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 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատողներ՝
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

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

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

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Նո րա րա րութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հե ռան կար նե րով

Կար ևոր է աշ խա տա սի րութ յունն ու կա տա րե լա գործ վե լու ձգտու մը

 Լա վա գույ նը ներդ նելն ու ա ռա վե լա գույ նը սո վո րե լը գերն պա տակ է

Լա վա գույն նե րից մե կը դառ նա լու ձգտու մով կլի նի կա կան օր դի նա տորն 
ընտ րել է սրտա բա նութ յու նը

Ա մե նա կար ևո րը մարդ կանց օգ նե լու ձգտում ու անհ նա րինն ա նե լու կամքն է

Ա մե նա հա ջող օրն ինձ հա մար...

Ինք նակր թութ յու նը՝ հա ջո ղութ յան գրա վա կան

« Վա հան Արծ րու նու ան վան» կրթա թո շա կա ռուն 

 Պա պից ժա ռան գել է մաս նա գի տութ յունն ու մարդ կանց օգ նե լու մեծ ցան կութ յու նը

Ն պա տա կը՝ սե փա կան ներդ րու մը ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում

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

Meeting with the Vice-rector, Dean and Deputy Dean

The preparatory department for foreign students

Indian students celebrated Diwali – the celebration of light

Indian graduates are back to YSMU two decades later

The proper use of antibiotics is also on the agenda in the case of COVID-19

Սպիտակ բանակի մարտիկները



 Հայ-գեր մա նա կան օն կո լո գիա յի դպրո ցի (Ar-
GOS-Armenian German Oncology School) 

« Ժա մա նա կա կից օն կո լո գիա յի հիմ ա տար րեր,  Մաս 2. 
 Վե րին ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի քաղց կեղ (կե րակ-
րա փող և ս տա մոքս)» խո րագ րով երկ րորդ առ ցանց 
գի տա ժո ղո վին դա սա խո սե ցին  Գեր մա նիա յի ու ռուց քա-
բա նութ յան ո լոր տի հան րա հայտ բժիշկ նե րը։

 Հայ կա կան կող մից առ ցանց գի տա ժո ղո վին մաս-
նակ ցե ցին ու ռուց քա բան-քի միա թե րապևտ նե րը, վի-
րա բույժ նե րը, ճա ռա գայ թա յին թե րապևտ ներն ու 
պա թո հիս տո լոգ նե րը՝ բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն ու-
նե նա լով գեր մա նա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ քննար կել 
ստա մոք սի և  կե րակ րա փո ղի քաղց կե ղին վե րա բե րող 
հիմ ա հար ցե րը՝ ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա-
կա կից մե թոդ նե րը։

 Գի տա ժո ղո վը վա րե ցին պրո ֆե սոր ներ  Հե րի բերտ 
 Յուր գեն սը և  Յորգ  Հա յե րը։

Առ ցանց մի ջո ցառ ման շրջա նա կում ե լույթ ու նե-
ցավ պրո ֆե սոր Ե վա  Վար դել մա նը, ո րը հան դի սա-
նում է Մ յունս տե րի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-

ցի  Գե րարդ- Դո մագ պա թո լո գիա յի ինս տի տու տի 
ղե կա վա րը։  Նա ներ կա յաց րեց զե կույց ստա մոք սի և 
 կե րակ րա փո ղի քաղց կե ղի պա թո լո գիա յի վե րա բեր-
յալ։

Ֆ րայ բուր գի հա մալ սա րա նի գաստ րոին տես տի նալ 
ու ռուց քա բան, պրո ֆե սոր  Մայքլ  Քո ւան տեն ներ կա-
յաց րեց զե կույց վե րին ստա մոք սա ղի քա յին տրակ տի 
չա րո րակ ու ռուցք նե րի դե ղո րայ քա յին բուժ ման ժա-
մա նա կա կից սկզբունք նե րի թե մա յով։

 Հան նո վե րի բժշկա կան դպրո ցի փոխտ նօ րեն, 
պրո ֆե սոր  Հանս Ք րիս տիան սե նը ներ կա յաց րեց 
ստա մոք սի և  կե րակ րա փո ղի քաղց կե ղի դեպ քում 
կի րառ վող ճա ռա գայ թա յին թե րա պիա յի նո րա գույն 
մե թոդ նե րը։

 Գեր մա նիա յի  Քաղց կե ղի հիմ ադ րա մի ղե կա վար, 
պրո ֆե սոր  Վեր ներ  Հո հեն բեր գե րը խո սեց վե րին 
ստա մոք սա ղի քա յին տրակ տի չա րո րակ ու ռուցք նե րի 

վի րա հա տա կան մե թոդ նե րի մա սին
 Զե կույց նե րից հե տո մաս նա գետ նե րը 

քննար կե ցին կլի նի կա կան դեպ քեր։
« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի-

վան դա նո ցի ու ռուց քա բա նութ յան կլի նի-
կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ օն կո լո գիա յի ամ-
բիո նի դա սա խոս  Լի լիթ  Հա րութ յուն յա նը 
ներ կա յաց րեց կլի նի կա կան դեպք կե րակ-
րա փո ղի մե տաս տա տիկ քաղց կե ղի վե րա-
բեր յալ, ո րից հե տո ու ռուց քա բա նութ յան 
ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Նու նե 
 Կա րա պետ յա նը քննարկ մա նը ներ կա յաց-
րեց ստա մոք սի քաղց կե ղով հի վան դի կլի-
նի կա կան դեպք։

 Հայ-գեր մա նա կան օն կո լո գիա կան 
դպրո ցի (ARGOS) և Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը շա րու նա կա կան է:  Մոտ 

ա պա գա յում ծրագր վում է կազ մա կեր պել առ ցանց գի-
տա ժո ղո վի 3-րդ  մա սը, ո րի ըն թաց քում  Հա յաս տա նի 
բժիշկ ներն ու կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը հնա րա-
վո րութ յուն կու նե նան ծա նո թա նալ են թաս տա մոք սա յին 
գեղ ձի, լյար դի և  լե ղու ղի նե րի քաղց կե ղի ժա մա նա կա-
կից ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ու ղե ցույց նե րին։

Մ յունս տե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի հետ օն-
կո լո գիա յի ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան սկիզ բը 
դրվել է դեռևս 2015 թվա կա նին, ին չի արդ յուն քում ԳԴՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան ֆի նան սա վոր-
մամբ և ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր ներ  Յորգ  Հա յե րի, 
Ե վա  Վար դել մա նի և  Հե րի բերտ  Յուր գեն սի շնոր հիվ 
մեր հա մալ սա րա նի 9 բժիշկ մաս նա գի տա կան մե կամս-
յա կա տա րե լա գոր ծում է ան ցել Մ յունս տե րի,  Բեռ լի նի 
և Մ յուն խե նի կլի նի կա նե րում, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ-ում 
կազ մա կերպ վել են գի տա ժո ղով եր՝  Գեր մա նիա յի և 
Ավստ րիա յի տար բեր կլի նի կա նե րի մաս նա գետ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ։

ՀԱՅ-ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆՕՆԿՈԼՈԳԻԱՅԻԴՊՐՈՑԻ
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 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան հյու-
սի սա յին մայ րա քա ղաք  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գում   օ րերս կա յա ցավ 
ա ռող ջա պա հութ յան մի ջազ գա յին հա-
մա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցեց նաև 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը։

 Մի ջո ցառ ման գլխա վոր թե ման էր 
«Կ յան քը կո րո նա վի րու սա յին հա մա-
վա րա կի պայ ման նե րում»։  Տար բեր 
երկր նե րից ժա մա նած փոր ձա գետ-
նե րը քննար կե ցին հի վան դա նոց նե-
րի և  պո լիկ լի նի կա նե րի աշ խա տան քը 
նոր պայ ման նե րում, կո րո նա վի րու սի 
դեմ պայ քա րի և  վա րակ ված հի վանդ նե րի վե րա-
կանգն ման մե թոդ նե րը:

Այ ցե լու նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան անց նել 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի հե տա զո տութ յուն, չա-
փել նե րակ նա յին ճնշու մը, գլյու կո զա յի մա կար դա-
կը և  ար յան թթված նի հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա-
նը:

 Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի շրջա նա կում գոր-
ծում էր նաև գրի պի և  կո րո նա վի րու սի դեմ պատ-
վաստ ման կա յան: 

Քն նարկ վե ցին փոխ գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րը
 Հա մա ժո ղո վի շրջա նա կում ռեկ տո րը նաև հան-

դի պեց  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան Վ․Ա․ Ալ մա զո վի ան վան 
ազ գա յին բժշկա կան հե տա զո տա կան կենտ րո նի 
գլխա վոր տնօ րեն Եվ գե նի Շլ յախ տո յի հետ։  Ռուս 
մաս նա գե տը  Սանկտ  Պե տեր բուր գի ա կա դե մի կոս 
Ի․Պ․  Պավ լո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տե տա յին թե րա պիա յի 
ամ բիո նի և  էն դոկ րի նո լո գիա յի կուր սի վա րիչն է, 
ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս։

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վե ցին միջ բու-
հա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, նա խանշ վե ցին հա մա տեղ ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման հե ռան կար նե րը։

Ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան և 
 ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յի ղե կա-
վար, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա մա յակ 
 Սի սակ յա նի, ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 
նա խա գահ, « Նորք  Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րո-
նի տնօ րեն  Մի քա յել Ա դամ յա նի հետ միա սին բու-
հի ղե կա վա րը հան դի պում եր ու նե ցավ  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գում բնակ վող հա յազ գի բժիշկ նե րի 
հետ։  Տար բեր ո լորտ ներ ներ կա յաց նող մաս նա-
գետ նե րի հետ քննարկ վե ցին փոխ գոր ծակ ցութ-
յան, ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը։

ԵՊԲՀՌԵԿՏՈՐԱՐՄԵՆՄՈւՐԱԴՅԱՆԸ

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՈւՄ»

Գիտություն



ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի ամ բիո նը  Սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի հետ հա մա տեղ անց կաց րեց ‹‹ Սե ռա կան ա ռող ջութ-
յան հո գե կան և  սո մա տիկ աս պեկտ նե րը›› թե մա յով գի տա ժո ղով՝ 
նվիր ված բու հի 100-ամ յա կին։

     
 Հո գե բույժ, սթրե սո լոգ, պրո ֆե սոր, է կո լո գիա յի և 

 կեն սա գոր ծու նեութ յան անվ տան գութ յան մի ջազ գա յին ա կա դե միա-
յի ա կա դե մի կոս Ա դա  Թադ ևոս յա նը, ընդգ ծե լով գի տա ժո ղո վի կար-
ևո րութ յու նը, անդ րա դար ձավ մար դու հո գե կան խո ցե լիութ յա նը՝ սե-
ռա կան հա րա բե րութ յան է վոլ յու ցիա յում:

 Կի ևի գլխա վոր սեք սո պա թո լոգ, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, սեք-
սո լո գիա յի և  ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի կենտ րո նի ղե կա վար, ԽՀԿԲԱ 
սեք սո լո գիա յի և բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Բո րիս  Վոր նի կը խո սեց սեք սո լո գիա կան պրակ տի կա յում ֆի զիո-
լո գիա կան և կ լի նի կա կան աս պեկտ նե րի մա սին՝ կար ևո րե լով ե րի-
տա սարդ սերն դի սե ռա կան կյան քի ա ռողջ դաս տիա րա կութ յու նը:

 Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում այլ մաս նա գետ նե րի կող մից ևս 
 բազ մա կող մա նիո րեն քննարկ վե ցին սե ռա կան խան գա րում ե րի 
ախ տա ծագ ման հո գե կան և  սո մա տիկ աս պեկտ նե րը, պատ ճա ռա-
հետ ևան քա յին կա պե րը, խոս վեց սե ռա կան ա ռող ջութ յա նը վե րա-
բեր վող մի շարք հար ցե րի, տա րած ված խնդիր նե րի մա սին:

Ն շենք, որ գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին սեք սո պա թո-
լոգ ներ, հո գե բույժ ներ, կլի նի կա կան հո գե բան ներ, նյար դա-
բան ներ, ու րո լոգ ներ, մաշ կա վե նե րա բան ներ և  ըն տա նե կան 
բժիշկ ներ։

 Գի տա ժո ղո վի աշ խա տան քա յին երկ րորդ օ րը հիմ ա կա-
նում ներ կա յաց վե ցին կլի նի կա կան դեպ քեր:

‹‹ ՍԵՌԱԿԱՆԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆՀՈԳԵԿԱՆ

ԵՎՍՈՄԱՏԻԿԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ››
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ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց «Վ նա սա կար սո վո-
րութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը հան րա յին ա ռող-
ջութ յան վրա» մի ջազ գա յին բժշկա կան գի տա-
ժո ղով, ո րը մեկ հար կի տակ էր հա մախմ բել 
հա յաս տան ցի և  ար տերկ րից ժա մա նած շուրջ 
120 փոր ձա գետ նե րի, բժիշկ նե րի և  ու սա նող նե-
րի։

 Գի տա ժո ղո վի հիմ ա կան թե ման Ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
կող մից սահ ման ված ոչ վա րա կիչ հի վան դութ-
յուն նե րի վար քագ ծա յին ռիս կի գոր ծոն ներն էին:

 Հայ և  օ տա րերկ րա ցի բժիշկ-մաս նա գետ նե րը 
քննար կե ցին ան հա տի և  հան րա յին ա ռող ջութ-
յան վրա վատ սո վո րութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան, 
ինչ պես նաև դրանց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան 
նվա զեց ման ու ղի նե րին առնչ վող հար ցեր:

 Զե կույ ցով հան դես ե կավ ըն տա նե կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի վա րիչ  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը: 
Ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րի թվում 
էր պա թո ֆի զիո լոգ, գե նե տիկ, Ուկ րաի նա յի 
ԳԱԱ  Բո գո մո լե ցի ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տու տի 
ընդ հա նուր և  մո լե կու լա յին պա թո ֆի զիո լո գիա-
յի ամ բիո նի գի տաշ խա տող, պրո ֆե սոր  Վիկ տոր 
 Դո սեն կոն (Ուկ րաի նա)։ Առ ցանց  Ռու սաս տա նից 
մի ջո ցառ մա նը միա ցավ բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՌԴ  Գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի ան դամ, ու ռուց քա բան, գե նե տիկ 
Եվ գե նի Իմ յա նի տո վը:

Ն շենք, որ վար քագ ծա յին սո վո րութ յուն նե րը, 
ո րոնք նաև հայտ նի են որ պես վա սա կար սո վո-
րութ յուն ներ, նե րա ռում են այն գոր ծո ղութ յուն նե-
րը, ո րոնք վա սում են մար դու ա ռող ջութ յա նը և 
 սահ մա նա փա կում են ան ձին իր կա րո ղութ յուն-
նե րի լիար ժեք օգ տա գոր ծու մից ողջ կյան քի ըն-
թաց քում:

Ո մանք փոր ձում են ա զատ վել դրան ցից, մյուս-
նե րին հա ջող վել է սո վո րել լիար ժեք կյան քին՝ 
ա ռանց վատ սո վո րութ յուն նե րի, մինչ դեռ մարդ-
կանց մեկ այլ խումբ նույ նիսկ չի էլ մտա ծում 
դրան ցից ա զատ վե լու մա սին:

 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր «ԲԻԼ 
 Հա յաս տան» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յան կող մից, Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և ԵՊԲՀ 
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հետ հա մա տեղ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԲԺՇԿԱԿԱՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Գիտություն



Նո յեմ բե րի 4-ին անց կաց վեց հո գա բար ձու նե րի խորհր-
դի նոր կազ մի ա ռա ջին նիս տը:  Բաց քվեար կութ յան արդ-
յուն քում հո գա բար ձու նե րի խորհր դի քար տու ղար ընտր վեց 
դա սա խոս, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի աս պի րանտ Ա նի 
 Ռափ յա նը:

 Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գա հի պաշ տո նը 
խորհր դի ան դամ ե րը կրկին վստա հե ցին « Նորք- Մա րաշ» 
բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն, ին վա զիվ-սրտա բան 
 Մի քա յել Ա դամ յա նին, ո րը որ պես ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ պաշ տո նա վա րում էր 2020 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 13-ից:

 Մի քա յել Ա դամ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց խորհր դի 
նախ կին ան դամ ե րին՝ ընդգ ծե լով, որ պա տիվ ու նի կրկին 
ստանձ նե լու այս պա տաս խա նա տու պաշ տո նը՝ նպաս տե լով 
բու հի բարձր ան վան պահ պան մա նը:

 Նա խորդ մեկ ու կես տա րին կո րո նա վի րու սա յին հա մա-
վա րա կի և  պա տե րազ մի հետ ևան քով ծանր ըն թացք ու նե-
ցավ, սա կայն հա մա տեղ ջան քե րով բժշկա կան բուհն իր 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րով, «քո վիդ» բա ժան-
մունք նե րով ու բո լոր ստո րա բա ժա նում ե րով կա րո ղա ցավ 
հաղ թա հա րել մար տահ րա վեր նե րը՝ ա պա հո վե լով նաև 
զար գա ցում և  ա ռա ջըն թաց:

« Պա տե րազ մի ըն թաց քում բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
գոր ծըն կեր նե րի հետ պա տիվ ու նե ցա լի նել Ար ցա խում, և  
այն ըն կե րութ յու նը, ո րը ձեռք է բեր վում նման ի րա վի ճա կում, 
վստահ եմ՝ որ ևէ այլ հա մա գոր ծակ ցութ յան հետ հա մե մա-
տե լի չէ:  Բո լորս ա պա ցու ցե ցինք, որ միա սին ենք և  պետք է 
աշ խա տենք մեր բու հը զար գաց նե լու և  ա ռող ջա պա հութ յան 
ա պա գա յի հա մար»,- ընդգ ծեց  Մի քա յել Ա դամ յա նը՝ հա վե-
լե լով, որ պետք է կրթել սե րունդ ներ, ո րոնք միշտ պի տա նի 
կլի նեն հայ րե նի քին:

 Խո սե լով ԵՊԲՀ-ում օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ու սում-
նա ռութ յան մա սին՝ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի վե րընտր-
ված նա խա գա հը նշեց, որ հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ 
ա մեն ինչ ար վեց՝ ար տերկ րից ժա մա նած սո վո րող նե րի 
ուս ման և  կե ցութ յան բո լոր հար ցե րի լուծ ման, ինչ պես նաև 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հա տուկ չվերթ ներ կազ մա կեր-
պե լու ուղ ղութ յամբ:

Առ կա դժվա րութ յուն նե րը խո չըն դոտ չհան դի սա ցան նոր 
բա ժան մունք նե րի և բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ձևա վոր-
ման հա մար: Ն րա գնա հատ մամբ՝ բու հը ծա ռա ցած խնդիր-
նե րը հաղ թա հա րեց պատ վով, աշ խա տանք նե րը կազ մա-
կերպ վե ցին ան խո չըն դոտ:

 Մի քա յել Ա դամ յա նը վստա հութ յուն հայտ նեց, որ ու ժե րի 
հա մախմ բում ա ռա ջի կա յում ևս  նոր վե րելք նե րի ա պա հով-
ման հնա րա վո րութ յուն կտա:

 Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նիս տի ա վար տից հե տո 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ըն դու նե լով նիս տի 
ան դամ ե րին դի մե լու ա ռա ջար կը, նշեց, որ վեր ջին տա րի-
նե րին, չնա յած ծա գած դժվա րութ յուն նե րին, ԵՊԲՀ-ին հա-
ջող վել է շուրջ 25 տո կո սով ա վե լաց նել օ տա րերկ րա ցի սո-
վո րող նե րի թիվ ու այն երկր նե րի աշ խար հագ րութ յու նը, 
որ տե ղից ժա մա նում են ա պա գա բժիշկ նե րը:

« Դա վկա յում է, որ բու հը ճա նաչ վել և գ նա հատ վել է ոչ 
միայն  Հա յաս տա նում, այլև կոշտ մրցակ ցութ յան պայ ման-
նե րում՝ ար տերկ րում, աշ խար հի շուրջ 33 երկ րում»,-ընդգ-
ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ բու հը բա ցել է 690 
աշ խա տա տեղ իր կող մից հիմ ադր ված հաս տա տութ յուն նե-
րում:

Երկ րի առջև ծա ռա ցած ա մե նադժ վար ի րա վի ճակ նե-
րում բու հը կա րո ղա ցել է ինք նա կազ մա կերպ վել, ձևա վո րել 
ա մուր թի կունք, պայ քար մղել Covid-19-ի դեմ, միև նույն ժա-
մա նակ ծա վա լել բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն, նաև՝ ի րա կա-
նաց նե լով լու սա վոր չա կան աշ խա տանք:

 Հա մա վա րա կը շա րու նա կում է բու հի հա մար լի նել օր հա-
սա կան խնդիր, ո րի դեմ սպի տակ բա նա կի պայ քա րը շա րու-
նակ վում է:

Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ զու գա հեռ ի րա կա նաց-
վել են ու սում ա կան տասն յակ ծրագ րեր, բա րե րար նե րի 
ա ջակ ցութ յամբ ար դիա կա նաց վել են լսա րան ներ՝ ան վա-
նա կոչ վե լով ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի ա նուն նե րով, 
ձևա վոր վել են նոր ամ բիոն ներ՝ պահ պա նե լով բու հի ա ռա-
ջա տար և  կար ևոր տե ղը:

Ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րից ան մասն չի մա ցել 
նաև գի տութ յու նը, ո րի զար գաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք-
նե րը դար ձել են հաշ վա ռե լի:

Ամ փո փե լով՝ նա խո սեց նաև ԵՊԲՀ-ի և  հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դամ  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի հետ կար ևո րա գույն 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ զին վո րա կան հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող 5000 ան ձի վե րա կանգ նո ղա կան ժա մա նա-
կա կից բու ժում և  սո ցիա լա կան ին տեգր ման ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նե լու մա սին:

«5000 թի վը պար տա վո րեց նում է ճա նա չել մի հա մալ սա-
րան, որն իր ա ռօր յա աշ խա տանք նե րից զատ, մի ջազ գա յին 
ճա նա չու մից բա ցի, ձեռ նա մուխ ե ղավ թե՛ լու սա վոր չա կան, և 
 թե՛ բու ժա կան աշ խա տան քի»,-ա վե լաց րեց բժշկա կան բու հի 
ռեկ տո րը:

 Բու հի ղե կա վարն ա ռանձ նա կի շնոր հա կա լութ յուն հայտ-
նեց նա խորդ հինգ տա րի նե րին աշ խա տանք ծա վա լած հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի բո լոր 4 կազ մե րին, ո րոնց հետ 
ա ռա վե լա գույնն ա նե լու ձգտմամբ կյան քի կոչ վե ցին կար ևոր 
ծրագ րեր ու նա խա ձեռ նութ յուն ներ:

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈւՆԵՐԻԽՈՐՀՐԴԻՆԻՍՏ
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« Դոկ տո րա կան կրթութ յան բա րե փո խու մը 
 Հա յաս տա նում՝ ա կա դե միա կան հա մայն քի, արդ-
յու նա բե րութ յան պա հանջ նե րին և ԵՄ փոր ձին 
հա մա պա տաս խան» (ARMDOCT) «Է րազ մուս+» 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում  Ծաղ կա ձո րում ի րա կա նաց վեց ե ռօր-
յա աշ խա տա ժո ղով:

Աշ խա տա ժո ղո վին ակ տիվ մաս նակ ցութ-
յուն ու նե ցավ հա մալ սա րա նա կան թի մը՝ գի-
տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, COBRAIN ծրագ-
րի հա մա կար գող, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը, ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ Ար տեմ Գ րի գոր յա նը, ֆար մա կո լո գիա յի ամ-
բիո նի ա վագ դա սա խոս  Կա րեն  Դիլ բար յա նը 
և  հան րա յին ա ռող ջութ յան և  ա ռող ջա պա հութ-
յան կազ մա կերպ ման ամ բիո նի վա րիչ Ար տա շես 
 Թադ ևոս յա նը:

ԵՊԲՀ թի մը իր գոր ծուն մաս նակ ցութ յունն ու-
նե ցավ ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան և  ի րա-
վա կան փաս տաթղ թե րի, ինս տի տու ցիո նալ 
ըն թա ցա կար գե րի վե րա նայ ման, գի տութ յան 
և  հե տա զո տութ յան ին տեգր ման հա մար անհ-
րա ժեշտ հա մա կար գի ա պա հով ման մի ջո ցով 
քննար կում ե րին, ինչ պես նաև « Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում գի տա կան աս տի ճա նաշ-
նորհ ման կա նո նա կար գի վե րա փո խում՝ նոր հա-
յե ցա կար գին հա մա հունչ» թե մա յով պա նե լա յին 
քննարկ մա նը:

« Դոկ տո րա կան կրթութ յան ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յուր նե րի բազ մա զա նե ցում (դի վեր սի ֆի կա-
ցիա)» թե մա յով պա նե լա յին քննարկ ման նիս տը 
հա մա կար գում էր պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նը:

 Նիս տե րի ըն թաց քում քննարկ վեց նաև ՀՀ 
բարձ րա գույն կրթութ յան եր րորդ աս տի ճա նի 
բա րե փո խում ե րի հա յե ցա կար գի տես լա կա նը, 
անդ րա դարձ կա տար վեց բաց թողն ված հնա րա-
վո րութ յուն նե րին, հա մա գոր ծակ ցութ յա նը խո չըն-
դո տող օ րենսդ րա կան թե րութ յուն նե րին և  այն 
հար ցին, թե ինչ պես ճա նա պարհ հար թել օ րենսդ-
րա կան հե տա գա փո փո խութ յուն նե րի հա մար:

ԵՌՕՐՅԱԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ՝ԾԱՂԿԱՁՈՐՈւՄ

Կրթություն



 Հե ղի նա կա վոր «Springer» հրա տա րակ չութ յու նը Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի շրջա նա վարտ, բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո-
նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր  Կա րի նե  Սարգս յա նի, պրո ֆե սոր ներ 
 Բերտ հոլդ  Հուպ պեր ցի և Ս վետ լա նա Գ րա մատ յու կի խմբագ-
րութ յամբ հրա տա րա կել է « Ցածր և  մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող 
երկր նե րի բիո բան կե րը. հա մա պա տաս խա նութ յու նը, կար-
գա վո րու մը և  կա ռա վա րու մը» խո րագ րով աշ խա տութ յու նը, 
ո րը կա ռանձ նա նա բժշկա գի տութ յան ո լոր տում զգա լի ներդ-
րու մով։

Գր քում նե րառ ված են մի շարք բա ժին ներ, ո րոնք ներ-
կա յաց նում են մեծ կար ևո րութ յուն ու նե ցող թե մա ներ, այդ 
թվում՝ « Բիո բան կե րի բիզ նես պլա նա վո րում», « Զար գա ցող 
երկր նե րին հա տուկ բիո բան կե րի հա յե ցա կար գեր», 
« Կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի բիո բան կա վո-
րում», « Բիո բան կա վո րու մը ման կա բու ժութ յան մեջ. հա յացք 
 Հա յաս տա նից՝ որ պես մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող եր կիր»։ Նշ-
ված բա ժին նե րի հա մա հե ղի նակ ներն են ԵՊԲՀ ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը, ԵՊԲՀ բժշկա-
կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Թա մա րա 
 Սարգս յա նը, ման կա բու ժութ յան թիվ 2 ամ բիո նի դո ցենտ 
 Սեր գեյ  Սարգս յա նը:

Աշ խա տութ յու նը գործ նա կան ու ղե ցույց է բիո բան կի պլա-
նա վոր ման և ս տեղծ ման գոր ծըն թա ցում՝ հա տուկ ու շադ-
րութ յան ար ժա նաց նե լով ի րա վի ճա կը ցածր և  մի ջին ե կա-
մուտ ու նե ցող երկր նե րում:

ԳԻՐՔ՝ԵՊԲՀՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈւԹՅԱՄԲ

10



Հա յազ գի ստո մա տո լոգ ներ  Ջեք 
 Կումջ յա նը (ԱՄՆ), Գ րե գո րի (Կ րի կոր) 
 Կա զանջ յա նը (ԱՄՆ) և  Սեր գեյ Գ րի-
գոր ևը ( Ռու սաս տան) հա մալ րել են 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
այ ցե լու-պրո ֆե սոր նե րի շար քը։

Բ ժիշկ  Կումջ յա նը ստո մա տո լո գիա-
յում ստա ցել է իր DDS (Doctor of Dental 
Surgery) և  մա գիստ րո սի աս տի ճան նե-
րը (MSD) Ին դիա նա յի հա մալ սա րա նի 
ա տամ ա բու ժա կան դպրո ցում:  Նա 
օր թո պեդ նե րի ա մե րիկ յան խորհր-
դի դի վա նա գետ է, հան դի սա նում է 
օր թո պեդ նե րի ա մե րիկ յան քո լե ջի, 
Ան շարժ պրո թեզ նե րի ա մե րիկ յան 
ա կա դե միա յի,  Վե րա կանգ նո ղա կան 
ստո մա տո լո գիա յի,  Դի մած նո տա յին 
պրո թե զա վոր ման ա մե րիկ յան ա կա-
դե միա նե րի խոր հուրդ նե րի ան դամ: 
Բ ժիշկ  Կումջ յանն այժմ Ս տեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի բժշկա կան դպրո-
ցի գլխի և  պա րա նո ցի վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ է, նաև 
զբա ղեց նում է  Սան Ֆ րան ցիս կո յի հա մալ սա րա նի ստո մա տո լո գիա-
կան դպրո ցի կլի նի կա կան դո ցեն տի պաշ տո նը: Բ ժիշկ  Կումջ յա նը 
հրա տա րա կել է ա վե լի քան քսան հոդ ված, դա սա խո սել է ԱՄՆ-ում և  
ար տերկ րում:

Բ ժիշկ  Կա զանջ յա նը ստա ցել է իր DDS աս տի ճա նը  Ջորջ թաու նի հա-
մալ սա րա նում, ստո մա տո լո գիա կան քո լե ջում ( Վա շինգ տո նի շրջան), 
իսկ MS աս տի ճա նը՝ Ն յու  Յոր քի հա մալ սա րա նում:  Նա ստո մա տո-
լո գիա յի գծով  կլի նի կա կան օր դի նա տու րան ա վար տել է ընդ հա նուր 
 Վե տե րան նե րի բժշկա կան կետ րո նում (Ն յու  Յորք) և  նույն կենտ րո-
նում է ան ցել նաև պա րօ դոն տո լո գիա յի կլի նի կա կան օր դի նա տու րան: 
Գ րե գո րի  Կա զանջ յանն 1982- 2012 թվա կան նե րին  Վե տե րան նե րի 
բժշկա կան կետ րո նում աշ խա տել է պա րօ դոն տո լո գիա յի կլի նի կա կան 
օր դի նա տու րա յի ծրագ րի ղե կա վա րի պաշ տո նում, Ն յու  Յոր քի հա մալ-
սա րա նում՝ պա րօ դոն տո լո գիա յի և  իմպ լան տո լո գիա յի դո ցեն տի պաշ-
տո նում, 1982-ից մինչ այժմ՝ ա տամ ա բու ժա կան քո լե ջում:  Դոկ տոր 
 Կա զանջ յա նը հա յե րեն հե ղի նա կել է « Պա րօ դոն տո լո գիա» գիր քը։

Բ ժիշկ Գ րի գորևն ա վար տել է Ս վերդ լովս կի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տի ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը:  Նա բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր է, հե ղի նակ և  հա մա հե ղի նակ ա վե-
լի քան 280 գի տա կան հոդ վա ծի և  զե կույ ցի, 25 մե թո դա կան ու ղե ցույ-
ցի,

ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի, ՌԴ 18 ար տո նագ րի և  մեկ մե նագ րութ-
յան:

 Սեր գեյ Գ րի գոր ևը հան դի սա նում է Ու րա լի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի (ՈւՊԲՀ) ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի պրոբ լե-
մա յին հանձ նա ժո ղո վի և Ու րա լի ու  Պեր մի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րան նե րի «Ս տո մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ պաշտ պա նիչ 
ա տե նա խո սութ յան խորհր դի ան դամ: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ 4 թեկ-
նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն է պաշտ պան վել։

ՀԱՄԱԼՐՎԵԼԷԲԺՇԿԱԿԱՆԲՈւՀԻ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան ի մու նո լո-
գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս, դո-
ցենտ  Զա րու հի  Կա լիկ յա նը ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի նե րի 
նա խա պատ րաս տա կան ու սուց ման բա ժի նը ղե կա վա-
րում է ար դեն տա սը տա րի՝ 2011 թվա կա նից։

 Բու հի այս ստո րա բա ժա նու մը գոր ծում է դեռևս 1975 
թվա կա նից։

«Սկզ բում ե ղել է ֆա կուլ տետ՝ նա խա տես ված հայ 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար։  Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տար բեր վե րա փո խում եր ապ րե լով՝ 2000-ա կան նե րի 
սկզբից բա ժի նը սկսեց ծա ռա յել միայն սփյուռ քա հա-
յե րին և  օ տա րերկ րա ցի նե րին», - պատ մում է  Զա րու հի 
 Կա լիկ յա նը։

Օ տա րերկ րա ցի նե րը, նրա խոս քով, ԵՊԲՀ սկսել են 
գալ դեռևս 1992-93 թվա կան նե րից։

 Նա խա պատ րաս տա կան ու սուց ման բաժ նում նրանց 
տրա մադր վում է նա խա հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն։ 
«Այս տեղ կա րող են սո վո րել թե՛ մեր սփյուռ քա հայ հայ-
րե նա կից նե րը, թե՛ օ տա րերկ րա ցի նե րը։ Անց կաց վում է 
մեկ ա կա դե միա կան տա րի տևո ղութ յամբ դա սըն թաց, 
ո րը նե րա ռում է 5 ա ռար կա՝ կեն սա բա նութ յուն, ֆի զի-
կա, քի միա, անգ լե րեն և  հա յոց լե զու։  Նաև նախ նա կան 
թես տա վո րում ենք անց կաց նում՝ ո րո շե լու դի մորդ նե րի 
անգ լե րե նի ի մա ցութ յան մա կար դա կը, և  ըստ այդմ կազ-
մում ենք մեր խմբե րը», - նշում է բաժ նի ղե կա վա րը։

 Բաժ նի կազ մա վոր ման նախ նա կան տա րի նե րին շատ 
էին դի մում Ի րա նի քա ղա քա ցի նե րը, հե տո ա վե լա ցան 
 Սի րիա յի, իսկ վեր ջին տա րի նե րին՝ նաև  Հոր դա նա նի 
քա ղա քա ցի նե րը։

« Հոր դա նա նի  Հա շիմ յան  Թա գա վո րութ յան հետ մենք 
ու նենք միջ պե տա կան հա մա ձայ նա գիր, ըստ ո րի՝ ի րա-
կա նաց վում է փո խա նա կա յին ծրա գիր․  Հա յաս տա նից 
 Հոր դա նան ու սա նող նե րը գնում են հիմ ա կա նում ար-
ևե լա գի տութ յուն և  մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն ներ 
սո վո րե լու, իսկ  Հոր դա նա նից գա լիս են մեր եր կիր 
բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով։ Սկզ բում 
այդ ծրագ րով  Հոր դա նա նից ու նեինք 3-4 դի մորդ, հի մա՝ 
ար դեն շուրջ 30։  Տա րեց տա րի սկսե ցին ա վե լա նալ նաև 
այդ միջ պե տա կան ծրագ րում չնե րառ ված դի մորդ նե րը, 
և  հի մա հա վա սա րա պես ու նենք և՛ անվ ճար, և՛ վճա րո վի 

սո վո րող ներ  Հոր դա նա նից», - փաս տում է մաս նա գե տը։
Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 2011 թվա կա նին, երբ  Զա րու հի 

 Կա լիկ յա նը ստանձ նեց բժշկա կան բու հի օ տա րերկ րա-
ցի նե րի նա խա պատ րաս տա կան ու սուց ման բաժ նի ղե-
կա վա րութ յու նը, սո վո րող նե րը 40-ն  էին։ « Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում նրանց թիվ ա վե լա ցավ։  Նա խա քո վիդ յան՝ 
2019-20 ու սում ա կան տա րում մենք ու նե ցանք 150 ու սա-
նող։ Եվ, ի հար կե, այդ պես էլ կշա րու նակ վեր, ե թե չլի-
նեին հա մա վա րակն ու պա տե րազ մը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
2020-21 ուս տա րին մենք ա վար տե ցինք շուրջ 100 ու սա-
նո ղով», - ընդգ ծում է նա։

 Դա սե րը նա խա պատ րաս տա կան ու սուց ման բաժ նում 
սկսվում են հոկ տեմ բե րից։

 Հու նի սին՝ դա սըն թացն ա վար տե լուց հե տո, սո վո րող-
նե րը հանձ նում են ա վար տա կան քննութ յուն ներ, ո րոնք, 
միա ժա մա նակ, հան դի սա նում են ըն դու նե լութ յան 
քննութ յուն ներ։  Դա սըն թա ցի ա վար տին սո վո րող նե րին 
տրա մադր վում են հա մա պա տաս խան վկա յա կան ներ։

«Այս տա րի մենք 70 ու սա նող ճա նա պար հե ցինք 
բժշկա կան բուհ։  Յու րա քանչ յուր տա րի ԵՊԲՀ ա ռա ջին 
կուրս ըն դուն վող ար տա սահ ման ցի նե րի 25%-ն  ա պա հո-
վում է նա խա պատ րաս տա կան ու սուց ման բա ժի նը․ սո-
վո րող նե րի մոտ 80%-ը հաղ թա հա րում է ա վար տա կան 
քննութ յուն նե րը», - շեշ տում է  Զա րու հի  Կա լիկ յա նը։

Ն րա ղե կա վա րած բաժ նի աշ խար հագ րութ յու նը նե րա-
ռում է ա վե լի քան 20 եր կիր (Ի րան, Ի րաք,  Հոր դա նան, 
 Սի րիա, Ե գիպ տոս,  Լի բա նան, ԱՊՀ երկր ներ՝ 
 Ռու սաս տան, Վ րաս տան, Ղրղզս տան,  Թուրք մենս տան, 
 Տա ջիկս տան, ԱՄՆ,  Կա նա դա, Ավստ րա լիա, 
 Չի նաս տան,  Հա րա վաֆ րիկ յան  Հան րա պե տութ յուն, 
ինչ պես նաև Եվ րո պա՝  Կիպ րոս,  Գեր մա նիա, Շ վե դիա, 
 Լե հաս տան)։

« Նա խորդ տա րի նե րին դի մորդ ներ ենք ու նե ցել 
 Թուր քիա յի հայ հա մայն քից։ Այս տա րի ու սա նող ու նենք 
 Ֆի լի պին նե րից։  Մեր աշ խա տան քում շատ կար ևոր դեր 
ու նի ի րա զե կու մը, նաև՝ ան մի ջա կան շփում ե րի մի ջո-
ցով։ 2017 թվա կա նին  Հա յաս տա նի դես պա նա տան հրա-
վե րով ինքս մեկ նե ցի  Լի բա նան, որ տեղ ներ կա յաց ված 
էր ևս 3 բուհ (ՀՊՃՀ, ԵՊՀ, Եվ րո պա կան հա մալ սա րան)։ 
 Պետք է ա սեմ, որ հա ջորդ տա րի ու սա նող նե րի զգա լի 
աճ նկատ վեց, հատ կա պես՝  Լի բա նա նից», - պատ մում է 
բաժ նի ղե կա վա րը։

 Դա սըն թա ցի ու սում ա կան ծրագ րե րը պար բե րա բար 
վե րա նայ վում են՝ հա մա պա տաս խա նեց վե լով մի ջազ-
գա յին չա փա նիշ նե րին։

«Ու սում ա սի րել ենք տար բեր բու հե րի մինչ հա մալ սա-
րա նա կան կրթութ յան ծրագ րե րը՝ փոր ձե լով հաս կա նալ՝ 
ին չի կա րիք կա րող է ու նե նալ մեր ու սա նո ղը։ Այս ամ-
բողջ ըն թաց քում ամ բիոն նե րի հետ հա մա տեղ ի րա կա-
նաց վել են ու սում ա կան ծրագ րե րի բա րե փո խում եր, 
օ րի նակ, նե րառ վել են թե մա ներ, ո րոնք նախ կի նում 
չեն ե ղել։  Կան թե մա ներ, ո րոնք սկսել ենք ա վե լի ման-
րա մասն ու սում ա սի րել», - եզ րա փա կում է  Զա րու հի 
 Կա լիկ յա նը։ 

ԵՊԲՀՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
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ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար-
տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ 
 Սա հակ յա նը, օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
դե կա նա տի դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը և 
 փոխ դե կան, կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը հան դի պե ցին Շ րի 
 Լան կա յից մեր եր կիր բժշկա կան կրթութ յուն 
ստա նա լու նպա տա կով ժա մա նած ու սա նող նե րի 
հետ։

Ող ջու նե լով ա պա գա բժիշկ նե րին՝  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նը հույս հայտ նեց, որ նրանց ու սում-
նա ռութ յունն արդ յու նա վետ կանց նի բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում։ Երկ րորդ կուր սի ու սա նող նե-
րին փոխ դե կա նը կոչ ա րեց ա ջակ ցել ի րենց նո-
րեկ ըն կեր նե րին՝ հաղ թա հա րե լու ուս ման ըն թաց-
քում ծա գող դժվա րութ յուն նե րը։

« Բա րի գա լուստ ձեր երկ րորդ տուն, ձեր երկ-
րորդ ըն տա նիք՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րան։  Մենք ի րա կա նում աշ խա տում ենք 
ըն տա նի քի նման։ Բ ժիշկ դառ նա լու ու ղին բա վա-
կա նին բարդ է։  Դուք ընտ րել եք այս ճա նա պար հը, 
հետ ևա բար պետք է լավ սո վո րեք, ջա նա սի րա-
բար աշ խա տեք և  մաս նակ ցեք բո լոր դա սե րին»,-
նշեց դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը։

Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման պա տաս խա նա-
տու նե րի հետ հան դի պում ե րը կլի նեն շա րու նա-
կա կան:

ՀԱՆԴԻՊՈւՄՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ,

ԴԵԿԱՆԻԵՎՓՈԽԴԵԿԱՆԻՀԵՏ

Կրթություն



Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յու-
նը (ԱՀԿ) ոչ միայն կո րո նա վի-
րու սա յին հա մա վա րա կի, այլև 
նրան նա խոր դող շրջա նում 
պար բե րա բար կոչ է ա նում 
հան րութ յա նը հա կա բիո տիկ-
ներն օգ տա գոր ծել միայն խիստ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, 
սա կայն, ինչ պես ցույց է տա-
լիս փոր ձը,  Հա յաս տա նում հա-
կա բիո տիկ նե րը հիմ ա կա նում 
չա րա շահ վում են:

ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան կա-
ռա վար ման ամ բիո նի դո ցենտ, 
դե ղա գոր ծա կան գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու  Մար թա 
 Սի մոն յա նը նշում է, որ վեր ջին 
եր կու տա րում Covid-19-ի տա-
րած ման պատ ճա ռով հա կա-
բիո տիկ նե րի ոչ տե ղին կամ սխալ կի րա ռում է՛լ ա վե լի 
է տա րած վել, ին չը շատ վտան գա վոր է հա կա բիո տիկ-
նե րի հե տա գա ռե զիս տեն տա կա նութ յան (կա յու նութ-
յան) և  բար դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման հա մար։

« Վի ճա կագ րութ յան հա մա ձայն՝ հա կա բիո տիկ նե
րի սպա ռու մը ա ճել է 36%ով։  Հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յուն քում պարզ վել է, որ բնակ չութ յան 46%ը կար
ծում է, թե հա կա բիո տիկ նե րը ոչն չաց նում են ինչ պես 
վի րուս նե րը, այն պես էլ բակ տե րիա նե րը: Իսկ Եվ րո
պա յում, հա մա ձայն փոր ձա գետ նե րի ստա ցած արդ
յունք նե րի, հա կա բիո տի կա կա յու նութ յու նից տա րե կան 
25 հա զար մարդ է մա հա նում: Խն դի րը լայն տա րա ծում 
ու նի այն երկր նե րում, որ տեղ  հա կա բիո տիկ նե րը նշա
նակ վում են ա ռանց դե ղա տոմ սի, ինչ պես, օ րի նակ, 
 Հա յաս տա նում», - ընդգ ծում է հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գե տը:

Ն րա խոս քով՝ մար դիկ, եր բեմ ինք նու րույն հա կա-
բիո տիկ ներ կի րա ռե լով, չեն պատ կե րաց նում, որ կա րող 
են նպաս տել լուրջ խնդրի ա ռա ջաց մա նը՝ հա կա բիո տի-
կա կա յու նութ յա նը, ինչն էլ կա րող է նպաս տել հե տա գա 
անհ րա ժեշտ բուժ ման խա թար մանն ու ա ռող ջութ յան 
վատ թա րաց մա նը։

«Այ սինքն՝ անհ րա ժեշտ հա կա բիո տիկն այլևս չի կա
րող օգ նել, քա նի որ մար դու օր գա նիզ մը կա յուն է վեր

ջի նիս հան դեպ», - պար զա-
բա նում է  Մար թա  Սի մոն յա նը՝ 
հի շեց նե լով, որ կո րո նա վի րու-
սը բուժ վում է հա կա բիո տիկ-
նե րով միայն այն դեպ քում, երբ 
վի րու սին «միա նում է» ման-
րէա յին ֆո նը։

 Մաս նա գե տի խոս քով՝ կան 
թո քա բոր բի տե սակ ներ, ո րոնք 
կոչ վում են ա տի պիկ, քա նի որ 
դրանք պայ մա նա վոր ված են 
այլ պա թո գեն նե րով, օ րի նակ՝ 
գրի պի վի րու սով կամ SARS-
CoV-2-ով (COVID 19) և  այլ միկ-
րոօր գա նիզմ ե րով։ «Այ սինքն՝ 
կո րո նա վի րու սի թո քա բոր բը 
վի րու սա յին է, իսկ հա կա
բիո տիկ նե րը ա նօ գուտ են և 
 կա րող են ա ռա ջաց նել այլ, 
ա վե լի լուրջ խնդիր ներ։ Ի հար

կե, կան ի րա վի ճակ ներ, երբ COVID19 հի վան դին իս
կա պես անհ րա ժեշտ է հա կա բիո տիկ ներ նշա նա կել, 
բայց՝ միայն բժշկի ցուց մամբ», - եզ րա փա կում է դե ղա-
գե տը՝ կոչ ա նե լով եր բեք չզբաղ վել ինք նա բուժ մամբ, 
պա տաս խա նա տու լի նել ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող 
յու րա քանչ յուր ո րոշ ման հա մար:

Ն շենք, որ հա ճախ բժիշկ ներն ի րենք էլ հի վանդ նե րին 
հա կա բիո տիկ նե րը նշա նա կում են ոչ պատ շաճ ու ոչ տե-
ղին:

 Հա կա ման րէա յին դե ղե րի նկատ մամբ կա յու նութ-
յան հսկո ղութ յան և  կան խար գել ման ռազ մա վա րութ-
յան շրջա նա կում ԱՀԿ-ն  հան րա յին ի րա զեկ ման ար-
շավ է հայ տա րա րում՝ փոր ձե լով աշ խա տել բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, բժիշկ նե րի հետ՝ մշա կե լով 
հստակ կա նո նա կար գեր:

Ա մեն տա րի՝ նո յեմ բե րի 18-24-ը, ԱՀԿ ո րոշ մամբ, 
աշ խար հում անց կաց վում է  Հա կա բիո տիկ նե րի 
ի րա զեկ ման շա բաթ, ո րը նե րա ռում է հինգ նպա-
տակ՝ ի րա զե կութ յան բարձ րա ցում, մո նի թո րին գի և 
 հե տա զո տութ յուն նե րի ա վե լա ցում, վա րակ նե րի նվա-
զե ցում, հա կա ման րէա յին դե ղա մի ջոց նե րի լա վա գույնս 
օգ տա գոր ծում և «կա յուն ներդ րում եր» կա տա րե լու 
պար տա վո րութ յուն:

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻՊԱՏՇԱՃԿԻՐԱՌՈւՄԸ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա նա հիտ Ա վա նես յանն 
այ ցե լեց « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցա յին հա մա լիր:

Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը շրջայց կա տա րեց հի-
վան դա նո ցում, ծա նո թա ցավ կլի նի կա նե րի գոր ծու նեութ յա-
նը, տե սակ ցեց հոկ տեմ բե րի 12-ին Covid-19-ի հետ ևան քով 
մա հա ցած ծննդկա նի նո րած նին, հե տաքրքր վեց փոք րի կի 
ա ռող ջա կան վի ճա կով:

Այ ցի ըն թաց քում ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր ե րե խա-
նե րի շրջա նում կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յամբ, ինչ-
պես նաև սուր շնչա ռա կան վա րակ նե րով պայ մա նա վոր-
ված հոս պի տա լա ցում ե րի ա ճը, պա ցիենտ նե րի բուժ ման 
ըն թաց քը:

 Հոս պի տա լա ցու մից մինչև դուրս գրում՝ «24 ժամ՝ 
7 օր» սկզբուն քով, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցում կա տար վող աշ խա տանք ներն ուղղ ված են 
ա ռա ջին հեր թին բու ժօգ նութ յան ո րա կի բա րե լավ-
մա նը, բու ժա ռու նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը:

Ն շենք, որ նո րա գույն բժշկա կան սար քա վո րում-
նե րով հա գե ցած մեր հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րը 
տա րե կան ամ բու լա տոր պայ ման նե րում բու ժօգ-
նութ յուն տրա մադ րում և ս պա սար կում է ա վե լի քան 
20.000, իսկ ստա ցիո նար պայ ման նե րում՝ ա վե լի 
քան 10.000 պա ցիեն տի։

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆՊԱՀՊԱՆՈւՄԸ՝
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Գ րի պի դեմ պատ վաս տում ե րը սե զո նա յին 
են:  Հի վան դութ յու նը, որ պես կա նոն, սկսում 
է ակ տի վա նալ աշ նանն ու մա րում է գար նա-
նը: Այս հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ 
պատ վաս տան յու թի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա-
ցը մեկ նար կում է այն պես, որ աշ նան սկզբին 
բուժ հաս տա տութ յուն նե րը հա մալր ված լի նեն 
գրի պի դեմ պատ վաս տան յու թով:

Ինչ պես նշում է « Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յի 
բաժ նի վա րիչ  Սո նա  Տեր մենջ յա նը՝ այս տա-
րի սեպ տեմ բե րի սկզբից կո րո նա վի րու սի դեմ 
պատ վաս տում ե րի գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ, 
ի րա կա նաց վել է նաև սե զո նա յին գրի պի դեմ 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռու մը:

«Հ ղի նե րը, քրո նիկ հի վանդ նե րը, 65 և  ա վե-
լի տա րիք ու նե ցող ան ձինք, բու ժաշ խա տող-
ներն այն ա ռաջ նա յին օ ղակն է, ո րին ցուց ված 
է գրի պի դեմ պատ վաս տու մը»,-ա սաց բժիշ-
կը՝ ա վե լաց նե լով, որ ե րե խան նե րի շրջա նում 

կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց վում է 6 ամ սա կա նից սկսած:

 Քա նի որ ա մեն տա րի գրի պի դեմ շտա մե րը են թա կա են փո փոխ ման, 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կող մից ա ռանձ-
նաց վում են շրջա նառ վող շտա մե րը: Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ ար տադր-
վում է այդ տար վա պատ վաս տան յու թը:

 Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի՝ ըստ ցան կութ յան, կա րող է պատ վաստ վել 
ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման օ ղա կում:

 Սո նա  Տեր մենջ յա նը շեշ տում է, որ սխալ է մարդ կանց այն հա մոզ մուն քը, 
որ կո րո նա վի րու սի դեմ պատ վաս տու մը պաշտ պա նում է նաև սե զո նա յին վի-
րուս նե րից:

«Այս տար վա պատ վաս տան յու թը պաշտ պա նում է սե զո նա յին գրի պի չորս 
տե սա կի շտա մե րից և  ցուց ված է բո լո րին: Այն պահ պա նում է իր արդ յու նա-
վե տութ յու նը մեկ սե զոն:  Պատ վաս տու մից ե րեք շա բաթ անց ձևա վոր վում է 
ի մու նի տետ շրջա նառ վող վա րակ նե րի դեմ»,-ընդգ ծում է նա՝ ա վե լաց նե լով, 
որ պատ վաս տու մից հե տո սո վո րա բար կողմ ա կի ազ դե ցութ յուն չի դրսևոր-
վում:

ԳՐԻՊԻԴԵՄՊԱՏՎԱՍՏՈւՄԸ՝ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ

ՎԻՐՈւՍՆԵՐԻՑՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ
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« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ նե-
րը շա րու նա կում են վե րա պատ րաստ վել ա ռա ջա տար բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում: 

Ընդ հա նուր վի րա բույժ, ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո-
նի ա սիս տենտ Ա նի  Բա բա յա նը վեր ջերս վե րա պատ րաս տում է 
ան ցել  Մոսկ վա յի  Յու դի նի ան վան քա ղա քա յին հի վան դա նո ցում՝ 
յու րաց նե լով ճող վածք նե րի լա պա րաս կո պիկ բուժ ման նոր մե-
թոդ ներ և հմ տութ յուն ներ: 

 Մաս նա գե տը նշում է, որ ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կկի րառ վեն 
վի րա բու ժա կան պրակ տի կա յում և կն պաս տեն հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցում ճող վածք նե րի բուժ մա նը և  ծա ռա յութ յան 
ո րա կի բարձ րաց մա նը: 

Ա նի  Բա բա յա նը փոր ձի փո խա նակ ման 
արդ յունք նե րով կիս վել է նաև հա մալ սա-
րա նա կան բժիշկ նե րի և  օր դի նա տոր նե րի 
հետ:  Հան դիպ մա նը ներ կա է ե ղել նաև 
վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, 
վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ 
 Սու րեն Ս տե փան յա նը:

ՓՈՐՁԻՓՈԽԱՆԱԿՈւՄԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՀԵՏ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու-
նեց ԱՀԿ եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նի գրա սեն յա կի 
հաշ ման դա մութ յան, վե րա կանգ նո ղա կան, ա ջակ ցող մի-
ջոց նե րի և  պա լիա տիվ խնամ քի գծով պա տաս խա նա տու 
 Սա թիշ  Միշ րա յին։

 Ներ կա յաց նե լով բժշկա կան 100-ամ յա հա մալ սա րա նի 
պատ մութ յունն ու գոր ծու նեութ յու նը՝ ռեկ տորն ա ռանձ նա-
կի անդ րա դարձ կա տա րեց  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե-
րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի հիմ ադր մա նը։ « Կենտ րո նի 
ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը սկսվե ցին 2016 թվա կա նի 
Ապ րիլ յան պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո։ 2018 թվա կա-
նի հուն վա րի 29-ին ար դեն բաց վեց կենտ րո նի շուրջ 40%-ը։ 
 Զին վոր նե րի կլի նի կա կան բուժ մամբ սկսեց զբաղ վել շուրջ 
20 կլի նի կա կան օր դի նա տոր։ Այս պա հին շա հա գործ վում է 
շեն քի 75-80%-ը», - նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

 Բու հի ղե կա վա րը հա վե լեց, որ  Զին վո րի տանն ի րա կա-
նաց վում են նաև սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յան աշ խա-
տանք ներ․ գոր ծում են մի շարք ծա ռա յութ յուն ներ՝ « Մեկ 
պա տու հան», հա տուկ կրթա կան ծրա գիր՝ բու ժում ստա ցող 
զին վոր նե րի հա մար, ամ բիո նա կան հար թակ՝ վե րա պատ-
րաս տում ե րի հա մար, կա րիք նե րի գնա հատ ման հանձ-
նա ժո ղով, մշա կու թա յին կենտ րոն և  այս տար վա ապ րի լին 
բաց ված պրո թե զա վոր ման կենտ րո նը, որ տեղ որ պես պրո-
թե զիստ պատ րաստ վում է ԵՊԲՀ քո լե ջի շուրջ 25 ու սա նող։

« Մի քա նի տար վա ըն թաց քում մեզ հա ջող վեց ա ռանց պե-
տա կան սուբ սի դա վոր ման պատ մամ շա կու թա յին շեն քում 
ստեղ ծել մի կա ռույց, ո րը բու ժեց 5000 հո գու և  բա ցեց 220 
աշ խա տա տեղ։ Դ րա մա հա վա քի մի ջո ցով մեծ ներդ րում եր 
ներգ րա վե լով՝ մեզ հա ջող վեց ձևա վո րել կրթա կան 3 հար-
թակ՝ վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում, պրո թե զա վոր ման գործ 
և կր թա կան հնա րա վո րութ յուն ներ զին վոր նե րի հա մար։ 
Այս պա հին շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ են ըն թա նում 
պլաս տիկ և  միկ րո վի րա բու ժութ յան, ին տեն սիվ թե րա պիա յի 
և  մի շարք այլ բա ժան մունք նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ», 
-նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։  Ռեկ տո րի փո խանց մամբ՝ ա ռա-
ջի կա ծրագ րե րում է  Վե տե րան նե րի հոս պի տա լի հիմ ու մը։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, նրա խոս քով, հա մար վում է 
մի ջազ գա յին խո շոր ար տա հա նող․ բու հում սո վո րում է 35 
երկ րից շուրջ 2000 ու սա նող։

ԱՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ  Սա թիշ  Միշ րան նշեց, որ ապ րել և  
աշ խա տել է աշ խար հի 40 երկ րում, որ տեղ զգա լի են ե ղել 
պա տե րազ մի հետ ևանք նե րը։

« Պետք է ա սեմ, որ  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րո նը հա մա պա տաս խա նում է բո լոր չա փա նիշ-
նե րին», - ընդգ ծեց նա։

 Սա թիշ  Միշ րան հայտ նեց, որ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ քննարկ վում է մեր երկ րում վե րա-
կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ամ րապնդ ման ռազ մա-
վա րութ յու նը։ Տ պա վոր ված լի նե լով  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի փոր ձով և հ նա րա վո րութ-
յուն նե րով՝ ԱՀԿ ներ կա յա ցու ցի չը նշեց․ « Մենք  Ձեր ա ջակ-
ցութ յան կա րի քը կու նե նանք։ Մ յուս ո լոր տը, որ տեղ  Ձեր օգ-
նութ յան կա րի քը կլի նի, կրթութ յունն է»։
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 Սա թիշ  Միշ րա յի հա մոզ մամբ՝ ԵՊԲՀ-ն  ար դեն 
կար ևոր ծրագ րեր է ի րա կա նաց նում, ո րոնք կա-
րող են ծա ռա յել նաև ողջ տա րա ծաշր ջա նա յին 
ի րա վի ճա կի բա րե լավ մա նը։

Անդ րա դառ նա լով վե րա կանգ նո ղա կան բուժ-
ման ա ռաջ նա յին օ ղա կի ծան րա բեռն վա ծութ-
յա նը, հատ կա պես՝ կո րո նա վի րու սա յին հա մա-
վա րա կի պայ ման նե րում՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը 
փաս տեց, որ ե թե նախ կի նում այս պես կոչ ված 
«Long COVID»-ը հան դի պում էր վա րակ ված նե րի 
10%-ի մոտ, ա պա այ սօր այն ար դեն ա մեն 3-րդ 
 հի վան դի մոտ է։

«Ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րը, մի կող մից, 
փոր ձում են ա պա հո վել մահ ճա կա լա յին ֆոն դը, 
մյուս կող մից՝ պատ վաստ ման մի ջո ցով նվա զեց-
նել ա ռա ջի նի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Ա ռաջ նա յին 
օ ղա կի բա րե փոխ ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա, 
բայց մենք չենք կա րող ան վերջ զբաղ վել ին ֆեկ ցիոն հի վան-
դութ յուն նե րի բուժ մամբ։  Դա կբե րի ա ռող ջա պա հա կան դե-
ֆոլ տի և  կազ դի տնտե սութ յան վրա՝ հան գեց նե լով մեծ ծախ-
սե րի», - մտա վա խութ յուն հայտ նեց ռեկ տո րը։

Ն րա խոս քով՝ հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յունն ա մե նուր է․ 
օ րե ցօր ձևա վոր վում են ա ռող ջա պա հա կան նոր խնդիր ներ։

 Բու հի ղե կա վարն ա ռանձ նաց րեց 2 ուղ ղութ յուն, որ տեղ աշ-
խա տանք նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա․ դրանք 
են տե ղե կատ վա կան դաշ տի ամ բող ջա կա նա ցու մը և կր թա-
կան բա ղադ րի չը։

«Ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին օ ղակ նե րում պետք է կրթա-
կան և  լու սա վոր չա կան աշ խա տանք ի րա կա նաց նել։  Պետք է 
հա մար ժեք գնա հա տա կան տանք ինք ներս մեզ։ Կր թա կան 
ցեն զի բա ցա կա յութ յան դեպ քում խոս քի ա զա տութ յունն ան-
թույ լատ րե լի շռայ լութ յուն է։ Ես՝ որ պես բժիշկ և  քա ղա քա ցի, 
պար տա վոր եմ բա ցատ րութ յուն ներ տալ՝ ին չու է մա հա ցութ-
յան ցու ցա նիշն այդ քան բարձր, ին չու են ա վե լա նում կրկնա-
վա րակ նե րը», - ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

 Սա թիշ  Միշ րան տե ղե կաց րեց, որ հա ջորդ տար վա մար տի 
վեր ջին ԱՀԿ հո վա նու ներ քո կկա յա-
նա վե րա կանգ նո ղա կան բուժ ման թե-
մա յով աշ խա տա ժո ղով ամ բողջ տա-
րա ծաշր ջա նի հա մար։

Աշ խա տա ժո ղո վի նպա տակն է լի-
նե լու հաս կա նալ կադ րա յին նե րու ժի 
ա պա հով ման հնա րա վո րութ յու նը՝ 
ըստ բնակ չութ յան պա հանջ մունք նե-
րի։

« Մեր միակ խնդիրն է ա պա հո վել 
վե րա կանգ նո ղա կան բու ժու մը դրա 
կա րիքն ու նե ցող յու րա քանչ յուր ան ձի 
հա մար», - շեշ տեց նա։

Ամ փո փե լով հան դի պու մը՝ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը վստա հեց րեց, 
որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը կտրա-
մադ րի անհ րա ժեշտ բո լոր հար թակ-
նե րը՝ իր ներդ րու մը բե րե լով ԱՀԿ 
դաշտ։

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Սան դիպ և  Սի մա  Սի րո հի նե րը բժշկա կան 100-
ամ յա բու հի օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րի 
չոր րորդ սե րունդն են ներ կա յաց նում։ 1990-ա կան 
թվա կան նե րին, բազ մա թիվ դժվա րութ յուն ներ 
հաղ թա հա րե լով, միա ժա մա նակ, հայ ժո ղովր-
դի հյու րըն կա լութ յու նը վա յե լե լով՝ ազ գութ յամբ 
հնդիկ ա պա գա բժիշկ ներն ա վար տե ցին Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը։ Այ սօր 
ար դեն նրան ցից յու րա քանչ յուրն իր բժշկա կան 
կենտ րոնն ու նի մայ րա քա ղաք Ն յու  Դե լիի մո տա-
կայ քում գտնվող  Մի րատ քա ղա քում։

48-ամ յա  Սան դիպ  Սի րո հին բժշկա կան ինս տի-
տուտ էր ըն դուն վել 1991 թվա կա նին, ա վար տել 
բու հը՝ 1998-ին։  Հե տա գա յում Հնդ կաս տա նում նա 
մաս նա գի տա ցավ ռա դիո լո գիա յի ո լոր տում։ Այ-
սօր ղե կա վա րում է քա ղա քի ա մե նա մեծ ախ տո-
րո շիչ կենտ րոն նե րից մե կը (“Sirohi Scan Centre”):  

« Հա յաս տա նում մեր կրթութ յուն ստա նա լու 
տա րի նե րը ջեր մութ յամբ ենք հի շում: Սկ սե ցինք 

ռու սե րե նով նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թա ցից, ո րը դա սա խոս նե րի շնոր հիվ հա ջո ղութ-
յամբ ա վար տե ցինք և  ըն դուն վե ցինք ա ռա ջին կուրս։ Խմ բում քիչ էինք՝ 8-10 ու սա նող, այդ կերպ 
դա սա խո սը հնա րա վո րութ յուն ու ներ ու շադ րութ յուն դարձ նել յու րա քանչ յու րիս։  Նույ նիսկ, երբ 
սկզբում ռու սե րեն այն քան էլ լավ չէինք հաս կա նում և դժ վա րութ յուն ներ էինք ու նե նում, լեզ վի 
մաս նա գետ նե րը մեզ հետ մաս նակ ցում էին դա սե րին և  թարգ մա նում դրանք մեզ հա մար», - 
պատ մում է  Սան դիպ  Սի րո հին։

 Հայ ժո ղո վուր դը, նրա խոս քով, շատ հյու րըն կալ է, միշտ ջերմ է ըն դու նում օ տա րերկ րա ցի նե-
րին։

« Մենք նույն պես շատ սի րե ցինք հա յե րին։ Չ նա յած նրան, որ  Հա յաս տա նի հա մար դժվա րին 
ժա մա նա կաշր ջան էր՝ բու հը մեզ մշտա պես ա ջակ ցում էր՝ փոր ձե լով ինչ-որ չա փով բա րե լա վել 
մեր կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը», - հի շում է հնդիկ շրջա նա վար տը՝ ընդգ ծե լով, որ  Հա յաս տա նում 
ի րենք շատ ա պա հով ու անվ տանգ էին ի րենց զգում։

 Խորհր դա յին  Միութ յան հա մալ սա րան նե րի շրջա նում,  Սան դիպ  Սի րո հիի հա մոզ մամբ, ԵՊԲԻ-
ն  ա պա հո վում էր լա վա գույն բժշկա կան կրթութ յու նը։

« Հա յաս տա նում մաս նա գետ նե րը շատ լավ տի րա պե տում էին անգ լե րե նին և տ րա մադ րում 
էին անգ լա լե զու գրա կա նութ յուն, ին չը հեշ տաց նում էր մեր ու սում ա ռութ յու նը։ Այս տեղ ստա ցած 
գի տե լիք նե րը մեզ շատ օգ նե ցին հե տա գա յում», - ա վե լաց նում է նա։

 Քույ րը՝ 50-ամ յա  Սի մա  Սի րո հին, մաս նա գի տութ յամբ գի նե կո լոգ է, բժշկա կան բուհն ա վար-
տել է 1996 թվա կա նին՝ կար միր դիպ լո մով։ Բ ժիշկ դառ նա լը ման կութ յան ե րա զանքն էր։ Այժմ նա 
իր կլի նի կան ու նի (“Bijnor”)՝ նույն պես  Մի րատ քա ղա քում:

« Սան դի պը մտա ծում էր զին վո րա կան դառ նա լու մա սին, սա կայն ես այն քան հիա ցած էի 
 Հա յաս տա նում բժշկա կան կրթութ յամբ, որ եղ բորս ևս  հա մո զե ցի ընտ րել բժշկի մաս նա գի տութ-
յու նը։  Շատ էի հա վա նել եր կի րը, մարդ կանց ջերմ ըն դու նե լութ յու նը։  Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ-
յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յանն այն ժա մա նակ մեր դե կանն 
էր։  Նա մեզ վե րա բեր վում էր ինչ պես իր ե րե խա նե րին․ կար ծես ըն տա նիք լի նեինք։ Երբ հի-
վան դա նում էինք, դա սա խոս նե րը մեր հան դեպ ա ռանձ նա կի ու շա դիր էին», - պատ մում է  Սի մա 
 Սի րո հին՝ հա վե լե լով, որ ա մեն տա րի ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ հան դի սա վո րութ յամբ 
նշվում էր նաև հնդկա կան կրակ նե րի փա ռա տո նը՝  Դի վա լին։

Ար ցախ յան պա տե րազմ ե րի մա սին խո սե լիս հնդիկ շրջա նա վարտ ներն ան կեղ ծո րեն հուզ-
վում են՝ չկա րո ղա նա լով զսպել ար ցունք նե րը, ընդգ ծում, որ մեր երկ րում բո լո րին հա րա զատ են 
հա մա րում:

 Սան դիպ և  Սի մա  Սի րո հի նե րը  Հա յաս տան այ ցի շրջա նա կում հա րա զատ հա մալ սա րա նի 
սպաս ված հյու րե րից են: Ի րենց զար մու հուն՝ 25-ամ յա  Մա լի կա յին, խոր հուրդ են տվել շա րու նա-
կել հետ բու հա կան կրթութ յու նը ԵՊԲՀ-ում՝ « Մաշ կա բա նութ յուն» մաս նա գի տաց մամբ։

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը  Հա յաս տան էին այ ցե լել 2 տա րի ա ռաջ, պլա նա վո րում են վե րա-
դառ նալ մեր եր կիր նաև 6 ա միս անց։

ՀՆԴԻԿՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸԿՐԿԻՆ
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Տո նա կան մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը,  Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Կի շան  Դան  Դե վա լը, ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան 
և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը, օ տա-
րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի ղե կա վար  Գա յա նե Ա վե տիս յա-
նը, փոխ դե կան ներ Ա նա հիտ Ազ նաուր յա նը,  Խա չա տուր  Մար գար յա նը, 
 Մե րի Մ խի թար յա նը, օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ-
խա տան քա յին բաժ նի պետ  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հին և  ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի նա խա գահ  Տիգ րան Ա լեք սան յա նը։

 Մի ջո ցա ռու մը մեկ նար կեց ու սա նո ղու հի նե րի կող մից հնդկա կան ազ-
գա յին պա րի կա տար մամբ։

Շ նոր հա վո րե լով ներ կա նե րին տո նի առ թիվ՝ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը հի շեց րեց, որ ա մեն տա րի բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
օ րը ա ռանձ նա հա տուկ շու քով էր նշվում:

«Ա վաղ, այ սօր աշ խար հում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը թույլ չտվեց շա-
տե րին մեզ հետ ներ կա գտնվել այս մի ջո ցառ մա նը։  Կար ծես թե՝ բո լորս 
հաշտ վել ենք այն մտքի հետ, որ անվ տան գութ յունն է պա հան ջում հե-
ռու լի նել ի րա րից։ Այ սօր, ա ռա վել քան երբ ևէ,  Դի վա լիի խոր հուր դը՝ 
«լույս խա վա րում», մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ողջ աշ խար հի հա մար։ 
 Մարդ կութ յան ձեռք բե րում ե րը և  բարձ րա գույն ար ժեք նե րը՝ որ պես 
լույս, պետք է այ սօր բո լո րիս հա մար ու ղե նիշ դառ նան այս դժվար ժա-
մա նակ նե րում», - ընդգ ծեց բու հի ղե կա վա րը։

« Յու րա քանչ յուր կիրթ մարդ, որն այ լոց հա մար պա տաս խա նատ վութ-
յուն է կրում, պար տա վոր է լույս սփռել։ Այս տոնն այ սօր շատ մեծ նշա-
նա կութ յուն ու նի ոչ միայն Հնդ կաս տա նի բնակ չութ յան, այլև բո լո րիս 
հա մար։  Յու րա քանչ յուրդ ձեր տե ղում ա մեն օր մի փոքր լույս ճա ռա գեք, 
և, կար ծում եմ, որ մյուս տա րի մենք  Դի վա լին կնշենք նույն շքե ղութ-
յամբ, ինչ՝ նախ կի նում։  Հու սով եմ, որ մեզ բա ժին հա սած դժվա րութ յուն-
նե րը մենք միա սին կհաղ թա հա րենք», - հա վե լեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

 Դես պան  Կի շան  Դան  Դե վա լի խոս քով՝ իր հա մար մեծ պա տիվ է, 
հայ րե նի երկ րից հե ռու լի նե լով, տո նել  Դի վա լին հնդիկ ու սա նող նե րի 
հետ  Հա յաս տա նում։

« Տո նը խորհր դան շում է բա րու հաղ թա նա կը չա րի հան դեպ, լույ սի 
հաղ թա նա կը խա վա րի հան դեպ և  գի տե լի քի հաղ թա նա կը տգի տութ-
յան հան դեպ։ Այ սօր  Դի վա լին այլևս ա ռան ձին երկ րի կրո նա կան տոն 
չէ, այն հայտ նի է նաև այլ երկր նե րում: Ու րախ եմ տես նել, որ մեր ու սա-
նող նե րը գի տե լիք և  ի մաս տութ յուն են ձեռք բե րում բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում», - շեշ տեց դի վա նա գե տը։

Պ րո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը հի շեց րեց, որ իր ան մի ջա կան 
մաս նակ ցութ յամբ  Դի վա լին  Հա յաս տա նում սկսել է նշվել դեռևս 1993 
թվա կա նից։ «Ա մեն տա րի ու րա խա ցել եմ, որ հնդիկ ու սա նող նե րը մեր 
երկ րում կա րո ղա ցել են պահ պա նել ի րենց հա վատն ու ա վան դույթ-
նե րը։  Դա շատ կար ևոր է, ո րով հետև ա պա հո վում է ըն տա նի քի կա-
յու նութ յու նը, ինչն, իր հեր թին, ա պա հո վում է երկ րի կա յու նութ յու նը։ 
Իսկ լավ կրթութ յուն ստա ցած մարդն ա պա հո վում է նաև երկ րի զար-
գա ցու մը։  Ցան կա նում եմ, որ յու րա քանչ յուրդ դառ նաք լույ սի մի շող, և 
 վե րա դառ նա լով ձեր եր կիր՝ լույս սփռեք ձեր շրջա պա տում», - մաղ թեց 
պրո ռեկ տո րը։

 Դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը կոչ ա րեց ու սա նող նե րին լավ սո վո րել, 
շատ գի տե լիք, փորձ և հմ տութ յուն ներ կու տա կել՝ ա պա գա յում ի րենց 
հի վանդ նե րի կյան քը լու սա վո րե լու հա մար։ «Ար դեն 2 տա րի աշ խար հին 
պա տու հա սել է կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կը։  Դուք այս պա հին հե ռու 
եք տնից, բայց մենք փոր ձում ենք ա նել ա մեն ինչ, որ պես զի դուք զգաք 
ձեզ ինչ պես տա նը։  Թող եր ջան կութ յունն ու բա րե կե ցութ յու նը լի նեն ձեր 
մշտա կան ու ղե կից նե րը կյան քում», - բա րե մաղ թեց դե կա նը։

 Հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում ու ղեկց վեց  Դի վա լիի տո նի « Պու ջա» և 
«Ա րատ տի» ա րա րո ղա կար գե րով, ինչ պես նաև հնդկա կան քաղց րա վե-
նի քի, մրգե րի և 5 ազ գա յին ու տես տի հյու րա սի րութ յամբ։

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԸՆՇԵՑԻՆ

ԼՈւՅՍԵՐԻՏՈՆԸ՝ԴԻՎԱԼԻՆ

Մշակույթ



Ա պա գա բժիշկ նե րը, կուր սանտ նե րը ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի ղե կա վա րութ յան, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի և ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ-
յամբ բուժ ծա ռա յո ղի մաս նա գի տա կան օ րը նշե ցին՝ ծա ղիկ ներ 
խո նար հե լով « Դուք հպար տո րեն ձեր պարտ քը տվիք, մենք 
ձեզ պարտք մա ցինք» խո րա գի րը կրող հու շա տախ տա կի 
ա ռաջ:  Մաս նա գի տա կան և  հայ րե նի քի նկատ մամբ պարտ քը 
կա տա րե լիս զոհ ված ռազ մա կան բժիշկ նե րի, բու հի սո վո րող-
նե րի կա տա րած սխրան քը խորհր դան շող վայ րը դար ձել է 
հա վա քա տե ղի, ուր հե րա ցիա կան նե րը լռութ յամբ, թարմ ծա-
ղիկ նե րով և  խո նար հու մով հար գան քի տուրք են մա տու ցում 
44-օր յա պա տե րազ մում զոհ ված բժշկա կան բու հի մե րօր յա 
հե րոս նե րի հի շա տա կին:

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻԽՈՆԱՐՀՈւՄ՝
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 3 ու սա նո-
ղի տրա մադր վել է դրա մա կան օ ժան-
դա կութ յուն՝ «Ա վե տիս  Պու լուզ յան» 
բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յան կող մից:

Ա պա գա բժիշկ ներ Ալ յո նա 
 Բաղ դա սար յա նի (4-րդ  կուրս),  Լիա 
Ա դամ յա նի (3-րդ  կուրս) թեկ նա ծութ-
յունն ա ռա ջարկ վել է Ար ցա խի կրթութ-
յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից, իսկ Է դո ւարդ Ա վա նես յանն 
(3-րդ  կուրս) ընտր վել է ու սա նող նե րի 
խորհր դով:  Շա հա ռու ու սա նող նե րը 
դառ նում են ծրագ րի մաս նա կից՝ ի րենց 
կող մից ներ կա յաց ված բնու թագ րե րի 
հի ման վրա:  

«Ա վե տիս  Պու լուզ յան» բա րե գոր ծա-
կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը, որն ար դեն հա վա քագ րել է ֆի-
նան սա կան բա վա րար մի ջոց ներ (շուրջ 
5,5 մլն դ րամ), սո վո րող նե րից յու րա-
քանչ յու րին հատ կաց րել է 500 հա զար 
դրա մի չա փով օ ժան դա կութ յուն:

Ան մա հա ցած հե րա ցիա կան, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու-
սա նող Ա վե տիս  Պու լուզ յա նի ծնող ներն՝ ի հի շա տակ ի րենց զա վա կի, 
բա րե գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան շրջա նա կում նա խա տե սում են ուս-
ման և  կե ցութ յան ծախ սե րը հո գա լու նպա տա կով յու րա քանչ յուր տա րի 
մի ջոց ներ տրա մադ րել ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող-
նե րին: 

 Բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յու նը գու մա րի մյուս մա սը ձևա կեր-
պել է որ պես բան կա յին ա վանդ և ս տաց ված տա րե կան հա սույ թի մի-
ջոց նե րով նա խա տես վում է ա մեն տա րի կրկնել այս ծրա գի րը:

ԱՆՄԱՀԱՑԱԾՀԵՐԱՑԻԱԿԱՆԱՎԵՏԻՍ
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Ար կա դի  Խան սա նամ յանն այս տա րի գե րա
զան ցութ յամբ ա վար տել է Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նը:

 Նա այժմ  Ռու բեն  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա
բա նա կան կենտ րո նում «Տ րանս ֆու զիո լո գիա և  
ար յան պա շա րում» մաս նա գի տութ յամբ կլի նի
կա կան օր դի նա տու րա յում է սո վո րում:

«Ծ րագ րում եմ ա ռա ջի կա յում ու սումս շա րու նա կել 
և  գի տե լիք ներս կա տա րե լա գոր ծել նաև ար տերկ-
րում՝  Գեր մա նիա յում, «Ն յար դա վի րա բու ժութ յուն» 
մաս նա գի տութ յամբ»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը։

 Նա խոս տո վա նում է, որ ման կուց հե տաքրքր վել 
է գի տութ յամբ և  ի րեն միշտ պատ կե րաց րել է հենց 
այդ ո լոր տում:

«Ընտ րե ցի բժշկութ յու նը, քա նի որ այն հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս զբաղ վել գի տութ յամբ և, միա-
ժա մա նակ, օգ տա կար լի նել մարդ կանց։ Ինչ պես 
ցան կա ցած մաս նա գե տի, այն պես էլ բժշկի հա մար 
ա մե նա կար ևո րը սերն է դե պի ընտ րած մաս նա գի-
տութ յու նը, քա նի որ այն հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս ա վե լի արդ յու նա վետ աշ խա տել»,-ընդգ ծում է 
կլի նի կա կան օր դի նա տո րը, ո րի  գնա հատ մամբ՝ 
հատ կա պես բժիշկ նե րի հա մար կար ևոր է պա տաս-
խա նատ վութ յու նը, քա նի որ գործ ու նեն մարդ կա յին 
կյան քե րի հետ։  Բ ժիշ կը պետք է լի նի հե տաքրք րա-
սեր, համ բե րա տար, բա րի, նրբան կատ, մար դա սեր:

Ար կա դի  Խան սա նամ յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ում սո-
վո րե լու ըն թաց քում, բա ցի գի տե լիք ներ ստա նա լուց, 
ձեռք է բե րել շատ ըն կեր ներ, մարդ կա յին նոր ո րակ-
ներ, հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել դառ նալ բժշկա գի-
տութ յան ո լոր տում երկ րի լա վա գույն մաս նա գետ նե-
րի ու սա նո ղը:

«Թրծ վե լով բժշկա կան 100-ամ յա կրթօ ջա խում՝ 
սկսե ցի ա վե լի արժ ևո րել մարդ կա յին կյան քը»,- հա-
վե լեց ա պա գա մաս նա գե տը:

 Նա վստահ է՝ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը 
զար գաց նե լու նպա տա կով պետք է շա րու նա կա կան 
ծրագ րեր կյան քի կոչ վեն և գտ նում է, որ կար ևոր է 
ա պա հո վագ րութ յան շրջա նա կի ընդ լայ նու մը, որ-
պես զի բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներն ա վե լի հա սա-
նե լի և  մատ չե լի լի նեն բնակ չութ յան հա մար»:

Ար կա դին  Գե ղար քու նի քի մար զի Ե րա նոս գյու ղից 
է:  Նաև սե փա կան մար զում, ծննդա վայ րում ա ռող-
ջա պա հութ յու նը զար գաց նե լու ցան կութ յուն ու նի:

ՆՈՐԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈւ
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Բժշ կա կան բու հի յու րա քանչ յուր 
շրջա նա վարտ հե տա գա հա ջո ղութ յուն
նե րի նոր ու ղի է նա խան շում՝ իր գի
տե լիք ներն ու փոր ձը ա ռա ջին հեր թին 
բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան
մա նը ծա ռա յեց նե լու հա մար:

Ա րու սիկ  Կա րա պետ յա նը ԵՊԲՀն  
այս տա րի ա վար տել է գե րա զան ցութ
յամբ: Ն րա բնո րոշ մամբ՝ հա մալ սա
րա նում անց կաց րած 6 տա րի նե րը՝ 
ան կախ դժվա րութ յուն նե րից, ե ղել են 
ձեռք բե րում ե րով լի՝ թե´ գի տե լիք նե
րի, թե´ նոր ըն կեր նե րի ձեռք բեր ման 
տե սանկ յու նից:

« Դեռ փոքր տա րի քից բժշկի կեր-
պարն ինձ հա մար ե ղել է ա մե նա կա տար-
յա լը: Բ ժիշկ նե րը, ի րոք, հե րոս ներ են` հետ-
նա բե մում աշ խա տող հե րոս ներ, ու հենց 
այդ ա մե նի ձգտու մով ընտ րե ցի բժշկի մաս-
նա գի տութ յու նը:  Մաս նա գի տութ յուն, ո րը կա պում է հա վա տը և 
 գի տութ յու նը»,- նշում է ա պա գա քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նը:

Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը նա ընտ րել է մար դու ա նա տո միա յին 
առնչ վող ա ռար կան նե րի հան դեպ ու նե ցած սի րո շնոր հիվ:  Միշտ 
ե րա զել է զբաղ վել վի րա բու ժութ յամբ, դուրս գալ վի րա հա տա րա-
նից և  ա սել հա րա զա տին. «Ա մեն ինչ լավ է ան ցել, կա րող եք հան-
գիստ լի նել»:

Բ ժիշ կը՝ Ա րու սի կի կար ծի քով, որ պես մաս նա գետ պետք է օժտ-
ված լի նի մի շարք հատ կա նիշ նե րով: Ն րա հա մար ա ռաջ նա յի նը 
մարդ կա յին ո րակ ներն են, սե րը մարդ կութ յան, հի վան դի հան դեպ: 
 Նա պա կաս չի կար ևո րում նաև բու ժա ռու նե րի հա րա զատ նե րի և 
 բու ժանձ նա կազ մի հետ շփման կա րո ղութ յու նը:

«Ո րոշ չա փով նաև պետք է սառ նասր տութ յուն, անդրդ վե լիութ-
յուն, ա րագ կողմ ո րոշ ման ու նա կութ յուն և, ի հար կե, չա փից շատ 
աշ խա տա սի րութ յուն ու կա տա րե լա գործ վե լու ձգտում»,-նկա տում է 
կլի նի կա կան օր դի նա տո րը՝ հա վե լե լով, որ պետք է շատ կար դալ ու 
եր բեք չզլա նալ նոր բան սո վո րե լուց:

 Հա մա վա րա կի ողջ ըն թաց քում, որ պես ա պա գա մաս նա գետ, 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը փոր ձել է լու սա վոր չա կան 
աշ խա տանք կա տա րել ու շրջա պա տի մարդ կանց բա ցատ րել ի րա-
վի ճա կի լրջութ յու նը, հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու անհ րա ժեշ-
տութ յու նը:

 Տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կան հմտութ յուն նե րով նա հարս-
տաց րել է իր ծննդա վայ րի՝ Ար տա շա տի հի վան դա նո ցում, ինչ պես 
նաև մայ րա քա ղա քի այլ բժշկա կան կենտ րոն նե րում:

 Մաս նա գի տաց ման կողմ ո րոշ ման հար ցում ևս  մար զա յին 
բժշկա կան հաս տա տութ յան ԼՕՌ բա ժան մուն քում ստա ցած փոր-
ձա ռութ յու նը մեծ դեր է խա ղա ցել:

ԿԱՐԵՎՈՐԷԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆՆ
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 Մո համ մադ  Սա հիլ  Խա նը Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
5րդ  կուր սի ու սա նող է։  

25ամ յա ա պա գա գաստ րոէն տե րո լո գը, բա
ցի բժշկա կան կրթութ յու նից, նաև շատ հոբ բի
ներ ու նի․ սի րում է եր գել, կրի կետ խա ղալ։

« Ժա մա նա կը թռչում է. թվում է, թե դեռ ե րեկ 
եմ ե կել Եր ևան իմ ծննդա վայր  Մո թի հա րիից 

(Հնդ կաս տա նի Ար ևել յան  Բի հա րի շրջա նից): Թ վում 
է, թե դեռ ե րեկ սկսնակ ու սա նող էի, իսկ այժմ ար-
դեն 3 տար վա ակ տիվ փորձ ու նեմ բժշկա կան բու-
հի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նում աշ խա տե լու»,- 
պատ մում է  Մո համ մա դը:  

Բժշ կութ յամբ նա հե տաքրքր վեց՝ ա կա նա տես լի-
նե լով հոր` պրո ֆե սոր  Շա քիլ Ահ մադ  Խա նի ան խոնջ աշ խա տան քին կեն դա նա բա նութ յան 
բնա գա վա ռում։

« Վաղ տա րի քում ինձ հե տաքրք րեց կեն դա նա բա նութ յու նը, այ նու հետև գտա ինձ բժշկութ-
յան մեջ: Ինձ գրա վում է մար դու ա նա տո միան՝ մար դա կազ մութ յու նը։  Ֆի զիո լո գիա կան տե-
սանկ յու նից մար դուն ու սում ա սի րե լու մեծ ցան կութ յունն ինձ ստի պում է դառ նալ լա վա գույ նը 
իմ ո լոր տում, որ պես զի կա րո ղա նամ օգ նել մարդ կանց և  բա րե լա վել նրանց կյան քը», - ա սում 
է  Մո համ մա դը:

ԵՊԲՀ-ի մա սին ու սա նողն ի մա ցել է բու հի շրջա նա վարտ, իր հայ րե նա կից բժիշկ  Մոհ սին 
 Հաշ միից: « Նա ինձ ո գեշն չեց դառ նալ հա ջո ղակ բժիշկ: Ե ռան դը, ո րով մեզ դա սա վան դում են 
դա սա խոս նե րը, ա վե լի լավ է դարձ նում հա մալ սա րա նը։  Յու րա քանչ յուր ու սա նո ղին հատ-
կաց ված ու շադ րութ յու նը մեզ հա մար ա պա հո վում է կրթութ յուն, ո րը խրա խու սում է ներդ նել 
լա վա գույ նը և  սո վո րել ա ռա վե լա գույ նը», - վստա հեց նում է ա պա գա բժիշ կը:

 Մո համ մա դը հիա ցած է  Հա յաս տա նով,  հա յե րի հյու րըն կա լութ յամբ: «Այն քան ոգ ևո րիչ է 
ապ րել և  սո վո րել մի երկ րում, որ տեղ մար դիկ հո գա տար են միմ յանց հան դեպ։  Դա ստի պում է 
յու րա քանչ յու րիս  Հա յաս տա նում ի րեն զգալ՝ ինչ պես տա նը», - ան կեղ ծա նում է նա: 

 Մո համ մա դի հա մոզ մամբ, բժիշկ դառ նա լու ու ղին լի է մար տահ րա վեր նե րով:

 Մի քա նի տա րի անց  Մո համ մադն ի րեն տես նում է գաստ րոէն տե րո լո գի կար գա վի ճա կում: 
Պ լա նա վո րում է շա րու նա կել բարձ րա գույն կրթութ յու նը՝ ըն դուն վե լով կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա և  աս պի րան տու րա:

«Օ րու գի շեր աշ խա տող բժիշկ նե րից ա մեն օր սո վո րե լը մեզ տա լիս է պա ցիենտ նե րի հետ աշ-
խա տե լու փոր ձի հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն»,- շեշ տում է ա պա գա բժիշ կը:

 Հա յաս տա նում գործ նա կան հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լուց հե տո  Մո համ մա դը կվե րա դառ նա 
հայ րե նիք՝ գի տե լիք ներն արդ յու նա վե տո րեն կի րա ռե լու։

« Կար ծում եմ, որ բժիշ կը պետք է ձգտի լի նել ի մաս տուն, զգա յուն, վստա հե լի, կա րեկ ցող, 
շփվող և  ե ռան դուն, պա հանջ կոտ սե փա կան աշ խա տան քի նկատ մամբ»,- եզ րա փա կում է 
ու սա նո ղը՝ մեջ բե րե լով իս պա նա ցի հայտ նի հո գե բույժ  Ֆե լիքս  Մար տի-Ի բան յե սի խոս քե րը. 
«Բ ժիշկ լի նել՝ նշա նա կում է լի նել միջ նորդ մար դու և Աստ ծո միջև»:
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Այս տար վա շրջա նա վարտ  Մա նե Ա վե տիս յա նը 
բժշկա կան բու հի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ
տետն ա վար տել է գե րա զան ցութ յամբ: Կ լի նի կա
կան օր դի նա տո րի կար գա վի ճա կում նա ընդգ ծում 
է, որ ԵՊԲՀում ձեռք է բե րել ոչ միայն բժշկա կան 
գի տե լիք ներ, այլև ձևա վոր վել է որ պես անձ:

«Ու նե ցել եմ հրա շա լի դա սա խոս ներ, ո րոնք օ րի նակ են 
ե ղել ինձ հա մար, և  ի հար կե, ա մե նա մեծ ձեռք բե րում ե րը՝ 
ըն կեր ներս են, ում հետ ան ցել եմ այս դժվա րին ճա նա-
պար հը։  Շատ եմ կա րո տում հատ կա պես ցածր կուր սե րի 
դա սե րը, ո րոնք անց կաց վում էին հենց հա մալ սա րա նում, 
մինչև հի մա էլ այլ են զգա ցո ղութ յուն ներս, երբ մտնում 
եմ հա մալ սա րան, քայ լում հա րա զատ ամ բիոն նե րի մի-
ջանցք նե րով կամ մտնում լսա րան նե րը»,-պատ մում է 
շրջա նա վար տը՝ ժպի տով  հի շե լով, թե որ քան էր ան-
հանգս տա նում հատ կա պես քննութ յուն նե րի ըն թաց քում:

«Ի րա կա նում այդ ան հանգս տութ յու նը կապ ված չէր 
գնա հա տա կա նի հետ, այլ պա տաս խա նա տու էի զգում 
հենց ա ռար կա յի, դա սա խո սի, ստա ցածս գի տե լիք նե րի 
ա ռաջ: Այժմ հաս կա նում եմ, որ ոչ մի ար կա ծի հետ չեմ 
փո խի ու սա նո ղա կան այդ զգա ցո ղութ յուն նե րը»,- մեջ բե-
րում է  Մա նեն:

Ինչ պես իր և  շատ հա մա կուր սե ցի նե րի հա մար, հա մա-
վա րա կի և  պա տե րազ մի օ րերն ա մե նա ծան րա բեռն վածն 
էին: Այդ ըն թաց քում կուր սըն կեր նե րի հետ կա մա վո րա-
կան աշ խա տանք ներ է կա տա րել « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, ինչ պես նաև օգ նել է կա-
մա վո րա կան այն խմբե րին, ո րոնք զբաղ վում էին Ար ցախ 
ուղ ևոր վող ի րե րի բաշ խու մով։

Որ պես բժիշկ՝ կա յաց ման հար ցում սո վո րո ղը կար ևո րում է մաս նա գի տա-
կան գրա կա նութ յան ու սում ա սի րութ յու նը, ծրագ րում է խո րաց նել լե զու նե րի 
ի մա ցութ յու նը, ո րոնք կօգ նեն ա վե լի հմտա նալ իր նեղ մաս նա գի տութ յան մեջ և 
 դառ նալ լա վա գույն նե րից մե կը. «Բժշ կի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում 
եր կար մտա ծե լու կա րիք չկար, քա նի որ չէի տես նում ինձ այլ ո լոր տում, իսկ ար-
դեն կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի ընտ րութ յունս դժվա րութ յամբ եմ կա տա րել, 
քա նի որ սի րում էի բժշկութ յան հետ կապ ված ա մեն ինչ ու չէի կողմ ո րոշ վում՝ ո՞ր 
ճյու ղով ըն թա նալ ա ռաջ: Օր գան նե րից ա մե նից շատ ինձ հե տաքրք րել է ու ղե ղը 
և  սիր տը, այդ պատ ճա ռով տա տան վում էի հատ կա պես նյար դա բա նութ յան ու 
սրտա բա նութ յան միջև, արդ յուն քում հաղ թեց սիր տը»:  

Ա պա գա սրտա բան  Մա նեն կար ծում է, որ լավ բժիշկ լի նե լու հա մար բա ցի գե-
րա զանց գի տե լիք նե րից պետք է ու նե նալ նաև հա ղոր դակց վե լու հմտութ յուն՝ 
սկսած հի վան դից մինչև բու ժանձ նա կազմ և  հի վան դի հա րա զատ ներ, ինչ պես 
նաև կար ևո րում է սթրե սա կա յու նութ յու նը, համ բե րա տա րութ յու նը, քա նի որ աշ-
խա տան քա յին եր կար ժա մե րը, պայ քա րը բու ժա ռու նե րի կյան քի հա մար իս կա-
պես մեծ ջան քեր են պա հան ջում:
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ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սի ու սա նող, 
« Կառ լեն Ե սա յա նի ան վան» կրթա թո շա կա ռու  Մե րի  Պա ռավ յա նը ման
կուց է ե րա զել աշ խար հը լցնել ժպիտ նե րով։

«Ընտ րել եմ այս մաս նա գի տութ յու նը մարդ կանց կյան քի ո րա կը բա-
րե լա վե լու, նրանց մի փոքր եր ջան կաց նե լու և  ա մե նագլ խա վո րը՝ կյան քը եր-
կա րաց նե լու հա մար՝ ինչ պես բժշկա կան, այն պես էլ խո հա փի լի սո փա յա կան 
ի մաս տով»,-ա սում է ա պա գա բժիշ կը՝ կար ևո րե լով ստո մա տո լո գիան բժշկա-
գի տութ յան ճյու ղե րի շար քում:

 Խո սե լով մաս նա գի տութ յան մա սին՝  Մե րի  Պա ռավ յանն ընդգ ծում է, որ 
մի շարք հի վան դութ յուն նե րի նա խան շան ներն ու ախ տա նիշ ներն ա ռա ջի նը 
դրսևոր վում են բե րա նի խո ռո չում։

« Մեր խնդիրն է ճիշտ կան խար գե լել, ախ տո րո շել ու բու ժել հի վան դութ յուն-
նե րը»,-ընդգ ծում է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ բժշկի կար ևոր հատ կա նիշ նե րից է 
հա մա րում նվիր վա ծութ յու նը, հո գա տա րութ յու նը, ինք նա զար գա ցու մը, ինք-
նակր թութ յունն ու մաս նա գի տութ յան մեջ հմտա նա լու ձգտու մը:

 Դեռ փոքր տա րի քից ուս ման նկատ մամբ նրբան կատ և  պա հանջ կոտ ա պա-
գա ստո մա տո լո գը դպրո ցում ևս  սո վո րել է բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ:

« Մաս նակ ցել եմ բնա գի տա կան ա ռար կա նե րից օ լիմ պիա դա նե րի և  ու նե-
ցել ձեռք բե րում եր։ « Պա տա նի քի մի կոս նե րի մրցա շա րում» ար ժա նա ցել եմ «թի մի լա վա գույն խա ղա ցող» 
մրցա նա կին»,-պատ մում է բժշկա կան բու հի սո վո րո ղը, որն ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը բարձր նի շե-
րով հաղ թա հա րե լով ՝ ըն դուն վել է անվ ճար հի մունք նե րով։

« Հա մալ սա րա նա կան կյան քը լի է շատ հե տաքր քիր բա ցա հայ տում ե րով։ Ու նենք ան գե րա զան ցե լի պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմ, ո րոնք մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող բու հում կրթում և  գի տե լի քով են 
զի նում բժշկի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած ու սա նող նե րին»,-շեշ տում է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նո ղը, որն ար դեն հասց րել է հրա պա րա կել իր անդ րա նիկ հոդ վա ծը՝ « Բան բեր ստո մա տո լո գիա յի և 
 դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան» գի տա գործ նա կան հան դե սում՝ « Կալ ցիու մի հիդ րօք սի դի և Pro Root 
MTA-ի արդ յու նա վե տութ յան հա մե մա տու մը չձևա վոր ված մշտա կան ա տամ ե րի ա պեք սի ֆի կա ցիա յի ժա-
մա նակ» վեր նագ րով։

ԵՊԲՀ-ում բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րե լը նրա հա մար եր բեք բարդ չի ե ղել, քա նի որ դա ա նում է 
սի րով և ն վի րու մով։

« Կա հստակ գի տակ ցում՝ ե թե բժիշկ, ու րեմ միայն լավ և հ զոր մաս նա գետ։ Բ ժիշկ պետք է դառ նալ միայն 
մար դա սի րա կան նկա տա ռում ե րով և  գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա վա լել մար դու ա ռող ջութ յան, բա րօ րութ յան և  
եր ջան կութ յան հա մար»,-կար ծում է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ հպար տութ յամբ և  պար տա վոր վա ծութ յամբ է 
կրում « Կառ լեն Ե սա յա նի ան վան» կրթա թո շա կա ռո ւի ա նու նը:

Որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում՝  Մե րի  Պա ռավ յա նը նա խա տե սում է ընտ րել ման կա կան ստո մա տո լո գիան։

« Գի տեմ, որ բարդ ընտ րութ յուն եմ կա տա րել, բայց ինձ հա մար ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լը հա ճե լի է, և 
 չեմ խու սա փում այդ ո լոր տի դժվա րութ յուն նե րից»,-հա վե լում է նա:

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռո ւի կար ծի քով՝ մաս նա գի տա կան կա յաց ման հա մար դեռ եր կար ու բարդ 
ճա նա պարհ կա, ո րը պատ րաստ է անց նել սի րով՝ իր առջև դրված յու րա քանչ յուր ա ռա ջադ րան քը կա տա-
րե լով բա րեխղ ճո րեն։

« Մարդ կանց օգ նե լու ձգտու մը, ան հա տա կան մո տե ցու մը և  նույ նիսկ անհ նա րինն ա նե լու բժշկի կամ քը՝ 
հա ջո ղութ յան հաս նե լու ու ղի նե րից է»,-եզ րա փա կում է ա պա գա ման կա կան ստո մա տո լո գը, ո րը նպա տակ 
ու նի աշ խա տել նո րա րա րա կան մո տե ցում ե րով և  տեխ նո լո գիա կան նո րույթ նե րով։

ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸՄԱՐԴԿԱՆՑՕԳՆԵԼՈւ
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Ան նա  Բա բա յա նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի այս 
տար վա գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ շրջա նա
վարտ նե րից է: Ծն վե լով բժիշկ նե րի ըն տա նի քում՝ դեռ 
ման կուց վստահ էր մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան 
հար ցում:  Մայ րը՝ ա նես թե զիո լոգռեա նի մա տո լոգ է, 
տա տի կը՝ ման կա բարձգի նե կո լոգ, պա պի կը՝ ա նո
թա յին վի րա բույժ:

« Կար ծում եմ՝ յու րա քանչ յուրս մեր կյան քում ու նե ցել ենք 
ոգ ևո րութ յան աղբ յուր, ո րին միշտ ցան կա ցել ենք նման վել: 
Իմ կյան քի ա մե նա կար ևոր մո տի վա ցիան պա պիկս էր: Ն րա 
օ րի նա կով հաս կա ցել եմ՝ բժիշկ լի նե լը պար զա պես մաս նա-
գի տութ յուն չէ, այլ՝ կո չում, կյան քեր փրկե լու ա ռա քե լութ յուն 
և  անմ ա ցորդ նվի րում»,- նշում է Ան նան՝ հա վե լե լով, որ պա-
պի կը՝  Նո րայր  Մա մի կո նի Ս տե փան յա նը, շուրջ 40 տա րի աշ-
խա տել է « Մի քա յել յա նի» ան վան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տում՝ որ պես ա նո թա յին վի րա բույժ:  Բա ցի այդ՝ տա րի ներ 
շա րու նակ մար զում բու ժօգ նութ յուն է տրա մադ րել հար յու րա-
վոր մարդ կանց:

 Խորհր դան շա կան է, որ պա պի կից նվեր ստա ցած բժշկա կան կրծքան շա նը, ո րը նա 
կրել է 1954 թվա կա նից ի վեր, երբ դեռ նոր էր ըն դուն վել հա մալ սա րան, Ան նան այ սօր 
կրում է մեծ հպար տութ յամբ՝ իր բժշկա կան գոր ծու նեութ յան ա մե նա վաղ փու լից՝ 1-ին 
կուր սից:

  Պա պի կը, տես նե լով թոռ նի կի հե տաքր քութ յու նը բժշկութ յան հան դեպ, փոր ձում էր 
մատ չե լի ձևով բա ցատ րել տար բեր բժշկա կան թե մա ներ:  Հատ կա պես տպա վոր վել է, 
թե ինչ պես էր դեռ դպրո ցա կան տա րի նե րին ի րեն բա ցատ րում սրտա նո թա յին հա մա-
կար գի ֆի զիո լո գիան:  Պար բե րա բար պատ մել է իր կա տա րած վի րա հա տութ յուն նե րի 
մա սին, քննար կել հե տաքր քիր դեպ քե րը:  Պա պի կից ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը ժա ռան գել 
է նաև հա րուստ բժշկա կան գրա դա րան, ո րը մշտա պես ի րեն օգ նել է, և վս տահ է՝ դեռ 
շատ է պետք գա լու:

 Բու հում սո վո րե լու տա րի նե րին տե սա կան և  գործ նա կան գի տե լիք նե րից զատ՝ նա 
կար ևո րել է նաև ու սա նո ղա կան ակ տիվ կյան քը:

Ե ղել է ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ար տա քին կա պե րի հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ, ծա նո թա ցել տար բեր երկր նե րից բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րող ու սա նող-
նե րի հետ, նրանց ներ կա յաց րել մեր մշա կույ թը, կիս վել ձեռք բեր ված բժշկա կան գի տե-
լիք նե րով և  փոր ձով:

«Ուս ման տա րի նե րին ե ղել են բա զում դժվա րութ յուն ներ, սա կայն հար մա րա վե տութ-
յան տի րույ թից դուրս գա լը ստի պել է ան վերջ ինք նակրթ վել, և  կար ծում եմ՝ հենց դա է 
հա ջո ղութ յան միակ գրա վա կա նը: Ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր նե րից մե կը բժիշկ դառ-
նա լու ճա նա պար հին ե ղել է 44-օր յա պա տե րազ մը, երբ կա մա վոր եմ ե ղել « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում՝ ճիշտ այն-
տեղ, որ տեղ տա րի ներ ա ռաջ աշ խա տել է պա պիկս»,- պատ մում է ա պա գա սրտա բա նը:

Սր տա բա նութ յու նը նրան որ պես գի տութ յուն գրա վել է դեռ ցածր կուր սե րում, քա նի 
որ այն բժշկա գի տութ յան ա նընդ հատ զար գա ցող ուղ ղութ յուն նե րից է:

«Աշ խա տե լով սահ մա նա յին ի րա վի ճա կում գտնվող պա ցիենտ նե րի հետ՝ սրտա բա նի 
ա ռա քե լութ յունն է ոչ միայն փրկել կյան քեր, այլև նպաս տել կյան քի ո րա կի բարձ րաց-
մա նը»,-նկա տում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը, որն այժմ հետ բու հա կան կրթութ յու նը 
շա րու նա կում է « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յում:

ԻՆՔՆԱԿՐԹՈւԹՅՈւՆԸ՝

ՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՆԳՐԱՎԱԿԱՆ

Ուսանողի անկյուն



 Լաիթ  Հա թեմ  Հի ջա զին  Հա յաս տան է ե կել 
 Հոր դա նա նից։ 24ամ յա ա պա գա բժիշ կը սո վո
րում է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի հին գե րորդ կուր սում և 
 շատ լավ տի րա պե տում է հա յե րե նին։ Ա զատ ժա
մա նակ սի րում է զբաղ վել մարմ ա մար զութ յամբ 
և  ֆուտ բո լով։

«Ո րո շե ցի բժիշկ դառ նալ այն բա նից հե տո, երբ տե-
սա, թե ինչ պես է բժշկութ յու նը փո խում բո լո րի կյան քի 
ո րա կը դե պի լա վը՝ թեթ ևաց նե լով մարդ կանց ցա վը», 
- ա սում է  Լաի թը։

ԵՊԲՀ-ում ու սա նե լու հնա րա վո րութ յուն օ տա րերկ-
րա ցի ու սա նո ղը ստա ցել է  Հոր դա նա նի և  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յուն նե րի միջև գոր ծող կրթա թո շա կա յին 
ծրագ րի շրջա նա կում։

« Սի րում եմ  Հա յաս տա նը և  հա յե րին։ Կ յան քը և  մի ջա վայ րը մայ րա քա ղաք Եր ևա նում 
հրա շա լի են ու հար մար օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար։ Այս տեղ առ կա են ան-
վերջ զար գա նա լու բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը։  Հա յերն այն քան նման են մեզ՝ ա րաբ-
նե րիս։  Հա յաս տանն այն վայրն է, որ տեղ ես կցան կա նա յի սո վո րել և  աշ խա տել հա մալ-
սա րանն ա վար տե լուց հե տո», - վստա հեց նում է  Լաի թը։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, նրա խոս քով, այն բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա-
տութ յունն է, որ տեղ սո վո րող նե րը կա րող են ձեռք բե րել ո րակ յալ բժշկա կան կրթութ-
յուն:

«Այս տեղ ա պա գա բժիշ կը սկսում է «կա ռու ցել» ինքն ի րեն՝ որ պես մաս նա գետ», - շեշ-
տում է ու սա նո ղը։

Ա պա գա յում  Լաի թը ծրագ րում է խո րաց նել գի տե լիք նե րը վի րա բու ժութ յան բնա գա-
վա ռում՝ դառ նա լով ընդ հա նուր վի րա բույժ:

« Կար ծում եմ՝ ա պա գա բժիշ կը պետք է լի նի համ բե րա տար և  շատ աշ խա տա սեր։ 
Բ ժիշ կը պետք է միշտ հոգ տա նի բու ժա ռու նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման մա սին», 
- նշում է նա։

 Հոր դա նան ցի ու սա նո ղը խոր հուրդ է տա լիս եր բեք կանգ չառ նել ինք նա զար գաց ման 
ճա նա պար հին, քա նի որ բժշկութ յունն այն ո լորտն է, որն ար ժա նին կփոխ հա տու ցի։ Այս 
մաս նա գի տութ յու նը ան վերջ կա տա րե լա գործ վե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս:  

«Ա մե նա հա ջող վածն ինձ հա մար կլի նի այն օ րը, երբ կլսեմ ա ռա ջին շնոր հա կա լութ-
յունն իմ ա ռա ջին պա ցիեն տից», - եզ րա փա կում է  Լաի թը։

Ն շենք, որ այ սօր բժշկա կան բու հում կրթութ յուն է ստա նում հոր դա նան ցի 168 ու սա-
նող:
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Ու սա նո ղա կան տա րի նե րի ձեռք բե րում ե րը նա խան
շում են ա պա գա բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան ու ղին: 
ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6րդ  կուր սի 
ու սա նող, « Վա հան Արծ րու նու ան վան» կրթա թո շա կա
ռու  Սո նա  Թուն յա նը, սո վո րե լու ըն թաց քում ըն ձեռ ված 
հնա րա վո րութ յու նից օգտ վե լով, հնա րա վո րինս շատ 
գի տե լիք ներ յու րաց նե լով՝ հա վակ նում է հե տա գա յում 
դառ նալ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող պա հանջ ված 
մաս նա գետ:

«Քրտ նա ջան աշ խա տան քի արդ յուն քում ա ռա վե լա գույն միա-
վոր նե րով ըն դուն վե ցի բժշկա կան հա մալ սա րան:  Դա պար-
տա վո րեց նող է, ստի պում է ա վե լի մեծ ջան քեր ներդ նել և ձգ-
տել հնա րա վո րինս բարձր ա ռա ջա դի մութ յան:  Հա մալ սա րա նի 
տար բեր ամ բիոն նե րում ու նե ցել եմ գի տա կան զե կույց ներ ու հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք ներ։ Ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին 
տպագ րել եմ գի տա կան հոդ ված՝ « Շա քա րախ տը և  պա րօ դոն տի տը» վեր նագ րով»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը, ո րը, 
սո վո րե լով  Սի սիա նի ա վագ դպրո ցի բնա գի տա կան հոս քում, ձեռք է բե րել հա մա կող մա նի գի տե լիք ներ, մաս նակ ցել 
ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի՝ մար զա յին և  հան րա պե տա կան օ լիմ պիա դա նե րում գրան ցե լով հա ջո ղութ յուն ներ 
« Քի միա» և « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կա նե րից, զբա ղեց րել է մրցա նա կա յին տե ղեր:

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռո ւի խոս քով՝ այդ ա մե նը, ինչ պես նաև դպրո ցի ա վար տա կան ոս կե մե դա լի ար ժա նա-
նա լը լրա ցու ցիչ խթան են հան դի սա ցել ու ժե րը փոր ձե լու և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի դի մորդ դառ նա լու հար ցում:

 Սո նա  Թուն յա նը հա մոզ ված է՝ ար դեն 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա կան բու հում կազմ ված ու սում-
նա կան ծրագ րե րը լիո վին կա րող են հաղ թա հա րե լի լի նել խիստ ծրագ րա վոր ված, արդ յու նա վետ աշ խա տան քի և 
 ժա մա նա կի ճշգրիտ կա ռա վար ման դեպ քում:

«Եր բեք հեշտ չի տրվում նման ահ ռե լի ծա վա լի գի տե լի քի յու րա ցու մը, իսկ ընտր յալ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի եր կար տա րի նե րի ստեղ ծա գործ աշ խա տանքն օ րի նակ է, որ նվիր ված աշ խա տե լու դեպ քում ու սա նո ղը կա-
րող է ոչ միայն գի տե լիք ներ ստա նալ, այլև գրան ցել հա ջո ղութ յուն ներ»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը, ում հա մար ոգ ևո-
րիչ է եղ բոր՝  Գե ղամ  Թուն յա նի օ րի նա կը, ո րը ե ղել է «Լ ևոն Օր բե լու ան վան» կրթա թո շա կա ռու:

 Սո նա  Թուն յա նի հա մար պար տա վո րեց նող է « Վա հան Արծ րու նու ան վան» կրթա թո շա կա ռու լի նե լը:

«Ն ման վաս տա կա շատ մար դու, ա կա նա վոր բժշկի ան վան կրթա թո շա կի ար ժա նա նա լը մղում է պայ քա րել սե փա-
կան գի տե լիք նե րը նվիր ված աշ խա տան քով հա մալ րե լու, բու հի ղե կա վա րութ յան կող մից ըն ձեռ ված բարձր վստա-
հութ յունն ար դա րաց նե լու հա մար»,-ընդգ ծում է ու սա նո ղը, ո րը սո վո րում է նաև  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա-
րա նի « Հան րա յին ա ռող ջութ յան» մա գիստ րա տու րա յում, որ տեղ նույն պես կրթա թո շա կա ռու է։

Ա պա գա բժիշ կը ո րո շել է մաս նա գի տա նալ գի նե կո լո գիա յի բնա գա վա ռում և  որ պես կլի նի ցիստ ու հան րա յին 
ա ռող ջութ յան մաս նա գետ նպաս տել  Հա յաս տա նում անպտ ղութ յան բարձր մա կար դա կի ի ջեց մա նը։

«Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ծա նո թա ցել եմ նաև  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի առջև ծա ռա-
ցած խնդիր նե րին, ո րոն ցից մե կը  Հա յաս տա նում անպտ ղութ յան բարձր մա կար դակն է: Ա ռող ջա պա հա կան հա-
մա կար գը կու զեի տես նել բարձր ո րա կի ա պա հո վագ րա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մեջ, ո րը 
կհան գեց ներ թե՛ բու ժա կան աշ խա տան քի ո րա կի բարձ րաց մա նը, թե՛ բժշկի ու պա ցիեն տի լիար ժեք ի րա վա հա րա բե-
րութ յուն նե րին»,-շեշ տում է բժշկա կան բու հի ու սա նո ղը:  Նա դի նա միկ զար գա ցող բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում 
մաս նա գի տա կան կա յաց ման ճա նա պար հը հար թում է ա մե նօր յա աշ խա տան քի, մայր բու հից ստա ցած գի տե լիք նե-
րի պա շա րի, պա բե րա բար կազ մա կերպ վող գի տա կան հա վաք նե րի և  գի տա կան նո րութ յուն նե րի ու սում ա սիր ման 
շնոր հիվ:

Ըստ նրա՝ բժշկի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած մար դը պետք է կա րո ղա նա ըն կա լել ու րի շի ցա վը, կա րեկ ցել և մ յուս-
նե րից ա ռա վել տալ իր ջեր մութ յու նը, ներդ նել մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րը՝ հա մա լիր և  պա տաս խա նա տու 
ո րո շում եր կա յաց նե լու հա մար:

«ՎԱՀԱՆԱՐԾՐՈՒՆՈւԱՆՎԱՆ»
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Է դու արդ  Մար տի րոս յանն այս տա րի գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ
յամբ է ա վար տել ԵՊԲՀն։  Լի նե լով բժիշկ նե րի ըն տա նի քից՝ բժշկի 
ու ղին ընտ րել է դեռ ման կուց։  Նա բժշկութ յունն ա մե նա մար դա սի
րա կանն է հա մա րում բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րից։

« Տե սել եմ, թե որ քան հար գանք ու սեր է վա յե լել պա պիկս՝  Կա միս Ի վա-
նի  Մար տի րոս յա նը, ո րը տա րի ներ ա ռաջ ե ղել է Ա ռա ջին հի վան դա նո ցի 
վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քի վա րի չը:  Նա միշտ պատ րաստ էր օգ նել բո-
լո րին՝ ա ռանց նա խա պայ ման նե րի և  ակն կա լիք նե րի։ Եր բեք չեմ մո ռա նում 
պա ցիենտ նե րի այն շնոր հա կա լա կան խոս քե րը, ո րոնք ուղղ ված էին պա-
պի կիս»,- պատ մում է Է դո ւար դը, ո րի հա մար չկա ա վե լի բարձր ար ժեք, 
քան մար դու կյան քի փրկութ յունն է:

Ու սա նո ղա կան տա րի նե րի ըն թաց քում դեպ քեր են ե ղել, երբ իր ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րը՝ բժիշկ-գիտ նա կան նե րը, դա սա խոս ներն ի րեն պատ մութ-
յուն ներ են պատ մել պա պի կի մա սին՝ նախ քան ի մա նա լը, թե ում թոռ նիկն 
է:

«Դ րա նից ա վե լի հա ճե լի պահ ես չեմ հի շում իմ կյան քում․ նրա մա սին խո-
սում և  պատ մում են նոր սե րունդ նե րին, նրա օ րի նա կով կրթում են ա պա գա 
բժիշկ նե րին։  Միշտ հպարտ եմ ե ղել՝ լի նե լով նման մար դու ժա ռան գը, ու մից 
կա րե լի էր միշտ օ րի նակ վերց նել՝ թե՛ որ պես բժիշկ, թե՛ որ պես մարդ։ Ա վագ 

սերն դի բու ժաշ խա տող նե րից շատ եմ լսել , թե որ քան սրտա ցավ և  հո գա տար 
բժիշկ է ե ղել։ Իր վի րա բու ժա կան ձե ռա գի րը շատ հստակ էր՝ ու ներ հե տաքր-
քիր տեխ նի կա և  օժտ ված էր գե րա րագ կողմ ո րոշ վե լու ու նա կութ յամբ»,-նշում 
է բժշկա կան գեր դաս տա նի ներ կա յա ցու ցի չը` հա վե լե լով, որ տաս նամ յակ ներ 
ա ռաջ, երբ բժշկութ յան ո լորտն այս քան զար գա ցած չէր, և չ կար ներ կա յիս 
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նը,  Կա միս  Մար տի րոս յա նը միան գա մից կա-
րո ղա նում էր հաս կա նալ, ախ տո րո շել և  բու ժել հի վան դին։

 Մար տի րոս յան նե րի բժշկա կան ըն տա նի քի կրտսեր ներ կա յա ցու ցի չը նպա-
տակ ու նի դառ նալ այն պի սի բժիշկ, որ ըն տա նի քի մյուս բժիշկ ան դամ ե րին 
ևս հ պար տա նա լու շատ ա ռիթ ներ պարգ ևի։  

Ինչ պես հա ճախ է պա տա հում բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում, կլի նի կա-
կան մթնո լոր տի հետ շփում է կան խո րո շել նրա հե տա գա մաս նա գի տութ յու-
նը:

« Միշտ մտա ծել եմ, որ ինչ-որ բա նի հաս նե լու հա մար պետք է պայ քա րել՝ 
ձգտե լով լի նել լա վա գույ նը քո ընտ րած ո լոր տում։  Հա մալ սա րա նում վեց տա-
րի նե րի ըն թաց քում ան ցել ենք շատ հե տաքր քիր, բայց միև նույն ժա մա նակ 
բարդ ճա նա պարհ։ Դժ վար կլի ներ հաղ թա հա րել այն ա ռանց ըն կեր նե րիս օգ-
նութ յան։  Միշտ նպա տակ եմ ու նե ցել դառ նալ բժիշկ, որն ան մի ջա կան կապ 
կու նե նա կյան քի հետ և  ում գործ նա կան հմտութ յուն ներն ու բժշկա կան գի տե-
լիք նե րը թույլ կտան փրկել կյան քեր»,- նկա տում է Է դո ւար դը:

Ար դեն կլի նի կա կան օր դի նա տո րի կար գա վի ճա կում՝ հետ բու հա կան կրթութ-
յու նը շա րու նա կում է հենց այն բժշկա կան հաս տա տութ յու նում, որ տեղ պա-
պի կը տաս նամ յակ ներ ա ռաջ բե ղուն մաս նա գի տա կան ճա նա պարհ է ան ցել: 
 Նա « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, «Սր տա բա նութ-
յուն» մաս նա գի տութ յամբ, բու ժում է մարդ կանց՝ նպաս տե լով վի րա բու ժութ-
յան զար գաց մա նը։
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Ք րիս տի նե  Ման գա սար յա նը, այս տա րի գե րա զան
ցութ յամբ ա վար տե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նը, որ
պես սրտա բան մաս նա գի տա նում է  օր դի նա տու րա
յում: 2012ին, երբ ա վար տում էր դպրո ցը, վստահ չէր, 
որ կկա րո ղա նա սի րով հաղ թա հա րել բժիշկ դառ նա լու 
ճա նա պար հին հան դի պած բո լոր դժվա րութ յուն նե րը: 

«Երբ ար դեն մոտ էին ըն դու նե լութ յան ա միս նե րը, Ա բով-
յան փո ղո ցով անց նե լիս միշտ հա յացք էի գցում բժշկա կան 
հա մալ սա րա նին և  օ րերն էի հաշ վում՝ երբ եմ մուտք գոր ծե-
լու բժշկա կան բուհ: Ինձ հա մար այս բու հի ու սա նող, շրջա-
նա վարտ լի նե լը միշտ հպար տութ յուն է ե ղել»,-նշում է ԵՊԲՀ 
շրջա նա վար տը:

Ե րա զանքն ի րա կա նա ցել է 2015 թվա կա նին, երբ ըն-
դուն վել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ: 
 Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում մեծ դեր են խա-
ղա ցել ար ձա կուր դի ըն թաց քում Եր ևա նի բուժ կենտ րոն նե րից մե կում սրտա յին 
վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քում անց կաց րած օ րե րը: « Դա ինձ ցույց տվեց, որ 
սրտա բա նութ յու նը բժշկութ յան այն ուղ ղութ յունն է, որն, առնչ վե լով բո լոր օր գան 
հա մա կար գե րին, հնա րա վո րութ յուն է տա լիս զար գաց նել կլի նի կա կան մտա ծո-
ղութ յու նը և  դի տար կել օր գա նիզ մը՝ որ պես մեկ ամ բող ջութ յուն»,-նշում է ա պա գա 
սրտա բա նը:

Ըն տա նի քում բժիշկ ներ չկան, նա ա ռա ջինն է: «Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ-
րե լիս պետք գի տակ ցել դրա ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը: Այն մաս նա գի-
տութ յուն է, ո րը պա հան ջում է ա նընդ հատ աշ խա տանք, նվի րում: Ան կախ բո լոր 
դժվա րութ յուն նե րից՝ չեմ մտա ծել, որ կա րե լի էր ընտ րել այլ մաս նա գի տութ յուն, 
որն ինձ այն քան հո գե հա րա զատ կլի ներ, որ քան բժշկա կան ո լոր տը»,-նշում է 
Ք րիս տի նե  Ման գա սար յա նը:

 Բա ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից, ըստ նրա, բուհն ի րեն տվել է նաև 
ըն կեր ներ, լավ հի շո ղութ յուն ներ, հնա րա վո րութ յուն՝ շփվե լու այն պի սի մաս նա-
գետ նե րի հետ, ինչ պի սին ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազմ է: 
«Ն րան ցից շա տերն աչ քի են ընկ նում ոչ միայն ի րենց մաս նա գի տա կան բարձր 
ո րակ նե րով, այլև մարդ կա յին ո րակ նե րով, և ն րանք կար ևոր դեր են կա տա րում 
ու սա նո ղի կեր պա րի կերտ ման հար ցում՝ դառ նա լով բժշկի և  մար դու լավ օ րի-
նակ»,-ա սում է ե րի տա սարդ բժիշ կը:

Ն րա հա վաս տիաց մամբ՝ իր ա պա գա յի ծրագ րե րը միայն  Հա յաս տա նի հետ են 
կապ ված: Ն րա հա մար սկզբուն քա յին է հայ րե նի քում մա լը՝ ան կախ դժվա րութ-
յուն նե րից: « Ցան կա նում եմ ապ րել, ա րա րել այս տեղ, ու նե նալ սե փա կան ներդ-
րում ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում մի շարք բա րե փո խում ե րի ի րա կա նաց ման 
մեջ:  Հատ կա պես կար ևո րում եմ բնակ չութ յան շրջա նում պար տա դիր կան խար-
գե լիչ բուժզն նում ե րի կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման հար ցը»,- ա սում է 
ա պա գա սրտա բա նը:

Ք րիս տի նե  Ման գա սար յանն այժմ աշ խա տում է ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ-
յուն նե րից մե կում՝ որ պես բժիշկ-խորհր դա տու:
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Եվ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում, և  խա ղաղ օ րե րին բժիշ կը մար տիկ է, ո րը 
պայ քա րում է վի րա վո րի ու հի վան դի կյան քի ու ա ռող ջութ յան հա մար: 

Ան ցած տար վա 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում շատ ա պա գա բժիշկ ներ  
կա մա վոր կամ ծա ռա յութ յան բե րու մով մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ՝ մարդ կա յին ու 

մաս նա գի տա կան սխրանք ներ կա տա րե լու: 

Բժշ կա կան կրթօ ջա խի շատ սա ներ պա տե րազ մա կան օ րե րին աչ քի ըն կան ի րենց 
հե րո սութ յուն նե րով, ո րոնք ա ռա վել քան օ րի նա կե լի են ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար: 

Կ յան քե րի փրկութ յունն ու բու ժօգ նութ յան տրա մադ րումն ա ռաջ նա հեր թութ յուն էր, 
ո րը նրանք կա տա րե ցին բարձր պա տաս խա նատ վութ յամբ:  

Պա տե րազմ կոչ վող ար հա վիր քը ծանր փոր ձութ յուն էր ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար, 
սա կայն նրանք փոր ձում են չկորց նել լա վա տե սութ յունն ու շարժ վել ա ռաջ:

  Պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յու նը, ա նուն առ ա նուն նշել է կա մա վոր 
 սկզբուն քով ու անմ նա ցորդ նվի րու մով բու ժաշ խա տանք նե րին զին վո րագր ված  

ու սա նող նե րին և շ նոր հա կա լութ յուն  հայտ նել՝ ընդգ ծե լով, որ ա պա գա բժիշկ ներն 
ա րել են ա մեն հնա րա վորն ու անհ նա րի նը՝  կա տա րե լով բազ մաբ նույթ բու ժա կան և 

խ նամ քի աշ խա տանք ներ։

 Սեպ տեմ բե րի 27-ից նո յեմ բե րի 9-ը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում 
անձն վեր աշ խա տան քի, խի զա խութ յան, հայ րե նի քի նվի րու մի և  անմ նա ցորդ  
ծա ռա յութ յան հա մար շա տերն ար ժա նա ցան մե դալ նե րի ու պատ վոգ րե րի,  

պարգև նե րի և  կո չում նե րի․ ցա վոք՝ եր բեմն հետ մա հու։

 Մեր զո հե րի մա սին մենք լույս ենք ըն ծա յել «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը։ 
Այ սօր խոս քը նրանց մա սին է, ով քեր մար տա դաշ տից ու հոս պի տալ նե րից 
վե րա դար ձել են՝ պատ վով կա տա րած ի րենց պարտ քը հայ րե նի քի առջև։
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YSMU  Vice-Rector for International Affairs 
and External Relations Yervand Sahakyan, 
Dean of the Dean’s Office of Foreign Studies 
Gayane Avetisyan and Deputy Dean, Head of 
the Career Center Khachatur Margaryan met 
with students who arrived from Sri Lanka in 
our country to receive medical education.

Welcoming the future doctors, Khachatur 
Margaryan expressed hope that their training 
will be effective at the medical university. The 
deputy dean urged the second-year students 
to support their new friends in overcoming dif-
ficulties that arise during their studies.

“Welcome to your second home, your second 
family - Yerevan State Medical University. We 
actually work as a family.

The path to becoming a doctor is quite complicated. You have chosen this path, 
therefore, you must study well, work hard and participate in all lessons,” Dean 
Gayane Avetisyan said.

Meetings with those responsible for the training of foreigners will be of a long 
nature.

MEETING WITH THE VICE-RECTOR,
 DEAN AND DEPUTY DEAN

Education
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Senior lecturer of the Department of allergology 
and clinical immunology of the Medical University, 
Associate Professor Zaruhi Kalikyan has been man-
aging the education department for foreigners for 
ten years since 2011.

This subdivision of the university has been operat-
ing since 1975.

“In the beginning, there was only a faculty for Ar-
menian citizens. Experiencing various transforma-
tions over time, from the beginning of the 2000s, 
the department began to serve to the diaspora and 
foreigners, ”says Zaruhi Kalikyan.

According to her, foreigners started coming to 
YSMU in 1992-93.

“They can study here a course for one academ-
ic year, which includes 5 subjects: biology, physics, 
chemistry, English and Armenian. We also pre-test 
to determine applicants’ English proficiency level, 
and we form our groups accordingly, ”says the de-
partment head.

In the early years of the department, many people 
applied from Iran, then the scope widened to Syria, 
and finally – from Jordan.

“We have an interstate agreement with the Hash-
emite Kingdom of Jordan, according to which an 
exchange program is implemented․ Student from 
Armenia go to Jordan to study mostly Orinetal stud-
ies or international relations, and Jordanian students 
come here to study medicine. At first we had 3-4 en-
trants from Jordan, now there are about 30.Year by 
year, the number of people involved in the program 
started to increase and now we have equal num-
ber of students studying with a full scholarship and 
non-scholarship ones” the specialist states.

In general, in 2011, when Zaruhi Kalikyan
undertook medical school management of the pre-

paratory training department, there were 40 stu-
dents. “The number of students involved, we real-
ized, had increased. During the pre-covid 2019-20 

THE PREPARATORY DEPARTMENT
 FOR FOREIGN STUDENTS
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academic year we had 150 students. And, of course, it 
would continue if it were not for the epidemic and the 
war. However, 2020-21 we graduated with about 100 
students this academic year,”she said.

Classes of the preparatory department be-
gin in October. In June, after completing the 
course, students take final exams, which are si-
multaneously entrance exams. At the end of the 
course, students are provided with appropriate 
certificates.

“This year we sent 70 students to a medical 
university.25% of foreigners get training in the 
preparatory course․ About 80% of students pass 
the final exams, “Zaruhi Kalikyan emphasizes.

The geography of the department she heads 
includes more than 20 countries (Iran, Iraq, 
Jordan, Syria, Egypt, Lebanon, CIS countries: 
Russia, Georgia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Ta-
jikistan, USA, Canada, Australia, China, South 
Africa, like Europe, Cyprus Germany, Sweden, Poland).

“In previous years, we had Armenian applicants from 
the Turkish Armenian Community. This year we 
have students from the Philippines. In 2017 with the 
invitation of the embassy, I myself went to Lebanon, 
where 3 universities (SEUA, YSU, European Univer-
sity) were represented. I must say that next year 
there was a significant increase in students, espe-
cially from Lebanon,” says the head of the depart-
ment.

Course syllabi are regularly monitored to conform 
to international standards.

“We have studied preparatory courses at different 
universities, trying to understand what is needed for 
our students. Spending time with the different fac-
ulties, we have implemented new topics which had 
been previously absent”concludes Zaruhi Kalikyan.



A limited number of people were present at the 
celebration, includingYSMU Rector Armen Mu-
radyan, Ambassador of India in Armenia Kishan 
Dan Deval, YSMU Vice-Rector for International 
Affairs and External Relations Yervand Sahakyan, 
Dean of Foreigners Education Gayane Avetisyan, 
Vice Deans Anahit Aznauryan, Khachatur Mar-
garyan, Mary Mkhitaryan, Head of  the Depart-
ment of Work with Foreign Students  Rahul Anil 
Sethi and Student Council President Tigran Alek-
sanyan.

 The Indian students started the event  per-
forming a national dance. Congratulating those 
present on the holiday, Rector Armen Muradyan 
reminded that every year at the medical universi-
ty the event is extraordinarily celebrated.

 "Unfortunately, the current situation in the 
world did not allow many of us to be present 
at this event. It seems, we have all come 
to terms with the idea of quarantine lim-
itation to be away from each other. Today, 
more than ever, Diwali - the sacrament of 
"light and darkness", is of great importance 
throughout the world. Human achievements 
and resources as light should be a guideline 
for all of us today to survive in these difficult 
times, "the head of the university empha-
sized. 

"Every educated person who is responsible 
for other is obliged to elucidate. This holiday 
is very important not only for India today, 
but for all of us. Everyone radiate a little light 

every day, so next year we can cele-
brate Diwali with the same luxury as 
before. I hope we will overcome the 
difficulties we face together "Armen 
Muradyan added. 

According to Ambassador Kishan 
Dan Deval, it is a great honor for 
him to celebrate Diwali with Indi-
an students in Amrenia while away 
from home. "The holiday symbolizes 
the victory of good over evil, of light 
over darkness the victory of knowl-
edge over ignorance. Today, Diwali 
is not a religious holiday, it is also 
known and celebrated in other coun-

INDIAN STUDENTS CELEBRATED
 DIWALI – THE CELEBRATION OF LIGHT
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tries and religions. I am happy to see that our students acquire 
knowledge and wisdom in medical school” the diplomat stressed. 

Vice-rector Yervand Sahakyan recalled that his direct celebration 
of Diwali was as far back as 1993 and has continued every year 
since. “Every year I am happy that Indian students in our country 
were able to maintain their faith and traditions. It's very import-
ant because it provides family stability, which, in turn, ensures the 
country’s stability. And a well-educated person provides the devel-
opment of the country. I want each of you to become one ray of 
light, and returning to your country, scatter your light all around," 
the vice-rector wished.

 Dean Gayane Avetisyan called on students to study 
well, to accumulate a lot of knowledge, experience and 
skills to enlighten the lives of patients in the future. 
"It's been 2 years that the world has been plagued by 
the coronavirus. You are away from home, but we are 
trying to do everything, to make you feel at home. Let 
happiness and prosperity be your constant companions 
in life" the dean wished to the students.

Culture



The World Health Organization (WHO) does not 
only respond to coronavirus infection, but also in 
the period preceding it, WHO urges the public to 
use antibiotics only if absolutely necessary,how-
ever, as experience shows, antibiotics are mostly 
abused in Armenia.

Associate Professor of the Department of Phar-
maceutical Management of YSMU, Candidate of 
Pharmaceutical Sciences Marta Simonyan notes 
that during the past two years, due to the spread of 
Covid-19, inappropriate or improper use of antibiot-
ics has spread even more, which is very dangerous 
for further resistance (sta-
bility) and the emergence 
of complexes.

“According to statis-
tics, the consumption 
of antibiotics has in-
creased by 36%. As a 
result of research, it 
turned out that 46% of 
the population believe 
that antibiotics destroy 
both viruses and bac-
teria. In Europe, ac-
cording to the results 
obtained by experts, 
25 thousand people die 
from antibiotic resis-
tance every year. The 
problem is widespread in those countries 
where antibiotics are prescribed without a 
prescription, as, for example, in Armenia,” 
the university specialist emphasizes. 

According to her, people, sometimes using anti-
biotics on their own, do not imagine that they can 
contribute to the emergence of a serious prob-
lem-anti-biotic resistance, which can contribute to 
the disruption of further necessary treatment and 
deterioration of health.

“That is, the necessary antibiotic can no 
longer help, since the human body is stable 
to it,” explains Marta Simonyan, recalling that the 
coronavirus is treated with antibiotics only when 
the bacterial background “joins” the virus.

According to the specialist, there are types of 
pneumonia, which are called ATI-peak, as they are 
caused by other pathogens, for example, the influ-
enza virus or SARS-CoV-2 (COVID 19) and other 
microorganisms. “That is, coronavirus pneumonia 
is viral, and antibiotics are useless and can cause 
other, more serious problems. Of course, there are 

situations when a COVID-19 
patient really needs to be 
prescribed antibiotics, but 
only on the doctor’s instruc-
tions,” she concludes, urging 
never to self-medicate, to be 
responsible for every decision 
concerning health.

Note that doctors them-
selves often prescribe antibi-
otics to patients improperly 
and inappropriately.

As part of the strategy for 
the control and prevention of 
antimicrobial drug resistance, 
WHO announces a public 
awareness campaign, trying 

to work with medical organizations, doctors, devel-
oping clear regulations.

Every year, on November 18-24, according to the 
decision of the WHO, an antibiotic awareness week 
is held in the world, which includes five goals: rais-
ing awareness, increasing monitoring and research, 
reducing infections, making the best use of anti-
microbials, and committing to “sustainable invest-
ment”.

THE PROPER USE OF ANTIBIOTICS 
IS ALSO ON THE AGENDA IN THE CASE 

OF COVID-19
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48-year-old Sapid Sirohi entered the medical 
institute in 1991 and graduated it in 1998. Later 
he specialized in radiology in India. Today he is 
the head of one of the largest diagnostic centers 
in his city (“Sirohi Scan Center”).

"We warmly remember the years of our edu-
cation in Armenia. We started with a preparatory 
course in Russian, which we successfully com-
pleted thanks to the lecturers, then we entered 
the first year. There were 8-10 students in our 
group, that’s why the lecturer had the opportu-
nity to pay attention to each of us. Even when 
at first we did not understand Russian very well, 
the language specialists took lessons with us, 
translating them for us", Sandeep Sirohi tells.

According to him, the Armenian people are very 
hospitable: they always welcome foreigners warmly.

"We also loved Armenians very much. Despite the 
fact that it was a difficult period for Armenia, the uni-
versity always supported us, trying to improve our 
living conditions to some extent", the Indian gradu-
ate recalls, emphasizing that they felt very safe and 
secure in Armenia.

Among the universities of the Soviet Union, he as-
sures, YSMI provided the best medical education.

"Specialists in Armenia were very fluent in English 
and provided English literature, which facilitated our 
learning. The knowledge gained here helped us a lot 
in the future", Sandeep Sirohi adds.

His 50-year-old sister, Seema Sirohi, is a gynecol-
ogist. She graduated from the medical university in 
1996 with a red diploma. Becoming a doctor was 
her childhood dream. Now she has her own clinic 
("Bijnor"), also in Meerut.

"Sandeep was thinking about becoming a soldier, 
but I was so fascinated by medical education in Ar-
menia that I persuaded my brother to choose the 
profession of a doctor. I liked the country and the 
warm reception of the people very much. Yervand 
Sahakyan, Vice-Rector for External Affairs and Inter-
national Partnerships, was our Dean at that time. He 
treated us like his children․ We were like a family. 
When we were sick, the lecturers paid special at-
tention to us", Seema Sirohi says, adding that every 
year an Indian festival of lights, the Diwali, was cel-
ebrated with the participation of students.

When talking about the wars in Artsakh, Indian 
graduates are unable to hold back tears, emphasiz-
ing that everyone in our country is so close to their 
heart.

Sandeep and Seema Sirohi are expected guests 
of medical university. They advised their niece, 
25-year-old Malika, to continue her postgraduate 
education at YSMU, specializing in dermatology.

YSMU graduates visited Armenia 2 years ago, and 
they plan to return to our country 6 months later.

INDIAN GRADUATES ARE BACK TO 
YSMU TWO DECADES LATER

YSMU Guests
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Mohammad Sahil Khan is the 5th 
year student of the Faculty of Gener-
al Medicine of Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi.

25-year-old future gastroenterol-
ogist, in addition to medical educa-
tion, also has many hobbies: he likes 
to sing and play cricket.

“Time flies, it feels like only yesterday I 
had come to Yerevan from my birthplace Moti-
hari, a district in Bihar. From being a fresher to 
now being in the Student Parliament for last 3 
years; I feel I’ve grown up a lot”, he jokes.

Mohammad became interested in medicine, 
witnessing the tireless work of his father, Pro-

fessor Shakil Ahmad Khan, in the field of zoology. "I 
became interested in zoology at an early age, and then 
I found myself in medicine. The human body fascinates 
me, and the fact that being such a marvelous creation 
it hasn’t become invulnerable still makes me want to 
give my all in and become the best in my field so that I 
could help people and improve lives”, he tells.

The student learned about the medical university 
from his compatriot, YSMU graduate Doctor Mohsin 
Hashmi. “I feel the zeal with which our professors at 
YSMU teach us. The attention paid to each student pro-
vides us with an education that encourages us to invest 
the best and learn the most," he assures.

Mohammad admires Armenia and the hospitality of 
the Armenian people. "It is so motivating to live and 
study in a country where people care about each other. 
It makes you feel at home in Armenia,” he says frankly.

From Mohammad’s point of view, the path to becom-
ing a doctor is full of challenges.

A few years later he sees himself as a surgeon in gastroenterology. He plans to contin-
ue higher education eyeing on the post-graduate programs which are offered at YSMU.

“Learning from the best surgeons and hard-working doctors on a day to day basis gives 
us a hands-on experience to deal with the patients”, Mohammad emphasizes. 

After gaining practical skills in Armenia, he will return to his homeland to apply his 
knowledge effectively.

"I think that a doctor should strive to be wise, sensitive, trustworthy, compassionate, 
communicative and energetic towards his own work," the student concludes, quoting 
the words of the famous Spanish psychiatrist Felix Marti-Ibanez: "To be a doctor means 
much more than to dispense pills or to patch up or repair torn flesh and shattered minds. 
To be a doctor is to be an intermediary between man and God”.

IT'S THE ULTIMATE GOAL OF THE FUTURE 
INDIAN GASTROENTEROLOGIST TO 

INVEST THE MOST AND BECOME THE BEST



Student's corner
YSMU JORDANIAN STUDENT: THE 

HIGHEST LEVEL OF HAPPINESS FOR ME 
WILL BE TO HEAR THE FIRST “THANK 

YOU” FROM MY FIRST PATIENT
Laith Hatem Hijaze came to Arme-

nia from Jordan. The 24-year-old 
future doctor is studying in the fifth 
year of the Faculty of General Med-
icine of the Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi and 
speaks Armenian very well. In his 
free time, he likes to do gymnastics 
and football.

“I took my decision to study medicine af-
ter I saw how medicine was changing every-
one’s life to better and relieving the pain of 
people”, Laith says.

He received the opportunity to study at 
YSMU within the framework of the Jordan-Ar-
menia intergovernmental scholarship program.

“I like Armenia and Armenian people. The life and atmosphere of Yerevan is 
pretty nice, suitable for students. Armenia is a great place to develop yourself. 
Armenians are so close to Arabs. Armenia is the place where I would love to study 
and work after my graduation”, Laith assures.

YSMU, according to him, is a great institute for those who want to study medi-
cine. “Here you are “building” yourself. I’m dreaming of becoming a general sur-
geon”, international student adds.

From his point of view, medical students should be patient and hardworking.

“The good doctor should always dream of enhancing everyone’s life. The profes-
sion of medicine is endless. You have to fail to have success. Do not stop devel-
oping yourself. Work hard, and medicine will give you in turn. Finally, you will find 
happiness. The highest level of happiness for me will be the first “Thank you” of 
my first patient”, Laith concludes.

It should be noted that today 168 students from Jordan are studying at the 
medical university.




