, dentistry and military medicine this year. 73 applicants applied 
for the 90 places allocated to the Faculty of Pharmacy (85 paid and 5 
free).

It should be noted that from April 15 to May 10, the applicants submit-
ted the application for admission to the centralized, intra-university, first 
stage joint exam, to indicate the chosen profession, online on the assess-
ment and testing center's dimord.am website. Applications for admission 
of dual citizens of the Republic of Armenia, foreigners, RA citizens who 
did not apply for admission in the first stage, RA citizens demobilized 
from the summer conscription of the given year or demobilized by July 
31, are accepted in the second stage, June 26th to July 1st to July(5:00 
pm)

The competition of the main stage is held by registering for one profes-
sion (free and paid). The Republican Admissions Committee approves the 
results of the main competition by July 18th of the given year. The joint 
exams are organized from June 1 to July 10 of the given year.

THERE WILL BE NO VACANCIES IN THE 
MEDICAL UNIVERSITY THIS YEAR: THE 
NUMBER OF APPLICANTS IS 40% MORE 

THAN THE ALLOCATED PLACES 



The Heratsi analyst, together with the infec-
tious diseases service of the Muratsan hospital 
complex, summarized the currently known facts 
about cases of acute, severe hepatitis of un-
known origin observed in children. 

On April 5, the United Kingdom reported to the 
World Health Organization cases of acute, se-
vere hepatitis with unknown genealogy among 
previously healthy children under 10 years of 
age. About a month after the first cases, as 
of May 5, 2022, about 95 cases of the disease 
were registered in 15 countries of the European 
Union, another 145 in the United Kingdom. 

The disease has also been registered in the 
USA and Israel. Typical symptoms of acute severe hepati-
tis With unknown origin include gastrointestinal disorders, 
followed by jaundice (in 74% of cases), vomiting (in 73% 
of cases), fecal discoloration (in 58% of cases), diarrhea (in 
49% of cases) and nausea (in 39.5% of cases). Currently, 
scientists are studying several hypotheses of the occurrence 
of the disease.

A related factor that affects young children by exacerbating 
common mild adenovirus infections or causing them to have 
immunopathology. a)susceptibility to infection due to low in-
cidence of seasonal infections due to lockdown, b) previous-
ly transferred or concomitant coronavirus disease, c) toxins, 
drugs or environmental factors, d) a new type of adenovirus 
infection, etc. In the context of the above, it is necessary to 
know that the incidence of cases is too low, studies of their 
genealogy are continuing, and even if adenovirus infection 
plays a role, the disease probably does not have signs of a 
disease transmitted from person to person. 

Nevertheless, in order to remain vigilant, parents are ad-
vised not to self-medicate when the above symptoms appear 
in children, but to immediately contact specialists, as well 
as strictly observe hygiene rules (hand washing, respiratory 
hygiene, etc.), which help prevent the spread of many infec-
tions. It is also important to follow information from official 
or authoritative sources and remember that publications on 
social networks often have no scientific justification, and in 
some cases are clearly false. In the preparation of this mate-
rial, the publications of the NSS of the EU and the WTO were 
used.

THE INCIDENCE OF ACUTE SEVERE 
HEPATITIS WITH UNKNOWN GENEALOGY 

IS INCREASING AMONG CHILDREN

Clinics



One of the priorities of the Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi is the expansion of 
the educational network through the establishment 
of interuniversity and intercultural communication 
frameworks. The World Health Organization recogniz
es YSMU as the only state medical university in the 
Republic of Armenia, which is included in the "World 
Directory of Medical Schools".

The 100yearold university has established close ties 
with medical universities in different countries, inter
national health organizations in the fields of higher 
medical education and healthcare. The development 
and expansion of these ties is coordinated by the De
partment of International Cooperation. We talked to 
Anna Ghazaryan, the Head of the Department, about 

the peculiarities of the internationalization process, the inviolable 
principles of the Department’s activities, successful interuniversity 
cooperation with different countries, and future programs.

- When was the Department of International Cooperation 
of the Medical University formed? What are its main goals 
and what problems does it solve?

- The Department of International Cooperation was established in 
1987. It prepares draft agreements, agreements and memoranda of 

cooperation between the university's foreign higher educa-
tion institutions, follows the process of their implementation, 
ensures the connection of YSMU with foreign educational 
institutions, embassies, international organizations. The of-
ficial e-mail of the university is checked, and the correspon-
dence is provided by the Department of International Coop-
eration. The process of conducting internships for foreign 
students and volunteers in university clinics is also organized 
by our Department. International credit mobility projects in 
the framework of “Erasmus+” program funded by the Euro-
pean Commission are implemented here.

- Are there any principles that guide the Depart-
ment on the way to internationalization of the uni-
versity?

- One of the inviolable principles of the Department is the 
exclusion of religious, ethnic and national discrimination, as 

THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL 
COOPERATION CONTRIBUTES TO THE 

ACQUISITION OF STUDENTS' 
KNOWLEDGE AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF STAFF
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well as giving maximum attention to foreign stu-
dents so that they feel like full members of a large 
family of YSMU. 

- With which universities the collaboration 
of YSMU is considered more important?

- We build every partnership through which our 
students will gain knowledge and our employees 
will gain professional development. 

- Which countries and which universities 
does the medical university have effective 
cooperation with?

- Currently, the most active cooperation is car-
ried out with the universities of Germany - Mün-
ster, Hanover, Magdeburg; France - Lyon, Creteil, 
Aix-Marcel-2.

I would like to highlight the long-standing col-
laboration with professors from the University of 
Münster in the field of oncology and public health, 
during which conferences were organized with the participation of 
highly qualified specialists from different clinics in Germany, interac-
tive interdisciplinary discussions were held.

During the epidemic, online events were held at the same rate. 
Let's hope that in the new academic year we will be able to continue 
the traditions, and the university will again host delegations from our 
partner universities and clinics. 

- What educational programs can you single out, within 
the framework of which YSMU students and staff have regis-
tered significant successes? In general, how many students 
and employees of the university have used the opportunity 
to train abroad?

- The Department of International Cooperation emphasizes the in-
volvement of YSMU in the exchange projects implemented within the 
framework of the "Erasmus +" program, the effective participation 
of our students and faculty. Over the last 5 years, more than 40 
students have received short-term and long-term internship opportu-
nities at universities in Italy, the United Kingdom, Portugal, Greece, 
Spain, Germany and France, where they have made great progress. 
13 employees of the university held lectures, 7 young specialists re-
ceived postgraduate training and 26 employees received professional 
development. Within the framework of the program, the Medical uni-
versity received lecturers from European universities. Unfortunately, 
the places allocated to Armenia are limited, and the program can not 
be effective for more students. 

- What kind of new projects are expected in the near fu-
ture?

- An educational project has been developed with the University of 
Côte d’Azur in France. Clinical and student exchange programs are 
being developed with the medical faculty of the University of Mag-
deburg, Germany, the representatives of which, meeting with our 
students in Yerevan, praised their excellent knowledge of German. 
A new cooperation with the universities of the Russian Federation is 
also envisaged.
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It has already been four years since Armenian 
Professor of Surgery and Oncology Sarkis Me
terissian, who lives and works in Canada, has 
joined the list of Adjunct Professors at YSMU.

Sarkis Meterissian is a Professor at the De
partment of Surgery in the Faculty of Medicine, 
McGill University, and works at the Department 
of Surgery, Division of Adult General Surgery, 
MUHC. He has been to Armenia twice but hopes 
to visit again very soon.

We talked to a leading Armenian specialist 
about the attractiveness of the medical profes
sion, its challenges and advantages, his unful
filled dreams, the hobbies, as well as the import
ant features for a doctor. 

- Professor, let us start with your decision 
to become a doctor and a researcher. How 

did it happen? Was that your dream?
- Since high school, I have always been interested in biology and the 

human body. In college, I realized that I wanted to go into dentistry.  
Ironically, a summer job in an Armenian dentist’s office made me ques-
tion my career orientation. In my final year of college, I decided to apply 
to medicine and was accepted on my first try, much to my surprise as 
the process is very competitive. Once in medical school I was fascinated 
with anatomy and, during my clerkship, surgery interested me greatly. I 
was excited to go to the operating room and the idea of curing disease 
with a scalpel captured my attention.  Finally, I opted for a career in 
surgical oncology as I saw it as an opportunity to perform surgery as 
well as cutting-edge research. Presently I am a busy surgeon as well as 
a clinician scientist, and I love it immensely. 

- What kind of challenges can you mention in the medical pro-
fession?

- The two biggest challenges in the medical profession are time and 
resources. I wish there was more time in the day to perform research, 
write grants, give lectures and see patients. It is very hard to combine 
a busy clinical practice with a successful research career. Resources are 
always a challenge; may it be in the hospital or the laboratory.  Every-
thing revolves around money; thus, I spend a lot of time fund-raising 
and writing grants. 

- What privileges do you enjoy being a professor in medical 
field?

- As I am a Professor of Surgery and Oncology, I enjoy the benefit 
of working with students and residents.  They always keep me on my 
toes as I have to be up-to-date with the literature as well as a patient 
teacher in- and outside of the operating room.

- Please, tell a little bit about your career ladder. Was it easy?
- The career path of an academic is difficult. You are judged on the 

number of grants obtained and the number of papers published. At the 

THE ADJUNCT PROFESSOR HAS A GREAT 
DESIRE TO TEACH AT YSMU
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same time, you must be good clinically in order for doctors to refer patients to 
you. This balance of clinical and non-clinical is difficult and stressful. It is for 
this reason that many young people opt for non-academic careers. However, 
I must say that I have enjoyed the mix of the two as my research has helped 
my clinical work and vice-versa. 

- Could you remember events that became a turn-
ing point in your professional life?

- I cannot remember a specific turning point but, if there 
is any advice, I have to give to young people looking for a 
job in a University, it is to choose a place where they can 
be mentored. My successes are entirely due to the men-
tors I had who facilitated my career both in the laboratory 
and the operating room. 

- Do you have dreams that haven’t been realized 
yet?

- I am fortunate to say that most of my dreams have 
been realized except for the opportunity to teach at YSMU. 
My dream is to be at YSMU surrounded by eager and wide-
eyed students listening to my words of wisdom as I lecture on breast cancer 
or other aspects of surgical oncology. I know that day will come. 

- Please, tell a little bit about your family.
- I have been married for 33 years and have 3 adult children, none of whom 

selected medicine as a career. I am happy that they chose their own career 
path, and they are all very happy. I have one cute and energetic grandchild 
and hopefully many more on the way. 

- Do you manage to relax? Could you mention your hobbies?
- I relax by playing cards, reading nonfiction, watching movies and walking 

my beloved dog, Albert. Albert relaxes me, and I firmly believe in the benefits 
of dog therapy. 

- Let’s talk about Armenia. How would you de-
scribe the sphere of medicine in Armenia, as well 
as the level of cooperation with YSMU?

- I feel that medicine has made significant advances 
over the last 2 decades in Armenia.  Armenian doctors 
practice state-of-the-art medicine and surgery. I feel that 
doctors in the Diaspora have an obligation to help their 
brothers and sisters with their knowledge and experience. 
I look forward to increased participation in the activities 
of YSMU. I have been an Adjunct professor since 2018, 
and I look forward to visiting and participating in teaching 
activities at YSMU. 

- As an experienced Doctor and Professor, what 
advice would you give to your future colleagues?

- My advice would be to make sure you maintain a good 
work/life balance. Working hard is important and will lead to National and In-
ternational success and recognition. But, work alone is not sufficient, and life 
passes by too quickly. You must find time for your families, your hobbies and 
yourselves. By taking care of yourself outside of medicine you will be better 
doctors. 

- What is important for a doctor?
- The most important thing for a doctor is to be reflective. Reflect on your 

successes and failures. Cherish your successes and learn from your mistakes. 
Reflect on your life, where you are now and where you want to be in 10 years. 
Work hard, but take care of yourself and your loved ones.

Interview



Professor Levon Nazarian is the person who made an invalu-
able contribution to the development of ultrasound diagnosis 
in Armenia. He was born in the United States, New Jersey. 
He is a Professor of Radiology and Vice Chair for Education 
at Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson Uni-
versity, as well as the President of the American Institute of 
Ultrasound in Medicine.

7 years ago, in 2015, a new MRI unit was inaugurated at the 
“Heratsi 1” University Hospital in Yerevan thanks to a $1.4 mil-
lion donation by Armenian General Benevolent Union (AGBU) 
Board of Trustees member Nazar Nazarian, his wife Artemis, 
and their son, AGBU Central Board member Dr. Levon Nazari-
an. The MRI unit was an addition to the AGBU-YSMU Levon 
and Claudia Nazarian Radiology Center, founded in 2010, 
and would allow the center to perform medical tests unavail-
able at other hospitals in Armenia. The new device provided 
high-quality images that enabled accurate diagnoses.

We have talked to the Professor about his dream of be-
coming a radiologist, challenges and privileges of the medical 
field, Dr. Nazarian’s family and hobbies, as well as his advice 
to future doctors. 

- Professor, let us start with your decision to become 
a doctor. How did it happen? Was that your dream?

- I was very interested in science and math throughout high 
school and college. So, I thought that maybe medicine might 
something I should look into. And there was a radiology pro-
fessor who was the father of one of my friends. He was work-
ing at Columbia University. I said: “Your father is a doctor. 
Does he have anything for me to do during the summer?” 
And he had a summer project for me to work on. This was 
back when the CAT scan was a new invention. At that time, 
I was 18 years old. He gave me the job of looking through a 

large number of CAT scans and measuring the brain tumors. I 
thought that this was very interesting, and then I applied for 
medical school. Throughout medical school I enjoyed many 
rotations, but I kept coming back to the imaging. I really en-
joyed making the diagnosis with imaging, and I found doing 
image guided procedures very interesting too. So I thought 
radiology was right for me, and I decided to apply for radiolo-
gy. But if I look back, maybe one of the reasons I applied for 
radiology is because my first exposure in the field of medicine 
was to an academic radiologist which also is why I was drawn 
to academics. I looked at his life teaching, doing clinical work, 
and research, and I said: “That’s something I would like to do 
myself”.

Yes, becoming a doctor was a dream for me. There are no 
doctors in my family at all. Everybody is in business. So, yes, 
it was a dream because nobody in my family did it.

- Do you see any challenges in the medical profes-
sion? Can you mention some of them?

- In any medical field the most important thing is taking 
care of your patients and making sure they are taking care 
of themselves properly. And radiology is no different, even 
though imaging is our main tool; we still have to understand 
the patient behind every image. And we have to do our best 
for that patient.

One of the challenges over time is that imaging is being 
relied on so much more heavily to make diagnoses that the 
volume in radiology is getting larger and larger. So, one of the 
challenges is to be able to handle that increase volume and 
still keep up your level of work. So, over the years dealing 
with the increase popularity of radiology is fine, but that also 
means that we have to read our cases faster, and we have to 
make decisions faster.

Then, of course, radiology itself is challenging too, because 
there are more and more imaging tests, and all the time new 
things are being invented, plus more knowledge that you have 
to get about new disease processes, like with COVID during 
the last couple of years. Radiology always has to stay on top 
of the curve and know how all these different diseases will 
present.

LEVON NAZARIAN’S ADVICE TO 
FUTURE DOCTORS: CHOOSE WHATEVER 
PROFESSION MAKES YOU EXCITED TO 

GET UP IN THE MORNING
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Physicians in every specialty have to deal with more work 
that they have to do for less money and in less time. For 
example, here in the United States the reimbursement for im-
aging studies is being cut by the government. So, if you want 
to make the same level of income, you have to see more 
patients. That’s a big issue.  

- What privileges do you enjoy in the medical field?
- It’s really the doctor-patient relationship that’s the main 

privilege. When I was a medical student, I had a professor; I 
will never forget what he said: “When you ask a patient why 
they are there, the next thing you are going to hear is the 
most important thing in the world to that person”. And you 
really have to keep that in mind, because when you are with a 
patient, they are bringing you into an almost sacred relation-
ship where you are going to hear things they are not going to 
tell to anybody else. You have the ability to do something to 
help them in a way nobody else can. And that really is what 
the privilege of medicine is for me, to be given the responsibil-
ity and the opportunity to be the person to help people when 
they really need help the most. 

- Professor, do you have an inspiration? Who did or 
still does inspire you on this path?

- I have been fortunate to have had great personal mentors 
and role models over the years. The most important men-
tor in my career is my professor Barry Goldberg, because he 
showed me the way to become an academic radiologist with 
ultrasound as my specialty - not only applying it where I work, 
but also taking it around the world. He suggested to me that 
we open up a training center in Armenia, because he already 
opened up ultrasound training centers in 60-70 different plac-
es. One day he said: “Let’s do it in Armenia too”. That’s how 
we opened up the Ultrasound training center at YSMU.

Also, my subspecialty is musculoskeletal ultrasound, that’s 
really my main love. And 30 years ago, Dr. Goldberg was the 
one who said: “This is going to be a very big thing in ultra-
sound. And I want you to learn it. It’s going to become very 
important”. So that advice helped me all through the way in 
the academic world, clinical world, research world, teaching. 
So, I really owe so much to him. He retired about 5 years ago, 
but I still keep in touch with him.  

-You mentioned about the opening of the Ultrasound train-
ing center in Yerevan. The significant contribution you made 
to the development of ultrasound diagnosis in Armenia is truly 
invaluable. That has greatly contributed to the development 
of radiology and the training of qualified specialists in this 
field. What are your further plans regarding Armenia? - At 
what stage is the cooperation between Thomas Jefferson uni-
versity hospital and YSMU “Heratsi 1” university hospital?

- We started with the Ultrasound training center. And then 
we also arranged to have MRI donation, which has been a 
nice addition. Then we have the radiology center which has 
my and my wife’s name, but AGBU and my parents’ donations 
helped to bring that about.

We are always looking for ways to improve the care and 
quality of imaging at YSMU in particular. But this is a nev-
er-ending thing, we are always trying. We always try to do our 
best. It’s an ongoing relationship. 

-Please, tell a little bit about your family.
- I have a great wife, Claudia, and three kids. Claudia raised 

our kids, and she is the “glue” that holds our family together. 
My son Matthew is the oldest. He is a radiology resident. My 
daughter Daniela is a psychotherapist, she got married last 
year. And my youngest son Gregory is working in a consulting 
firm in New York.  

- Do you manage to relax? Could you mention your 
hobbies?

- First of all, I like playing and watching sports. I like to play 
tennis, but my body doesn’t like me playing tennis so much 
anymore. I love baseball, I am a big baseball fan. I love all 
kinds of music. I like to sing karaoke when I get a chance. I 
used to sing in college. I also enjoy reading and spending time 
with my family and my dog.  

- As an experienced professor, what advice would 
you give to your future colleagues?

- The most important advice is to make sure that you choose 
a profession that every morning you want to get up and go 
do it. The medical field is broad, and there is a need for every 
type of practitioner. You shouldn’t do something because you 
think you should do it or because somebody else told you are 
good at it. You should choose whatever profession makes you 
excited to get up in the morning because you are going to 
spend most of your life doing it and you want to make sure 
that is fulfilling and interesting for you. I have had the pleasure 
and opportunity to have that for my entire career. And that’s 
what I would wish for everybody in the medical field. I took 
my first job in 1992 – 30 years ago, but every day is some new 
adventure. And I will never get bored, never, partially because 
I made a right decision for me. I never regretted it, not one 
minute. My son is doing the same . Even though I gave him 
the same advice, this is funny actually, because when he went 
to medical school, he said: “I’m not becoming a radiologist: 
I am going to do something else. Do not make me become a 
radiologist”. I said: “I don’t care, do whatever you want”. To-
wards the end of medical school when he had to apply for res-
idency, I get a phone call, and he said: “Dad, what are some 
good radiology programs?”. I said: “What? I thought you said 
you were not going to do that?” And I got very excited. It’s a 
good choice for him too, and my dream would be some day to 
work with him. That would be fantastic. I don’t know if that is 
going to happen, but that would be unbelievable. 

-What is important for a doctor?
- Number one advice is that you have to have empathy. 

Always understand that patient in front of you has a problem, 
and you have to take everything very seriously and under-
stand that they need your help, and you have to look at them 
as an individual.

The next thing is to understand that if you want to succeed, 
you have to work very hard. There is no way to succeed with-
out working hard.

And you have to be committed. Medicine is a field that re-
quires commitment. You can’t do it as a hobby.

So - empathy, hard work and commitment. Notice, I didn’t 
mention brilliance. You don’t have to be brilliant, you have to 
be smart enough, but you don’t have to be a genius. If you 
really care for people and work hard, that’s what is important.

Interview



Arusha Shekher, a 4th year student of the Faculty of General Medicine of YSMU, is sure: 
no matter where she goes and where life takes her, she will be tethered to Yerevan for the 
rest of her life, carrying in her hand the diploma of MD from YSMU and in her heart - the fond 
memories and experiences she has gathered over the years.

22-year-old Indian futur e doctor was born in Bihar, but was raised and did her schooling in 
New Delhi and Haryana.

“I used to run track in my school days, having won several competitions. Other than that, 
I had a passion for dancing and theater which reinvigorated when I participated in “Azadi ka 
Amrit Mohatsav” in YSMU - celebration of 75 years of Independence of India. I also love to 
read books, especially the kind that transport the reader into a different world and provide a 
sort of escapism”, she says. 

Arusha’s grandfather was a physician, and it was always his dream that someone from the 
family should carry his legacy forward. “Though I wasn’t exposed to what he was doing during 
his day-to-day work, I became immediately impressed by the stories I used to hear about him 
and how he loved helping people. Somewhere down the road his love for medicine became 
my love for medicine, and his dream became my dream. I’ve always wanted to be a doctor, 
and as hard as it gets, I wouldn’t change a thing about where I am and what I’m doing”, she 
emphasizes. Arusha loves and enjoys herself while learning about the mysteries of the human 
body and what makes people tick, and it further cements how she feels about medicine being 
her calling. 

The Indian student made the decision to study at YSMU together with her father. “My father 
got his hands on the brochure of YSMU through a stroke of luck, and he was interested first 
while I was a bit hesitant. We had a meeting with Dr. Daljeet Chauhan upon which I came 
to know more about the university and what studying in it would entail. After talking to him, 
both my father and I had made up our minds that YSMU would be a great place to further my 
education and pursue my dream of becoming a doctor”, Arusha tells. According to her, the 
medical university is both a prestigious and renowned university with a history of producing 
quality doctors for the past 100 years. “Moreover, YSMU foreign medical graduates have been 
highly successful in India often finding internship spots in some of the top hospitals in Delhi”, 
she adds. 

The teachers at YSMU, in her opinion, are knowledgeable and dedicated. “One thing that 
has stood out to me since day one of attending the university is how our teachers and the 
dean would refer to us as “Dear future colleagues”- instilling in us a sense of self-respect and 
making us feel welcome in the profession. They are extremely helpful and guide us in the best 
way possible by identifying our skills and challenge us to think out of the box to adapt to the 
uncertainty that comes with the field of medicine. The system in general works to build char-
acter of its students alongside building skilled future doctors”, Arusha assures. 

Armenia, according to her, is a beautiful country and one of the world’s oldest civilizations. 
“Aspects of everyday life are expressed in embellishments, carvings and design. Yerevan, in 
particular, has come to feel homely and winsome as this was my first time living away from 
home and my parents, but somehow past the initial period of adjusting, I’ve never felt alone 
or alien, just walking around the parks of Yerevan instills in me a sense of peace. I feel like 
Yerevan is like a long-lost sister because strolling through the streets of Yerevan I find myself 
discovering different aspects of myself. I’ve traveled to a few places outside of Yerevan too, 
and I love the way citizens of this country are fascinated by foreigners especially if they find 
that we’ve embraced learning the culture and the language even if we may struggle at times, a 
little effort goes a long way”, Arusha says. The people in Armenia, she adds, are warm-hearted 
and friendly. 

In her opinion, being a good doctor isn’t all about getting good grades, because at the end 
of the day what matters is how you are implementing everything you’ve learned all these 
years and worked so hard for. “The key element to becoming a good doctor is to be a good 
listener, to have patience and show empathy, to make patients feel cared for. To establish a 
successful career, doctors should be collaborative and show resilience. Being a doctor is a path 
where you are going to commit mistakes a lot of times, and be humble enough to learn from 
each of them”, Arusha emphasizes. She continues that there will always be great successes 
and significant challenges and struggles along the way. “But you need to keep fighting for your 
goal, and I’m sure it will all be worth it when you see gratitude in the eyes of your patients”, 
Arusha concludes. 

THE LOVE FOR MEDICINE WAS PASSED 
ON TO THE INDIAN STUDENT FROM

 HER GRANDFATHER
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Student corner

Future dermatologist Poshia Wshyar 
Rashid has come to Armenia from Iraq. She 
studies at the Faculty of General Medicine of 
Yerevan State Medical University after Mkh-
itar Heratsi. 

For a 23-year-old student, practicing medi-
cine is the most important and primary hob-
by.

“I am passionate about helping youth 
reach their potential and live their best lives. 
Becoming a doctor, you take away the pain 
and sufferings of others by giving them med-
ical treatment and healthcare. As a doctor, 
we are a continuous source of happiness for 
many people and their families. As a future doctor, it will be my hon-
or to find ways to solve the everyday problems that make leading a 
healthy life so hard”, Poshia says.

She knew about YSMU by help of one of my friends. “Of course, it 
was my dream to study in YSMU. I enjoy every minute of learning in 
this university. The teachers, professors and staff of Dean’s Office are 
excellent”, Poshia thinks. She is planning to continue education in the 
UK or Germany.

Armenian people, according to her, comprise one of the most in-
teresting nations out there, because of their unique physical charac-
teristics and the tumultuous history of the country. “This ancient and 
honorable people have been around for thousands of years and have 
fought for their right to exist for just as long. For these reasons their 
people can say proudly: “I’m Armenian”. I love the way they love their 
country and fight for it!”, Poshia assures.

The future doctor loves living in Armenia as everywhere you go in our 
country, is adorable and special. 

“It is important for a doctor to respect people, healthy or ill, regard-
less of who they are, to be proactive advocates for their patients, men-
tors for other health professionals, and ready to learn from others, 
regardless of their age, role, or status.

Great doctors are great communicators. Never stop learning to have 
successful carrier: don’t desire to become wealthy, respect your patient 
and everyone in your staff”, Poshia concludes.

YSMU STUDENT FROM IRAQ: DOCTOR IS 
A CONTINUOUS SOURCE OF HAPPINESS




