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ԲՐ ԻՏ ԱՆ ԱՀ ԱՅ ԱԿ ԱՆ ԱՎ ՈՐ ՎԻՐ ԱԲ ՈՒՅԺ
ԱՐ Ա Դ
 ԱՐԶ ԻՆ՝ ԵՊԲՀ ՊԱՏՎ ԱՎ ՈՐ ԴՈԿՏ ՈՐ
Բրիտանահայ ականավոր վիրաբույժ,
լապարասկոպիկ վիրաբուժության
առաջամարտիկ, Միացյալ Թագավորության
Լորդերի պալատի անդամ,
Առողջապահական համաշխարհային
նորարարությունների ինստիտուտի
նախագահ, Մեծ Բրիտանիայի
առողջապահության նախկին նախարար
Արա Դարզին հունիսի 8-ին բաց
դասախոսություն ունեցավ Երևանի
պետական բժշկական համալսարանում:

2018-ին «Ավրորա» մրցանակի
շնորհման արարողությանը մաս
նակցելու նպատակով Հայաստան
ժամանած
անվանի
հայի՝
«Նորարարությունն
առողջապա
հության ոլորտում» խորագրով դա
սախոսությունը լեփ-լեցուն դահլի
ճում համախմբել էր ոչ միայն ԵՊԲՀ
ուսանողներին և դասախոսներին,
այլև առողջապահոության ոլորտի
ներկայացուցիչներին։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը
նշեց, որ առանձնահատուկ պատիվ
է հյուրընկալել «Ավրորա» մարդա
սիրական նախաձեռնության ներ
կայացուցիչներին և հյուրերին:
Ռեկտորի խոսքով՝ Արա Դարզիի
այս դասախոսությունը վկայում է
այն մասին, որ համալսարանի աշ
խատանքներն ունեն համակարգ
ված և հետևողական բնույթ: Նրա
գնահատմամբ՝ դասախոսությունը
հնարավորություն կտա, որպեսզի
մասնակիցները ծանոթանան առող
ջապահական ոլորտի մարտահրա
վերներին։
Բժշկական մայր բուհն աշխար
հի տարբեր անկյուններից պար
բերաբար հյուրընկալում է անվա
նի մասնագետների, որոնց անցած
ուղին վկայում է մասնագիտությանը
նրանց նվիրումի մասին։
Ռեկտորը տեղեկացրեց, որ իր
գործունեությամբ մեր երկրին մեծ
ճանաչում բերած Արա Դարզիին՝
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի որոշ

մամբ, շնորհվում է բժշկական հա
մալսարանի պատվավոր դոկտորի
կոչում։
«Ես երբեք այսքան արագ չեմ հա
գել և հանել շորերս»,- պատվա
վոր դոկտորի մանթիան հանելիս
կատակեց Արա Դարզին՝ ընդգծե
լով, որ մեծ առավելություն է լինել
ԵՊԲՀ-ում:
Խոսելով իր՝ Հայաստան ժամանե
լու առիթի՝ «Ավրորա» մարդասիրա
կան նախաձեռնության մասին, նա
նշեց, որ յուրաքանչյուր մարդ կար
ևոր դեր և առաքելություն ունի իրա
կանացնելու, ինչին հենց միտված է
նախաձեռնությունը:
Նախքան մասնագիտական թե
մաներին անդրադառնալը Դարզին
պատմեց իր մասին: Ապագա բժիշկը
ծնվել է 1960-ին, Բաղդադում՝ եղեռ
նից փրկված հայերի ընտանիքում։
Հայրը մասնագիտությամբ ինժեներ
էր: Ժպիտով նշեց, որ հայ ընտա
նիքներում հարգի է ինժեներ, բժիշկ
կամ իրավաբան դառնալը։
Երբ Ա
րան 17 տա
րե
կան է ե
ղել,
որոշում է կայացրել տեղափոխվել
Դուբլին. երազում էր լավ բժշկական
կրթության մասին։ Նա սովորել է
Վիրաբուժության թագավորական
քոլեջում, ապա գիտական աստի
ճան է ստացել Դուբլինի համալսա
րանում։ Հենց Իռլանդիայում է նրա
ազգանունը դարձել Դարզի. դա
տեղի է ունեցել տեղացիների կող
մից նրա ազգանվան՝ յուրօրինակ

ԵՊԲՀ հյուրեր
արտաբերման հետ կապված։ 14
տարի ապրելով Դուբլինում՝ 1990ին Դարզին տեղափոխվել է Մեծ
Բրիտանիա։ Այստեղ էլ նա սկսել
է վիրաբույժի իր կարիերան, ինչը
որոշ ժամանակ անց նրան հասցրել
է Քաղցկեղի հետազոտման կենտ
րոնի ղեկավարի պաշտոնին։ 2002
թվականին՝ ունեցած վաստակի
համար, Եղիսաբեթ 2-րդ թագուհին
Դարզիին շնորհել է Բրիտանական
Թագավորության ասպետի կոչում,
ինչը նրան դարձրել է Բրիտանիայի
Լորդերի պալատի անդամ։
Թեև իր իրական սիրտը ինժենե
րության մեջ էր, նա ընտրեց բժշկի
ուղին: Աշխարհի առաջատար վի
րաբույժը Լոնդոնի Կայսերական քո
լեջի վիրաբուժության ամբիոնի վա
րիչն է։ Նրա ղեկավարած ամբիոնը
զբաղվում է ռոբոտացված վիրաբու
ժությամբ, Դարզին վիրաբուժության
մեջ բազմաթիվ նորամուծություննե
րի և նոր տեխնոլոգիաների կիրառ
ման պիոներ է։ Դասախոսության
ընթացքում էլ նա հանգամանալից
ներկայացրեց իր մասնագիտական
գործունեության հետաքրքիր կող
մերը, խոսեց նորարարությունների
մասին:
2007-ին Մեծ Բրիտանիայի վարչա
պետ Գորդոն Բրաունը վիրաբույժին
նշանակեց Բրիտանիայի առողջա
պահության փոխնախարար. նա
դարձավ առաջին հայը Բրիտանիա
յի պատմության ընթացքում, ով բրի
տանական կառավարության կազ
մում էր։ Չնայած 2009-ին Դարզին
հրաժարական տվեց, սակայն պե
տական գործչի պաշտոնում աշ
խատած կարճ ժամանակում ցույց
տվեց, որ կողմ
ն ակից էր բժշկության
մեջ արդի տեխոլոգիաների օգտա
գործմանը՝ ընդհուպ մինչև ռոբոտբժիշկների կողմից վիրահատական
միջամտությունների կատարմանը:
Նա նաև բազ

մա
թիվ շտկում
ներ է
արել Բրիտանիայի բժշկական հա
մալսարաններում։
Փոխնախարարի պաշտոնից հրա
ժար
վե
լը միայն մեկ նպա
տակ ու
ներ՝ ամբողջությամբ զբաղվել գի
տական աշխատանքով։ Այսօր նա
իր ամբողջ օրը նվիրում է հենց այդ
աշխատանքին։ Նա միջազգային և
բրիտանական մի շարք կոչում
ն երի
և պարգևների է արժանացել։ 2008ին նա դար
ձել է ՀՀ ԳԱԱ ար
տա
սահմանյան անդամ։ Բացի այդ՝

ԵՊԲՀ հյուրեր

վիրաբույժը մի կանոն ունի, որը չի
խախտում. տանն ընտանիքի հետ՝
ծնողների և քրոջ, խոսում է միայն
հայերեն։ Դարզին ամուսնացած է,
երկու երեխա ունի։
Դասախոսության ընթացքում խոս
տովանեց, որ իր համար իսկապես
հաճելի է համալրել ԵՊԲՀ պատվա
վոր դոկտորների շարքը:
Հանդիպման երկրորդ հատվածում
նա պատասխանեց դասախոսնե
րին և ուսանողներին հետաքրքրող
տասնյակ հարցերի, կիսվեց իր փոր
ձով և, իհարկե, խորհուրդներ տվեց:
Արա Դարզին, հարցերից մեկին
պատասխանելով, ընդգծեց, որ շատ
կարևոր է հիշել սեփական արմատ
ները: Հայերին նա բնորոշեց, որպես
ուժեղ և շատ աշխատասեր ազգի:
Հանդիպումն ամփոփեց «Ավրո

րա» մարդասիրական նախաձեռ
նության համահիմ
ն ադիր Ռուբեն
Վարդանյանը, ով նույնպես ներկա
էր հանդիպմանը: Նա հորդորեց
ուսանողներին, երիտասարդ հետա
զոտողներին միշտ փորձել ձգտել
սովորել, իրականացնել որևէ նոր
բան, թակել բազմաթիվ դռներ:
Միջոցառումից անմիջապես հետո
«Ավրորա» մարդասիրական նա
խաձեռնության
համահիմ
ն ադիր
Ռուբեն Վարդանյանի և ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցութ
յամբ այցելեց Հայրենիքի պաշտպա
նի վերականգնողական կենտրոն:
Արմեն Մուրադյանը հյուրերին ներ
կայացրեց կենտրոնի ստեղծման
պատմությունը:
Հյուրերին ներկայացվեցին կենտ
րոնի հնարավորություններն ու ծա

ռայությունները, նաև ընդգծվեց,
որ կենտրոնը, ինչպես և իրենք նա
խաձեռնողներն են ասում, զինվորի
տունն է, այս
տեղ նրանք ոչ միայն
բուժ
վում են, այլև ին
տեգր
վում սո
ցիալական ծրագրերում, մասնակ
ցում միջոցառում
ն երի: Աշխատանք
ներ են տար
վում նաև տղա
նե
րի՝
մասնագիտության
ձեռքբերման,
զբաղվածության ապահովման ուղ
ղությամբ:
Արա Դարզին շրջեց սենյակներում,
խոսեց վերականգնողական բու
ժում ստացողների հետ: Նրա ուշադ
րությանն արժանացան նաև վերջին
սերնդի այն սարքերը, որոնց միջո
ցով մասնագետներն իրականաց
նում են զինվորների առողջության
վերականգնման աշխատանքները:
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՍՏՈՄ ԱՏ ՈԼ ՈԳ ԻԱԿ ԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅ ԱՆ
ԳԵՐ ԱԶ ԱՆՑ ՈՒԹՅ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ Է ԲԱՑՎ ԵԼ
ԵՊԲՀ գլխավոր մասնաշենքում
տեղակայված ստոմատոլոգիական
կրթության գերազանցության կենտ
րոնը, որը օրերս բացեց դռներն այ
ցելուների առջև, եզակի է հանրա
պետությունում իր տեսակով և հնա
րավորություններով:
Կենտրոնի բացման արարողությա
նը ներկա էին ոչ միայն բուհի պրո
ֆեսորադասախոսական
կազմը,
ապագա
բժիշկներ,
այլև Ստոմատոլոգ
ների հայ-ամերիկյան
առաջին վեհաժողովի
մասնակիցները:
Ապագա,
ինչպես
նաև արդեն գործող
բժիշկների գործնա
կան
հմտություննե
րի
զարգացմանն
ու կատարելագործ
մանն ուղղ
ված այս
կենտրոնի սրահնե
րը համալրված են
հ ամ ապ ատ ա սխ ա ն
մուլյաժներով, վար
ժասարքերով և կր
թական
ծրագրեր
պարունակող համա
կարգիչներով: Դրա
մաշնորհային ծրագրի արդյունքում
ստեղծվել է մանկական, օրթոպե
դիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի ոլորտում մաս
նագիտական
կարողությունների
ձևավորման համար նորագույն, իր
տեսակի մեջ եզակի կրթական հա

մալիր՝ հագեցված հատուկ ծրագ
րային ապահովմամբ մոդելներով,
ֆանտոմ
ն երով, սիմուլյատորներով,
համակարգչային և հարակից տեխ
նիկայով, համապատասխան կա
հույքով, ինչպես նաև՝ մասնագիտա
կան ուսում
ն ական գրականությամբ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
ողջունելով հյուրերին, ընդգծեց, որ
ստոմատոլոգիական
կրթության

գերազանցության կենտրոնը բուհի
կողմից այս տարի կյանքի կոչված
երրորդ խոշոր ծրագիրն է: Առաջի
նը՝ Հայրենիքի պաշտպանի վերա
կանգնողական կենտրոնի ստեղ
ծումն էր, երկրորդը՝ Միքայելյանի
անվան վիրաբուժական ինստիտու

տի ձեռքբերումը և երրորդը՝ ստո
մատոլոգիական կրթության գերա
զանցության կենտրոնի բացումը:
Նա շնորհակալություն հայտնեց
Նորարարությունների մրցակցային
հիմ
ն ադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնոր
հային ծրագրի շրջանակում հիմն
ված կենտրոնի բոլոր աջակիցներին
և կազմակերպություններին:
Կենտրոնի ստեղծմամբ ապահով
վում է ծրագ
րի հիմ
նական
նպատակի
իրագործումը, այն է՝
միջազգային չափա
նիշերին
համապա
տասխան մրցունակ
մասնագետներ պատ
րաստել ստոմատոլո
գիայի բնագավառում:
Կենտրոնը կնպաս
տի ստոմատոլոգիա
կան
բարձրագույն
կրթության արդյունա
վետության և որակի
բարձրացմանը:
Ռեկտորն ընդգծեց,
որ այս ու
սում
ն
ա
կան նշանակության
կենտրոնն իր աշխա
տանքները կիրակա
նացնի ԵՊԲՀ-ի միջազգայնացման
քաղաքականությանը համահունչ:
Կենտրոնը հնարավորություն ունի
սպասարկելու օրական մոտ 200 սո
վորողի: Առաջիկայում ևս նյութա
տեխնիկական պայմանների թար
մացումն ու ընդլայնումը բժշկական
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համալսարանի օրակար
գում են լինելու:
Կենտրոնի
ղեկա
վար
Մարգարիտա
Խուդավերդյանի խոսքով՝
կրթական կարևոր այս
ծրագրի ներդրումն ունի
նաև հոգեբանական բա
ղադ
րիչ: Այն թույլ կտա
ապագա մասնագետներին
զարգացնել
գործնական
հմտությունները նախքան
կլինիկաներում աշխատե
լը: Նրա գնահատմամբ՝
այսպիսի նորարարական
հմտությունների ներմուծումը ստոմատոլոգիական
կրթության թե՛ բուհական, թե՛ հետբուհական, ինչպես
նաև շարունակական կրթության փուլերում թույլ է տա
լիս զարգացնել ուսանողների գործնական հմտություն
ները և նվազագույնի հասցնել բժշկական սխալների
թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:
Հատուկ առանձնացված տարածքում իրականաց
վել են անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքներ, բուհի
կողմից իրականացվել են պատերի ամրացման, տա
նիքի կառուցման և անհրաժեշտ հեռահաղորդակցութ
յան միջոցների անցկացման աշխատանքներ: Ձեռք են
բերվել օդափոխման և անվտան
գության համակարգեր: Իրակա
նաց
վել են նաև կենտ
րո
նի հա
րակից տարածքի բարեկարգման
աշխատանքներ. ստեղծվել է հա
վելյալ մուտքի հնարավորություն,
հարող տարածքը կառուցապատ
վել է մետաղական սյուներով և
ժամանակակից տեսք ստացել:
Կենտրոնը զինվել է անհրաժեշտ
գույքով և տեխնիկայով, գործ
նական հմտությունների և կլի
նիկական մտածելակերպի զար
գացմանը նպաստող սարքերով,
սիմուլյատորներով և մեկուկես
տարվա ծախսանյութերի պաշա

րով: Ստեղծված կենտրո
նի հնարավորություններն
ուսում
ն ական
գործըն
թացում լավագույնս օգ
տագործելու նպատակով
իրականացվել է նաև հա
մապատասխան կրթական
բովանդակության ստեղ
ծումը:
Դրամաշնորհային ծրագ
րի
արդյունքում
բուհն
իրականացրել է նաև աշ
խատաշուկայի ներկայիս
պահանջներին համապա
տասխան «Ստոմատոլո
գիա» մասնագիտության նորացված կրթական ծրագրի
և ուսում
ն ական պլանի մշակում, որի առարկայական
նկարագրերը համապատասխանեցվել են նաև ՀՀ
Որակավորման ազգային շրջանակին (ՈԱՇ): Իրա
կանացվել է չորս մասնագիտական առարկաներից՝
մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապև
տիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսում
ն ամեթոդա
կան ձեռնարկների մշակում, կազմում և տպագրում:
Տպագրված 5 ձեռնարկները, ի տարբերություն բուհում
մինչ այս առկա հատվածային գրականության, լիար
ժեք ներառում և մեկտեղում են անհրաժեշտ մասնա

Ձեռքբերում
գիտական նյութը՝ միասնական մեթոդաբանության և
պահանջների շրջանակում՝ հանդիսանալով կոլեկտիվ
աշխատանքի արդյունք:
Առաջատար փորձի ներդրման և բարեփոխում
ն երի
լավագույն արդյունքն ապահովելու նպատակով կենտ
րոնում նախատեսվում է իրականացնել պայմանագրա
յին հիմունքներով ապագա և գործող բժիշկների վերա
պատրաստման դասընթացներ միջազգային ճանաչում
ունեցող փորձագետների կողմից, կազմակերպել մաս
նագետների փոխայցեր, ուսում
ն ական վարժանքներ:
Բացի այդ, ինչը պակաս կարևոր չէ, կենտրոնը թույլ
կտա նաև հետագայում իրականացնել ստոմատոլոգիա
կան ծառայություններ, ինչին էապես կարող է նպաստել
նաև ծրագրային հավատարմագրման գործընթացը:
Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության
կենտրոնի բացման արարողության ընթացքում, ԵՊԲՀ
գիտական խորհրդի որոշմամբ, Ստոմատոլոգների
Հայ-ամերիկյան առաջին վեհաժողովին ԱՄՆ-ից ժա
մանած մասնակիցներ Նիռաջ Խաննան, Վահիկ Պոլ
Մեզերխանին և Ռուսաստանից Սամվել Ապրեսյանն
արժանացան համալսարանի այցելուպրոֆեսորի կոչման: Իսկ Ստոմատո
լոգների միջազգային ֆեդերացիայի
նախագահ Կեթրին Քելլին հանձնվեց
ԵՊԲՀ ոսկե մեդալ, նույն ֆեդերա
ցիայի ընտրված նախագահ Գերհարդ
Սիբերգեռն էլ արժանացավ բուհի
պատվավոր դոկտորի կոչման:
Այցելու-պրոֆեսորի կոչում տրվեց
նաև Կալիֆորնիայի բժիշկների հայ-ա
մերիկյան ասոցիացիայի նախագահ
Վիգեն Սեպիլյանին:

ԵՊԲՀ ՌԵԿՏ ՈՐ Ի ՇՆՈՐՀ ԱՎ ՈՐ ԱԿ ԱՆ ՈՒՂ ԵՐՁ Ը
ԲՈՒԺ ԱՇԽ ԱՏ ՈՂ Ի ՕՐՎ Ա ԱՌԹ ԻՎ
Բժշկությունը սահմաններ չի ճանաչում: Այստեղ ժամանակի ու տարածության,
ճանաչողության այլ չափումներ են: Ամեն ինչ հանուն մարդու ու նրա կյանքի.
սա է բժշկի ապրելու ու գործելու միակ բանաձևը:
Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, շնորհավորում եմ Ձեզ մասնագիտական տոնի առթիվ:
Ձեզ ի սրտե մաղթում եմ ուժ ևեռանդ` այս պատասխանատու և դժվարին 
առաքելությունը նվիրումով կատարելու, ինչպես նաև մասնագիտության պատիվը
բարձր պահելու գործում: Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն բժիշկներին, ովքեր
օր ու գիշեր անցկացնում են հիվանդի մահճակալի կողքին, հատկապես ռազմական
բժիշկներին, ովքեր հոգ են տանում մեր խաղաղությունն ու բարօրությունն
ապահովող հայ զինվորների առողջության մասին:
Շնորհավորանքիս զուգահեռ իմ կոչն եմ ուղղում նաև ապագա բժիշկներին:
Սիրելի՛ ուսանողներ, ցանկանում եմ, որպեսզի համալսարանական տարիները
լավագույնս օգտագործեք թե՛ մասնագիտական, թե՛ բազմակողմանի գիտելիքներ 
հավաքելու նպատակով, որպեսզի կարողանաք կերտել հայրենիքի ապագայի
հենասյուները և դառնաք ձեր կոչմանն արժանի մասնագետներ, ինչպես նաև
պատասխանատվությամբ կատարեք ձեր մասնագիտական պարտքը, 
գթասրտությամբ վերաբերվեք հիվանդին, լինեք կարեկցող և սրտացավ:
ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր

Գիտություն

Գ ԻՏ ԱԿ ԱՆ ԽՈՐՀՐԴ Ի ՆԻՍՏ Ի
ՕՐ ԱԿ ԱՐԳ Ը ՀԱԳ ԵՑ ԱԾ ԷՐ
ԵՊԲՀ-ում մայիսի 30-ի գիտական խորհրդի նիստը
մեկնարկեց համալսարանական հիվանդանոցների
2017 թվականի գործունեության հաշվետվությամբ: Կլի
նիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արմեն
Մինասյանը ներկայացրեց «Հերացի» և «Մուրացան»
հիվանդանոցային համալիրների անցած տարվա գոր
ծունեությունը:
«Հերացի» հիվանդանոցային համալիրում 2017-ին
ստացիոնար բուժօգնություն է ստացել 8·403 քաղաքա
ցի, իսկ «Մուրացան»-ում՝ 10·888: Պրոռեկտորի խոսքով՝
վերջին վեց տարում երկու հիվանդանոցում էլ աճել է
ստացիոնար բուժօգնություն ստացած քաղաքացիների
թիվը՝ մոտ 6·700-ով: Սա պայմանավորված է հատկա
պես անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունների
առավել ծանրաբեռնված աշխատանքով և բարձր դիմե
լիությամբ: Երկու բուժհաստատությունում էլ նվազել են
մահվան դեպքերը:
Արմեն Մինասյանն ընդգծեց, որ բոլոր աշխատանքնե

րի հիմքում առաջին հերթին պացիենտների բուժման
որակի բարձրացումն է: Իրականացվող աշխատանք
ները բխել են բուհի զարգացման ծրագրից: Ընթացիկ
ժամանակահատվածում և առաջիկայում օրակարգա
յին են նոր ծառայությունների ներդրման, անբարեկարգ
տարածքների բարեկարգման, ինչպես նաև նորագույն
բժշկական սարքերի ձեռքբերման հարցերը:
2017-ին մի շարք նոր ծառայություններ են ներդրվել,
մասնավորապես՝ «Հերացի» համալսարանական հի
վանդանոցը համալրվել է ուրոլոգիական կլինիկայով,
բացվել է նաև արյունաբանական կետ: Երևանի կենտ
րոնում արյունաբանական նոր ծառայության ստեղծու

մը ևս անհրաժեշտություն էր, այն պայմանավորված էր
արյան և դրա բաղադրամասերի փոխներարկման անհ
րաժեշտությամբ: Մեկ տարում հավաքագրվել է ավելի
քան 600 դոնոր, որից ավելի քան 200-ը ԵՊԲՀ ուսանող
ներն են: Առաջիկայում աշխատանքներն են իրակա
նացվելու դոնորների ռեեստրի ստեղծման ուղղությամբ:
Նախորդ տարի բացվել է նաև «Մուրացան» հիվանդա
նոցի մանկական և նորածնային վերակենդանացման
բաժանմունքի վերանորոգված մասնաշենքը:
Հիվանդանոցների գործունեությունից չեն վրիպել նաև
մարզային այցերը, որոնց շրջանակում երկու հիվան
դանոցի բուժաշխատողներ անվճար մասնագիտական
խորհրդատվություն են տրամադրել հազարավոր քա
ղաքացիների:
Հիվանդանոցային աշխատանքների առանցքում են
նաև ապահովագրական ծառայության ներդնումը և
զարգացումը: Արմեն Մինասյանը՝ որպես հաջողված
օրինակ մատնանշեց ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար
ապահովագրական քարտերի տրամադրման ծրագիրը:
Հաջողություններից մեկն էլ Հայրենիքի պաշտպա
նի վերականգնողական կենտրոնի ստեղծումն էր, որը
եզակի է տարածաշրջանում:
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Անցյալ տարի իրականացվել է նաև կլինիկական օր
դինատորների խրախուսման ծրագիր: Բուհի ղեկա
վարությունն այս կերպ նպատակ ունի խրախուսել այն
սովորողներին, որոնք ուսմանը զուգահեռ նաև ակտիվ
կլինիկական գործունեություն են իրականացնում, հեր
թապահում են բաժանմունքներում:
Պրոռեկտորը տեղեկացրեց, որ հետագա ծրագրերի
թվում է պալիատիվ բուժօգնության, ինչպես նաև հե
ռաբժշկության բաժանմունքների ստեղծումը:
Գլխավոր
հաշվապահի
տեղակալ
Բեատրիսա
Կեովտերելյանն էլ զեկուցեց համալսարանական հի
վանդանոցների ֆինանսական գործունեության վերլու
ծության արդյունքների մասին:

Ամփոփելով համալսարանական հիվանդանոցնե
րի գործունեության հաշվետվությունը՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ շնորհիվ համակարգված
աշխատանքի համալսարանական երկու հիվանդանոց
ները, ինչպես նաև արդեն մի քանի ամիս ԵՊԲՀ-ի կազ
մում գործող Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտու
տն այսօր լրջագույն դեր ունեն մայրաքաղաքի առող
ջապահական համակարգում: Նրա գնահատմամբ՝ մեկ
տարվա ընթացքում հսկայական աշխատանք է կատար
վել, որի արդյունքներն ակնառու են:

Գիտական խորհրդի նիստում հաստատվեցին իրա
վաբանական բաժնի պետ Մելիք Սողոմոնյանի ներ
կայացրած
կանոնակարգերի փոփոխությունները:

ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհրդական Իզաբել Աբգարյանը գի
տական խորհրդի ուշադրությանը ներկայացրեց բուհի
հոգաբարձուների խորհրդի որոշման նախագիծը, որը
վերաբերում է ռեկտորի կրթաթոշակ սահմանելու և այդ
կրթաթոշակի տրամադրման կարգի հաստատմանը:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե
Հովհաննիսյանն անդրադարձավ բուժհաստատություն
ների կառավարման վերապատրաստման դասընթացի
կրթական ծրագրին և պլանին, որը ևս հաստատվեց:

Գիտական խորհրդի նիստում հաստատվեց նաև ու
սում
ն ական գրականության հերթական ցանկը, անց
կացվեց գիտական կոչում
ն երի շնորհման և ամբիոն
ների վարիչների, պրոֆեսոների պաշտոնների ընտրու
թյան մրցույթ:
Գիտական խորհրդի նիստի ընթացքում ԵՊԲՀ ռեկտո

րը խորհրդի անդամ
ն երի անունից շնորհավորեց նաև
ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Կառլեն Ադամյանին՝ Ղրղզստա
նի առողջապահության նախարարության՝ ակադեմի
կոս Միրսաիդ Միրախիմովի անվան սրտաբանության
և թերապիայի ազգային կենտրոնի և ներքին հիվան
դություններով զբաղվող բժիշկների ասոցիացիայի կող
մից ակադեմիկոս Միրախիմովի անվան մեդալի արժա
նանալու առթիվ:
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿ ԱՑՎ ԵՑ
«Մ ԱՆԿ ԱԲ ՈՒԺ ՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱՐՏ ԱՀՐ ԱՎ ԵՐՆ ԵՐ Ը.
ԱՆՑՅ ԱԼ Ը, ՆԵՐԿ ԱՆ ԵՎ ԱՊ ԱԳ ԱՆ»
ԽՈՐ ԱԳՐ ՈՎ ՀԱՄ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր
վան ընդառաջ Երևանի պետական բժշկական համալ
սարանում մայիսի 31-ին և հունիսի 1-ին անցկացվեց
«Մանկաբուժության մարտահրավերները. անցյալը, ներ
կան և ապագան» խորագրով համաժողովը, որի նպա
տակն էր բացահայտել ոլորտի առջև ծառացած մար
տահրավերները և քննարկում
ն երի միջոցով փորձել
գտնել ոլորտի խնդիրների հնարավոր լուծում
ն երը:

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով համա
ժողովի մասնակիցներին, նշեց, որ բժշկական համալսա
րանի համար խիստ կարևոր է մանկաբուժության ոլոր
տում կրթական ծրագրերի իրականացումը: Ռեկտորն
ընդգ
ծեց, որ ման
կական տա
րիքի առողջապահական
խնդիրներն առանցքում են, և այսօր հանրապետության
առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ հրա
վիրված այս քննարկման նպատակներից է կրթական
ծրագրերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականա
ցումը: Պրոֆեսորն անդրադարձավ մանկության ոլորտի
ցուցանիշերին, ինչպես նաև մեր երկրում իրականացվող
և ցուցանիշերի բարելավմանը նպաստող երկարամյա
ծրագրերին։

Մանկական մահացության ցուցանիշը վկայում է յուրա
քանչյուր երկրի զարգացածության մասին։ Նա խոսեց
նաև հանրային առողջպահական, անհաս երեխաների
կյանքի փրկությանն ուղղված և այլ ծրագրերի մասին։
Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ ոչ միայն մեր երկրում,
այլև աշխարհում մանկաբուժության ոլորտում առկա են
որոշակի խնդիրներ, որոնք պահանջում են կատարել
վերլուծութուններ։ Ինչ վերաբերում է մանկաբուժական
ֆակուլտետների աշխատանքին, ապա ԵՊԲՀ-ում 2004
թվականից մանկաբուժական կրթությունն իրականաց
վում է ընդհանուր բժշկության կրթության շրջանակում:
Պաշտոնական ցուցանիշերի համաձայն՝ ոչ բոլոր երկր
ներում, որտեղ կան մանկաբուժական ֆակուլտետներ,
մանկության ոլորտի ցուցանիշները բարելավված են և
հակառակը։ Այսինքն ոլորտի խնդիրների լուծումը հնա
րավոր չէ պայմանավորել միայն մանկաբուժական ֆա
կուլտետի բացմամբ։ Առաջնային խնդիրներից է մարզե
րում, նաև մայրաքաղաքում երիտասարդ կադրերով այդ
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ոլորտի համալրումը: Մարզերում մանկաբույժների միջին
տարիքը անցնում է հիսունը կամ վաթսունը, կա մինչև
երեսուն տարեկան մանկաբույժների կարիք:
Ռեկտորի խոսքով՝ մանկաբուժության ոլորտի խնդիր
ների քննարկման ու մարտահրավերի վերուծության
արդյունքում պետք է մեկ ընդհանուր հանրագումարի
գալ և հասկանալ, թե ինչ է անհրաժեշտ ԵՊԲՀ-ին՝ որպես
բժշկական կրթության հիմ
ն ական օպերատոր, որպեսզի
կատարված աշխատանքները որակական փոփոխու
թյուններ ունենան:
Համաժողովի շրջանակում կատարված եզրակացու
թյունները կամփոփվեն մեկ փաստաթղթում, իսկ հուլի
սին կկազմակերպվեն նեղ մասնագիտական սատելիտա
յին սիմպոզիում
ն եր, որոնք ևս կնպաստեն լոգիստիկ և
կրթական ծրագրերում փոփոխություններին: Առաջարկ
ների փաթեթները կնարկայացվեն ՀՀ առողջապահութ
յան և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություններ:
Արմեն Մուրադյանն, ամփոփելով իր խոսքը, ընդգծեց,
որ համալսարանն ունի հստակ մոտեցում մանկաբու
ժության ոլորտի վերաբերյալ, իսկ թե որակական ինչպի
սի փոփոխությունների պետք է գնալ, որոշելու են հենց
մասնագետները։ Համաժողովին ԱՄՆ-ից մասնակցում
էին նաև երիտասարդ, բայց փորձառու մասնագետներ
Կարինե Աբուլյանը և Շանթ Շեքերդիմյանը, ովքեր ներ
կայացրին ԱՄՆ-ում կրթություն ստանալու հնարավո
րություններն ու առանձնահատկությունները։ Նրանք
պատասխանեցին նաև գործընկերներին հետաքրքրող
բազմաթիվ հարցերի։
ՀՀ ԱՆ մոր և մանկան առողջության պահպանման
վարչութան պետ Կարինե Սարիբեկյանը, խոսելով երե
խաների առողջության պահպանման ազգային ռազմա
վարության մասին, նշեց, որ աշխարհում երեխաների
առողջության պահպանմանը վերաբերող խնդիրները
գերակա են։ ՄԱԿ-ի կառույցները հաճախակի են անդրա
դառնում երեխաների առողջապահական խնդիրներին՝
շեշտադրելով մայրական և մանկական մահացության
իջեցմանն ուղղված աշխատանքները։ Աշխարհի տար
բեր երկրներում սահամանվում են նոր հռչակագրեր,
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը վերլուծում է գրանցված առաջընթացը։
Չնայած հաջողություններին, համաձայն պաշտոնական
վիճակագրության, դեռևս 6 միլիոն երեխա մահանում է
աշխարհում յուրաքանչյուր տարի, հետևաբար մասնա
գետների ու առողջապահության քաղաքականություն
մշակողների անելիքները դեռ շատ են։ Կարինե Սարի

բեկյանը ներկայացրեց նաև Հայաստանում վերջին տա
րիներին այս ոլորտում ներդրված հիմ
ն ական ծրագրերը,
որպես օրինակ մատնանշելով այն, որ Հայաստանը տա
րածաշրջանում միակ երկիրն է, որն ունի «Երեխաներին
կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի
շրջանառության մասին» օրենք։
ՀՀ կառավարության նիստից հետո համաժողովի աշ
խատանքներին միացավ նաև ՀՀ առողջապահության
նախարար Արսեն Թորոսյանը՝ նախ շնորհավորելով մա
նուկներին՝ հունիսի 1-ի առթիվ։ Նա ողջունեց այն անվա
նի մասնագետներին, որոնց շարքում են նաև իր դասա
խոսները, ովքեր իրենց նպաստն են բերում մոր և ման
կան առողջապահական ոլորտի բարելավմանը:
ՀՀ ԱՆ նախարարն ընդգծեց, որ շատ քիչ բան ասած
կլինենք, նշելով, որ երեխաները մեր ապագան են ու եր
ջանկությունը, նրանք նաև մեր ամենախոցելի տեղն են,
ունեն մեր մշտական աջակցության ու փայփայման կա
րիքը։ Անդրադառնալով երեխաների առողջական հար
ցերին՝ Ա· Թորոսյանը շեշտեց, որ որոշ վիճակագրական
տվյալներ լավատեսության հիմք են տալիս։ Առողջապա
հական գերատեսչության ղեկավարը հայտնեց նաև, որ
ՀՀ նոր կառավարության ծրագրում մոր և մանկան ոլոր
տը գերակա խնդիրներից է և օրակարգում ներառված են
կարևոր անելիքներ։ Արսեն Թորոսյանը մեծապես կար
ևորեց նաև երեխաների շրջանում տարածված հիվան
դությունների վաղ հայտնաբերմանը և կանխարգելմանն
ուղղված ծրագրերը։

Համաժողովի ընթացքում ելույթ ունեցան հայտնի ման
կաբույժներ Հայաստանից և արտերկրից, որոնք ներկա
յացրին նաև իրենց աշխատանքային գործունեության ըն
թացքում առաջացած դժվարությունները և դրանք հաղ
թահարելու միջոցները: Մասնագետները վստահ էին, որ
մասնակցելով համաժողովին, իրենց ներդրումն են ունե
նում Հայաստանում մանկաբուժության զարգացմանն ու
«առողջ մանուկներ» տեսլականի իրագործմանը: Ներ
կայացնելով մանկաբուժական կրթության անցած ճանա
պարհը և ներկան՝ մասնագետները նպատակադրվեցին
համատեղ ջանքերով մշակել հետագա զարգացման
ուղիները՝ ընդգծելով, որ ժողովրդագրական ցուցա
նիշերի բարելավումը, մանկության ոլորտի նեղ մաս
նագետների ավելացումն առաջիկա ծրագրերի հիմքում
ուղենիշային են լինելու։
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ՍՏ ՈՄ ԱՏ ՈԼ ՈԳՆ ԵՐ Ի Հ
 ԱՅ-ԱՄ ԵՐ ԻԿՅ ԱՆ
ԱՌ ԱՋ ԻՆ ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ՎԵՀ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՀԱՄ ԱԽՄԲ ԵԼ ԷՐ ՈԼ ՈՐՏ Ի
ԱՌ ԱՋ ԱՏ ԱՐ ՄԱՍՆ ԱԳ ԵՏՆ ԵՐ ԻՆ
ԵՊԲՀ-ն 
մեկ հար
կի տակ էր հա
մախմբել աշխարհի տարբեր անկ
յուններից ժամանած մի քանի
տասնյակ բժիշկ-մասնագետների:
Ստոմատոլոգիայի
առաջատար
նե
րը, ո
րոնց թվում էին նաև մեր
հայրենակիցները,
Հայաստան
ժամանեցին
Ստոմատոլոգների
Հայ-ամերիկյան առաջին միջազ
գային վեհաժողովին մասնակցե
լու նպատակով: Աշխարհի տարբեր
անկյուններից ժամանած մասնա
գետները հայ գործընկերների հետ
քննարկեցին
ստոմատոլոգիայի
ոլորտի արդի խնդիրները՝ մշակելու
դրանց լուծման բանաձևերը:
Մասնակիցներին ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանի անունից ող
ջունեց և նրա ուղերձը փոխան
ցեց գիտության գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը:

«Ուրախ եմ ողջունելու աշխար
հասփյուռ հայության ստոմատոլոգ
ներին Երևանի պետական բժշկա
կան համալսարանում: Մեզ համար
առանձնակի պատվաբեր է անցկաց
նել այս համաժողովը մեր բուհում,
քա
նի որ դրա շրջա
նա
կում անց
կացվելու է նաև Ստոմատոլոգների
միջազգային ակադեմիայի տարե

կան ժողովը»,- նշեց Կոնստանտին
Ենկոյանը՝ հավելելով, որ հավաքը
մասնակիցների համար ապացու
ցողական բժշկության վրա հիմնված
ժամանակակից տեղեկատվությունը
ստոմատոլոգիայի բնագավառում
փոխանակելու կրթական հարթակ
կդառնա: Պրոռեկտորը կարևորեց
նաև ուսանողների մասնակցությու
նը միջազգային վեհաժողովում,
ինչը հնարավորություն կտա ապա
հովել հետազոտոկան ունակու
թյունների, ինչպես նաև գիտական
աշխատանքների զարգացում այս
ոլորտում:
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
դեկան, ՀՀ ԱՆ գլխավոր ստոմատո
լոգ, Հայաստանի ստոմատոլոգների
ասոցիացիայի նախագահ Լազար

Եսայանը լրագրողների հետ զրույ
ցում նշեց, որ Հ
 ա
յաս
տա
նում ևս
ստոմատոլոգիայի, ինչպես նաև այլ
ոլորտներում կան խնդիրներ։
«Ընդհանրապես ամբողջ աշխար
հում այդ խնդիրներն անխուսափելի
են, խնդիրներից մեկը գիտելիքների
բարելավման հարցն է, մասնագի
տական ունակությունների, հմտու
թյունների ձեռքբերման խնդիրը,
նմանատիպ միջազգային վեհա
ժողով
ն երը թե՛ Հայաստանում, թե՛
արտասահմանում հետագայում հա
մարվում են շարունակական բժշկա
կան կրթության կարևորագույն բա
ղադրիչներից մեկը»,- ասաց նա։
Եսայանը նշեց, որ այս վեհաժո
ղով
ն երն էլ ավելի են ամրապնդում
այդ գիտելիքները։ Նա նաև տե
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ղեկացրեց, որ իրականացվելու է
Ստոմատոլոգների
միջազգային
ակադեմիայի
անդամակցության
գործընթաց, որը ևս շատ կարևոր
առաջընթաց կապահովի։

Լազար Եսայանի խոսքով՝ նման
համաժողով
ն երի շրջանակում կազ
մակերպվում են նաև գործնական
ունակությունների, ձեռքի հմտու
թյան դասընթացներ։
Մասնագիտական կարևոր այս մի
ջոցառմանը մասնակցում էին նաև
Ստոմատոլոգների
միջազգային
ֆեդերացիայի նախագահ Կեթրին
Քելլը և ընտրված նախագահ
Գերհարդ Սիբերգեռը:
Կեթրին Քելլը նշեց, որ վեհա
ժողովը լավ հնարավորություն է
ոլորտի զարգացման տեսլականը
միմյանց հետ կիսելու համար: Նա
նշեց, որ իր ղեկավարած կառույցը
պատրաստ է շարունակել բոլոր
այն ծրագրերը, որոնք համատեղ
են կյանքի կոչվում: Ստոմատոլոգ
ների միջազգային ֆեդերացիայի
անունից նա պատվոգիր հանձնեց
Լազար Եսայանին կատարած աշ
խատանքի համար:

Ռուսաստանից ժամանած բժիշկմասնագետ Միքայել Սարգսյանն
էլ հայերենով ողջունեց միջոցառ
ման
մասնակիցներին:
ԵՊԲՀ
շրջանավարտը ջերմ խոսքեր հղեց
հարազատ բուհի հասցեին, նաև
հայտնեց ներկաներին, որ 2018
թվականի մարտի 20-ի որոշման հա
մաձայն Լազար Եսայանն ընտրվել
է Ռուսաստանի Դաշնության Բժշ
կատեխնիկական գիտությունների
ակադեմիայի ակադեմիկոս:
Նշենք,
որ
Ստոմատոլոգների
Հայ-ամերիկյան առաջին միջազ
գային վեհաժողովը նվիրված էր
Հայաստանի առաջին հանրապե
տության 100-ամյակին: Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանի և

Հայաստանի
Ստոմատոլոգների
ասոցիացիայի համատեղ ջանքե
րով մայիսի 24-26-ը Երևանում, իսկ
մայիսի 28-ին Ստեփանակերտում
անցկացվեցին մի շարք մասնա
գիտական միջոցառում
ն եր, որոնք
նվիրված էին ժամանակակից ստո
մատոլոգիայի արդի խնդիրներին:

Հայ-ամերիկյան առաջին միջազգա
յին վեհաժողովի շրջանակում տեղի
կունենա նաև Ստոմատոլոգների

միջազգային ակադեմիայի տարե
կան ժողովը, որին կանդամակցեն
ճանաչված մասնագետներ, բժիշկստոմատոլոգներ
Հայաստանից,
Ռուսաստանից, Ղազախստանից և
Վրաստանից:

Գիտություն

ԵՊԲՀ ԳԻՏՆ ԱԿ ԱՆՆ ԵՐ Ը
ՇԱՐ ՈՒՆ ԱԿ ՈՒՄ ԵՆ ՏՊԱԳՐՎ ԵԼ
ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ
ԱՄՍ ԱԳՐ ԵՐ ՈՒՄ
Այս անգամ և ընդամենը մեկ օրվա տարբերությամբ
«Free Radical Biology and Medicine» (5-ամյա ազդեցու
թյան գործոնը՝ 5.9) և «Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry» (ազդեցության գործո
նը 4.2)՝ երկու հեղինակավոր ամսագրերում կարող եք
գտնել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
մի քանի աշխատակիցների անունները և հպարտանալ:
«Երկու աշխատանքները կատարվել են ԵՊԲՀ աշխա
տակիցների գիտական ներուժով և մեր հարթակներում՝
այսպես է իդենտիֆիկացվում ազգային գիտությունը և
ստանում միջազգային ճանաչում: Սա բժշկական հա
մալսարանի գիտության համեստ ներդրումն է, որը մենք
նվիրում ենք մեր պետության 100-ամյակին»,-ասում է
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, կենսաքիմիայի
ամբիոնի պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը:
Կոնստանտին Ենկոյանի, ավագ գիտաշխատող Հայկ
Հարությունյանի և երիտասարդ գիտաշխատող, էնդոկ
րինոլոգիայի օրդինատոր Աիդա Հարությունյանի ջան
քե
րով «Free Radical Biology and Medicine» գի
տա
կան
ամսագրում տպագրված աշխատանքն ամբողջությամբ
կատարվել է ԵՊԲՀ լաբորատորիաներում: Ազդեցիկ
ամսագրում հստակեցվեց օքսիդատիվ սթրեսի դերը

աուտիզմի զարգացման մեխանիզմ
ն երում: Այսպիսով,
հայ գիտնականներն իրենց խոսքն ասացին աուտիզմի
դաշտում։
Պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի թիմի հաջորդ
հոդվածը, որի համահեղինակներն են ԵՊԲՀ կենսաքի
միայի ամբիոնի ասիստենտ Կատարինե Ֆերեշետյանը,
մագիստրատուրայի ավարտական կուրսի ուսանող
Սենիկ Մատինյանը, Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտի նեյրոէնդոկրին հարաբերությունների լա
բորատորիայի վարիչ Վերգինե Չավուշյանը և ԵՊԲՀ
կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Միխայիլ
Աղաջանովը՝ իր տեղն է գտել մեկ այլ հեղինակավոր
ամ
սագ
րում՝ «Neuro-Psychopharmacology and Biological
Psychiatry»: Հոդվածում խոսվում է Ալցհեյմերի հիվան
դության զարգացման մեջ մոնոամինների և պրոլինով
հարուստ պեպտիդի նյարդապաշտպան դերի մասին:
Հեղինակների խոսքերով սա լուրջ քայլ է միջագային
ասպարեզում ազգային գիտությունը ներկայացնելու և
համալսարանն առավել ճանաչելի դարձնելու ուղղու
թյամբ:
Սիրով շնորհավորում ենք հեղինակներին և մաղթում
նորանոր տպագրություններ:

Գիտություն

Գ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ՄԵՋ ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ի
ՀԵՐԹ ԱԿ ԱՆ ՀԱՋ ՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը

ԵՊԲՀ ՈւԳԸ «ArmBionics» թիմը,
ստանալով դրամաշնորհ «Innovative solutions and technologies (ISTC)
Joint research grant program»-ի շրջա
նակում, մայիսի 31-ին ներկայացրեց
իր աշխատանքի առաջին արդյունք
ները` ISTC գիտական օրվա շրջա
նակում։
Ուսանողները սկսել են իրենց աշ
խատանքը դեռևս 2017-ին, ՈւԳԸ
ներամբիոնական խմբակի շրջանա
կում՝ ոգեշնչվելով համալսարանի
հիմ
ն ական ուղղվածությամբ՝ նեյրո

գիտությամբ։
Արդեն ձևավորված խումբը հա
սել է որոշակի հաջողությունների։
Ուսանողներ Մարինա Դավթյանը
ու Սոսե Բերբերյանը՝ Լուսինե
Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ,
դիմել են դրամաշնորհի ու կարո
ղացել են իրագործել բիոնիկ ձեռքի
պրոտոտիպի նախագծումը, հավա
քումը ու փորձարկումը` տարբեր կա
ռավարման համակարգերի օգնու
թյամբ։
Աշխատանքի հիմ
ն ական հետազո

տական բաղադրիչը ուղեղի ազդա
նշանի
էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ
գրանցումն ու տվյալների վերլու
ծությունն է՝ մեքենայական ուսուց
ման ալգորիթմ
ն երի միջոցով։
Ինչպես փաստեց ՈւԳԸ նախա
գահ Սենիկ Մատինյանը՝ ուսանող
ներն իրենց նախագծի շրջանակում
նախատեսում են գործակցել նաև
Հայրենիքի պաշտպանի վերա
կանգնողական կենտրոնի հետ։

CCBIO ԿԵՆՏՐ ՈՆ Ի ԿՈՂՄ ԻՑ ԿԱԶՄ ԱԿ ԵՐՊՎ ՈՂ
ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ՍԻՄՊ ՈԶ ԻՈՒՄ ՈՒՄ
ՄԵՐ ԴԱՍ ԱԽ ՈՍՆ ԵՐ Ը ՆԵՐԿ ԱՅ ԱՑՐ ԵԼ ԵՆ
ԻՐ ԵՆՑ ԱՇԽ ԱՏ ԱՆՔՆ ԵՐ Ը
Վերջերս ԵՊԲՀ երկու դասախոսներ՝ ախտաբանա
կան անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամ
բիոնի դոցենտ Ա.Վ. Պապյանը և թերապևտիկ ստո
մատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Գ.Ե. Մանրիկյանը
հնարավորություն ունեցան EURASIA միջբուհա
կան միջազգային ծրագրով իրենց գիտական աշխա
տանքների մի մասը կատարել Նորվեգիայի Բերգեն
համալսարանի UiB/քաղցկեղի բիոմարկերների կենտ
րոնի CCBIO, բերանի խոռոչի պաթոլոգիայի ամբիո
նում և համալսարանական կլինիկային պատկանող
պաթոլոգիայի բաժանմունքում։
Դասախոսները բարձր պահեցին մեր բուհի պատիվը
և մեկուկես ամիս չանցած կարողացան իրենց աշխա
տանքները ներկայացնել քաղցկեղի բիոմարկերների
CCBIO կենտրոնի կողմից կազմակերպվող տարեկան
միջազգային սիմպոզիումում։
Այդ փաստը շատ տպավորիչ էր նաև նորվեգիացի

գործընկերների համար, ինչի մասին անդրադարձ է
կատարվել նաև Բերգենի համալսարանի պաշտոնա
թերթում, իսկ հարցազրույցը մեր դասախոսների հետ
տեղադրվել է Բերգենի համալսարանի պաշտոնա
կան կայքում։

Գիտություն

ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿ Ը ՄԱՍՆ ԱԿՑ ԵԼ Է 
ՎԱՐՇ ԱՎ ԱՅ Ի 14-ՐԴ Մ
 ԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ
ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ ԻՆ
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսա
նողուհի Լիանա Հայրապետյանը մասնակցել է Վարշավայի 14րդ միջազգային բժշկական («14th Warsaw International Medical
Congress») գիտաժողովին և ելույթ ունեցել:
Նրա առաջին աշխատանքը նվիրված էր առնետների ճարպա
յին փոխանակությանը և վարքագծային փոփոխությունների
ուսում
ն ասիրությանը, որն իրականացվել էր ԵՊԲՀ ախտաֆի
զիոլոգիայի ամբիոնում։ Աշխատանքը Լիանան ներկայացրեց
«Տեսական և նախակլինիկական գիտություն» («Basic and Preclinical Science») բաժնում և այդ զեկույցի համար պարգևատրվեց
Honorable Mention հավաստագրով: Երկրորդ զեկույցը նվիրված
էր Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտում կատարված հե
տազոտությանը, որը ներկայացվեց հյուսվածքային ինժեներիա
յի ոլորտում:
Գիտաժողովի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան մաս
նակցել նաև գործնական և գիտական հմտությունների զարգաց
մա
նը նվիր
ված workshop-ե
րին` խմբային աշխատանքներին և
հանրային զեկույցներին, որոնցից մեկը ներկայացրեց 2012-ի քի
միայի ոլորտի Նոբելյան մրցանակակիր Ռոբերտ Լեֆկովիտցը:

Մ ԻՋԲ ՈՒՀ ԱԿ ԱՆ ԽՈՇ ՈՐ ԾՐԱԳ ԻՐ՝ ՈՒՂՂՎ ԱԾ
ՀԵՏ ԱԶ ՈՏ ԱԿ ԱՆ ՆԵՐ ՈՒԺ Ի ԶԱՐԳ ԱՑՄ ԱՆ Ը
ԱՐԵ ՎԵԼՅ ԱՆ ԵՎՐ ՈՊ ԱՅ ՈՒՄ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարա
նը Այովայի համալսարանի (ԱՄՆ),
Բաբեշ
Բոյայի
(Ռումինիայի),
Մոլդովայի Տեստեմիտյանուի ան
վան բժշկության և դեղագիտության
պետական,
Թբիլիսիի
Իվանե
Ջավախիշվիլիի անվան պետա
կան համալսարանների հետ իրա
կանացնում է խոշոր միջազգային
ծրագիր՝ «Increasing Capacity in Research in Eastern Europe, ICREATE»

(Հետազոտական ներուժի զարգա
ցումը Արևելյան Եվրոպայում):
Ծրագրով մայիսի 22-23-ը Երևա
նում տեղի ունեցավ նախատեսվող 3
կոնֆերանսներից առաջինը՝ «Կան
խարգելիչ բժշկության ժամանա
կակից խնդիրները» խորագրով
միջազգային գիտաժողովը, որին
մասնակցեցին ավելի քան 90 ներ
կայացուցիչներ
Հայաստանից,
ԱՄՆ-ից,
Ռումինիայից,
Մոլդովայից, Վրաստանից, Բոսնիա

և Հերցոգովինայից, Խորվաթիայից,
Ղազախստանից։
Կոնֆերանսի ընթացքում զեկույց
ներ ունեցան նաև օտարերկրացի
հյուրեր՝ Կորին Պիկ-Ասան, Ռազվան
Քերեքեշը, Էդիթ Պարկերը և այլոք։
Կազմակերվեցին 2 խմբային աշխա
տանքներ (workshop)՝ արդի հետա
զոտական մեթոդների վերաբերյալ:
Զեկույցներով և պաստառային
ներկայացում
ն երով հանդես եկան
նաև ԵՊԲՀ ուսանողները։
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ՔՆՆ ԱՐԿ ՈՒՄ ԳԻՏ ԱԿՐԹ ԱԿ ԱՆ
ՀԱՐՑ ԵՐ Ի ՇՈՒՐՋ
ԵՊԲՀ
գիտութ
յան գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյա
նը հանդիպեց «Increasing Capacity in Research
in Eastern Europe, ICREATE» («Հետազոտական
ներուժի
զարգացու
մը
Արևելյան
Եվրո
պայում»)
միջազգային
ծրագրի
շրջանակում
Հայաստան
այցելած
գիտնականների՝ ԱՄՆից,
Ռումինիայից,
Մոլդովայից, Վրաստանից, Բոսնիա և Հերցոգովինայից,
Խորվաթիայից։
Հանդիպման ընթացքում խոսվեց գիտակրթական
հարցերի և հետագա գործակցությունների վերաբերյալ։
Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվեց արևելաեվ
րոպական երկրներում PhD կրթության և գիտական
աստիճանաշնորհման մեխանիզմ
ն երին, մասնավո
րապես՝ գիտական տպագրություններին, քննարկելով

Ռումինիայի, Մոլդովայի,
Բոսնիա և Հերցոգովինայի,
Վրաստանի փորձը, որտեղ
պաշտպանության դուրս
գալու համար պարտադիր
պայման է ունենալ ազդե
ցության գործոնով (impact
factor) տպագրություններ,
որոնց քանակը և ազդե
ցության գործոնի արժեքը
թեև տարբեր երկրներում
տարբեր է, սակայն գաղա
փարական առումով մոտե
ցումը նույնն է՝ պարտադիր
է ազդեցության գործոնով տպագրությունը։
Հետաքրքիր է, որ հարևան Վրաստանը այդ քաղա
քականությունը որդեգրել է 2011-ին՝ բուհերի և այն գի
տական կազմակերպությունների մակարդակով, որոնք
իրականացնում են աստիճանաշնորհումը։
Հանդիպումն ավարտվեց պլանավորված ծրագրերի
իրականացման և հետագա համագործակցությունների
պայմանավորվածությամբ։

ՔՆՆ ԱՐԿՎ ԵԼ Է ԱՌ ՈՂՋ ԱՊ ԱՀ ՈՒԹՅ ԱՆ
ՈԼ ՈՐՏ ՈՒՄ ԳՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՆ ՀԵՌ ԱՆԿ ԱՐ Ը
ԵՊԲՀ-ում էր ամերիկյան Johns Hopkins Medicine International ընկերության բժշկական տնօրեն Հեյթհամ
Հասունը, ում հետ տեղի ունեցան մի շարք հանդիպում
ներ, որոնց ընթացքում քննարկվեցին առողջապահութ
յան ոլորտում գործակցության հեռանկարը ԱՄՆ առա

International ընկերության բժշկական տնօրենն այցելել
է ԵՊԲՀ նեյրագիտության լաբորատորիա, հետաքրքր
վել լաբորատորիայի հնարավորություններով և ընթա
ցիկ գիտական նախագծերով: Հյուրն այցելել է նաև
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտ

ջատար բժշկական կենտրոնի հետ, մասնավորապես,
խոսվել է որակի, նորարարությունների, գիտական և
կրթական մի շարք նախագծերի իրականացման վերա
բերյալ։ Քննարկում
ն երից հետո Johns Hopkins Medicine

րոն, ծանոթացել կենտրոնի հնարավորություններին:
Նշենք, որ Հեյթհամ Հասունին ընդունել է նաև ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը: Քննարկվել են երկկողմ
գործակցության հնարավորությունները:
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ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂ Ը WEGE PRIZE ԱՄ ԵՐ ԻԿՅ ԱՆ
ՀԱՅՏՆ Ի ՄՐՑՈՒՅԹ Ի ՄՐՑԱՆ ԱԿ ԱԿ ԻՐ
«Wege Prize» ամենամյա մրցույ
թը կազմակերպվում է ԱՄՆ-ի
Միչիգան
նահանգի
Գրենդ
Ռեփիդս քաղաքում գտնվող
Ֆերրիսի նահանգային համալ
սա
րա
նի (Kendall College of Art
and Design, Ferris State University)
կողմից, որի նպատակն է միջազ
գային հարթակում բարձրացնել
աշխարհում արդի բնապահպա
նական խնդիրները և առաջար
կել շահավետ բիզնես-լուծում
ն եր
շրջանային տնտեսության կոն
ցեպտում: Այս տարի մրցույթին
CarpeJur թիմի կազմում մասնակ
ցում էր նաև ԵՊԲՀ ընդ
հա
նուր
բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ
կուրսի ուսանողուհի Նաթելլա
Ղարիբյանը։ Միջբուհական թիմի կազմում ընդգրկված
էին ուսանողներ Հայաստանի ամերիկյան, Հայաստանի
ազգային ագրարային և Երևանի պետական բժշկական
համալսարաններից։
CarpeJur թիմի գաղափարը վերաբերում էր ձկնա
բուծարանների աշխատանքը ավելի արդյունավետ
դարձնելուն՝ միաժամանակ գործընթացում անընդ
հատ շրջանառելով օգտագործվող ջուրը (այստեղից էլ
թիմի անվանումը՝ «բռնիր ջուրը»), ստեղծելով համաշ
խարհային շուկայում արժեքավոր արտադրանքներ և

հիմ
ն ավորելով այն ուղիները, որով կլուծվեն տարբեր
տարածաշրջանների շրջակա միջավայրում և բնակչու
թյան շրջանում արմատացած խնդիրներ:
Մրցաշրջանը սկսվել էր դեռևս 2017-ի հոկտեմբերից:
CarpeJur թիմը 5 հաջողակ թիմերի ցանկում դարձել է
եզրափակչի մասնակից և ներկայացրել իր ծրագիրը՝
մեկնելով ԱՄՆ: Եզրափակչի արդյունքում թիմի ան
դամ
ն երը իրենց առաջարկած նախագծի համար ստա
ցան մրցանակ և դրամական պարգև:
Շնորհավորում ենք թիմին հաղթանակի առիթով։
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ԱՄՓ ՈՓՎ ԵԼ ԵՆ ԵՐԿԿ ՈՂՄ ԴԱՍ ԱԽ ՈՍ ԱԿ ԱՆ
ՓՈԽ ԱՆ ԱԿ ԱՅ ԻՆ ԾՐԱԳՐ Ի ԱՐԴՅ ՈՒՆՔՆ ԵՐ Ը՝
ՀԵՏ ԱԳ Ա ԳՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՆ ԱԿՆԿ ԱԼ ԻՔ ՈՎ

«Էրազմուս +» երկկողմանի դասախոսական փոխանա
կային ծրագիրն իրականացվում էր ԵՊԲՀ հիգիենայի և
էկոլոգիայի ամբիոնի ու Կոպենհագենի համալսարանի
սննդաբանության և սպորտի ֆակուլտետի միջև: Ծրագ
րի հիմ
ն ական նպատակն էր բժշկական համալսարանում
սննդաբանության դասընթացի վերանայումը և արդիա
կանացումը։ Ծրագիրը նախատեսված էր 3 ակադեմիա
կան կիսամյակի համար: Ծրագրով հիգիենայի և էկո
լոգիայի ամբիոնի 5 դասախոսներ մեկշաբաթյա այցով
մեկնել են Կոպենհագենի համալսարան, որտեղ ծանո
թացել են սննդաբանության դասընթացի կառուցվածքին,
տեսական և գործնական նյութի դասավանդման առանձ
նահատկություններին, ուսանողների գնահատման հա
մակարգին։ Միևնույն ժամանակ մեր դասախոսները
դասախոսություններ են կարդացել մագիստրատուրայի
ուսանողների համար, ներկայացրել են հիգիենայի և էկո
լոգիայի ամբիոնում կատարված և կատարվող գիտական
աշխատանքները։  Կոպենհագենի համալսարանից 3 դա
սախոս այցելել են հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն, 10ից ավելի դասախոսություն կարդացել ԵՊԲՀ ուսանողնե
րի, կլինիկական օրդինատորների և դասախոսների հա
մար: Արտերկրի մասնագետները խորհրդատվություն և
գործնական առաջարկներ են ներկայացրել հիգիենայի
և էկոլոգիայի ամբիոնի կրթական ծրագրի սննդաբանու
թյան հատվածի արդիականացման վերաբերյալ։
Դանիական կողմից ծրագրի համակարգող, պրոֆեսոր
Սյուզան Բյուգելը, ով նաև Կոպենհագենի համալսարա
նի սննդաբանության և սպորտի ֆակուլտետի դասախոս
է, ԵՊԲՀ-ում դասախոսություններ է կարդացել հունիսի
4-8-ը: Բացի դասախոսություններից՝ նա նաև հանդի
պում
ն եր է ունեցել ԵՊԲՀ-ի հանրային առողջության
ֆակուլտետի դեկանի, միջազգային ծրագրերի բաժնի և
պրոռեկտորների հետ՝ ծրագրի ամփոփման և հետագա
գործակցության
հնարավորությունները
քննարկելու
նպատակով։
Ուսում
ն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրո
ֆեսոր Լարիսա Ավետիսյանի ղեկավարությամբ հրա
վիրված աշխատանքային հանդիպման ընթացքում ևս
մանրամասն անդրադարձ կատարվեց «Էրազմուս +»
երկկողմանի դասախոսական փոխանակային ծրագրի
շրջանակում հետագա համագործակցությանը և առաջի

կա ծրագրերին: Քննարկման մասնակիցներին դանիացի
գործընկերն առավել մանրամասն ներկայացրեց իրենց
երկրում դասավանդման առանձնահատկությունները:
Առաջիկայում կողմերը ծրագրում են մեկտեղել ջան
քերը դիետոլոգիայի և կլինիկական սննդաբանության
ոլորտում մագիստրոսական նոր ծրագիր մշակելու ուղ
ղությամբ: Դեռևս քննարկում
ն երի մակարդակում մաս
նագետները նախանշում են այն հիմ
ն ական ուղղություն
ները, որոնց շուրջ հնարավոր կլինի կատարել առաջին
քայլերը ու «կանաչ լույս» վառել ևս մեկ կրթական նա
խաձեռնության համար: Քննարկվեց նաև համատեղ գի
տական ծրագրերի հնարավորությունը, մասնավորապես՝
մանկական սննդի ոլորտում։
«Ծրագրի շրջանակում մենք իսկապես արդյունավետ
համագործակցեցինք: Այս մասին են վկայում տասն
յակ հանդիպում
ն երը, դասախոսների փոխայցերը:
Մասնակիցները ոգևորված էին ծրագրի ընթացքով,
տեսանելի էր նաև ուսանողների արձագանքը»,- նշեց
Լարիսա Ավետիսյանը:

Պրոֆեսոր Սյուզան Բյուգելը, ով, ի դեպ, առաջին ան
գամ էր Հայաստանում, խոստովանեց, որ ծրագրի մեկ
նարկի ժամանակ փոքր-ինչ թերահավատ էր, սակայն
այսօր վստահորեն նշում է, որ այն հաջողվել է՝ երկու կող
մերի պատրաստակամության և համատեղ աշխատանքի
շնորհիվ:
ԵՊԲՀ դասախոսների այցն ու դասախոսություններն
այնքան տպավորիչ են եղել, որ դանիացի 2 ուսանողու
հիներ որոշել են իրենց 6-շաբաթյա մասնագիտական
պրակտիկան անցնել մեր բուհում, և մենք նրանց հյուրըն
կալեցինք այս տարվա փետրվար-մարտին։
«Հրաշալի ծրագիր էր, որը պետք է շարունակենք:
Կարծում եմ՝ երկու կողմի համար էլ ծրագրից ստացած
օգուտը մեծ էր»,- նշում է դանիական կողմից ծրագրի հա
մակարգողը:
Նա հայ գործընկերների հետ բացահայտեց նաև մեր
երկրի գեղատեսիլ վայրերը, քանի որ իր համոզմամբ՝
նման փոխանակային ծրագրերը ոչ միայն կրթական, այլև
մշակութային բաղադրիչ ունեն և լավ հնարավորություն
են ճանաչելու այլ ժողովուրդների մշակույթն ու պատմու
թյունը:

Գիտություն

ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ ԵՎ ԻՆ ՈՎ ԱՑ ԻՈՆ
ՀՆԱՐ ԱՎ ՈՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ Ի ՇՐՋԱՆ ԱԿՆ ԵՐ Ի
ԸՆԴԼ ԱՅՆՄ ԱՆՆ ՈՒՂՂՎ ԱԾ ՆԱԽ ԱՁ ԵՌՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԵՊԲՀ հետազոտական գործունեությա
նը նոր շունչ հաղորդելու և համալսարանի
հնարավորությունների շրջանակն ընդ
լայնելու նպատակով բուհի գիտական
մա
սը Horizon 2020-Twinning ծրագ
րի
ԵՊԲՀ հայտադիմումի նախապատրաստ
ման ուղղությամբ այս օրերին ակտիվ աշ
խատանքներ են իրականացնում:
Հայաստանում արդեն երկար տարիներ
գործող Միջազգային համագործակցու
թյան գերմանական ընկերակցությունը
(GIZ) և EU-SMEDA-ն Գ
 ի
տա
կան ծրագ
րերի աջակցման (SPIAC) կենտրոնի
հետ համատեղ Հայաստան են հրավիրել
«Հորիզոն 20-20» ծրագրի փորձագետ
Սան

դեր վոն դեր 
Մո
լե
նին, ով սի
րով
համաձայնել է աջակցել սահմանափակ
թվով կազմակերպությունների` Twinning
ծրագրի հայտադիմում
ն երի կազմման ու
ներկայացման ընթացքում:
ԵՊԲՀ կարողությունների և ռեսուրսների ընդհանուր
նկարագիրն ու ԵՊԲՀ-ում նեյրագիտության զարգաց
մանն ուղղված նախապատրաստվող ծրագրի կարճ
բնութագիրը արժանացել են փորձագետի գնահա
տակին և այժմ աշխատանքային և գիտական խմբերը
մասնակցում են Միջազգային համագործակցության
գերմանական ընկերակցության գրասենյակում փորձա
գետի հետ կազմակերպվող ներածական հանդիպում
ներին:

Աշխատանքներում ներգրավված փորձագետը նա
խագծերի կազմման, հայտադիմում
ն երի լրացման եւ
ներկայացման փորձառու մասնագետ է: Սակայն հարկ
ենք համարում նշել, որ նա Եվրոպական Միության կող
մից հավաստագրված չէ ծրագիրը գնահատելու համար:
Այս ընտրությունը վերաբերում է միայն աջակցություն
տրամադրելու գործընթացին:

«Գ ԻՏ ԱԿ ԱՆ ՀԱՄ ԱԳ ՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆ ԵՎ
Հ ԱՂ ՈՐԴ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆ» ԹԵՄ ԱՅ ՈՎ
ԾՐԱԳՐ ԵՐ Ի ՆԱԽ ԱԳԾՄ ԱՆ ԵՎ 
ԿԱԶՄ ԱԿ ԵՐՊՄ ԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
ԵՊԲՀ Երիտասարդ հետազոտողների միությունը
հայտարարում է «Գիտական համագործակցություն և
հաղորդակցություն» թեմայով ծրագրերի նախագծման
և կազմակերպման մրցույթ։ Ծրագրերը պետք է ուղղ
ված լինեն ԵՊԲՀ երիտասարդ հետազոտողների մոտ
գիտական համագործակցության և հաղորդակցման
հմտությունների զարգացմանը, գիտական արդյունա
վետության և գիտական արտադրանքի որակի բարձ
րացմանը։
Մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն 3 անձից
կազմված կազմակերպչական խմբեր։
Հայտերը կընդունվեն մինչև ս·թ· հուլիսի 20-ը ներառ
յալ։

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ
հղմամբ՝  https://goo.gl/qXp2t2

Կրթություն

Մ ԱՍՆ ԱԳ ԻՏ ԱԿ ԱՆ ՀԵՐԹ ԱԿ ԱՆ ՀԱՎ ԱՔ Ը
ԿՐԿԻՆ ՍՏՈՄ ԱՏ ՈԼ ՈԳՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ ԷՐ
Բժիշկ-մասնագետների համար դասախոսեց ԱՄՆ-ից
ժամանած փորձառու մասնագետ Սահակ Մասերեջյանը:
Դասախոսության մասնակիցներին ողջունեց մի
ջոցառման կազմակերպիչ, մանկական ստոմատոլո
գիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի վարիչ, թիվ 2 ստո
մատոլոգիական պոլիկլինիկայի ղեկավար Հրանտ
Տեր-Պողոսյանը:

Սահակ Մասերեջյանը 1991 թվականին ավարտել է
Մոնրեալի համալսարանը: 2006-ից զբաղվում է գիտա
կան գործունեությամբ՝ կրանիոմանդիբուլյար խանգա
րում
ն երի և քնի ապնոէի թեմաներով:
Մասնագետը 2010-ին վերապատրաստվել է Լաս
Վեգասի առաջադեմ ստոմատոլոգիական տեխնոլո
գիաների համալսարանում՝ նյարդամ
կ անային և էսթե
տիկ ստոմատոլոգիայի ոլորտում:

Ամերիկահայ բժիշկ Սահակ Մասերեջյանը
անդրադարձավ ստոմատոլոգիայի ոլորտին
վերաբերող մի շարք արդիական հարցերի:
Պատասխանեց նաև մասնակիցներին հե
տաքրքրող հարցերին:

ՖՐ ԱՆՍ ԱՀ ԱՅ ԱՆՎ ԱՆ Ի ԲԺԻՇԿ Ռ
 ՈԲ ԻՆ
ՕՀ ԱՆ ԵՍՅ ԱՆ Ը ԴԱՍ ԱԽ ՈՍ ԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
«Հերացի» համալսարանական հի
վանդանոցի դահլիճում անցկացվեց
«Հեռաբժշկություն. միջազգային փոր
ձը և հեռանկարները Հայաստանում»
խորագրով դասախոսություն, որը վա
րեց ֆրանսահայ անվանի բժիշկ Ռոբին
Օհանեսյանը:
Բժիշկ Օհանեսյանը Télémédecine 360
(TLM360)-ի համահիմ
ն ադիրն ու բժշկա
կան տնօրենն է, Ֆրանսիայի հեռաբժշ
կության միության խորհրդի անդամ է,
անդամակացում է հեռաբժշկության մի
շարք մասնագիտական միավորում
ն երի:
Հեռաբժշկությունը
հեռահաղորդակ
ցության և տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների միջոցով հեռավորության վրա
բժշկական ծառայությունների մատու
ցումն է: Հեռակապի շնորհիվ բժշկական
ծառայությունների մատուցումը հասա
նելի է դառնում անգամ հեռավոր հա

մայնքներում: Հեռաբժշկությունը հնա
րավորություն է ընձեռում բարելավել
առողջապահական ծառայությունների
որակը, նվազեցնել բժշկական ծախ
սերը, սխալների հնարավորությունը և
մեծացնել առողջապահական համա
կարգի արդյունավետությունը` կապի
և տեղեկատվական արդի տեխնոլո
գիաների օգտագործման շնորհիվ:
Մասնագետը խոսեց հեռաբժշկու
թյան
առանձնահատկությունների,
ոլորտի օրենսդրական կարգավորում
նե
րի, ինչ
պես նաև մեր երկ
րում այս
ծառայության կիրառելիության մա
սին:
Պատասխանելով
մասնակիցնե
րի հարցերին՝ Ռոբին Օհանեսյա
նի ուշադրությունից չվրիպեց նաև
Հայաստանում
հեռաբժշկության
ապագայի թեման:

Կրթություն

ԹԵՍ ԱԼ ՈՆ ԻԿ Ի ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ԴԱՍ ԱԽ ՈՍ Ը
ՏՊԱՎ ՈՐՎ ԱԾ Է ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ ՈՎ

«Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային շարժունութ
յան ծրագրի շրջանակում հունիսի 11-15-ը Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանում էր Արիստոտելի անվան Թեսալոնիկի   համալ
սարանի ներքին հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ
Կոնստանտինոս Ցիոմալոսը:
Մասնագետը հանդես եկավ հինգ դասախոսութ
յուններով, որոնք նվիրված էին դիսլիպիդեմիանե
րի, հիպերտոնիայի, ատորական ֆիբրիլացիայի, 2-րդ
տիպի շաքարային դիաբետի, գիրության ախտորոշման
և բուժման հարցերին:
Կոնստանտինոս Ցիոմալոսը առաջին անգամ էր
Հայաստանում: Ամփոփելով իր հնգօրյա այցը՝ նա ընդգ
ծեց, որ տպավորված է հատկապես ԵՊԲՀ ուսանողնե
րով, ովքեր, չնայած քննական շրջանով պայմանավոր
ված զբաղվածությանը, ակտիվ մասնակցություն ունե
ցան իր դասախոսություններին, աչքի ընկան օտար
լեզվի լավ իմացությամբ, հաղորդակցվելու կարողու
թյամբ:

Թեսալոնիկի   համալսարանի ներքին հիվանդություն
ների ամբիոնի դոցենտը ողջունեց նաև այն հանգաման
քը, որ ուսուցումը ԵՊԲՀ-ում եռալեզու է, և աշխարհի
տարբեր երկրներից սովորողներ ներգրավելը դրական
ազդեցություն է թողնում ոչ միայն համալսարանի, այլև
երկրի տնտեսության վրա:
«Ձեր երկրում շատ բան կա տեսնելու»,- ընդգծեց դա
սախոսը: Նա հինգ օրերի ընթացքում հասցրել է ծանո
թանալ նաև Հայաստանի պատմությանը, այցելել թան
գարաններ:
Նշենք, որ «Էրազմուս +» միջազգային կրեդիտային
շարժունություն ծրագիրը հնարավորություն է տալիս
ուսանողներին, ինչպես նաև բարձրագույն ուսում
ն ա
կան հաստատությունների աշխատակիցներին ուսանե
լու և (կամ) մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու մեկ այլ
երկրում:

Շ ԱՐ ՈՒՆ ԱԿՎ ՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՇ ԱՃ ԿԼԻՆ ԻԿ ԱԿ ԱՆ
ԳՈՐԾ ՈՒՆ ԵՈՒԹՅ ԱՆ ԴԱՍ ԸՆԹ ԱՑՆ ԵՐ Ը
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ԱՇԽ ԱՏ ԱԿ ԻՑՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
Մայիսի 7-ից ընթանում են պատ
շաճ կլինիկական գործունեության
(GCP) դասընթացները` նախատես
ված ԵՊԲՀ աշխատակիցների և
հետաքրքրված անձանց համար։
ԵՊԲՀ գիտական մասը, կյանքի կո
չելով գիտության զարգացման հա
յեցակարգի դրույթների մի մասը և
իր որդեգրած ռազմավարությունը,
«Էֆ Էմ Դի Քեյ Էլ Եվրոպա» կազ
մակերպության և «Դարմանթեստ
լաբորատորիս» ընկերության հետ

համատեղ իրականացնում է կլի
նիկական
հետազոտությունների
պատշաճ իրականացմանն ուղղ
ված քայլերի ուսուցում։
Երիտասարդ
հետազոտողների
միության անդամ
ն երի խոսքով՝
այս դասընթացների արդյունքում
երիտասարդ կադրերը կընդգրկ
վեն նորաստեղծ դասընթացավար
ների թիմում, իսկ նմանատիպ դա
սընթացները կդառնան շարունա
կական։

Կրթություն

ԵՊԲՀ ՇՐՋԱՆ ԱՎ ԱՐՏ Կ ԱՐ ԻՆ Ե Ս ԱՐԳՍՅ ԱՆ Ը՝
ԲԺՇԿ ԱԿ ԱՆ ԳԵՆ ԵՏ ԻԿ ԱՅ Ի ԱՄԲ ԻՈՆ Ի
ԱՅՑ ԵԼ ՈՒ-ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐ
2017-ի նոյեմբերից Ավստրիայի
Գրացի համալսարանի բիոբանկի
տնօրեն Կարինե Սարգսյանը նաև
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարա
նի բժշկական գենետիկայի ամբիո
նի այցելու-պրոֆեսոր է:
Պրոֆեսոր Կարինե Սարգսյանը
նաև
Գրացի
համալսարանի
Միջմշակութային
հաղորդակցու
թյան միգրացիայի ծրագրի գիտա
կան փոխտնօրենն է, «Sargsyan and
Hartl OG» կազմակերպության հիմ
նադիրն ու ղեկավարը (Elite Academy Graz), դասախոս (առողջա
պահական ոլորտի կառավարում,
փոփոխությունների կառավարում,
նորարարությունների
կառավա
րում), ինչ
պես նաև Գ
րա
ցի բժշկա
կան համալսարանի բիոբանկի մա
գիստրոսական ծրագրի գիտական
փոխտնօրենը:
Կարինե Սարգսյանը բժշկական
կրթությունն ստացել է Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանում՝
ավարտելով մանկաբուժության ֆա
կուլտետը: Այնուհետև շարունակել
է մասնագիտանալ մանկաբուժութ
յան մեջ Հանրապետական մանկա
կան կլինիկական հիվանդանոցում:

Ասպիրանտական
կրթություն
ստա
ցել է ԵՊՀ պրակ
տիկ հո
գեբանության ամբիոնում: Գրա
ցի բժշկական համալսարանում
ստացել է բժշկական և կլինիկա
կան սնուցման մասնագետի որա
կավորում, ապա՝ բժշկական գի
տությունների դոկտորի կոչում:
Մինչ Ավստրիա մեկնելը՝ Կարինե
Սարգսյանն աշխատել և իրակա
նացրել է ծրագրեր ՀՀ առողջա
պահության նախարարության և
առողջապահության ոլորտի մի
շարք այլ կազմակերպություննե
րի հետ: Ավստրիայում աշխատել
է Գրացի համալսարանի մանկա
բուժության բաժնում, իսկ 2007-ից
ստանձնել Գրացի բիոբանկի տնօ
րենի պաշտոնը: Որպես մասնա
գետ աշխատել է նաև «Արաբկիր»
բժշկական կենտրոնի երեխաների
և դեռահասների առողջության ինս
տիտուտի բժշկական և կլինիկական
սնուցման, մետաբոլիկ խանգարում
ների բաժնում: 2009-ին ստանձնել
է «Competence Centre K BioPersMed
(Biomarkers for Personalised Medicine)»-ի գիտական ղեկավարի պաշ
տոնը:
Նա արժանացել է բազմաթիվ
մրցանակների, որոնցից են 2009-ին

շնորհ
ված «Academic Management
Award for Biobank Graz», 2016-ին
«Healthcare and Life Sciences Awards
2016: Most outstanding academic Biobank»-ը և «International Life Sciences
Awards 2016: Best European Academic
Biobank» մրցանակները:
Կարինե Սարգսյանը նաև մի շարք
մասնագիտական միություների և
համալսարանների խորհուրդների
անդամ է, 50-ից ավելի մասնագի
տական հոդվածների, գրքերի հե
ղինակ, որպես կամավոր ակտիվ
գործունեություն է ծավալում Գրացի
հայկական համայնքում մասնագի
տական և ոչ մասնագիտական մի
շարք կազմակերպություններում:

Աշխ ատ անք ի ընդ ունմ ան մրցույթ

«Ն ԵՅՐ ՈԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ԼԱԲ ՈՐ ԱՏ ՈՐ ԻԱՅ ՈՒՄ
ԳԻՏ ԱՇԽ ԱՏ ՈՂ Ի» ՀԱՍՏ ԻՔ ՈՎ
ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատո
րիային անհրաժեշտ են աշխատասեր,
էնտուզիազմով լի և նպատակասլաց
երիտասարդ գիտաշխատողներ: Եթե
դու սիրում ես գիտությունը, ցանկա
նում էս աշխատել լաբորատորիայում և
փնտրում ես հետաքրքիր աշխատանք,
ապա այս առաջարկը քեզ համար է։
Նեյրոգիտության տարբեր ոլորտնե
րում, և հատկապես աուտիզմի և Ալցհեյ
մերի հիվանդության հետազոտություն
ներին միանալու համար հայտարար
վում է մրցույթ։
Մրցույթին դիմելու համար հարկավոր

է մինչև ս.թ. հուլիսի 15-ը ներառյալ yru@
ysmu.am հասցեին ուղարկել հետևյալ
փաստաթղթերը հայերեն կամ անգլե
րեն լեզուներով.
• Թարմ CV*
• Մոտիվացիոն նամակ
• 1 երաշխավորագիր (recommendation
letter)
CV-ն պարտադիր պետք է պարունակի
լուսանկար և կոնտակտային տվյալներ։
Նամակի թեման պարտադիր նշել NeuroLab։
Առաջնահերթությունը կտրվի գիտա
կան աստիճան չունեցող, գիտության

մեջ նոր մարդ
կանց։ 
Կա
րող են դի
մել
տարբեր բուհերի կենսաբժշկական ֆա
կուլտետների շրջանավարտները։
Նախնական ընտրությունից հետո, դի
մորդները կանցնեն հարցազրույց նեյրո
գիտության լաբորատորիայի ղեկավար
պրոֆ. Կոնստանտին Ենկոյանի հետ։
Հարցազրույցը հաղթահարած դիմորդ
ները կանցնեն փորձաշրջան մինչև 3
ամիս ժամ
կ ետով, որը հաջողությամբ
ավարտելուց հետո կընդունվեն աշխա
տանքի 1-3 տարի պայմանագրով։

Հասարակություն
Մարդ աս իր ությ ան հերթ ակ ան դրսևոր ումն եր ից մեկ ը

ՄԵԿՆ ԱՐԿ ԵՑ «ԱՐՅ ԱՆ ԴՈՆ ՈՐ Ի ՇԱԲ ԱԹԸ»
Հունիսի 14-ը արյան դոնորի միջազ
գային օրն է: Ինչպես յուրաքանչյուր,
այնպես էլ այս տարի այն առանձնա
հատուկ կերպով նշվեց «Հերացի»
թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրում:
«Հերացի» արյունաբանական կե
տի կողմից «Արյան դոնորի շա
բաթի» մեկնարկը մարդասիրու
թյան հերթական դրսևորում
ն երից
մեկն էր: Բազմաթիվ քաղաքացիներ
իրենց ցանկությամբ եկել էին ար

յուն հանձնելու՝ փորձելով սատարել
շատ քաղաքացիների: Բոլոր դո
նորներն արյուն հանձնելուց հետո
անակնկալ նվերներ ստացան, ինչ
պես նաև հյուրասիրության արժա
նացան՝ արդեն հարազատ դարձած
բուժանձնակազմի կողմից:
Հիշեցնենք՝ արյան դոնորի միջազ
գային օրվան ընդառաջ «Հերացի»
արյունաբանական կետը հայտա
րարել էր «Արյան դոնորի շաբաթի»
անցկացման մասին առաջարկով՝

«Միացե՛ք մեր կամավորներին`
հանձնելով արյուն հունիսի 14-ին և
այդ օրվան հաջորդող շաբաթվա
օրերին: Գնահատելով և խնայելով
ձեր ժամանակը ստեղծվել է օնլայն
հարցաթերթիկ, ինչը կօգնի հաս
կանա՝ արդյո՞ք դուք համապատաս
խանում եք դոնորության համար
անհրաժեշտ չափանիշերին: Այն
լրացնելուց հետո դուք կստանաք
տեղեկատվություններ
հետագա
գործողությունների մասին»:

Հասարակություն

ԵՐ ԵԿ Ո՝ ՆՎԻՐՎ ԱԾ ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐ
 ԻԽ ԱՅ ԻԼ ԱՂ ԱՋ ԱՆ ՈՎ Ի ԱՆՑ ԱԾ ՈՒՂ ՈՒՆ
Մ
Երևանի
«Մոսկվայի
տանը»
«Ճանապարհ դեպի քեզ» խորա
գրով երեկոների շարքի հերթական
հանդիպումը նվիրված էր ԵՊԲՀ
կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ,
պրոֆեսոր Միխայիլ Աղաջանովին:
Միջոցառմանը ներկա էին բժշկա
գիտության տարբեր ոլորտների
անվանի ներկայացուցիչներ, ԵՊԲՀ
ուսանողներ
և
դասախոսներ,
Միխայիլ Աղաջանովի ընտանիքի
անդամ
ն երն ու հարազատները:
«Մոսկվայի տան» տնօրեն Արմինե
Թյությունջյանի խոսքով՝ բժիշկների
հետ հանդիպում
ն երի շարքը նպա
տակ ունի հասարակության շրջա
նում բարձրացնել և վերարժևորել
բժշկի կարևոր դերը: Նա պատմեց
նաև, թե ինչպես է տարիներ առաջ
ծանոթացել Միխայիլ Աղաջանովի
հետ՝ բուհ ընդունվելիս՝ քննություն
հանձնելու ժամանակ և հմայվել է
նրա կերպարով, անգամ հստակ հի
շում է հանդիպման օրն ու տարեթի
վը: Արմինե Թյությունջյանն ընդգ
ծեց, որ յուրաքանչյուր բուհի համար
մեծ պատիվ է ունենալ նման դասա
խոս, ինչպիսին է պարոն Աղաջանո
վը:
Երեկոն պրոֆեսորը սկսեց իր ըն
տանիքի և արմատների մասին
պատմելով: Ընտանիքի բժշկական
գիծը սկսվում է Միխայիլ Աղաջա
նով ավագից, որը Թբիլիսիում մեծ
համբավ էր վայելում: Նա համառոտ
ներկայացրեց ընտանիքի անդամ

ներին, անդրադարձավ մանկության
և պատանեկության տարիների որոշ
ուշագրավ դրվագների:
ՀՀ գիտության վաստակավոր գոր
ծիչը, խոսելով ընտանիքի և երջան
կության մասին, շեշտեց, որ երջան
կություն է այն, երբ երեխաներդ գե
րազանցում են քեզ, երբ դառնում են
կայացած և իրենց գործում գիտակ
մասնագետներ: Իր և կնոջ՝ մաս
նագիտությամբ մանկավարժ Նելլի
Ահարոնովայի դեպքում հենց այդ
պես էլ եղել է:
Պրոֆեսորի կյանքում առանցքա
յին դեր ունի Երևանի բժշկական
համալսարանը, հետևաբար շատ
պատմություններ և հիշողություններ
նաև ներկա և նախկին գործընկեր
ների, ուսուցիչների մասին էին:
Խոսելով բժշկի մասնագիտության
ընտրության մասին՝ նա ընդգծեց,

որ շատ կարևոր է, որպեսզի բժիշկը
լինի պարկեշտ, առաջնորդվի բարո
յական սկզբունքներով, լինի ազնիվ՝
մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս:
Միխայիլ Աղաջանովը շուրջ երկու
ժամ տևած հանդիպման ընթացքում
պատասխանեց ներկաների ամենա
տարբեր հարցերին, որոնք վերաբե
րում էին ինչպես մասնագիտական
գործունեությանը, այնպես էլ կյան
քին: Բժիշկ-գիտնականը իր երկա
րամյա գործունեությունը նվիրել է
հարյուրավոր ապագա բժիշկների
կրթելու գործին` շարունակելով պա
պի մարդասիրական առաքելությու
նը:
Հանդիպման ավարտին նա շնոր
հակալություն հայտնեց՝ խոստովա
նելով, որ այս միջոցառման հրավե
րը ստանալիս ցանկացել է մերժել,
բայց այ
սօր ա
ռա
վել քան ու
րախ է
ընձեռված հնարավորության
համար: Մեկ հանդիպումն,
իհարկե, չի կարող ներկա
յացնել ողջ անցած ճանա
պարհը, սակայն այն հնարա
վորություն ընձեռեց խոսել
կարևորի մասին, հիշել ան
ցած ու
ղու ջերմ ու հե
տաքր
քիր պահերը:
Կից ներկայացնում ենք նաև
ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյա
նին ընդառաջ իրականաց
վող «Բժշկի ուղին» շարքի՝
Միխայիլ Աղաջանովին նվիր
ված թողարկումը:

Հիվանդանոցային համալիրներ

ԵՐ ԵԽ ԱՆ ԵՐ Ի ՊԱՇՏՊ ԱՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ՍԿՍՎՈՒՄ
Է ՆՐԱՆՑ ԱՌ ՈՂՋ ՈՒԹՅ ԱՆ ՊԱՀՊ ԱՆ ՈՒՄ ԻՑ
«Մուրացան» համալսարանական հիվան
դանոցում հունիսի 4-ին ուրախ մթնոլորտ էր:
Հիվանդանոցային համալիրում բուժվող փոք
րիկների մասնակցությամբ տոնական միջո
ցառման հյուրն էր առողջապահության նախա
րար Արսեն Թորոսյանը:
Այցի ընթացքում ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը նախարարին ներկայացրեց հա
մալսարանական հիվանդանոցի կլինիկանե
րը, խաղաթերապիայի կաբինետը, դասա
սենյակները և շտապօգնության ամենագնաց
մեքենաները, որոնք նախատեսված են նո
րածինների տեղափոխման համար: Արսեն
Թորոսյանը ծանոթացավ նաև վերջին տարի
ներին «Մուրացան» հիվանդանոցում կատար
ված աշխատանքներին, հիմ
ն ախնդիրներին և
հետագա գործունեությանը:

Հիվանդանոցային համալիրներ

«Մ ՈՒՐ ԱՑ ԱՆ» ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԱԿ ԱՆ
ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ՈՒՄ ԷԻՆ ՇՎ ԵԴ ԻԱՅ ԻՑ
ԺԱՄ ԱՆ ԱԾ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ը
հիվանդների, տրամադրեցին խորհրդատվություն: Շվե
դիայից ժամանած բժիշկները նշեցին, որ տպավորված
են համալսարանական հիվանդանոցի աշխատանքով:

Փորձի փոխանակման նպատակով «Մուրացան» հա
մալսարանական հիվանդանոց այցելեցին Շվեդիայի
Յոնչոպինգ քաղաքի նեոնատալ ծառայության ղեկավար
Ֆրեդրիկ Ինգեմանսոնին և նույն քաղաքի «Ռիհով» հի
վանդանոցի մանկաբուժական բաժանմունքի ղեկավար
Սիմոն Ռունդքուիստին: Բժիշկները համալսարանա
կան հիվանդանոցի մանկաբույժների հետ քննարկեցին
մասնագիտական մի շարք հարցեր, զննեցին տասնյակ

«Հ ԵՐ ԱՑ Ի» ԹԻՎ 1 ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ԱՅ ԻՆ
ՀԱՄ ԱԼ ԻՐ Ը ՀՈՒՆ ԻՍ Ի 20-ԻՑ ՆՎԱԶ ԵՑՆ ՈՒՄ Է
ՍՐՏԻ ՍՏԵՆՏ ԱՎ ՈՐՄ ԱՆ ԳՆԵՐ Ը

Բնակչության մեջ ինտերվենցիոն սրտաբանական ծա
ռայություններից օգտվելու պահանջարկի ավելացման
և վերոնշյալ ծառայությունները հանրապետությունից
դուրս ավելի մատչելի պայմաններով ստանալու պատ
ճառով և բնակչության շոշափելի արտահոսքը կանխե
լու նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարու
թյան և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի համագործակցության արդ
յունքում համալսարանական հիվանդանոցում կնվա
զեցվեն սրտի ստենտավորման գները:
Համագործակցության հիմքում դրված է մեկ նպա
տակ՝ բնակչության համար ապահովել ինվազիվ սրտա
բանական ծառայության մատուցման մատչելիություն:

Գների նվազեցումը կապված չէ որակի փոփոխության
հետ. գները նվազում են՝ միաժամանակ պահպանելով
ծառայության բարձր որակը:
Համագործակցության արդյունքում ԵՊԲՀ «Հերացի»
թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում սրտի ստենտա
վորման համար նոր գները կգործեն հունիսի 20-ից:
Նշենք, որ 1 դեղապատ ստենտը նախկին 1.100.000 ՀՀ
դրամի փոխարեն կարժենա 1.000.000 ՀՀ դրամ, 2 դե
ղապատ ստենտի արժեքը 1.550.000-ի փոխարեն կկազ
մի 1.450.000 ՀՀ դրամ, իսկ 3 ստենտի դեպքում հիվան
դը կվճարի 1.900.000 ՀՀ դրամ, հին սակագնի՝ 2.000.000
դրամի փոխարեն:

Բժշկի ուղին

ԲԺ ԻՇԿ Ը ՆԱԵՎ ԲԱՐ ԵԿՐԹ ՈՒԹՅ ԱՆ
ԽՈՐՀՐԴ ԱՆ ԻՇ Է. ՍԵՓ ԱԿ ԱՆ ՕՐ ԻՆ ԱԿ ՈՎ
ԱՊ ԱՑ ՈՒՑ ԵԼ Է ՔԱՂ ԱՔ ԱԿ ԱՆ ԳՈՐԾ ԻՉ
ԴԱՎ ԻԹ ՀԱԿ ՈԲՅ ԱՆ Ը

Ս

Հավանաբար քչերը գիտեն, որ
Հայաստանի Մարքսիստական կու
սակցության նախագահ Դավիթ
Հակոբյանը բժշկական թրու ենթիզ
մի վառ ներկայացուցիչ էր: «Թրո
ւենթ» տերմինն ի հայտ է եկել 1936ին, երբ հայտնի բրիտանական վի
րաբույժ լորդ Բերկլի Մոյնիգանը
Քեմբրիջում կարդացած իր դասա
խոսություններից մեկի ընթացքում
պատմեց այն բժիշկների մասին,
ովքեր հայտնի էին դարձել բժշկու
թյան բնա
գա
վա
ռից դուրս, և կա
տակով անվանեց նրանց թրու ենթ
ներ, այսինքն՝ դասից փախչողներ:
Բժիշկ թրու ենթներ են Նիկոլայ Պի
րոգովը, Միխայիլ Բուլգակովը, Ան
տոն Չեխովը, Ֆրիդրիխ Շիլլերը,
Չե Գևարան, Բաշար Ասադը և շատ
ուրիշներ: Բժիշկ-թրու ենթները քիչ
չեն նաև մեր հասարակության մեջ
ու, հատկապես, քաղաքական գոր
ծիչների շարքերում: Դավիթ Հա
կոբյանը, սակայն ի տարբերություն
այլոց, ոչ թե թողեց մասնագիտութ
յունը և սկսեց զբաղվել մեկ այլ գոր
ծով, այլ կարողացավ մինչև կյանքի
վերջին օրը փայլուն համատեղել
բժշկությունը և քաղաքականությու
նը։

երը բժշկության հանդեպ
նա ժառանգել էր հորից,
իսկ մո
րից ի
րեն էր փո
խանց
վել սերը հասարակական գոր
ծունեության հանդեպ։ Դա էր
պատճառը, որ նա բժշկական
կարիերային զուգընթաց ձևա
վոր
վել էր նաև որ
պես քա
ղա
քական-հասարակական գոր
ծիչ` օժտված լինելով ճկուն
մտքով, բանավոր ազդեցիկ
խոսքով, հռետորական ար
վեստով։ Դավիթ Հակոբյա
նը գտնում էր, որ բժիշկ
նե
րը
բազմակողմանի
զարգացած
մար
դիկ են ևի վի
ճա
կի են
դրսևորվել ցանկացած բնագա
վառում՝ քաղաքականության
մեջ, երաժշտարվեստում, գրակա
նության ոլորտում, այլուր: Պատա
հական չէ, որ տարբեր ժամանակ
ներում բժիշկներն իրենց ակտիվ
մասնակցությունն են ունեցել և
ունեն երկրի մշակութային, հա
սարակական, քաղաքական գոր
ծընթացներում: Դավիթ Հակոբ
յա
նը վստահ էր, որ բժիշ
կը նաև
բարեկրթության խորհրդանիշ է,
ինչն ապացուցել է շատերին սե
փական օրինակով: Հակոբյանների
ընտանիքին ենք նվիրում «Բժշկի
ուղին» շարքի 16-րդ թողարկումը:
Բժշկական գերդաստանի պատ
մությունը մեզ է ներկայացնում Հա
կոբյանի կրտսեր դուստրը՝ ԵՊԲՀ
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամ
բիոնի դասախոս Մարիա Հակոբ
յանը:

Հակոբյանների ընտանիքի
ճնշող մեծամասնությունը
ԵՊԲՀ շրջանավարտներ են
Դավիթ Հակոբյանի հայրը՝ Սու
րեն Իվանի Հակոբյանը, Հայկական
ՍՍՀ վաստակավոր բժիշկ էր։ Նա
ծնվել է 1917-ին, Բերդում՝ Իվան Տեր-
Հակոբյանի ընտանիքում։ Միջնա
կարգ դպրոցը գերազանցությամբ
ավարտելուց հետո ընդունվել է Եր
ևանի պետական բժշկական ինստի
տուտի բուժական ֆակուլտետ։ 1941ի դեկտեմբերին ավարտել է ինստի
տուտը և մեկնել ռազմաճակատ։
Առաջին մարտը դիմավորել է Մոսկ
վայում, հենց այնտեղ էլ ընդունվել
է ԽՄԿԿ շարքերը, հետո դարձել է
3-րդ բելառուսական ռազմաճակա
տի հրամանատար, բանակի ամե
նաերիտասարդ գեներալ Իվան
Դանիլիի Չեռնյախովսկու անձնա
կան բժիշկը։ 1943-ին Հակոբյանը
ճանաչվել է ռազմաճակատի լա
վագույն բժիշկ և պարգևատրվել
բանակի գեներալի անձնական
նվեր-ժամացույցով։ Չեռնյախովս
կու զոհվելուց հետո ռազմաճա
կատի հրամանատար է նշանակ
վել բանակի գեներալ Հովհաննես
Բաղրամյանը։ Անցնելով փառավոր
մարտական ուղի` բժիշկ Սուրեն
Հակոբյանը հաղթանակը դիմա
վորել է Քյոնիգսբերգի մերձակա
Դունիցիկ քաղաքում։ Նա բազմա
թիվ զինվորների կյանքեր է փրկել։

Դավիթ Հակոբյան

Իր խիզախության և արիության
համար դարձել է Փառքի երկու
շքանշանների ասպետ, պարգե
վատրվել «Կարմիր Աստղ» շքան
շանով, բազմաթիվ մեդալներով։
Պատերազմի ավարտից հետո ամ
բողջ կյանքը նվիրել է հայրենի
շրջանին, երկար տարիներ ղեկա
վարել շրջանի առողջապահական
համակարգը, եղել է թերապևտիկ
բաժանմունքի վարիչ։ 1967-ին Սու
րեն Հակոբյանն արժանացել է
Հայկական ՍՍՀ վաստակավոր
բշժկի պատվավոր կոչման։ Ան
վանի բժիշկը մահացել է 1994-ին։
Դավիթ Հակոբյանի մայրը` Մա
րուսյա Մարտիրոսի Սաղումյանը,
հայ ժողովրդի պատմության ուսուց
չուհի էր, Լենինի շքանշանակիր,
ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցչուհի,
բազմաթիվ պատվոգրերի դափ
նեկիր։ Նրա անունով անվանա
կոչված է Բերդի 2-րդ միջնակարգ
դպրոցը։ 2011-ին դպրոցի անվանա
կոչմանը ներկա էին պաշտոնատար
անձինք, դեսպանատների պատվի
րակություններ: Հենց այս առիթով
դպրոցի շենքի դիմաց կանգնեցվեց
մեծանուն մանկավարժի արձանը:
Արձանը հետաքրքիր կերպով փո
խանցում է Մարուսյա Սաղումյանին
բնորոշ խրոխտությունը: Մանկա
վարժին Տավուշում շատերն են ճա
նաչում և հիշում առ այսօր: Մարիան
պատմում է տատիկի յուրահատուկ
բնավորության մասին: Հեղափո
խական բնավորության շնորհիվ
նա կարողացել է տարբեր հարցե
րում դրսևորել սկզբունքայնություն:
1962-ին Մոսկվայում` ԽՍՀՄ ուսու
ցիչների առաջին համամիութենա
կան համագումարում հանդուգն
ճառով առաջինն է ըմբոստացել

«Ազգային պատմությունների դա
սավանդման ԽՍՀՄ ժողովուրդ
ների պատմության փոխարինելու»
քաղբյուրոյի հայտնի ծրագրի դեմ:
Կրեմլի համագումարների դահլի
ճը արձագանքեց հոտնկայս, բուռն
ծափահարություններով ու ոգե
վորված բացականչություններով`
«Браво армянской кононаде»: Նրա
«հեղափոխական» բնավորությու
նը փոխանցվել է նաև որդիներին:
«Հայրս նաև այս պոլիկլինի
կայի հիմ
ն ադիրներից էր, և առ
այ
սօր նրա մա
սին մեծ սի
րով
ու ջեր
մութ
յամբ են հի
շում պա
ցիենտները, պոլիկլինիկայի աշ
խատակազմն ու ղեկավարությու
նը»,- ասում է Մարիա Հակոբյանը:
Նա մեզ ներկայացրեց նաև մի
ուշագրավ պատմություն: Հայրը
սովորություն ուներ զբոսնել Ավա
նի կանաչապատ այգիներից մե
կում, զրույ
ցի բռնվել անց
որդների
հետ` փոր
ձե
լով մոտ գտնվել իր
ազգին և ականջալուր լինել բնա
կիչներին
հուզող
հարցերին:
Ընտանիքի համար անակնկալ
էր, երբ տեղեկացան, որ պուրակի
ղեկավարությունը սեփական նա
խաձեռնությամբ վերջերս Դա
վիթ Հակոբյանի հիշատակը
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հավերժացնող հուշատախտակ էր
փակցրել նստարաններից մեկի վրա՝
«Հավերժ մեր մտքերում» գրությամբ:
Մարիան պատմում է, որ հայրը
սկսեց ակտիվ քաղաքականությամբ
զբաղվել 40 տարեկանից հետո, սա
կայն մինչև կյանքի վերջը վստահ էր,
որ բժշկութ
յունն է այն ե
զա
կի մաս
նագիտությունը, որը հնարավորու
թյուն է տալիս լինել բազմակողմանի
զարգացած: Կոչում, որը նաև մարդ
կանց հետ շփվելու, հաղորդակցվե
լու բազմաթիվ առիթներ է ընձեռում:
«Բժշկությունն ամենավեհ մասնա
գիտությունն է»,-ընդգծում է Մա
րիան՝ մեզ փոխանցելով հոր խոսքը:
1997-ին Դավիթ Հակոբյանը Ստե
փան Շահումյանից հետո երկ
րորդն էր, ով հիմ
նադ
րեց Հա
յաս
տանի Մարքսիստական կուսակ
ցությունը։ Հայտնի քաղաքական
գործչի առաջ քաշած թեզերը հա
կիրճ էին, հնչեղ, իմաստավորված։
1969-ին նա ամուսնացել էր Զինա
Խաչատրյանի հետ, ում հետ կյանքի
նույն ուղին են անցել` սկսած դպրո
ցից մինչ բժշկա
կան ինս
տի
տուտ և
հետո։ Զինա Խաչատրյանը ծնվել է
Տավուշի մարզի Ծաղկավան գյու
ղում, 1948-ի սեպտեմբերի 10-ին։ 1972ին ավարտել է բժշկական ինստիտւ
տի բուժական ֆակուլտետը։ Ստացել
է բժիշկ-թերապևտի որակավորում։
1973-1974թթ. աշխատել է որպես
բժիշկ-թերապևտ Բերդի բուժմիավո

րումում։ 1974-1975թթ. մասնագի
տական գործունեություն է ծա
վալել Կապուտակ Սևան և Դիլի
ջան առողջարաններում՝ որպես
բժիշկ-թերապևտ։ 1975-1976թթ.
աշխատել է Դիլիջանի բուժմիա
վորումում՝ որպես բժիշկ-թե
րապևտ, միաժամանակ նաև դա
սավանդել Դիլիջանի բժշկական
տեխնիկումում
«Թերապիա»
առարկան։ Այնուհետև մեկ տա
րի աշխատել է Վրաստանի Մա
խարաձեի շրջանի Նաթանե
բու ամբուլատորիայում՝ որպես
բժիշկ-թերապևտ։ 1978-1981թթ.
աշխատել է Երևանի թիվ 12-րդ
պոլիկլինիկայում: 1982-ից առ այ
սօր աշխատում է «Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչ» բժշկական կենտ
րոնի մեծահասակների պոլիկլի
նիկայում որպես տեղամասային
թերապևտ: Դավիթ Հակոբյա
նը և Զինա Խաչատրյանը ունեն
3 դուստր: Ե
րեքն էլ դար
ձել են
իրենց պապի և ծնողների գործի
շարունակողը։
Ավագ դուստրը` Հասմիկ Հա
կոբյանը, 1993-ին ավարտել է ԵՊԲՀ
դեղագործական ֆակուլտետը: 19931995թթ. ավարտելուց անմիջապես
հետո սկսել է աշխատել Առողջա
պահության նախարությանն առըն
թեր հանրապետական հումանիտար
դեղատան վարիչ: 1995-2004թթ.,
նախընտրելով առողջապահության
կազմակերպումը, աշխատել է ակա
դեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի ղեկա
վարած ՀՀ առողջապահության նա
խարարությանն առընթեր Դեղերի
և բժշկական տեխնոլոգիանների
փորձագիտական կենտրոնում՝ նախ
որպես դեղերի արտահանման և
ներմուծման արտոնագրման բաժնի
փորձագետ, այնուհետև տեղափոխ
վել դեղաքաղաքականության բաժին`
որպես ավագ փորձագետ: Այս բաժ
նում, կապված դեղերի քաղաքակա
նության և կառավարման հետ, բա
վական լայն գործունեություն է ծավա
լել: 1999-2000թթ. համագործակցել է
Առողջապահության համաշխարհա
յին կազամակերպության հետ որպես
կոորդինատոր,
«Հիվանդանոցում
դեղերի մատակարարման կառա
վարում» դեղագործական հատուկ
ծրագրի շրջանակներում, որի համար
մեծ գնահատանքի է արժանացել
ԱՀԿ-ի կող
մից: 2000-2004թթ. ա
ռա
ջին անգամ Հայաստանում Հասմիկ
Հակոբյանը, Էմիլ Գաբրիելյանի ղե
կավարությամբ, նախաձեռնել է լայ

նատարած գիտական հետազոտութ
յուն դեղերի կառավարման ոլորտում
և առաջարկել Հայաստանում դեղերի
կառավարմանն օժանդակող համա
լիր մի համակարգ, որն ուղղված էր
նաև դեղերը մատչելիության ապա
հովմանը և հիվանդի բուժման որակի
բարձրացմանը: Առաջին անգամ Հա
յաստանում, հիմնվելով առաջատար
երկրների փորձի վրա, նա նախաձեռ
նել և ստեղծել է հիվանդանոցային
ֆորմուլյարային համակարգը, գիտա
կանորեն ապացուցել նրա ֆարմակո
թերապևտիկ, տնտեսական և ֆինան
սական արդյունավետության առա
վելությունը: 2004-ին պաշտպանել է
թեկնածուական ատենախոսությունը
«Հիվանդանոցներում
հիմ
ն ական
դեղերի մատչելիության և դեղաբու
ժության որակի բարելավման համա
կարգի մշակումը» թեմայով և արժա
նացել դեղագիտական գիտություն
ների թեկնածուի կոչմանը: Մի շարք
գիտական հոդվածների հեղինակ է:
Հասմիկ Հակոբյանը դեղերի կառա
վարման գծով վերապատրաստվել
է տարբեր առաջատար եվրոպա
կան երկրներում: 2000-ին ավարտել
է Շոտլանդիայի Ռոբերտ Գորդոնի
Համալսարանի «Դեղերի կառավա
րում» բաժինը: 2002-2010թթ. դիտե
լով ավանդական բժշկությունը որ
պես առողջապահության մեծ ներուժ`
այն զարգացնելու նպատակով առա
ջին անգամ առաջարկել և ներդրել է
ավանդական բժշկությունը ԵՊԲՀ-ի
ակադեմիկ կրթական ծրագրում և դա
սավանդել այն ընտանեկան և ավան
դական բժշկության ամբիոններում՝
որպես ասիստենտ: 2004-ին ամուս
նացել և տեղափոխվել է արտերկիր։
Հասմիկ Հակոբյանը միջազգային
ճանաչում ունեցող մասնագետ է, ար
տասահմանում իր գիտելիքների և
փորձի շնորհիվ կարողացել է պաշտ
պանել իր որակավորումը և մասնա
գիտությունը։ 2009-ից գրանցված է
որպես դեղագետ Կիպրոսում (Pharmaceutical Services of Cyprus): Աշխա
տել է Պաֆոսի պետական հիվանդա
նոցի դեղատանը: 2012-ից բնակվում
է Միացյալ Թագավորությունում։
Թագավորական
Դեղագործական
Միութ
յան (Royal Pharmaceutical Society/No910199,SRPharms/) գիտնա
կան անդամ է, նույն թվականից նաև
գրանցված է որպես դեղագետ Միաց
յալ Թագավորությունում, Ընդհանուր
դեղագործական խորհրդի անդամ
է (General Pharmaceutical Council):
Միջնեկ դուստրը` Մերի Հակոբ

Դավիթ Հակոբյան
յանը, 1995-ին ավարտելով բժշկա
կան համալսարանի ստոմատոլո
գիական ֆակուլտետը` ստացել է
բժիշկ-ստոմատոլոգի որակավորում։
1996-ին ավարտել է ինտերնատու
րան նույն բուհի բազա հանդիսացող
4-րդ ստոմատոլոգիական պոլիկլինի
կայում` ստանալով բժիշկ-ստոմատո
լոգի որակավորում։ 1996-ից անցել է
աշխատանքի նույն՝ թիվ 4-րդ ստոմա
տոլոգիական պոլիկլինիկայում` որ
պես թերապևտ-ստոմատոլոգ։ Մերի
Հակոբյանն այժմ կին-գործարար է։
Կրտսեր դուստրը` Մարիա Հակոբյա
նը, 2004-ին է ավարտել ԵՊԲՀ-ի ստո
մատոլոգիական ֆակուլտետը, իսկ
2005-ին ինտերնատուրան ավարտե
լուց հե
տո ստա
ցել է բժիշկ-ստո
մա
տոլոգի որակավորում։ 2006-2009թթ.
անցել է կլինիկական օրդինատուրա
բժշկական համալսարանի օրթոպե
դիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնում
և ստացել օրթոպեդ-ստոմատոլոգի
որակավորում։ 2009-2017թթ. աշխա
տել է «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»
ԲԿ-ի մեծահասակների պոլիկլինի
կայի ստոմատոլոգիական բաժան
մունքում՝ որպես բժիշկ-ստոմատո
լոգ, իսկ նույն բժշկական կենտրոնի
ծննդատանը` որպես ստոմատոլո
գիական ծառայության ղեկավար։
2011-ից դա
սա
վան
դում է ԵՊԲՀ-ի
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամ
բիոնում` համատեղելով բժշկությու
նը, որ ժառանգել է բժիշկ պապից և
մանկավարժությունը, որն արյունով
փոխանցվել է անվանի մանկավարժ
տատից։ 2015-ից նա Ivoclar Vivadent
ստոմատոլոգիական նյութերի ար
տադրության առաջատար ընկերու
թյան բժիշկ-խորհրդատուն է Հայաս
տանում։
«Այժմ աշ
խա
տում եմ իմ թեկ
նա
ծուական ատենախոսության վրա
«Ատամ-պարօդոնտային համալիրի
կլինիկական կարգավիճակը հղիու
թյան ընթացքում և դրա ազդեցությու
նը հղիության ելքի վրա» թեմայով»,նշում է Մա
րիան, ով ևս տասն
յակ
գիտական հոդվածների հեղինակ է։
Դավիթ
Հակոբյանի
թոռնուհին`
Անիտա Քոքոբելյանը, շարունա
կելով իր նախնիների ուղին, սովո
րում է ԵՊԲՀ ընդ
հա
նուր բժշկութ
յան ֆակուլտետի առաջին կուրսում։
Հակոբյանի
հարազատ
եղբորո
դին` Ռեմի Վահանի Հակոբյանը,
2008-ին պաշտպանել է թեկնածուա
կան ատենախոսությունը և ստացել
բժշկական գիտությունների թեկնա
ծուի կոչում, իսկ 2015-ին` դոկտորա

կան ատենախոսու
թյունը` ստանալով
բժշկական գիտու
թյունների դոկտո
րի կոչում։ Բարձրա
կարգ անեսթեզիո
լոգ-ռեանիմատոլոգ
է, ով բժշկա
կան
մայր բուհի պատի
վը բարձր է պահում`
նույնիսկ գտնվելով
օվկիանոսից
այն
կողմ և զարմացնե
լով իր մասնագիտա
կան հմտություննե
րով արտասահման
յան կոլեգաներին։
Նա 1996-2002թթ. ու
սանել և գերազան
ցությամբ
ավար
տել է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետը։ 2002-2005թթ. անցել է
կլինիկական օրդինատուրա՝ ԵՊԲՀ
անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատո
լոգիայի ամբիոնում։ 2005-2008թթ.
ԵՊԲՀ անեսթեզիոլոգիայի և ռեանի
մատոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ
էր, 2009-2012թթ. անցել է դոկտորան
տուրա՝ առողջապահության ազգա
յին ինստիտուտում։ Այնուհետև մի
քանի տարի շարունակ փոխանակ
ման ծրագրերով ուսանել է Ավստ
րիա
յում և ԱՄՆ-ում։ 2007-2013թթ.
ԵՊԲՀ անեսթեզիոլոգիայի և ռեա
նիմատոլոգիայի ամբիոնի դասա
խոս էր։ 2015-ից առ այսօր ռեզիդենտ
անեսթեզիոլոգ է ԱՄՆ-ի Դետրոյթի
Հենրի Ֆորդի բժշկական համակար
գում։ 2002-ից Հայաստանի անեսթե
զիոլոգների և ինտենսիվ խնամքի
մասնագետների միության անդամ
է, 2015-ից՝ Միչիգանի և Ամերիկայի
անեսթեզիոլոգների միության ան
դամ։ Մի շարք գի
տա
կան հոդ
ված
ների և մեթոդականների հեղինակ
է։ Ռեմի Հակոբյանի թեկնածուա
կան ատենախոսության թեման էր
«Ներորովայնային ճնշումը տարբեր
կրիտիկական վիճակներում»: Ռեմիի
գիտական աշխատանքը Հայաստա
նում եզակի է, ևայդ գիտական աշխա
տանքի շնորհիվ հնարավոր է դարձել
ախտորոշել և բուժել կրիտիկական
վիճակում գտնվող հիվանդներին:
Ռեմի Հակոբյանը նաև ներորովա
յանյին հիվանդություններով զբաղ
վող միջազգային կոմիտեի անդամ է:
Այսպիսով,
սակայն
ընտանիքի
բժշկական գիծը չի ընդհատվում:
Կոչումով բժիշկների` Հակոբյանների
բժշկական գերդաստանը համալրել

են նաև Սուրեն Հակոբյանի եղբո
րոդին ու նրա ընտանիքը: Հրաչիկ
Շահենի Հակոբյանը 1961-ին ընդուն
վել է Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտ, 1967-ին ավարտել ու վե
րադարձել ծննդավայր, շարունակել
ատամ
ն աբույժի գործը: 1969-ից մինչև
կյանքի վերջը աշխատել է Երևանի
4-րդ ստոմատոլոգիական պոլիկլի
նիկայում՝ որպես օրթոպեդ-ստոմա
տոլոգ և ստոմատոլոգիական բաժնի
ղեկավար: Բժշկական գիծն այնու
հետև շարունակել է որդին՝ Հով
ն ան
Հակոբյանը: Նա սովորել է Երևանի
պետական բժշկական ինստիտու
տում: Բժշկական գիտությունների
թեկնածուն դասախոսել է բժշկական
մայր բուհի ստոմատոլոգիական ֆա
կուլտետում, միաժամանակ աշխա
տել որպես բժիշկ-օրթոպեդ: Հով
ն ան
Հակոբյանն այժմ մասնագիտական
գործունեություն է ծավալում Մոսկ
վայում: Ընդհանուր առմամբ, բժիշկ
Սուրեն Իվանի Հակոբյանի բժշկա
կան տոհմում տասնմեկ բժիշկ կա:
Հակոբյանների ընտանիքի ամե
նավառ ներկայացուցիչներից մեկի՝
Դավիթ Հակոբյանի հիշատակը հա
վերժացնելու ևս մեկ ծրագիր ունի
ընտանիքը: Առաջիկայում չի բացառ
վում, որ այն պոլիկլինիկան, որտեղ
երկար տարիներ աշխատել է բժիշկը,
անվանակոչվի իր անունով· սա նաև
հիվանդների ու գործընկերների մեծ
ցանկությունն է:
Հեղինակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ՀԱԿՈԲՅԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ
անձնական արխիվից

Դեպի 100-ամյակ
Մեր եր ախտ ավ որն եր ը

ՍԵԴՐ ԱԿ Շ ԱՐ ԻՄ ԱՆՅ ԱՆ-120
«Ս. Շարիմանյանը հիմ
ն ադրեց վիրաբուժական մեծ դպրոց: Այդ դպրո
ցը տվեց մի շարք նշանավոր գիտնական-վիրաբույժներ, որոնք հետա
գայում գլխավորեցին և զարգացրին վիրաբուժության մի քանի ուղղութ
յուններ մեր հանրապետությունում:
Տարիներ շարունակ լինելով Հայաստանի վիրաբույժների գիտական
ընկերության անփոխարինելի նախագահը՝ Շարիմանյանը վարում էր
ընկերության գիտական ու կազմակերպչական աշխատանքները ամե
նաբարձր մակարդակով, ինչը զգալիորեն նպաստեց Հայաստանում գի
տական ու գործնական վիրաբուժության առաջընթացին:
... Իր էությամբ նա իսկական մտավորական էր, բարեկիրթ, ազնիվ,
բարյացակամ ու համեստ անձնավորություն»:
ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆ, ակադեմիկոս

Հ

այ ականավոր բժիշկ, պրոֆեսոր
Սեդրակ Սիմոնի Շարիմանյանը
ծնվել է 1898 թվականին, Թիֆլիսում,
երկաթուղում ծառայողի համեստ ըն
տանիքում: Թեև ծնողները հնարավո
րություն չեն ունեցել բավարար կրթու
թյուն ստանալու, բայց կարողացան այն
ապահովել իրենց երեխաների համար՝
երեքն էլ ստանում են գիմ
ն ազիական
կրթություն: Գիմ
ն ազիան ավարտե
լուց հետո Ս. Շարիմանյանը մեկնում է
Խարկով և ընդունվում համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետ:
Ուսանողական տարիները Խարկովում
լի էին զրկանքներով: Ս. Շարիմանյանը
իր եղբոր՝ Գրիգորի (տեխնոլոգիական
ինստիտուտի ուսանող) հետ շուրջ 4
տարի ապրում էր նկուղային կիսամութ
և խոնավ սենյակում, իսկ գոյությունը
պահպանելու համար անընդհատ աշ
խատում էր բուժսպասարկման կետում
որպես օգնական և մասնավոր դասեր
էր տալիս աշակերտներին:
Հիշարժան է Ս. Շարիմանյանի մտեր
մությունը
Խարկովի
համալսարա
նի գյուղատնտեսական ֆակուլտետի
ուսանող, հայ ուսանողների հայրե
նակցական միության կազմակերպիչ,
հետագայում անվանի գրող Ակսել
Բակունցի հետ: Իր հիշողություններում
Ս. Շարիմանյանը գրում է. «1923 թվա
կանի ձմռանը հայրենակցական միու
թյան անդամ
ն երիս հայտնի է դառնում,
որ Մոսկվայում վախճանվել է հայ մեծ
բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը:

«... Ս. Շարիմանյանը բացառիկ անձնավորություն էր, նրա ազնվութ
յան, անշահախնդրության և իր գործին նվիրվածության մասին ժամա
նակին առասպելներ էին հյուսվում, որոնք այսօր էլ հիացնում են իրենց
անկեղծությամբ:
Ս. Շարիմանյանը մշտապես արձագանքում էր գիտության նոր նվա
ճում
ն երին, միշտ քաջալերում էր իր սաների ու գործընկերների ստեղ
ծագործական մոտեցումը և օժանդակում նրանց նախաձեռնություննե
րին: Տողերիս հեղինակն ամբողջովին նրան է պարտական և երախտա
պարտ հակաբիոտիկների վերաբերյալ աշխատանքներին մեծապես
նպաստելու համար»:
ԷՎՐԻԿ ԱՖՐԻԿՅԱՆ, ակադեմիկոս
«Խորապես խոնարհվում ենք Ս. Շարիմանյանի առջև՝ իր սկզբնավո
րած վեհ ու ազնիվ ավանդույթների, սկզբունքների և այն ամենի հա
մար, ինչ նա արել է հանուն ժողովրդի և բժշկագիտության»:
ՎԻԳԵՆ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ, պրոֆեսոր
«Ս. Շարիմանյանի ներաշխարհի հետ առնչվելիս յուրաքանչյուրիս հո
գում մնում է անջնջելի մի հետք, որն ուղղորդում է մեր մտքերը դեպի
վեհն ու ազնիվը»:
ԶԱԱԼ ԿԱԽԻԱՆԻ, պրոֆեսոր
Նրա դին Թիֆլիս պետք է տեղափոխ
վեր Խարկովով անցնող գնացքով, և
մենք որոշեցինք մեր հարգանքի տուրքը
մատուցել մեծ բանաստեղծի հիշատա
կին: ...Երբ ժամանեց գնացքը, մոտե
ցանք այն վագոնին, որտեղ պոետի դին
էր»: Այնուհետև ներկայացնում է Ակսել
Բակունցի սգո խոսքը ևայն մեծ տպա
վորությունը, որ այն թողեց ներկանե
րի վրա: Հետագայում նրանց ընկերու
թյունը շարունակվեց նաև Երևանում:
Բակունցը հաճախ էր այցելում 1-ին հի
վանդանոց՝ հանդիպելու իր ընկերոջը:
Երբ 1936 թվականի ամռանը հերթա
կան անգամ Բակունցը այցի է գալիս,
նախազգալով իր մոտալուտ ձերբակա
լությունը՝ ասում է Ս. Շարիմանյանին,
որ, հավանաբար, դա իրենց վերջին

հանդիպումն է: Կանխազգացումն իրա
կանանում է, և շատ չանցած՝ Բակունցը
դառնում է ստալինյան բռնադատու
թյունների զոհ:
1924
թվականին
Շարիմանյանը
ավարտում է Խարկովի բժշկական ինս
տիտուտը և մեկ տարի աշխատում հոս
պիտալ վիրաբուժության կլինիկայում՝
որպես ստաժոր-բժիշկ, այնուհետև վե
րադառնում է ընտանիքի մոտ՝ Թիֆլիս:
Երիտասարդ բժշկի կյանքում կարևոր
իրադարձություն է հանդիսանում Եր
ևանից պրոֆեսոր Մելիք-Ադամյանից
(որը ճանաչում էր Ս. Շարիմանյանին
Խարկովից) ստացված նամակը, որից
հայտնի է դառնում, որ Մելիք-Ադամյանը
դիմել է պրոֆեսոր Համբարձում
Քեչեկին՝ առաջարկելով աշխատանքի
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ընդունել խոստում
ն ալից երիտասարդ
մասնագետ Ս. Շարիմանյանին:
Ընդունելով հրավերը՝ 1926 թվակա
նի հունվարին Շարիմանյանը տեղա
փոխվում է Երևան և քաղաքային 1-ին
հիվանդանոցում՝ պրոֆեսոր Քեչեկի
ղեկավարած ֆակուլտետային վիրա
բուժության կլինիկայում, ընդունվում
աշխատանքի որպես օրդինատոր: Կլի
նիկա, որտեղ Շարիմանյանը աշխատեց
և ծավալեց իր բեղուն գործունեությունը
շուրջ վաթսուն տարի: Այդ տարիներին
սկսնակ վիրաբույժի և Քեչեկի միջև
սկիզբ են առնում ջերմ հարաբերութ
յուններ, որոնք շարունակվում են նրանց
ողջ կյանքի ընթացքում: 1928 թվակա
նի ամռան ամիսներին Շարիմանյանին
գործուղում են Ղափան, որտեղ շրջա
նային հիվանդանոցում նա վիրահա
տություններ է կատարում և ակտիվո
րեն մասնակցում լեռնագործ բանվոր
ների բժշկական հետազոտում
ն երին:
Գործուղման ժամ
կ ետը լրանալուց հետո
վերադառնում է Երևան, սակայն կարճ
ժա
մա
նակ անց նրան նո
րից են գոր
ծուղում Ղափան՝ այս անգամ արդեն
տևական աշխատանքի: Իր հուշերում
Ղափանի հիվանդանոցի այդ տարի
ների անմ
խ իթար վիճակի մասին պրո
ֆեսորը գրում է. «Չկար ոչ ռենտգենյան
սարք, ոչ լաբորատոր հետազոտություն
ների հնարավորություն, հիվանդասեն
յակներում և վիրահատարանում թի
թեղյա վառարաններ էին դրված, որոնք
ցախով էին տաքացնում, դժվար էր նաև
ջրի խնդիրը, որը շատ դեպքերում չէր
հերիքում...»:
Այսպիսի դժվարին պայմաններում
երիտասարդ բժիշկը հիվանդանոցի (ո
րի սենյակներից մեկում էլ բնակվում
էր ինքը) տասնհինգ մահճակալանոց
վիրաբուժական բաժանմունքում ծա
վալում է ակտիվ գործունեություն: Երկ
րորդ վիրաբույժ չկար, վիրահատության
ժամանակ նրան օգնում էր գլխավոր
բժիշկը, իսկ ցավազրկումը իրականաց
նում էր վիրաբուժական բլոկի սանիտա
րը, որի աշխատանքը հարկ էր լինում
անընդհատ վերահսկել: Շարիմանյանը
վիրահատում էր ամեն օր՝ կատարելով
ոչ միայն անհետաձգելի, այլև պլանա
յին վիրահատություններ՝ շրջանային
հիվանդանոցի պայմանների համար
այնպիսի բարդ վիրահատական մի
ջամտություններ, ինչպիսիք են՝ խոլե
ցիստէկտոմիան,
ստրումէկտոմիան,
գաստրոէնտերոստոմիան,
սպլենէկ
տոմիան և այլն: Պոլիկլինիկայում հի
վանդների ընդունելությամբ, ինչպես
և լաբորատոր հետազոտություննե
րով անձամբ ինքն էր զբաղվում: Թեև
Ղափանում Շարիմանյանի օրը խիստ
ծանրաբեռնված էր, այդուհանդերձ նա
ժամանակ է գտնում զբաղվելու նաև
գիտական աշխատանքով՝ հանրա

պետությունում առաջինը շրջանային
պայմաններում ստեղծում է գիտական
բժշկական խմբակ, որի աշխատանք
ներին ներգրավում է քաղաքի բոլոր
բժիշկներին: Ղափանում նրա ծավա
լած բուժական և գիտական գործու
նեության բարձրակետն է դառնում 1930
թվականին գումարված Զանգեզուրի
շրջանի առաջին գիտական բժշկական
կոնֆերանսը, որի նախաձեռնողը, կազ
մակերպիչը և ղեկավարը հենց ինքը՝
Ս. Շարիմանյանն էր: Այն տարիներին
հանրապետության հեռավոր գավառում
կազմակերպված գիտական կոնֆերան
սը նշանակալից իրադարձություն էր,
որը բարձր գնահատվեց երկրի ղեկա
վարության և բժշկական հանրության
կողմից:
1930 թվականին, երբ Երևանի պետա
կան համալսարանի բժշկական ֆա
կուլտետը առանձնանում և դառնում է
ինստիտուտ, Քեչեկը Շարիմանյանին
նորից հրավիրում է աշխատանքի՝ որ
պես ֆակուլտետային վիրաբուժու
թյան ամբիոնի ընթերակա: Այդ պաշ
տոնում Շարիմանյանը աշխատում է
մինչև 1936 թվականը: 1936 թվականին
նա պաշտպանում է թեկնածուական
ատենախոսություն (ի դեպ՝ դա ա
ռա
ջին պաշտպանությունն էր բժշկական
ինստիտուտում): Հայաստանի առող
ջապահության ժողկոմատը դոկտորա
կան ատենախոսություն պատրաստելու
նպատակով Շարիմանյանին երկու տա
րով գործուղում է Լենինգրադ, որտեղ
1938 թվականին Լենինգրադի երկրորդ
բժշկական ինստիտուտում պաշտպա
նում է դոկտորական ատենախոսու
թյուն: 
Նույն թվա
կա
նին նրան շնորհ
վում է պրոֆեսորի կոչում:
Վերադառնալով
Երևան՝
Շարիմանյանն իր վրա է վերցնում ֆա
կուլտետային վիրաբուժության ամբիո
նի կլինիկական և ուսում
ն ական ծան

րաբեռնվածության մեծ մասը, քանի
որ այդ ժամանակ պրոֆեսոր Քեչեկը
վատառողջ էր: Լենինգրադում գտնվե
լու տարիներին Ս. Շարիմանյանը ժա
մանակ է գտնում մասնագիտանալու
նյարդավիրաբուժության ասպարեզում
և Երևան վերադառնալուց հետո սկսում
է վիրահատել նաև նյարդավիրաբու
ժական հիվանդներին: Նրա ջանքերով
Երևանում կազմավորվում է նյարդավի
րաբուժական ծառայություն: Հետագա
տարիներին նա մեծ գործունեություն
է ծավալում վիրաբուժության այդ աս
պարեզի զարգացման համար, ըստ էու
թյան՝ դառնալով նյարդավիրաբուժու
թյան հիմ
ն ադիրը Հայաստանում:
1940 թվականին Շարիմանյանը ընտր
վում է Երևանի բժշկական ինստիտուտի
ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի
վարիչ և ղեկավարում է այն երեսունե
րեք տարի շարունակ: Ամբիոնի աշխա
տանքները վարելու հենց սկզբնական
շրջանում նա ստեղծում է ուսանողական
գիտական խմբակ, որի աշխատանք
ները երկար տարիներ ղեկավարում է
հենց ինքը՝ ամբիոնի վարիչը:
Հայրենական
մեծ
պատերազ
մի առաջին իսկ օրերին պրոֆեսոր
Շարիմանյանը նշանակվում է առաջա
տար վիրաբույժ և նյարդավիրաբույժ՝
Երևանի վեց հարյուր մահճակալ ունե
ցող նյարդավիրաբուժական հոսպի
տալում, որտեղ նա աշխատում է մինչև
պատերազմի ավարտը: Բացի այդ՝ շա
րունակում է աշխատանքը ամբիոնում և
պարբերաբար խորհրդատվություննե
րի է հրավիրվում երկու վիրաբուժական
հոսպիտալներում:
Չափից դուրս ծանրաբեռնվածությու
նը, կյանքի անկանոն ռիթմը խաթարում
են Շարիմանյանի առողջությունը՝ նրա
մոտ առաջանում է տասներկումատն
յա աղիքի խոցային հիվանդություն:
«Ով հիշում է Շարիմանյանի կյանքի

Դեպի 100-ամյակ

այդ ժամանակաշրջանը,-գրում է պրո
ֆեսոր Տատկալոն,- չի կարող մոռա
նալ, թե ինչպես էր պրոֆեսորը իրեն
հատուկ ճշտապահությամբ գալիս աշ
խատանքի և քչերին էր հայտնի, որ
հաճախ նա դասախոսության էր գնում
խալաթի տակ ամրակապած ջեռա
կով»: 1948 թվականին ծառայողական
գործերով Մոսկվայում գտնվելու ժա
մանակ նրա մոտ առաջանում է հիվան
դության կտրուկ սրացում, և Մոսկվայի
Սկլիֆոսովսկու անվան շտապօգնու
թյան ինստիտուտում նրան վիրահա
տում է աշխարհահռչակ վիրաբույժ Ս.
Յուդինը: Հետաքրքրական է այն փաս
տը, որ վիրահատության ժամանակ
Շարիմանյանը մտքեր է փոխանակում
Ս. Յուդինի հետ վիրահատության ըն
թացքի շուրջ՝ իրեն զգալով ավելի շուտ
գործընկերոջ, քան հիվանդի կարգավի
ճակում:
Բժշկության բնագավառում մեծ հեղի
նակություն վայելող Ս. Շարիմանյանին
պարբերաբար պատասխանատու պաշ
տոնների են առաջադրում: Տարիների
ընթացքում նա եղել է Հայաստանի
առողջապահության նախարարության
գիտական բժշկական խորհրդի նախա
գահի տեղակալ և նախագահ, գիտապ
լանային հանձնաժողովի նախագահ և
գլխավոր վիրաբույժ:
1958 թվականին Շարիմանյանը ընտր
վում է Հայաստանի վիրաբույժների
գիտական ընկերության նախագահ՝
այդ պաշտոնում մնալով շուրջ երե
սուն տարի: Խորապես համոզված լի

նելով գիտական վիրաբուժական
ընկերության գործունեության կար
ևորության մեջ՝ նա մեծագույն պա
տասխանատվությամբ հետևողակա
նորեն իրականացնում է ծրագրված
բոլոր գործերը: Ընկերության աշխա
տանքներին ներգրավում է ոչ միայն
հանրապետության առաջատար վի
րաբույժներին և կլինիկաների աշ
խատակիցներին, այլև շրջաններում
աշխատող բժիշկներին: Հայաստանի
վիրաբույժների գիտական ընկերութ
յան գործունեությունը շուտով հայտ
նի է դառնում հանրապետության
սահմաններից դուրս՝ ողջ ԽՍՀՄ-ի
շրջանակներում: 1955 թվականից Ս.
Շարիմանյանը Վիրաբույժների հա
մամիութենական գիտական ընկե
րության վարչության անդամ էր, իսկ
1982 թվականից՝ պատվավոր ան
դամ:
Ս. Շարիմանյանի գիտական հե
տաքրքրությունների շրջանակը բա
վականին լայն էր՝ այն ընդգրկում էր
որովայնային վիրաբուժության, ուրո
լոգիայի,
նյարդավիրաբուժության,
ուռուցքաբանության,
խպիպային
հիվանդության, ցավազրկման, վեր
քերի բուժման, առողջապահության
կազմակերպման տարբեր խնդիր
ներ: Հայաստանի առողջապահու
թյան նախկին նախարար Ա. Խրիմլ
յանն ասել է. «Պրոֆեսոր Շարիմանյանը
մշտապես օժանդակում էր գիտական
բոլոր նոր ձեռնարկում
ն երին՝ սատարե
լով վիրաբուժության այս կամ այն ոլոր
տի զարգացմանը: Նրա կատարած գի
տահետազոտական աշխատանքները
զգալիորեն նպաստեցին Հայաստանում
ուռուցքաբանության և ուրոլոգիայի
զարգացմանը»:
Նյարդավիրաբուժության
ասպարե
զում Շարիմանյանի կատարած գիտա
կան աշխատանքներում հանգամա
նորեն ներկայացված են գանգուղեղի,
ողնուղեղի և, գլխավորապես, ծայրա
մասային նյարդերի հիվանդություննե
րի ու վնասվածքների ախտորոշման և
բուժման հարցերը: Շարիմանյանը հե
ղինակն է դեպի ընդերային նյարդը
տանող զուգակցված վերստոծանային

և ենթաստոծանային շրջանի վիրահա
տական ներմուտքի. բժշկական գրա
կա
նութ
յան մեջ այն հայտ
նի է որ
պես
Շարիմանյանի վիրահատություն:
1970
թվականին
Շարիմանյանի
խմբագրությամբ
լույս
տեսած
և
գործնական մեծ նշանակություն ունե
ցող «Անհետաձգելի վիրաբուժության
համառոտ ձեռնարկ» աշխատությունը
մինչ օրս էլ կիրառական նշանակություն
ունի: Մեծ են Շարիմանյանի ծառա
յությունները Հայաստանում տեղաճա
րակային խպիպի ուսում
ն ասիրության
գործում: Տարիներ շարունակ լինելով
առողջապահության նախարարության
գիտաբժշկական խորհրդի հակախպի
պային հանձնաժողովի նախագահ՝ նա
անմիջական մասնակցություն է ունեցել
տեղաճարակային խպիպի համակող
մանի գիտական ուսում
ն ասիրության
աշխատանքներին: Այդ մեծածավալ հե
տազոտությունների արդյունքները ամ
փոփվում են Շարիմանյանի խմբագր
մամբ 1964 թվա
կա
նին լույս տե
սած
«Խպիպը Հայաստանում» մենագրու
թյունում:
Ս. Շարիմանյանը «Ընդհանուր վիրա
բուժություն» հայերենով գրված առա
ջին դասագրքի հեղինակն է (1958թ.),
որը վերահրատարակվել է 3 անգամ և
մի քանի տասնամյակ եղել է Երևանի
բժշկական ինստիտուտի ուսանողների
համար անփոխարինելի ձեռնարկ:
Շարիմանյանի գիտական հետազո
տությունների արդյունքները լուսաբան
վել են հարյուրից ավելի աշխատություն
ներում, նրա ղեկավարությամբ գրված
գիտական թեզերում և գիտական հա
մաժողով
ն երի ելույթներում: Ի դեպ՝ նա
իր ազգանունը որպես գիտական ղեկա
վարի կամ համահեղինակի երբեք չէր
ավելացնում իր աշակերտների կամ աշ
խատակիցների տպագրության ներկա
յացվող աշխատանքներում, ինչպես դա
սովորաբար արվում է:
Մեծ է պրոֆեսոր Շարիմանյանի
խմբագրական
աշխատանքների
ընդգրկումը: Երկար տարիներ կատա
րելով նաև խմբագրական գործունեու
թյուն՝ խմբագրում է տասնյակ ժողովա
ծուներ, հարյուրավոր հոդվածներ: Նա

Դեպի 100-ամյակ
նաև Հայաստանի «Առողջապահութ
յուն» և «Փորձարարական և կլինիկա
կան բժշկության հանդես» ամսագրերի
հիմ
ն ադրման օրվանից խմբագրական
կոլեգիաների անդամ էր: Երկար տա
րիներ եղել է նաև Լենինգրադում հրա
տարակվող «Ի.Ի. Գրեկովի անվան վի
րաբուժության բանբեր» հեղինակավոր
ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի
անդամ:
Անգնահատելի է Ս. Շարիմանյանի
վաստակը վիրաբուժական փայլուն
դպրոցի ստեղծման և Հայաստանում
վիրաբուժության զարգացման գոր
ծում: Նրա թողած գիտական ժառան
գությունը, ինչպես նաև վիրաբույժների
գիտական ընկերությանը վերաբերող
գիտագործնական
համաժողով
ն եր
կազմակերպելու նրա ծավալուն գոր
ծունեությունը մեծապես նպաստել են
Հայաստանում բժշկագիտութան, մաս
նավորապես՝ վիրաբուժության զար
գացման գործում: Նրա սաների թվում
էին գիտությունների դոկտորներ և պրո
ֆեսորներ Վազգեն Սարուխանյանը,
Սուրեն Մելիք-Իսրայելյանը, Սոկրատ
Հովհաննիսյանը, Վիգեն Մալխասյանը,
Իգոր Տատկալոն:
Շարիմանյանի ազնվությունն ու ան
շահախնդրությունը հայտնի էր բոլորին.
նա բացարձակապես հրաժարվում էր
վիրահատության համար վարձատ
րությունից կամ որևէ այլ «վերաբեր
մունքից», և նրան ճանաչողներից ոչ
ոք երբեք չէր տարակուսում դրանում:
Շարիմանյանը ճշմարտախոս էր և շատ
սկզբունքային՝ մանավանդ, երբ հար
ցը վերաբերում էր մարդկային ճակա
տագրերին: Պրոֆեսոր Ե. Ստամբոլց
յա
նը հի
շում է, թե ինչ
պես 1952-ին Ս.
Շարիմանյանը փրկել է իր կլինիկական
օրդինատոր Վ. Մալխասյանին: Նրան,
որպես «ժողովրդի թշնամու» որդու, հե
տապնդում էին և պահանջում վտարել
ամբիոնից: Սակայն ինչ-որ պահից նրա
նկատմամբ հալածանքը անսպասե
լիորեն դադարում է, և օրդինատուրան
ավարտելուց հետո Վ. Մալխասյանին
թողնում են ամբիոնում: Միայն տա
րի
ներ անց է պարզ դառ
նում, որ այդ
հարցը դրական լուծում էր ստացել
պրոֆեսորներ Ս. Շարիմանյանի և Ռ.
Գյանջեցյանի ջանքերի շնորհիվ (վեր
ջինիս սաներից մեկը նույնպես հայտն
վել էր նման իրավիճակում): Նրանք
պայման են դնում ինստիտուտի ղեկա
վարության առջև, որ եթե այդ երկուսին
անարդարացիորեն զրկեն ամբիոնում
աշխատելու իրավունքից, ապա իրենք
ստիպված կլինեն հեռանալ աշխատան
քից: Անկասկած, թե՛ Շարիմանյանի, թե՛
Գյանջեցյանի կողմից սա չափազանց
համարձակ քայլ էր այն դաժան տարի
ների համար:
Շարիմանյանի
օրինապաշտության,
կարգապահության մասին պատմութ

յունները տարածված էին գործընկեր
ների և ուսանողների շրջանում, դրանք
հաճախ վերածվում էին անեկդոտիկ
պատմությունների:
Ուսանողական
ֆոլկլորից մի քաղվածք. բժշկական
ինստիտուտի դասախոսների ուժե
րով ստեղծվել էր ֆուտբոլային թիմ,
որի կազմում ընդգրկված էին պրոֆե
սորներ Արտաշես Մելիք-Ադամյանը,
Ռուբեն Գյանջեցյանը, Ռուբեն Յոլյանը,
Քրիստափոր Պետրոսյանը, Սեդրակ
Շարիմանյանը և ուրիշներ: Խաղի ըն
թացքում
նրանցից
յուրաքանչյուրը
դրսևորում է իր խառնվածքին համա
պատասխան պահվածք, ինչ վերաբե
րում է Շարիմանյանին, ապա նրա հետ
կապված դիպվածը հետևյալն է՝ խաղի
թեժ պահին նա պատահաբար ձեռքով
դիպչում է գնդակին, ինչը ոչ ոք չի նկա
տում, բայց Շարիմանյանը մոտենում
է դատավորին և ստիպում նշանակել
տուգանային հարված՝ ի վնաս իր թիմի:
Շարիմանյանին նվիրված իր ելույ
թում պրոֆեսոր Վ. Ափոյանը ասել է.
«Մեզանից ոչ ոք չի կարող հպարտա
նալ արժանիքների այնպիսի փնջով,
ինչպիսին ուներ Սեդրակ Սեմյոնովիչը:
Նա բյուրեղյա մաքրության տեր և
ծայրաստիճան ազնիվ մարդ էր: Պրո
ֆեսոր Շարիմանյանը պարզապես հայ
վիրաբուժության խիղճն է»:
Այնպիսի անհատականության համար,
ինչպիսին պրոֆեսոր Ս. Շարիմանյանն
էր, չէին կա
րող ան
տես
ված լի
նել հա
սարակական և պետական գործու
նեությունները: Տարբեր տարիներին
նա ընտրվել է Երևանի քաղաքային
խորհրդի, Հայկական ԽՍՀ Գերագույն
խորհրդի և Խորհրդային Միության
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր:
Կարևորն այն է, որ իր պատգամավո
րական պարտականություններին նա
չէր մոտենում ձևականորեն, ինչպես ըն
դունված էր սովետական տարիներին:
Պատգամավոր Շարիմանյանը շրջան
ների իր ընտրողների հետ հանդիպման
էր գնում կանոնավոր կերպով ամիսը
մեկ անգամ, սեփական մեքենայով և,
որպես կանոն, իր հետ երկու-երեք գոր
ծընկեր էր վերցնում, որոնք զբաղվում
էին հիվանդների ընդունելությամբ և
խորհրդատվությամբ: Մեկնում էր վաղ
առավոտյան, օրվա առաջին կեսն անց
էր կացնում հիվանդանոցում, երկրորդ
կեսը՝ մինչև ուշ երեկո, առանց որևէ
ժամանակային սահմանափակման ըն
դունում էր ընտրողներին, լսում նրանց
հարցերը, դժգոհությունները: Նա մեծ
պատրաստակամություն էր ցուցաբե
րում իրեն ընտրողներին աջակից լի
նելու գործում: Ավելին՝ նա համառորեն
հետևում էր, որ հանրապետության ղե
կավար մարմիններին իր կողմից առա
ջադրված հարցերը պետական պաշ
տոնյաները կատարեն բարեխիղճ և
ժամանակին: Շատ ղեկավարներ սպա

սում էին, թե երբ է ա
վարտ
վե
լու նրա
պատգամավորական լիազորություննե
րի ժամ
կ ետը, որ վերջապես ազատվեն
Շարիմանյանի կողմից իրենց ուսերին
դրված բեռից: Որպես պատգամավոր
նա որոշակի դրամական գումար էր
ստա
նում և, ինչ
պես նշում են գոր
ծըն
կերները, այն երբեք իր սեփական պա
հանջների համար չէր ծախսում, այլ օգ
տագործում էր իր ընտրատարածքի հի
վանդների կարիքների համար:
Մասնագիտական ու հասարակա
կան բեղմ
ն ավոր գործունեության հա
մար Ս. Շարիմանյանն արժանացել է
Հայաստանի գիտության վաստակա
վոր գործչի կոչման, պարգևատրվել
է Լենինի երկու շքանշանով, Կարմիր
աստղի շքանշանով, մեդալներով:
Ս. Շարիմանյանը կյանքից հեռացավ
1989 թվականին, 91 տարեկան հասա
կում: Պրոֆեսոր Շարիմանյանի հիշա
տակը հավերժացվել է: Նրա անվամբ
են կոչվել Երևանի Ա. Միքայելյանի
անվան վիրաբուժության ինստիտուտի
նյարդավիրաբուժական
բաժանմուն
քը և Երևան քաղաքի փողոցներից մե
կը, իսկ 1-ին հիվանդանոցի շքամուտքի
սրահում տեղադրված է հուշատախ
տակ:
Հայաստանի բժշկագիտության պատ
մության մեջ Սեդրակ Շարիմանյանի
անունը ընդմիշտ կմնա ոչ միայն որպես
վաստակաշատ վիրաբույժի, հայրենա
կան վիրաբուժության հիմ
ն ադիրներից
մեկի, հիանալի գիտնականի ու ման
կավարժի, այլև որպես հասարակական
գործչի և իր ժողովրդին անմ
ն ացորդ
նվիրումով ծառայած քաղաքացու:
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Ստեղծագործում են սովորողները

ՍԻՐ ԵՔ Ձ
 ԵՐ ՄԱՍՆ ԱԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ԵՎ
 ԱՅՆ ԿՍԻՐ Ի Ձ
 ԵԶ
Եթե դու առավոտյան արթնանում ես
և քեզ նայելով հայելու մեջ խորը շունչ
ես քաշում, և զգում ես՝ ի՜նչ հոյակապ
մասնագիտություն ունես, ուրեմն քո
երակներում հոսում է բժիշկի արյունը:
Շատ ուսանողներ ուսումնառության
կեսում զղջում են բարդության հանդի
պելիս՝ ասելով, թե ինչու ընդունվեցին,
բայց չեն գիտակցում, որ դանդաղ քայ
լերով մոտենում են իդեալական մաս
նագիտությանը: Շատ վաղուց «elite»
մասսա համարվել են բժիշկները, իրա
վաբանները և ինժեներները: Ես հպար
տանում եմ, որ ես բժիշկ եմ: Եվ ամեն
անգամ տարիները մտովի հետ տալուց
կրկին ուզում եմ դիմել հենց Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան: Ամեն բար
դութ
յան հան
դի
պե
լիս ես մի ուժ եմ
ստացել, որ լավ բժիշկ դառնալու հա
մար շատ խոչընդոտների հանդիպե
լիս պետք է չնա
հան
ջել, այլ շարժ
վել
առաջ, այնքան, որ հասնես բուրգի գա
գաթին, լինես սիրված և քո տիտղոսին
արժանի բժիշկ: Ես ընդունվել եմ ԵՊԲՀ
2011-ին և այժմ կլինիկական օրդինա
տոր եմ՝ օրթոպեդիկ ստոմոտոլոգիայի
ամբիոնում: Ընտրել եմ այդ ամբիոնը,
որովհետև ես ինձ պատկերացնում եմ
բժիշկ-օրթոպեդ: Խթան են հանդիսա
ցել իմ շատ սիրելի դասախոսներ՝ Վ.
Եգանյանը և Ս. Հովհաննիսյանը, թեև
ամբիոնի բոլոր դասախոսները պրո
ֆեսիոնալ են իրենց մասնագիտության
մեջ: Շատ ուրախ եմ, որ իմ ղեկավարը
Ք. Ուզունյանն է: Եվ չեմ զղջում՝ ընտրե
լով այդ ամբիոնը:
Անցնելով ԵՊԲՀ-ի մոտով՝ հպարտա
նում եմ, որ այդ հա
մալ
սա
րա
նից եմ
և ինքնավստահ շարժվում եմ առաջ:
Ամեն անգամ հագնելով իմ բժշկական
խա
լա
թը՝ ես ինձ զգում եմ հիա
նա
լի,
քանի որ իմ ամենասիրած կերպարով
եմ լի
նում տվյալ պա
հին: Եր
բեք ֆա
նատ չեմ եղել որևէ ասպարեզում, բայց
ես ինձ համարում եմ իմ մասնագիտութ
յան ֆանատը:
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա մասնա
գիտությամբ 1-ին կուրսի
կլինիկական օրդինատոր
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CENTER FOR EXCELLENCE IN DENTAL
EDUCATION OPENS IN YSMU
The Center for Excellence in Dental Education, located in the main building of YSMU, has opened doors to
visitors, unique in the country with its type and capabilities. The opening ceremony was attended not only
by the professorial staff of the university and future
doctors, but also by the participants of the first Armenian-American Stomatological Assembly. The halls
of this center for the development and improvement
of practical skills of both future and already existing
physicians are equipped with appropriate moles and
computers with educational programs. The grant program has created a new, unique educational complex
for professional capacity building in children's, orthopedic, surgical, therapeutic dentistry, equipped with
special software models, phantoms, simulators, computer and related equipment, appropriate furniture, as
well as specialized educational literature.
YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the guests
and emphasized that the Center for Excellence in Dental Education is the third major project implemented
by the University this year. The first was the establishment of a rehabilitation center for the Motherland Defender, the second was the acquisition of the Mikayelyan Institute of Surgery and the opening of the Center
for Excellence in Dental Education was the third. He
thanked all the supporters and organizations of the
Center, established within the Innovation Competitiveness Foundation (CIF) Grant Program. Establishment
of the center ensures the realization of the main goal
of the program, namely, to prepare competitive specialists in accordance with international standards in
the field of dentistry. The Center will promote the effectiveness and quality of dental education. The Rector
emphasized that the center of this training will carry

out its activities in line with YSMU internationalization
policy. The center has the opportunity to serve up to
200 learners a day. In the near future, updating and
expanding the material and technical conditions will be
on the constant agenda of the Medical University. Head
of the Center Margarita Khudaverdyan said that the introduction of this educational program also has a psychological component. It will allow future professionals
to develop practical skills before working in clinics. In
her estimation, the introduction of
such innovative skills in dental education both at the university and
postgraduate, as well as in continuous
stages of education allows to develop
students' practical skills and minimize
the number of medical errors during
their professional activities. The necessary repairs have been carried out
in a specially allocated area, the university has carried out works on reinforcing walls, roof construction and
necessary telecommunication means.
Ventilation and security systems have
been acquired. Improvement of the

Acquirement

adjacent territory of the center has also been implemented. Additional entry was provided, the adjacent
territory was built with metallic columns and received
modern look. The center was equipped with the necessary equipment and devices, simulators, and supplies
for one and a half years needed for the development
of clinical thinking and practical skills. Creation of appropriate educational content has also been made to
make the best use of the opportunities created in the

educational center.
As a result of the grant program, the University has
also undertaken the development of an updated curriculum and curriculum for the specialty "Stomatology",
in accordance with the current labor market requirements, the subject descriptions of which have also been
adapted to the RA National Qualification Framework
(NQF). Armenian-language teaching aids for children,
orthopedic, surgical and therapeutic stomatology were
developed, edited and printed. The 5 printed manuals,
unlike the existing sectional literature, fully incorporate the necessary professional material in the framework of common methodology and requirements as a
result of collective work. In order to provide the best
practices and the best results of the reforms, the center
will provide trainings for future and current doctors by
internationally recognized specialists on the contractual basis, organize mutual visits of specialists, training exercises. Additionally, the center will also provide
dental services in the future, with the project accreditation essentially promoted. At the opening ceremony of
the Center for Excellence in Dental Education, YSMU's
Scientific Council decided to award honourable guests
in the framework of the US-Armenian Stomatological First Assembly Prof. Dr. Neeraj Khanna, Vaik Pol
Mezherkhan (USA) and Samvel Apresyan (Russia) as
University Visiting Professors. And the president of the
International Federation of Stomatologists Catherine
Kelly was awarded the YSMU Gold Medal and Gerhard
Sieberger, the elected president of the same federation,
was awarded the title of Honorary Doctor of the University. The Chairman of the Armenian-American Association of California Physicians Vigen Sepilian was
also awarded as visitor-professor.
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"THE CHALLENGES OF PEDIATRICS.
PAST, PRESENT AND FUTURE "CONFERENCE
On the eve of the International Children's Day, on
May 31 and June 1, Yerevan State Medical University hosted "Challenges of Pediatrics. Past, Present, and
Future "conference aimed at revealing the challenges
facing the industry and trying to find solutions to problems in the field through discussions.
YSMU Rector Armen Muradyan, welcoming the
participants of the conference, mentioned that the implementation of educational programs in the field of
pediatric medicine is crucial for the medical university. The Rector underlined that the problems of childhood years are in the focus, and the goal of today's
discussions with the participation of the leading specialists of the Republic is the implementation of necessary changes in educational programs.The professor
touched upon the indicators of childhood care, as well
as long-term programs that contribute to the improvement of these indicators in our country. Child mortality
rate is evidence of the development of each country.He
also talked about public health-care programs for the
salvation of children and other programs. Armen Muradyan underlined that there are some problems in the
sphere of pediatrics not only in our country, but also in
the world, which require analysis. As regards the work
of pediatric faculties, pediatric education is being implemented at YSMU since 2004 as part of the General
Medicine Education. According to official figures, not
in all countries where there are pediatric departments,
the indicators of childhood care are improved and vice
versa. That is, it is impossible to settle the problems of
the sphere only by the opening of the pediatric faculty.
One of the primary problems is the replenishment of
young people in the provinces, as well as in the capital. The average age of pediatricians in the provinces is
about fifty or sixty, and there is a need for pediatricians

up to thirty years old. According to the Rector, as a
result of discussing problems in the field of pediatric
medicine and reducing the challenge, one must sum up
and understand what YSMU needs as a basic medical
education operator to make qualitative changes.
Conclusions drawn up within the framework of the
conference will be summarized in one document, and
in July, narrow professional satellite symposiums will
be organized, which will also contribute to changes
in logistics and educational programs. The package of
proposals will be submitted tothe RA Healthcare Ministry and the RA Ministry of Education and Science.
Armen Muradyan, summarizing his speech, underlined
that the university has a clear approach to the sphere
of pediatrics, and the experts will determine what
kind of qualitative changes should be made. The conference was also attended by young but experienced
professionals from the United States, including Karine
Abulyan and Shant Shekerdimyan, who presented the
opportunities and peculiarities of their education in the
United States. They also answered numerous questions
that their colleagues were interested in. Karine Saribekyan, Head of Mother and Child Health Care Department of the RA Ministry of Health, speaking about
the national strategy for the protection of children's
health, noted that issues related to the protection of
children's health are prevailing in the world.
UN structures have repeatedly been addressing children's health issues, emphasizing maternal and infant
mortality rates. New declarations are being made in
different countries of the world, UNICEF analyzes the
registered progress. Despite success stories, according
to official statistics, 6 million children die every year in
the world, so there is still much to do for professionals
and health policy makers. Karine Saribekyan also pre-

Science

SCIENTISTS OF
YSMU CONTINUE
TO BE PUBLISHED
IN INTERNATIONAL
INFLUENTIAL
MAGAZINES
sented the main programs implemented in Armenia in
recent years, as an example pointing out that Armenia
is the only country in the region that has the Law on
Promoting Breastfeeding and Children's Nutrition.
RA Minister of Healthcare Arsen Torosyan joined the
conference congratulating the children on June 1. He
welcomed the renowned professionals, including his
lecturers, who contribute to improving the maternal
and child health. Minister of Health of the Republic
of Armenia underlined that we will say very little by
saying that children are our future and our happiness,
they are also our most vulnerable place and need our
constant assistance and support. Referring to children's
health issues, Torosyan stressed that some statistical
data provide grounds for optimism. The head of the
healthcare ministry also said that the maternal and
child care is one of the priorities in the RA Government's new program and the agenda includes important things. Arsen Torosyan also attached great importance to early detection and prevention of child diseases
programs for children. During the conference, famous
pediatricians from Armenia and abroad delivered presentations about the difficulties they’ve encountered
during their work activities and ways to overcome
them. Experts were confident that participating in the
conference, they contributed to the development of pediatric medicine in Armenia and the realization of the
vision of "healthy children".
Presenting the path and present-day pediatric education, the specialists have set a goal to work out ways
to further development. Improvement of demographic indicators and the inclusion of narrow specialists in
childcare sphere will be the basis of future programs.

This time, with only one day difference in two
authoritative magazines "Free Radical Biology
and Medicine (5-year-old influence factor 5.9)
and "Progress in Neuro-Psychopharmacology &
Biological Psychiatry"(influence Factor 4.2) you
can find names of several university staff members be proud.
"Both works have been done with the scientific potential of YSMU employees and on our
platforms, thus identifying national science and
gaining international recognition. This is a modest contribution to the science that we dedicate
to the 100th anniversary of our country, "said
Konstantin Yenkoyan, YSMU Vice-Rector for
Scientific Affairs, Professor of Biochemistry.
By the efforts of Konstantin Yenkoyan, senior
researcher Hayk Harutyunyan and young researcher, endocrinologist Aida Harutyunyan the
work published in the journal "FREE RADICAL
BIOLOGY AND MEDICINE" was fully implemented in YSMU laboratories. The influence of
oxidative stress on autism development mechanisms has been clarified in an influential journal.
Thus, Armenian scientists spoke in the field of
autism. Professor Konstantin Yenkoyan's team's
next article, co-authored by the Department
of Biochemistry Assistant Professor Catharine
Fereshetyan, graduate student Senik Matinyan,
researcher, head of laboratory after L.ORBELI
Neuroendocrine Relations Institute of Physiology Vergine Chavushyan and Head of the Department of Biochemistry Professor Michael
Aghajanov has found its place in another authoritative magazine, "NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY".
The article mentions the role of monoamines
and proline-rich peptide neuropathic role in the
development of Alzheimer's disease. According to the authors, this is a serious step towards
presenting national science in the international
arena and making the university more recognizable. Congratulations to the authors and wishing
them new releases.

Science

INTERUNIVERSITY WIDE PROGRAM
FOCUSED ON RESEARCH POTENTIAL
DEVELOPMENT IN EASTERN EUROPE
Yerevan State Medical University named after Mkhitar Heratsi is implementing a major international program "Increasing Capacity in Research in Eastern Europe, ICREATE", with the Iowa University, Babeș-Bolyai
University (Romania), State University of Medicine and
Pharmacy “N.Testemitanu” (Moldova) and Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. On May 22-23, Yerevan
hosted the first of three planned conferences on "Con-

temporary Problems of Preventive Medicine". More than
90 participants from Armenia, USA, Romania, Moldova,
Georgia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kazakhstan
took part. During the conference a number of foreign
guests, including Corin Pic-Asan, Razvan Kerekes, Edith
Parker and others, had reports. 2 workshops on modern
research methods were organized. YSMU students also
made reports and presentations.

YSMU STUDENT IS A PRIZEWINNER
OF THE FAMOUS AMERICAN
WEGE PRIZE COMPETITION

The Wege Prize annual contest is
organized by Kendall College of Art
and Design, Ferris State University,
Michigan. The goal is to raise the

global environmental issues
and offer profitable business solutions in the regional economy concept. This
year, one of the members
of CarpeJur team was the
4th year student of YSMU
General Medicine Faculty
Natella Gharibyan. The interuniversity team included
students from Armenian
American, National Agrarian and Yerevan State Medical Universities. The idea of the CarpeJur
team was to make the fishery work
more efficient, at the same time

continuously circulating the water
(hereinafter the team name, "tap"
water), creating valuable products
in the global marketplace and justifying the ways in which the rooted
issues among the population and the
environment will be solved. The season started in October 2017. CarpeJur team has become a finalist in the
list of five successful teams and has
presented its program to the United
States. As a result, the team members received a prize and cash prize
for their proposed project. Congratulations on our team's victory!

THE FUTURE PHYSICIAN PARTICIPATED
IN THE 14TH WARSAW INTERNATIONAL
MEDICAL CONGRESS

Liana Hayrapetyan, a 5th year student at the Faculty
of General Medicine, YSMU, participated in the "14th
Warsaw International Medical Congress" conference
and delivered a speech. The first work was dedicated
to the study of rats' fatty exchange and behavioral
changes, which was performed at YSMU Department
of Pathophysiology. The work was presented by Liana in the section "Basic and Preclinical Science" and
was honored with the Honorable Mention certificate

for that report. The second report was dedicated to a
study conducted in the Institute of Physiology named
after Orbeli, presented in the field of tissue engineering.
During the conference, the participants had the opportunity to take part in excursions and public reports on
the development of practical and scientific skills, one
of which was presented by Robert Lefkowsitz, Nobel
laureate in chemistry.

Education

YSMU ALUMNUS KARINE SARGSYAN
VISITING PROFESSOR AT THE CHAIR
OF MEDICAL GENETICS
Since November 2017, the Director of the Graz University of
Austria, Karine Sargsyan is also
a visiting professor at the Department of Medical Genetics, Yerevan
State Medical University after Mkhitar Heratsi. Karine Sargsyan is also
the scientific director of the Intercultural Communication Migration
Program at the Graz University,
and is the founder and head of the
Sargsyan & Hartl OG (Elite Academy Graz), lecturer (healthcare management, innovation management),
and the Master's Program Director
and Professor in the Graz Medical
University. Karine Sargsyan received her medical education at Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, completing her
PhD. Then she continued to specialize in pediatrics at the Republican
Children's Clinical Hospital. She
received postgraduate education at

YSU Department of Practical Psychology and a medical and clinical nutrition qualification at Graz
Medical University, then a PhD in
Medical Sciences. While traveling
to Austria, Karine Sargsyan worked
and implemented programs with
the Ministry of Health and a number of healthcare organizations. She
has worked in the Pediatric Department of Graz University in Austria,
and since 2007 has assumed the position of Graz "Biobank" Director.
She has also worked as a specialist
at the Medical and Clinical Nutrition and Metabolic Disorders section at the Arabkir Medical Center
for Children and Adolescent Health.
In 2009, she took over the position
of Scientific Adviser at the Competence Center K BioPersMed (Biomarkers for Personalized Medicine).
She has won numerous awards: the
"Academic Management Award for

Biobank Graz" 2009, "Healthcare
& Life Sciences Awards 2016: Most
outstanding academic Biobank and
International Life Sciences Awards
2016: Best European Academic Biobank ".
Karine Sargsyan is also a member
of a number of professional associations and university councils, author of over 50 professional articles
and books.

Clinics

PROTECTION OF CHILDREN BEGINS WITH
THE PROTECTION OF THEIR HEALTH
On June 4, there was a happy atmosphere in the "Muratsan" University Hospital.
RA Health Minister Arsen Torosyan was
the guest of the festive event with the participation of children receiving treatment
in the hospital. During the visit YSMU
Rector Armen Muradyan presented to
the Minister the clinic of the university
hospital, the playroom cabinets, classrooms and the ambulance cars intended
for delivery of newborns.
Arsen Torosyan also got acquainted
with the works, problems of the recent
years and further activities of "Muratsan" hospital.

