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 Նալ բանդ յան 47 հաս ցեում բաց վել է բժշկական համալսարանի 
երախտավորներից մե կի՝ պրոֆեսոր Սոս Սի սակ յա նի հու շա տախ-
տա կը: «Բժշ կա կան կեն սա բա նութ յու ն բու հա կան դա սագր քի,
ինչ պես նաև 200 գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի նա կին, 
ի րենց գոր ծըն կե րո ջը հա մալ սա րա նա կան նե րը հի շեցին ջեր մու-
թյամբ՝ ընդգ ծելով նրա  մարդ կա յին ար ժա նիք նե րը:

«Ու սա նո ղա կան գա րու նը ազ դա րա րեց ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա-
նի 25-ամ յա հո բել յա նին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի մե կ նար կը: Դահ լի ճը լի

էր ան սահ ման է ներ գիա յով ու տո նա կան տրա մադ րութ յամբ։ Ե րաժշ տա կան և
 պա րա յին ե լույթ նե րին լրաց նում էին ու րախ հու մո րա յին հա մար նե րը։ ԵՊԲՀ
ՈւԽ նա խա գահ Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը տե ղե կաց րեց, որ հո բել յա նա կան
մի  ջո ցա ռումն  ե րը կամ փոփ վեն «Ու սա նո ղա կան ա շու ն ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում՝ գա լա հա մե ր գով: Ն րա խոս քով՝ ար դեն քա ռորդ դար է, ինչ ու սա նող նե-

րը հա վաք վել են այս կառույցի շուրջ՝ փոր ձելով ի րենց կյան քը հե տաքր քիր
դարձ նել ու ի րենց ներդ րումն  ու նե նալ բու հի զար գաց ման գոր ծում:

Ն կա րիչ նե րի մի ութ յան մե ծ ցու ցաս րա հում բաց վել է բժիշկ-նկա րիչ նե րի ցու-
ցա հան դես՝ «Ա րա րում են բժիշկ-գե ղան կա րիչ Ա րամ Շահ վերդ յա նի կո լե գա-
նե րը և  զար մի կ նե րը խո րագ րով: Ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցող բժիշկ-նկա-

րիչ նե րի մե ծ մասն աշ խա տում է մե ր հա մալ սա րա նում: Բ ժիշկ-գիտ նա կան, 
ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ, պե տա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, դի վա-

նա գետ, տա ղան դա վոր գե ղան կա րիչ, 1937-ի զոհ Ա րամ Սեր գե յի Շահ վերդ-
յա նը խորհրդային իշխանության ամե նադժվա րա գույն տա րի նե րին (1936-37 

թթ.) ղե կա վա րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը:

 Հա մաշ խար հա յին բան կի ռազ մա վա րութ յան և  գոր ծառ նութ յուն նե րի 
տնօ րեն տի կին Մա րիամ Ջ. Շեր մա նը և Հա րա վա յին Կով կա սի գրա սեն-
յա կի տնօ րեն տի կին Մեր սի Տեմ բոնն այ ցե լե ցին ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն 
ու սումն  ա կան կենտ րոն: Այն ստեղծ վել է 2015-ին՝ հա մաշ խար հա յին 
բան կի «Կր թութ յան ո րակ և հա մա պա տաս խա նութ յու ն (APL2) ծրագ-
րի շրջա նա կում: Հա մաշ խար հա յին բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
քննարկ վել են կենտ րո նի հե տա գա զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե-
րը:

ԵՊԲՀ քո լեջն ընդ լայ նել է մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
շրջա նա կը։ Հաշ վի առն լով առ կա պա հան ջար կը, ինչ պես նաև՝ ար ձա գան քե լով դի-
մորդ նե րի շրջա նում ա ռա ջա ցած մե ծ հե տաքրք րութ յա նը՝ քո լե ջում ար դեն գոր ծող 
Ատամն  ա տեխ նի կա կան գործ  և   Բու ժա կան գործ մաս նա գի տութ յուն նե րին 
ա վե լա ցել են ևս ե րեք՝  Քույ րա կան գործ, Դե ղա գոր ծութ յուն և Լա բո րա տոր
ախ տո րո շում մաս նա գի տու թուն նե րը։

 Հու նի սի 1-ին՝ երե խա նե րի պաշտ պա նութ յան մի  ջազ գա յին օր վա առ թիվ,
ժա մը 11.00-ին « Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցում ման կա կան և  նո րած նա յին
վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում բացվեց նոր մաս նա շենք: Կենտ րո-
նի ընդ լայ նու մը հե տաքր քիր նա խա պատ մութ յուն ու նի: Ն շենք, որ 2016-ին
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի բժիշկ նե րը պարգ ևատր վել 
են ՀՀ նա խա գա հի կող մի ց և ս տա ցել դրա մա կան պարգև: Ն շա նա կա լի
ա վան դի հա մար ստա ցած դրա մա կան պարգ ևը բժիշկ նե րը փո խան ցել 

են հի վան դա նո ցին, ո րի արդ յուն քում նա խա ձեռ նութ յա նը մի ա ցել են ան հատ ներ ու կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
ին չի շնոր հիվ այ սու հետև ման կա կան և նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նա ա ռա վել մե ծ քա նա կութ յամբ փոք րիկ նե րի բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րել: Վե րա նո րոգ ված մաս նա-
շեն քի բաց մա նը հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բա կում հա ջոր դեց տո նա կան մի  ջո ցա ռում՝ այնտեղ
բու ժում ստա ցող ե րե խա նե րի և ն րանց ծնող նե րի, բ ժիշկ նե րի մասնա կցութ յամբ:
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 Մա յիս յան տո նե րի ա ռի թով հա մալ-
սա րա նի դա սա խոս նե րից և  ու սա-
նող նե րից բաղ կա ցած պատ վի րա-
կութ յու նը ե ռօր յա այ ցով Ար ցա խում 
էր:
 « Մենք Արցախի ա ռող ջա պա հու-

թյան նա խա րա րի հետ նա խա տե սում 
ենք Ղա րա բա ղում մի  մե ծ ծրա գիր 
ի րա կա նաց նել, ո րում նե րառ ված են 
մի  ջո ցա ռումն  եր, գի տա կան ու կրթա-
կան ծրագ րեր և, ի հար կե, գործ նա-
կան պա րապ մունք ներ։ Այ սինքն այն 
ա մե  նը, ինչ այ սօր ի րա կա նաց նում 
են մե ր կլի նի կա կան պրո ֆե սոր նե-
րը, -նշում է Ա. Մու րադ յա նը։
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ներ կա-

յա ցու ցիչ ներն ի րենց հետ ոչ մի այն 
գի տե լիք ներ էին տարել, այլև ե րե-
խա նե րի հա մար նա խա տես ված 
հար յու րա վոր շրջա նակ ներ, ինչ պես 
նաև  հոլ տե րի սար քա վո րումն  եր։
Այ ցի նպա տակն էր Ար ցա խում ներ-

կա յաց նել բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ոչ մի այն բու ժա կան, այլև գի տա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Մայիսի 8–ը Շուշիի ազատագրման օրն է:Մայիսի 8–ը Շուշիի ազատագրման օրն է:
«Հարսանիք լեռներում» օպերացիայի «Հարսանիք լեռներում» օպերացիայի 

արդյունքում արդեն քառորդ արդյունքում արդեն քառորդ 
դար Ղազանչեցոց եկեղեցում դար Ղազանչեցոց եկեղեցում 

հնչում են զանգերը:հնչում են զանգերը:
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Մեր այս տեղ լի նե լը ոչ թե դրվա գա յին օգ նութ յուն պետք է լի նի, այլ 
հա մա կարգ ված աշ խա տանք, փոր ձի փո խա նակ ման փոխ շա հա վետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն: Տ պա վոր ված ենք՝ տես նե լով այն ա մե  նը, ինչն ի րա-
կա նաց վում է Ար ցա խի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում. այն օ րի նակ
կա րող է հան դի սա նալ շատ երկր նե րի հա մար: Իսկ որ պես մաս նա գետ՝
կա րող եմ ա սել, որ այս տեղ աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց վում են բարձր
մա կար դա կով,- նշեց ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ ավելացնելով, որ կի րա ռա կան  
բժշկութ յան զար գաց ման և ժա մա նա կա կից կենտ րոն ու նե նա լուն զու գա-
հեռ՝ պետք է ան պայ ման բարձր մա կար դա կի վրա լի նի գի տա կան բա-
ղադ րի չը, որ պես զի կի րա ռա կան հատ վա ծը դառ նա ա վե լի ար դիա կան:
Այդ նպատակն էր հետապնդում Ս տե փա նա կեր տի հան րա պե տա կան

բժշկա կան կենտ րո նում ի րա կա նաց ված «Բժշ կա գի տութ յան նո րա րա-
րութ յուն ներն  ու  նվա ճումն  ե րը  թե մա յով գի տա ժո ղովը, որի ընթացքում 
ՀՀ-ից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց րին ի րենց փոր ձը:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ 
ԶՈՐԱՄԱՍՈՒՄ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի �  սա նող-
ական պատվիրակները 3 օր Ար ցա խ� մ 
էին:
 Այ դ ըն թաց ք� մ նրանք այ ցե լե ցին հի-

վան դա նոց ներ, թշնա մ�  կող մի ց հրթի-
ռա կոծ ված դպրո ց, մաս նակ ցե ցին 
գի տա ժո ղո վին և, բ նա կա նա բար, այ-
ցե լե ցին Ար ցա խ� մ տե ղա կայ ված զո-
րա մա սե րից մե  կը: 
Այ ցե լ� թ յան ըն թաց ք� մ �  սա նող նե-

րը ծա նո թա ցան բա նա կա յին կյան քին, 
զին վոր նե րի ա ռօր յա յին: Այ ցե լ� թ յ�  նը 
հնա րա վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռեց նաև ա վե լի 
սերտ շփվե լ զին վոր նե րի հետ, ովքեր 
վստա հեց րին, որ ի րենց մար տա կան 
ո գին բարձր է և պատ րաստ են ծա ռա-
յե լ այն քան, ինչ քան անհ րա ժեշտ կլի-
նի: Օրվա ամե նաանակնկալ �  հ� զիչ 
պահը ապագա բժշկ� հի Նաիրայի 
հանդիպ� մն  էր ծառայ� թյան մե ջ
գտնվող եղբորը:
Ու սա նող նե րն այ ցե լեցին նաև 

 Մար տ�  ն�  դպրո ց� մ 2016 թվա կա նի 
ապ րի լին վի րա վոր ված ե րե խա նե րին։ 
  Ու սա նող ներն �  պատ վի րա կ� թ յան 
ան դամն  ե րը նաև ֆ� տ բոլ խա ղա ցին 
ղա րա բաղ ցի դպրո ցա կան նե րի հետ � ,
որ քան էլ ջա նա ցին, մի և ն� յն է` պարտ-
վե ցին։

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 
ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅԱ ՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԱՐ ՑԱ ԽԻ  

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ  ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ  ԲԱ ԿՈ  ՍԱ ՀԱԿ ՅԱ ՆԸ

Պատ վի րա կ� թ յան կազ մ� մ էին ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա յի 20 ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ՝ �  րո-Պատվիրակ�թյան կազմ�մ էին ԵՊԲՀ պրոֆեսորական պոլիկլինիկայի 20 առաջատար մասնագետներ՝ �րո-տ վի րա կ� թ յան կազ մ� մ էին ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա յի 20 ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ՝ �  րո-Պատ վի րա կ� թ յան կազ մ� մ էին ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա յի 20 ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ՝ �  րո-
լոգ, թո քա բան, սրտա բան, նյար դա վի րա բ� յժ, էն դոկ րի նո լոգ, ակ նա բ� յժ, �  ռ� ց քա բան,քաբան, սրտաբան, նյարդավիրաբ�յժ, էնդոկրինոլոգ, ակնաբ�յժ, �ռ�ցքաբանլոգ, թո քա բան, սրտա բան, նյար դա վի րա բ� յժ, էն դոկ րի նո լոգ, ակ նա բ� յժ, �  ռ� ց քա բան,քա բան, սրտա բան, նյար դա վի րա բ� յժ, էն դոկ րի նո լոգ, ակ նա բ� յժ, �  ռ� ց քա բան

ա լեր գո լոգ, ի մ�  նո լոգ, նեո նա տո լոգ, մաշ կա վե նե րո լոգ, ով քեր բաց դռնե րի օր կազ մա կեր պե ցին ալերգոլոգ, իմ�նոլոգ, նեոնատոլոգ, մաշկավեներոլոգ, ովքեր բաց դռների օր կազմակերպեցինա լեր գո լոգ, ի մ�  նո լոգ, նեո նա տո լոգ, մաշ կա վե նե րո լոգ, ով քեր բաց դռնե րի օր կազ մա կեր պե ցին ա լեր գո լոգ, ի մ�  նո լոգ, նեո նա տո լոգ, մաշ կա վե նե րո լոգ, ով քեր բաց դռնե րի օր կազ մա կեր պե ցի
այ ցե լ�  նե րի հա մար՝ տրա մադ րե լով անհ րա ժեշտ բժշկա կան խորհր դատ վ� թ յ� ն, իսկ հա ջորդ օ րը՝ այցել�ների համար՝ տրամադրելով անհրաժեշտ բժշկական խորհրդատվ�թյ�ն, իսկ հաջորդ օրը՝այ ցե լ�  նե րի հա մար՝ տրա մադ րե լով անհ րա ժեշտ բժշկա կան խորհր դատ վ� թ յ� ն, իսկ հա ջորդ օ րըայ ցե լ�  նե րի հա մար՝ տրա մադ րե լով անհ րա ժեշտ բժշկա կան խորհր դատ վ� թ յ� ն, իսկ հա ջորդ օ րը՝ 

բ�  ժաշ խա տող նե րի հա մար գի տա ժո ղով:բ�  ժաշ խա տող նե րի հա մար գի տա ժո ղով:
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Նախաձեռնություն   դրսևորելով   մի անալ Դինա  Մայրեդի 
ղեկավարած՝ քաղց կե ղի դեմ պայ քար ի րա կա նաց նող
UICC կազ մա կեր պութ յա նը՝ բժշկական համալսարանը 
հրավիրել էր Հորդանանի արքայադստերը, ում եռօրյա 
այցը չափազանց արդյունավետ եղավ և հյուրի, և նրան 
հյուրընկալողների համար:
Արքայադստեր այցելության առաջին հասցեն 

Մուրացան հիվանդանոցային համալիրն էր:

 Դի նա Մայ րե դի կա պը քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի հետ
ու նի իր պատ ճա ռը: Ն րա տղա յի մոտ, ով ար դեն հա մալ-
սա րա նում է սո վո րում, եր կու տա րե կա նում քաղց կեղ էր
հայտ նա բեր վել: Ար քա յա դուստ րը, ներ կա յաց նե լով իր
օ րի նա կը, ընդգ ծում է, որ հատ կա պես սկզբնա կան փու-
լում հի վան դութ յան դեմ պայ քա րը դյու րին չէ, բայց այն
հնարավոր է հաղ թա հա րել՝ շնոր հիվ չնա հան ջող պայ-
քա րի:
Այ ցի ըն թաց քում Դի նա Մայ րե դը սե փա կան փոր ձով

լավ հաս կա նա լով քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի բար դու-
թյուն նե րը՝ ոչ մի այն քա ջա լե րում էր ծնող նե րին՝ ներ-
կա յաց նե լով հի վան դութ յան բուժ ման հու զա կան կող մը,
այլև խո սում էր բուժ ման նո րա գույն հնա րա վո րութ յուն-
նե րի մա սին, ո րոնք առ կա են  Հա յաս տա նում:
 Քաղց կե ղի վե րահսկ ման մի  ջազ գա յին մի ութ յան նա-

խա գահն այ ցե լեց նաև ՀՀ ԱՆ Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար-
յու նա բա նա կան կենտ րոն, շրջեց բա ժան մունք նե րում:
 Այ նու հետև,  Հե րա ցի ա վագ դպրո ցում մաս նակ ցեց 

ծա ռա տուն կի, ինչ պես նաև ներ կա գտնվեց «Իզ մի րլ-
յա ն բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա յի բա ժան մուն քին
լա զե րա յին նո րա գույն սար քի նվի րատ վութ յան մի  ջո-
ցառ մա նը:

Հորդանանի արքայադստերը հյուրընկալեց
բժշկական համալսարանը

Դի նա Մայ րե դը Քաղց կե ղի վե րահսկ ման մի -
ջազ գա յին մի ութ յան (Union for International 
Cancer Control, կրճատ՝ UICC)՝ ազ գութ յամբ 
ա րաբ ա ռա ջին նա խա գահն է: Այս կա ռույ ցը 
հիմն  ադր վել է 1933-ին, Ժն ևում և մի ա վո րում 
է 155 երկ րի 950 կազ մա կեր պութ յուն: Դի նա 
Մայ րե դը ճա նաչ ված և սիր ված է ա րա բա կան 
աշ խար հում, նա բազ մի ցս ե լույթ է ու նե ցել 
ՄԱԿ-ի, Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան և այլ հե ղի նա կա վոր ամ-
բիոն նե րից: Ար քա յա դուստ րը եր կար տա րի ներ 
ղե կա վա րել է  Հու սե յին թա գա վո րի՝  քաղց կե ղի 
դեմ պայ քա ր իրականացնող հիմն  ադ րա մը և 
իր գոր ծու նեութ յամբ նպաս տել է  Հոր դա նա նում 
ու ռուց քա բա նութ յան զար գաց մա նը:
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Այնուհետև համալսարանում մե կ նար կած քաղց կե ղը 
հաղ թա հա րած մարդ կանց մաս նակ ցութ յամբ կոնգ րե-
սում Դի նա Մայ րե դը հան դես ե կավ « Քաղց կե ղը վա րա-
կիչ չէ, սերն է վա րա կի չ թե մա յով զե կուց մամբ:

Հոր դա նա նի ար քա յա դուստ րը նշեց, որ Հա յաս տան այ-
ցե լե լու հնա րա վո րութ յու նը բաց չի թո ղել ոչ մի այն հի-
վան դութ յան դեմ պայ քա րող նե րին, նրանց հա րա զատ-
նե րին ա ջակ ցե լու, ո լոր տի զար գաց մա նը նպաս տե լու, 
այլև Հոր դա նա նում հայ կա կան հա մայն քին և հա յե րին 
շատ մոտ լի նե լու պատ ճա ռով:

 Մի ջո ցառ մա նը ե լույթ ու նե ցավ նաև Ա մե  րի կա յի կլի նի-
կա կան ու ռուց քա բա նութ յան մի ութ յան մի  ջազ գա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի կո մի  տեի նո րըն տիր ղե կա վար, Հնդ-
կաս տա նի ու ռուց քա բա նների մի ութ յան փոխ նա խա գահ
Դի նեշ  Փենդ հար քա րը:
Կոնգ րեսն ա ռանձ նա հա տուկ էր նրա նով, որ քաղց կեղ 

ու նե ցող մարդ կանց խնդիր նե րի մա սին խո սե ցին հենց 
նրանք, ով քեր հաղ թա հա րել են այդ ծանր հի վան դու-
թյու նը:

Էդ գար Գ յան ջում յա նը,  Վար դու հի  Սարգս յա նը, Ա նա-
հիտ Բար սեղ յա նը, Մա նիկ Տեր-Գ րի գոր յա նը ներ կա յաց-
րին ի րենց պատ մութ յուն նե րը: Ն րանց խոս քով՝ շատ 
կար ևոր է, որ  հի վան դութ յու նը հաղ թա հա րե լիս մար դիկ 

 Հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի 
ո րոշ մամբ  Դի նա  Մայ րե դին շնորհ վեց 
ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չ� մ:

Հորդանանի արքայադստեր այցից մե կ ամի ս 
անց Հոր դա նա նի Հա շիմ յան

Թա գա վո ր, թ յ,  նից ստա ցվեց
պաշ տո նա կան տեղեկատվ, թյ, ն այն մասին, 

որ Հորդանան, մ պաշ տո նա պես 
ճա նաչ վել է բժշկա կան բո լոր

մաս նա գի տ, թ յ, ն նե րով ԵՊԲՀ բա զա յին
կրթ, թ յան ո րա կա վո ր,  մը:

Ի դեպ՝ մի նչ այժմ բժշկա կան հա մալ սա րա ն, մ
կրթ, թ յ, ն են ստացել հոր դա նա նցի մե ծաթիվ 

,  սա նող նե ր, ով քեր ա վար տե լ, ց հե տո 
հա ջո ղ, թ յամբ մաս նա գի տա կան 

գոր ծ,  նե, թ յ, ն են ծա վա լել ի րենց երկ ր, մ:

ԵՊԲՀԵՊԲՀ––Ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ Ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՃԱՆԱՉՎԵՑ ՆԱԵՎ ՀՈՐԴԱՆԱՆՈՒՄՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՃԱՆԱՉՎԵՑ ՆԱԵՎ ՀՈՐԴԱՆԱՆՈՒՄ

ի րենց մի այ նակ չզգան, կա րո ղա նան բարձ րա ձայ նել
ի րենց խնդիր նե րի մա սին և հա մա տեղ հաղ թա հա րել
դրանք:



Բա րե կե ցիկ կյան քը թո ղած և Սու դա նի Նու բա լեռ նե րում 
օ րա կան 20 վի րա հա տութ յուն կա տա րող Թոմ  Քա թի նա յի 
օ րի նակն ա ռա վել քան ու սու ցո ղա կան է ապագա 
բժիշկների համար: Բժշ կութ յունն, առ հա սա րակ, ա մե  նա-
մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յունն է, ա ռա քե լութ յուն, 
որն ա ռա ջին հեր թին են թադ րում  է բարձր պա տաս խա-
նատ վութ յուն և նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն: «Ավ րո րա
մրցա նա կի հա վակ նորդն իս կա պես բա ցա ռիկ մար դա սի-
րա կան գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց նում՝ պա տաս խա-
նատ վութ յուն կրե լով հա զա րա վոր մարդ կանց բժշկա կան 
օգ նութ յան հա մա ր: 
«Ես գեր մարդ-բժիշկ չեմ, ես ձեզ նման ու սա նող էի 25-30 

տա րի ա ռաջ: Ե թե դուք հե տաքրքր ված եք այս գոր ծով, 
դուք էլ կա րող եք ա նել այն:  Յու րա քանչ յուր մարդ կա րող 
է այս գոր ծով զբաղ վել. ըն դա մե  նը կամ քի և  ցան կութ յան 
հարց է: Այս աշ խա տան քը շատ հե տաքր քիր է և ուժ է տա-
լի ս,- հան դիպ ման սկզբում ա սաց Քա թի նան:
«Ավ րո րա մրցա նա կի հա վակ նոր դը մի այն խիստ ան-

հրա ժեշ տութ յան դեպ քում է թող նում Նու բա յի լեռ նե րը:
 Նու բա յի բնա կիչ նե րը, սա կայն, ա նօգ նա կան չեն մն ա ցել: 
Ե րեք հայ բժիշկ ներ մե կ նել են Նու բա յի լեռ ներ՝ ժա մա-
նա կա վո րա պես փո խա րի նե լու բժիշկ  Թոմ  Քա թի նա յին
և  շա րու նա կե լու նրա մար դա սի րա կան ա ռա քե լութ յու-
նը, ո րի շնոր հիվ բազ մա թիվ մար դիկ են փրկվել: Գն դա-
պետ Գ ևորգ Ոս կան յա նը, մա յոր  Հայկ  Հով հան նիս յա նը 
և  գի նե կո լոգ Ար մի  նե  Բար խու դար յա նը, ով քեր տա րի-
ներ շա րու նակ ծա ռա յում են խա ղա ղու թյա նը, ոչ մի  րո պե 
չեն վա րա նել, երբ ի մա ցել են, որ ի րենց կա րի քը կա՝ թե-
կուզ աշ խար հից կտրված մի  վայ րում:  

 Դա սա խո սութ յու նից ան մի  ջա պես հե տո նա այ ցե լեց
ԵՊԲՀ « Հե րա ցի թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցում վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում ստա ցող զին վոր նե-
րին: Մր ցա նա կի հա վակ նոր դը զրու ցեց տղա նե րի հետ,
ծա նո թա ցավ սի մուլ յա ցիոն ու սումն  ա կան կենտ րո նի
հնա րա վո րութ յուն նե րին:
Բ ժիշ կը նշեց, որ նախ քան  Հա յաս տան գա լը մե ր երկ րի

մա սին տե ղե կութ յուն ու ներ ԱՄՆ-ում բնակ վող և  աշ խա-
տող հա յազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շնոր հիվ: Նա հա վե-
լեց, որ տպա վոր ված է ջերմ մթնո լոր տով, ո րը նրան ստի-
պում է իրեն զգալ ինչ պես տա նը:

Թոմ Քաթինան բժշկական համալսարանում
հանդիպեց ապագա բժիշկներին

«Երբ աշխատանքը շատ հետաքրքիր է և ուժ է տալիս»:
«Ավ րո րա մրցա նա կի հա վակ նորդ բժիշկ  Թոմ 

 Քա թի նան բժշկա կան հա մալ սա րա նում անց-
կաց ված դա սա խո սութ յան ըն թաց քում ա պա գա 
բժիշկ նե րին ներ կա յաց րեց Սու դա նի պա տե րազ-
մա կան  վիճակում Նու բա լեռ նե րում աշ խա տե լու 
իր փոր ձա ռութ յու նը:
 Տա րի ներ շա րու նակ բժիշկն աշ խա տում է 

«Գ թութ յան մայ ր հի վան դա նո ցում:  Թոմ
 Քա թի նան մի ակ վի րա բույժն է 750 հա զար բնա-
կիչ ու նե ցող մի  տա րա ծաշր ջա նում, որն իր չա փե-
րով հա վա սար է Ավստ րիա յին։

ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ  Թոմ 
 Քա թի նան այ ս�  հետև կհա մալ րի բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տոր նե րի շար քը:

Ի դեպ՝ Ավրորա մարդասիրական նա-
խաձեռն� թյան 2017 թվականի մրցանակը շնորհ-
վեց բժշկական համալսարանի պատվավոր պրո-
ֆեսոր, Ն� բայի լեռնային բնակավայրեր� մ 
կամավոր բժշկական-մարդասիրական գործ� -
նե� թյ� ն իրականացնող ամե րիկացի բժիշկ 
Թոմ Քաթինային, � մ ան� նը, որպես հաղթող, 
հայտարարեց Շարլ Ազնավ� րը:
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 Հա յաս տա նում Ի րա նի ար տա կարգ
և լիա զոր դես պան Սե յեդ Քա զեմ
 Սա ջա դիի գլխա վո րած պատ վի րա-
կութ յան հան դի պու մը բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում սո վո րող ի րան ցի
ու սա նող նե րի հետ նպա տակ ու ներ
ա ռա վել ընդգ ծել եր կու երկր նե րի
հա մա գոր ծակ ցութ յունը՝ ուղղ ված 
կրթութ յան և  գի տութ յան զար գա ց-
մանը:
Հանդիպման ընթացքում

ընդգծվեց, որ բու հի ղե կա վա րու թյու-
նը հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ-
նում ի րան ցի ու սա նող նե րի կող մի ց

բարձ րաց ված թե ու սումն  ա կան գոր-
ծըն թա ցին վե րա բե րող, թե կե ցու-
թյան հետ կապ ված հար ցե րին։
Շնոր հա կա լութ յուն հայտ նելով

Ի րա նի դես պա նութ յա նը՝ ի դեմս
դես պա նի՝ սերտ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հա մար, ընդգ ծե լով, որ ո րակ-
յալ կրթութ յան ա պա հո վումն  ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն է՝ Ա. Մուրադյանը
նշեց, որ այդ իսկ պատ ճա ռով մե ր
հա մալ սա րա նի նպա տակն է պատ-
րաս տել մի  ջազ գա յին չա փա նի շե րին
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ,
ով քեր կկա րո ղա նան ի րենց ու րույն

տե ղը գտնել բժշկա կան ցան կա-
ցած հար թա կում։
Հա յաս տա նում Ի րա նի ար տա-

կարգ և  լիա զոր դես պան  Սե յեդ 
Քա զեմ  Սա ջա դին պատ րաս տա-
կա մութ յուն հայտ նեց ընդ լայ նել 
առ կա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
բժշկա գի տութ յան մի  շարք ուղ-
ղութ յուն նե րով:
Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք 

բեր վեց պար բե րա կան դարձ նել 
նման հան դի պումն  ե րը՝ ու սա նող-
նե րի խնդիր նե րին ու ծրագ րե րին 
ա ռա վել օ պե րա տիվ լու ծում տա լու 
նպա տա կով:
Ո րոշ վեց նաև ա ռա ջի կա յում 

կազ մա կեր պել Ի րա նի մշա կույ-
թին նվիր ված օր:  Մի ջո ցա ռու մը 
հնա գույն մշա կույթ ու նե ցող եր կիրն 
ա ռա վել ճա նա չե լի կդարձ նի հայ և  
ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րին:
Հան դիպ ման ըն թաց քում ե լույթ 

ու նե ցան նաև ու սա նող նե րը՝ ներ-
կա յաց նե լով ի րենց կրթա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րը:
Ն շենք, որ ԵՊԲՀ-ում Ի րա նից 

ժա մա նած ու սա նող նե րը սկսել են 
կրթութ յուն ստա նալ դեռևս 1990-ից, 
իսկ 2000-ին նրանց թի վը էա կա նո-
րեն ա վե լա ցել է։

Իրանի դեսպանը հանդիպել է ԵՊԲՀ
իրանցի ուսանողներին

Հ ն մ Ի նի կ ձ վ ծ ե մն կ ն
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Քննարկվեցին համագործակցության
ընդլայնման հնարավորությունները

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յա նը և ՀՀ-ում  Սի րիա յի 
Ա րա բա կան  Հան րա պե տութ յան գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր 
հա վա տար մա տար Մ. Իս սամ  Նա յալն օ րերս քննար կե ցին 
բժշկա գի տութ յան ո լոր տում եր կու երկր նե րի հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն նե րին առնչ-
վող հար ցե րը:  Հան դիպ ման ըն թաց քում ընդգծ վեց այն
փաս տը, որ սի րիա ցի ու սա նող ներն ի րենց ա ռանձ նա հա-
տուկ տեղն ու նեն բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րող
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի շար քում: Ն րան ցից շա տերն 
աչ քի են ընկ նում բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ, ով քեր բժիշկ 
դառ նա լու դժվա րին գոր ծում ջանք ու ե ռանդ չեն խնա-
յում:  Ռեկ տորն իր գո հու նա կութ յու նը հայտ նեց  Սի րիա յի 
ու սա նո ղա կան մի ութ յան հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի 
աշ խա տան քից՝ ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի հետ սերտ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա մար:  Նա շեշ տադ րեց, որ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի նպա տակն է՝ ա ռա ջին հեր թին պատ րաս-
տել մի  ջազ գա յին մա կար դա կի մրցու նակ մաս նա գետ ներ:
 Ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տար Մ. Իս սամ  Նա յալն 

իր հեր թին նշեց, որ ու սա նող նե րի բարձ րաց րած հար ցե րը
ներ կա յաց վում են հա մալ սա րա նի մի  ջազ գա յին գոր ծու-
նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի բա ժին, ո րի աշ խա տա-
կից նե րը հետ ևո ղա կան են բո լոր հար ցե րի լուծ ման գոր-
ծում:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար վեց 
նաև ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի բա րե լավ ման, հա մա-
տեղ կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև
բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով  Սի րիա յից 
 Հա յաս տան ե կող ու սա նող նե րի թվի ա վե լաց ման հնա րա-
վո րութ յուն նե րին:

Հ ն ի մ ն ն մ ն ձ կ վե
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Շ վե դիա յի  Յոն շո փինգ քա ղա քի տա-
րա ծաշր ջա նա յին տնօ րեն Ագ նե տա
 Ջանս մի  րի գլխա վո րած պատ վի րա-
կութ յան հետ ԵՊԲՀ-ում քննարկ վե-
ցին երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան
հնա րա վո րութ յուն նե րի առն չութ յամբ
հար ցե րը, քա նի որ հան դիպ ման
ա ռանց քում էր մի ջ տա րա ծաշր ջա նա-
յին հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու-
մը հան րա յին ա ռող ջութ յան, ա ռող ջա-
պա հութ յան և կր թութ յան, բժշկա կան
օգ նութ յան կազ մա կերպ ման ո լորտ նե-
րում: 
 Կար ևո րե լով ու սա նող նե րի և

 դա սա խո սա կան կազ մի  հա մար փոր ձի
փո խա նակ ման և  վե րա պատ րաստ ման
շա րու նա կա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա-
ցու մը՝ հյու րե րին ներ կա յաց վեց բուհի
գոր ծու նեու թյան հիմն  ա կան ուղ ղու-
թյուն նե րը և  մի  ջազ գայ նաց մանն ուղղ-
ված աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի և Շ վե-
դիա յի  Յոն շո փինգ քա ղա քի մար զա-
յին խորհր դի մի ջև հա մա գոր ծակ ցութ-
յունն ար դեն մի  քա նի տար վա պատ-
մութ յուն ու նի: 2014-ի դեկ տեմ բե րին
կնքված փո խըմբռն ման հու շագ րի
նպա տակն էր՝ ամ րապն դել հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը եր կու տա րա ծաշր-
ջան նե րի բու ժանձ նա կազ մե րի մի ջև: 
 Հու շագ րի կնքմամբ ամ րապնդ վում էր
հայ-շվե դա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը, ո րի հիմ քը դրվել է դեռևս 1988-ին,
երբ շվեդ բա րե գործ ներ՝ ա մու սին ներ
Ուլֆ և  Մար գա րե տա Սթ րոմ բերգ նե րի
ղե կա վա րութ յամբ օգ նութ յան ծրա գիր
ի րա կա նաց վեց Եր ևա նի թիվ 4 ման-
կա կան՝ այժմ՝ « Մու րա ցա ն հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րում:
Ծ րագ րի աշ խա տանք նե րին ծա-

նո թա նա լու նպա տա կով Ուլֆ և

 Մար գա րե տա Սթ րոմ բերգ նե րը բազ-
մի ցս այ ցե լել են հա մալ սա րա նա կան
հի վան դա նոց:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան
շրջա նակ նե րում Շ վե դիա յից
 Հա յաս տան են ժա մա նել ա վե-
լի քան 30 տար բեր մաս նա գետ ներ:
 Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով
 Հա յաս տա նից Շ վե դիա է մե կ նել 23
բժիշկ: 
 Մինչ օրս շվեդ մաս նա գետ նե-

րի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կերպ-
վել են տասն յակ քա ղա քա յին և
 հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան հա-
մա ժո ղովն  եր:
Ն շենք նաև, որ այս տար վա փետր-

վա րին ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րը մաս-
նակ ցել են  Յոն շո փին գում անց կաց-
ված մի կ րո հա մա կար գե րի փա ռա տո-
նի ն:

Երկկողմ համագործակցությունը
շարունակվում է

Կորեական պատվիրակությունը
 բժշկական համալսարանում

 Հա րա վա յին Կո րեա յի Չաում բժշկա կան կենտ րո-
նի նա խա գահ Ռի Դոնգ-Մո յի գլխա վո րած պատ վի-
րա կութ յա ն այցի նպատակը ոչ մի այն փորձի փո-
խա նակումն  էր, այլև ա պա գա յում հա մա տեղ ու սում-
նա կան և կ լի նի կա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 

հստակ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք 
բերելը: Կո րեա կան պատ վի րա կութ յու նը 
 Հա յաս տա նում էր Հա յաս տա նի զար-
գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն ներ (IDeA) 
հիմն  ա դրա մի  հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նա կում։

հ կ մ ն վ վ ծ ննե ձե
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ԵՊԲՀ-ն Գերմանիայում կայացած
ց ցմի ջազգային ցուցահանդեսում

 Գեր մա նիա յի կրթութ յան և հե տա զո տութ յուն նե րի դաշ նա-
յին նա խա րա րութ յու նը Բեռ լի նում կազ մա կեր պել էր «Study
World 12-րդ մի  ջազ գա յին կրթա կան ցու ցա հան դե սը, ո րին 
մաս նակ ցե ցին շուրջ 150 հա մալ սա րան ներ և կր թա կան
կազ մա կեր պութ յուն ներ՝ ա վե լի քան 25 երկ րից:
 Գեր մա նիա յում Հա յաս տա նի դես պա նութ յան ու DAAD 

գեր մա նա կան ա կա դե մի ա կան փո խա նակ ման ծա ռա-
յութ յան ա ջակ ցութ յամբ ա ռա ջին ան գամ գոր ծեց նաև 
 Հա յաս տա նի տա ղա վա րը, որ տեղ իր տեղն ու ներ նաև Երե-
վա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը:
  Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի պետ Ան նա 

 Ղա զար յա նի գլխա վո րութ յամբ ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յաց րին 
ԼՕՌ ամ բիո նի ա սիս տենտ  Լո րա  Շու քուր յա նը, նյար դա բա-
նութ յան ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Սար գիս Աբ-
րա համ յա նը և  էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր  Կա րի նե  Մի նաս յա նը:
 Ցու ցա հան դե սի մաս նա կից նե րին և  ա պա գա ու սա նող-

նե րին հե տաքրք րում էին մե ր հա մալ սա րան ըն դուն վե լու
կար գը, ֆա կուլ տետ նե րը, կե ցութ յան ծախ սերն ու պայ ման-
նե րը, ինչ պես նաև՝ այլ բու հե րից ԵՊԲՀ տե ղա փոխ վե լու
հնա րա վո րութ յուն նե րը:
  Հա յաս տա նի մա սին պատ մող նյու թե րի շնոր հիվ ցու ցա-

հան դե սի այ ցե լու նե րը ծա նո թա ցան մե ր երկ րի պատ մու-
թյանն ու մշա կույ թին:
 Ցու ցա հան դե սի հա յաս տան յան մյուս մաս նա կից բու հերն 

էին Եր ևա նի պե տա կան և  Հա յաս տա նի ա մե  րիկ յան հա-
մալ սա րան նե րը:

հ ն ե ի ե նե ծ ն ն մե ե կ ի մ

Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ-
հա նուր մի ութ յան կենտ րո նա կան
խորհր դի ան դամ, Թո մաս Ջե ֆեր սո-
նի համալսարանի ուլտ րա ձայ նա յին
և ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա կան
ինս տի տու տի ղե կա վար, ԱՄՆ-ի
ա ռա ջա տար ռա դիո լոգ, պրո ֆե սոր
Լ ևոն Նա զար յանն ար ժա նա ցել է
« Ժո զեֆ Հոլս մի  կլի նի կա կան նա-
խա ձեռ նո ղ մրցա նա կին:
Այս մրցա նա կը տրվում է այն ան-

հատ նե րին, ով քեր մե ծ ներդ րում
ու նեն ուլտ րա ձայ նա յին ախ տո րոշ-
ման զար գաց ման գոր ծում: Լ ևոն
 Նա զար յա նը մե  ծա պես նպաս տել
է ռա դիո լո գիա յի զար գաց մա նը,
ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի պատ-
րաստ մա նը: Ան վա նի բժիշկ-գիտ նա-
կա նը մաս նակ ցել է ա վե լի քան 450
դա սա խո սութ յուն նե րի աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րում:
Ն շենք, որ ԵՊԲՀ-ն  եր կար տա-

րի ներ հա մա գոր ծակ ցում է ԱՄՆ-ի
Ֆի լա դել ֆիա յի  Թո մաս  Ջե ֆեր սո ն
հա մալ սա րա նի ուլտ րա ձայ նա յին
և  ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա կան
ինս տի տու տի հետ:

Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ 
ԵՊԲՀ-ում 2000-ին բաց վեց ուլտ րա-
ձայ նա յին ու սու ցո ղա կան կենտ րոն, 
իսկ 2010-ին « Հե րա ցի հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցում՝ նոր 
հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա-
յի և մագ նի սա ռե զո նան սա յին հե-
տա զո տութ յան սար քե րով հա գե-
ցած ռա դիո լո գիա յի կենտ րոն: Այդ 
կենտ րոն նե րի բաց ման և հե տա-
գա աշ խա տան քա յին գոր ծըն թա-
ցում մե  ծա ծա վալ մաս նա գի տա կան 
և  ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն են 
ցու ցա բե րել ա մե  րի կա հայ գոր ծա-
րար-բա րե րար Նա զար Նա զար յա-
նը և ն րա որ դին՝ Լ ևոն Նա զար յա նը: 
 Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա-
նուր մի ութ յան և մաս նա վո րա պես՝ 
 Նա զար յան նե րի ըն տա նի քի ֆոն դի 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան շնոր-
հիվ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցը վերջերս հա մալր վեց նո րա-
գույն 1.5 տես լա հզո րութ յամբ մագ-
նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆով:

Շնորհավորում ենք մեր լավագույն բարեկամներից մեկին՝ բարձր պարգևի առիթով

Ամե րիկահայ պրոֆեսոր Լևոն Նազարյանը 
հեղինակավոր մրցանակի է արժանացել
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                 Միջազգային ճանաչում ունեցող
  ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորներ և այցելու-

Հա մաշ խար հա յին ճա նա չում 
ու նե ցող գիտ նա կան  Ֆի լիպ
 Ջեն թին ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր-
դի ո րոշ մամբ այ սու հետև կհա-
մալ րի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պատ վա վոր դոկ տոր նե րի շար քը:
Պ րո ֆե սո րը Հա յաս տա նում էր 

մա յի սի 20-21-ին կա յա նա լիք պտղի 
է խո կար դիոգ րա ֆիա յին նվիր ված 
հե ղի նա կա յին դա սըն թա ցին մաս-
նակ ցե լու նպա տա կով:
ՀՀ Ա ռա ջին տի կին Ռի տա 

 Սարգս յա նի հրա վե րով և ա ջակ-
ցութ յամբ Հա յաս տան այ ցե լած
պրո ֆե սո րը նա խածնն դա յին ախ-
տո րոշ ման աս պա րե զի ակ նա ռու 
գիտ նա կան նե րից է: Ն րա կող մի ց 
մշակ ված ֆե տո մե տ րիկ սանդ-
ղակ նե րը տե ղադր ված են ամ բողջ 
աշ խար հում օգ տա գործ վող յու րա-
քանչ յուր ուլտ րա ձայ նա յին սար-
քում:
Ֆի լիպ  Ջեն թին պտղի է խո կար-

դիոգ րա ֆիա յի հիմն  ա դիրն է, նաև
ման կա բար ձութ յու նում ուլտ րա ձայ-
նա յին հե տա զո տութ յա նը նվիր ված
34 դա սագր քի և  ա վե լի քան 154 
հրա պա րակ ման հե ղի նակ:
Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը նաև նա-

խածնն դա յին ախ տո րոշ ման խո-
շո րա գույն ու սու ցո ղա կան կայ քի՝
Fetus.net–ի հե ղի նակն է, ո րում 
տե ղադր ված են 20.000-ից ա վե լի
պատ կերներ, 600-ից ա վե լի տե սա-
հո լո վակներ, 2.700 հոդ ված՝ 3.000-
ից ա վե լի ա մե  նօր յա հա ճա խումն  ե-
րով՝ աշ խար հի 61 երկ րից: 216-ից 
ա վե լի հե ղի նա կա յին դա սըն թաց, 
1.000-ից ա վե լի դա սա խո սութ յուն, 
39 աս պի րանտ նա խածնն դա յին 
ախ տո րոշ ման աս պա րե զում. սա 
պրո ֆե սո րի գի տա ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յան ոչ ամ բող ջա-
կան ցանկն է:

2017-ի հու նի սի 1-ից պրո ֆե սոր
  Ֆի լիպ Ա գոփ   Ֆի լի պը կհան դի սա նա 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ու ռուց քա բա նութ յան և
 ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիոն նե րի այ-
ցե լու-պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սոր   Ֆի լիպ Ա գոփ   Ֆի լի պը 

Ո ւեյ նի   պե տա կան   հա մալ սա րա նի 
  Կար մա նոս   քաղց կե ղի   կենտ րո նի 
(  Դետ րոիտ, ԱՄՆ) բժշկա կան գծով 
փոխ նա խա գահն է, ու ռուց քա բա-
նութ յան և  ֆար մա կո լո գիա յի պրո-
ֆե սոր, գաստ րոին տես տի նալ և
 նեյ րոէն դոկ րին ու ռուց քա բա նութ յան 
ղե կա վա րը:
Մաս նա գե տը բժշկա կան կրթու-

թյուն է ստա ցել Բաղ դա դի հա մալ-
սա րա նում, կլի նի կա կան ֆար մա կո-
լո գիա յի և  ֆար մա կո գե նե տի կա յի
գծով աս պի րան տու րան ա վար տել է 
  Լոն դո նի հա մալ սա րա նում: Ու ռուց-
քա բա նութ յուն սո վո րել է Օքս ֆոր դի 
հա մալ սա րա նում և ՄԴ Ան դեր սոն
  քաղց կե ղի   կենտ րո նում: 
Պ րո ֆե սո րը գաստ րոի նես տի նալ և 

 նեյ րոէն դոկ րին ու ռուցք նե րի հա մաշ-
խար հա յին փոր ձա գետ է:   Նա ղե կա-
վա րում է հայտ նի   Հա րա վարևմտ յան 
ու ռուց քա բա նա կան խմ բի (SWOG)
են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի քաղց-
կե ղի կո մի  տեն:   Նա մի  ջազ գա-
յին հայտ նի պար բե րա կան նե րում
տպագր ված մի  քա նի հար յուր գի-
տա կան աշ խա տանք նե րի, գրքե րի 
և  հոդ ված նե րի հե ղի նակ է, ար ժա-
նա ցել է բազ մա թիվ մրցա նակ նե-
րի, մաս նա վո րա պես՝ հա մալ րել է 
Ա մե  րի կա յի լա վա գույն բժիշկ նե րի 
շար քը: 2011-15թթ. ճա նաչ վել է լա վա-
գույն բժիշկ, Ո ւեյ նի   հա մալ սա րա նի 
  քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի 
պատ վա վոր ղե կա վար:

  Մի նե սո թա յի հա մալ սա րա նի 
հե մա տո լո գիա յի, օն կո լո գիա յի 
և տ րանսպ լան տո լո գիա յի բաժ-
նի հա յազ գի գիտ նա կան Ա լեքս 
 Լա զար յա նը ԵՊԲՀ-ում հան դես 
ե կավ «Ար յու նաս տեղծ ցո ղու նա-
յին բջիջ նե րի փոխ պատ վաստ-
ման է վոլ յու ցիա ն թե մա յով դա-
սա խո սութ յամբ: Գիտ նա կա նը 
 Հա յաս տա նում էր Ռ. Յոլ յա նի 
ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ-
րո նում ի րա կա նաց ված ար յու-
նաս տեղծ ցո ղու նա յին բջիջ նե րի 
ա ռա ջին փոխ պատ վաստ մա նը՝ 
որ պես խորհր դա տու մաս նակ ցե-
լու նպա տա կով:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մե ն Մու րադ-

յանն Ա լեքս  Լա զար յա նին հանձ-
նեց ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սո րի 
կո չում՝ հույս հայտ նե լով, որ նոր 
սկզբնա վոր ված հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը շա րու նա կա կան կդառ-
նա:
Ա լեքս Լա զար յա նը բժշկա կան 

կրթութ յուն է ստա ցել ԵՊԲՀ-ում: 
Նախ քան 2012-ին Մի նե սո թա յի 
հա մալ սա րան տե ղա փոխ վե լը՝ 
նա ռե զի դեն տու րա է ան ցել Ք լիվ-
լեն դի հի վան դա նո ցա յին հիմ-
նադ րա մում: Ար յու նա բա նու թյան 
և  ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր-
տում նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն-
նե րի հաս նե լուց հե տո՝ բուհն 
ա վար տե լուց 20 տա րի անց, 
Ա.  Լա զար յա նը դա սա խո սութ յուն
կար դաց հա րա զատ բուհում:
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ԵՊԲՀ-ում դասախոսեց
Կոպենհագենի
համալսարանի

սննդաբանության
ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Սթին Սթենդերը

գիտնականները՝
պրոֆեսորներ

  Բեյ րու թի ա մե  րիկ յան հա մալ սա րա-
նի ման կա կան քաղց կե ղի կենտ րո նի
փոխտ նօ րեն, ման կա կան քաղց կե ղի հե-
տա զո տա կան ծրագ րի տնօ րեն, ման կա-
բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, ա նա տո-
մի ա յի, բջջի բիո լո գիա յի և  ֆի զիո լո գիա յի
ամ բիո նի դո ցենտ  Ռա յա  Սաա բը այ սու-
հետև կհան դի սա նա ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա-
նութ յան, ման կա կան ու ռուց քա բա նութ-
յան և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ամ բիոն-
նե րի այ ցե լու-պրո ֆե սոր:
Ա վար տե լով  Բեյ րու թի ա մե  րիկ յան հա-

մալ սա րա նը ( Լի բա նան), ստա նա լով
բժշկի ո րա կա վո րում, այ նու հետև անց-
նե լով ման կա բու ժութ յան օր դի նա տու րա
Դ յու կի հա մալ սա րա նի բժշկա կան կենտ-
րո նում և  ման կա կան ար յու նա բա նութ յան
և  ու ռուց քա բա նութ յան օր դի նա տու րա՝
 Սուրբ  Հու դա յի ման կա կան հե տա զո-
տա կան հի վան դա նո ցում՝  Ռա յա  Սաա բը 
հան դի սա նում է ման կա կան սար կո մա-
նե րի աշ խար հահռ չակ փոր ձա գետ:
Բա ցի այդ՝ նրա լա բո րա տո րիա յի գոր-

ծու նեութ յու նը նվիր ված է օն կո գե նե-
զի բիո լո գիա յի և  ու ռուցք սուպ րե սիա յի
ու սումն  ա սի րութ յա նը:  Նա հան դի սա նում
է նաև ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան
ար ևել յան և  մի  ջերկ րա ծով յան խմբի գի-
տա կան ղե կա վա րը, ո րը կազմ ված է 20
երկր նե րի քաղց կե ղի 80 կենտ րոն նե րից:
 Ռ. Սաաբը մի  քա նի տասն յակ գի տա-
կան աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի նակ է,
ո րոնք տպագր ված են հայտ նի գի տա-
կան ամ սագ րե րում, մաս նա վո րա պես՝
Cancer, Scientifi c Reports, Molecular and
Cellular Biology, International Journal of 
Cancer, Molecular Cancer Research, Devel-
opment, Cancer Research և  այլն:  Ռա յա
 Սաա բի թի մը հա մա գոր ծակ ցում է ԵՊԲՀ
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա մա-
լի րի քի մի ա թե րա պիա յի կլի նի կա յի հետ:
 Նա նաև ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց-
քա բա նութ յան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի
խորհր դի պատ վա վոր ան դամ է:

ԵՊԲՀ և Կո պեն հա գե նի
հա մալ սա րան նե րի մի ջև 
կնքված Է րազմուս+ երկ-
կող մա նի ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում  մա յի սի 16-17-ին 
 Կո պեն հա գե նի հա մալ սա-
րա նի սնն դա բա նութ յան ֆա-
կուլ տե տի պրո ֆե սոր Ս թին
Ս թեն դե րը 2 դա սա խո սու-
թյուն կար դաց:
Պ րոֆեսոր Ս. Ս թեն դե րը եր-

կար տա րի ներ ղե կա վա րել է 
խո լես տե րի նի և տ րանսճար-
պե րի փո խա նա կութ յա նը վե-
րա բե րող գի տա կան հե տա-
զո տութ յուն ներ: Ու նի 200-ից
ա վելի գի տա կան հրա պա րա կումն  եր:  Դա նիա յում սննդի 
արդ յու նա բե րութ յան մե ջ տրանսճար պե րի  օգ տա գոր ծու մը
կար գա վո րող օ րեն քի հե ղի նակ նե րից է:
 Մա յի սի 16-ին ԵՊԲՀ  հի գիե նա յի և  էկո լո գիա յի ամ բիո նում 

դա սա խո սութ յու նը նվիր ված էր սրտա նո թա յին հա մա կար գի 
հի վան դութ յուն ներին՝ հա մա ճա րա կա բա նութ յա նը, պա թո-
ֆի զիո լո գիա յին և  կան խար գել մա նը: 
 Մա յի սի 17-ին պրո ֆե սորն անդ րա դար ձավ «Արդ յու նա բե-

րա կան տրանսճար պե րի ան բա րեն պաստ ազ դե ցութ յու նը 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի վրա, դրանց տա րած վա ծութ յու-
նը մե ր ա ռօր յա սննդում.  հան րութ յա նը պաշտ պա նե լու ժա-
մա նակն է» թե մա յին:   Ի դեպ՝ դա սա խո սութ յուն ներն անգ լե-
րե նով էին:



ԵՊԲՀ տե ղագ րա կան ա նա տո մի ա յի և  օ պե րա տիվ վի-
րա բու ժութ յան ամ բիո նի և ու սա նո ղա կան խորհր դա րա-
նի կող մի ց կազ մա կերպ ված 2016-17 ու սումն  ա կան տար-
վա հեր թա կան ու սա նո ղա կան գի տա կան հա մա ժո ղո վի 
ըն թաց քում ներ կա յաց ված 60 զե կու ցու մի ց ընտր վե ցին 
լա վա գույն 12-ը:
Ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ող ջու-

նեց ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Սեմ յոն Օր դու յա նը: Այ-
նու հետև ներ կա յաց վե ցին տար վա ըն թաց քում ամ բիո նի 
կա տա րած ու սումն  ա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը:
Ժ յու րին նա խա գա հում էր վի րա բու ժութ յան թիվ 4 ամ-

բիո նի վա րիչ  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը:
Ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րեց Օ ֆել յա Պա լանջ յանը՝ 

« Սի նուս-լիֆ տին գ, 2-րդ  տե ղը՝ Զարուհի Գաբ րիել յանը՝ 
« Լեզ վի քաղց կե ղ, 3-րդ  տե ղը՝  Նարեկ Մար տի րոս յանը՝ 
«Ս տեն տա վո րու մ թե մա նե րով զե կու ցումն  ե րով: 

Բո լոր մաս նա կից նե րը պարգ ևատր վե ցին հա վաս տա-
գրե րով:

Ուսանողական գիտական համաժողովում
ներկայացվեց 60 զեկուցում

« Հա մալ սա րա նա կան ման կա բու ժութ յան ար դի 
խնդիր նե րը թե մա յով հա մա ժո ղո վը մե կ հար կի տակ 
էր հա մախմ բել ոչ մի այն մե ր երկ րի, այլև Շ վե դիա յի և 
 Ռու սաս տա նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին:
 Գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր ներ-

կա յաց նել հա մալ սա րա նա կան ման կա բու ժութ յան ա ռա-
վե լութ յուն ներն ու արդ յու նա վե տութ յու նը, ինչ պես նաև 
անդ րա դառ նալ այդ բնա գա վա ռի հիմն  ախն դիր նե րին:
 « Հա մալ սա րա նա կան ման կա բու ժութ յան վե րա բեր յալ 

ա ռա ջին հա մա ժո ղո վի նպա տակն է արժ ևո րել և խ րա-
խու սել ման կա բույ ժի ա մե  նօր յա, ան չափ կար ևոր աշ-
խա տան քը,- լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում նշեց ԵՊԲՀ 
ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Նու նե  Բաղ դա սար յա նը:

Շ վե դիա յից ժա մա նած պրո ֆե սոր ներ  Սի մոն 
 Ռանդ քո ւիս տը և Ֆ րեդ րիկ Ին գե ման սո նը, ինչ պես նաև 
պրո ֆե սոր Օլ գա  Կո մա րո վան ի րենց զե կույց նե րում 
անդ րա դար ձան մաս նա գի տա կան ար դիա կան թե մա նե-
րին:

 Մաս նա գետ նե րը կար ևո րե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը և  ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում փոր ձի փո խա նակ ման
անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Մանկաբուժական համաժողովը մի ավորել 
էր Հայաստանի ու արտերկրի առաջատար

մասնագետներին

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ՄԱՅԻՍ 2017 N 3-4 (1348-1349)114



Կր թ� թ յան հիմն  ա հար ցե րի և դ րանց լ� ծ ման �  ղի նե րի 
մա սին էին գի տա կան խորհր դ� մ �  ս� մն  ա կան աշ խա-
տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի և 
 հետ բ�  հա կան և  շա ր�  նա կա կան կրթ� թ յան գծով պրո-
ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի զե կ� յց նե րը, որոնց� մ հան-
գա մա նա լից անդ րա դարձ կա տար վեց առ կա խնդրի նե րի 
լ� ծ ման � ղ ղ� թ յամբ ի րա կա նաց վող և ծ րագր վող աշ խա-
տանք նե րին:
Ու սա նող նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի  

կող մի ց բարձ րաց րած բազ մա թիվ հար ցերն �  ա ռա ջար-
կ� թ յ� ն նե րը վե րա բե ր� մ էին բ�  հա կան և  հետ բ�  հա կան 
կրթ� թ յան ո րա կի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև ամ բիոն-
նե ր� մ անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին, կա ռ� ց ված քա յին և  
այլ փո փո խ�  թյ� ն նե րի ի րա կա նաց մա նը:

Գիտական խորհրդի վերջին նիստերում

Հաղթանակ մի ջազգային մրցույթում
Հայ-բելոռուսական մրցույթի արդյունքները հայտնի են

Շ նոր հա վո րում ենք ԵՊԲՀ պրո ռեկ տոր, պրո ֆե-
սոր Կոն ստան տին Են կո յա նին և պ րո ֆե սոր Պա վել
Մազ ման յա նին՝  Հայ-բե լոռու սա կան մի  ջազ գա յին գի-
տա կան թե մա նե րով մրցույ թում հաղ թե լու ա ռի թով:
ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պե տա կան կո մի  տեի նա խա գա հի 

հրա մա նով հաս տատ վել է ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան 
նա խա րա րութ յան գի տութ յան պե տա կան կո մի  տեի 
և  Հիմն  ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի բե լոռու սա կան 
հան րա պե տա կան հիմն  ադ րա մի  կող մի ց անց կաց ված 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա տեղ նա խա-
գծե րի ա ջակ ցութ յան  «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016

մի  ջազ գա յին մրցույ թի արդ յուն քում ֆի նան սա վոր ման 
ե րաշ խա վոր ված ծրագ րե րի ցան կը:
 Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րի ներ-

կա յաց րած ծրագ րերն էին՝ Ար յան բջիջ նե րի դե-
րը` որ պես է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի հե մոս տա զի 
վրա ազ դե ցութ յան մի ջ նորդ (պրոֆ. Կ. Են կո յան), 
 Հի պեր բի լի ռու բի նե մի ա յով նո րա ծին նե րի մոտ ֆո-
տո թե րա պիա յի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման և 
 կողմն  ա կի բա ցա սա կան դրսևո րումն  ե րի նվազ ման մե -
թոդ նե րի մշակ ման ֆո տո ֆի զի կա կան մո տե ցումն  ե րը
(պրոֆ. Պ.  Մազ ման յան):

Գիտական խորհրդի հաջորդ նիս-
տում հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց նե րի 2016 թվականի գոր-
ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յու նը
ներ կա յացրեց ԵՊԲՀ կլի նի կա կան
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր
Ար մե ն  Մի նաս յա նը՝ նշելով, որ ի
տար բե րութ յուն այլ բժշկա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի՝ հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նոց ներն ամ բողջ 
աշ խար հում 18-րդ  դա րից սկսած 
մի ա ժա մա նակ մի  քա նի ա ռա քե լու-
թյուն են ի րա կա նաց նում:

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում հա-
մալ սա րա նա կան բժշկա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի առջև դրված է բարձ-
րա կարգ բու ժօգ նութ յան, ո րակ յալ
կրթութ յան ա պա հով ման, ինչ պես
նաև գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման հրա մա-
յա կա նը:
Ար մե ն Մի նաս յա նը հան գա մա նա-

լից ներ կա յաց րեց թե հի վան դա նո ցա-
յին, թե ա ռող ջութ յան պահ պան ման
ա ռաջ նա յին օ ղա կում ի րա կա նաց-
վող աշ խա տանք նե րի ծա վալ նե րը:
Խո սեց նաև ա ռա ջի կա ծրագ րե րի ու
ա նե լիք նե րի մա սին, ո րոնք նրա գնա-

հատ մամբ՝ ա ռա-
ջին հեր թին մի տ-
ված են կա տար վող 
աշխա տանք նե րում 
ու սա նող նե րի և կ լի-
նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րի ներգ րավ-
մա նը, լսա րան նե րի
ա վե լաց մա նը, նոր 
ծա ռա յութ յուն ների 
ու կլի նի կա նե րի
ստեղծ մանն ու զար-
գաց մա նը:
Ըստ ներկայացված տեղեկատվու-

թյան՝ ԵՊԲՀ եր կու հի վան դա նոց-
ներում աշ խա տում է 1.189 բուժ աշ խա-
տող: Օ րա կան ու սումն  ա կան նպա-
տա կով հի վան դա նոց ներ այ ցե լում է 
ա վե լի քան 2.000 ու սա նող և 500 կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր:
Ամփոփելով քննարկումը՝ ԵՊԲՀ 

ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յա նը նշեց, որ 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց-
նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող աշ խա-
տան քը դժվար է թե րագ նա հա տել, 
քա նի որ այն ու նի ոչ մի այն ա ռող ջա-
պա հա կան, այլև կրթա կան, հե տա զո-
տա կան, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան

պա տաս խա նատ վութ յան բաղ կա ցու-
ցիչ ներ:
Ելնելով այդ հանգամանքից՝ նա 

հանձ նա րա րեց մե ծ ու շադ րութ յուն 
դարձ նել կազ մա կեր պա կան խնդիր-
նե րի լուծ մա նը, ո րա կի վե րահսկ ման 
մե  խա նիզմն  ե րի մշակ մա նը, ինչ պես 
նաև ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ-
նե րի դեմ պայ քա րին:
 Նիս տի ըն թաց քում անդ րա դարձ 

կա տար վեց նաև կա նո նա կար գե րի 
փո փո խութ յուն նե րի և  ու սումն  ա կան 
գրա կա նութ յան հաս տատ մա նը վե-
րա բե րող, ինչ պես նաև այլ ըն թա ցիկ
հար ցե րի:

պատասխանատվության բաղկացու
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25-го и 28-го мая 2017 г. в ЕГМУ им.
Мх. Гераци состоялась научно-прак-
тическая студенческая конференция, 
посвященная актуальным вопросам  
исторических, деловых и культурных 
связей между двумя странами - Арме-
нией и Россией. Данное мероприятие
проводилось в канун 97-летия обра-
зования Ереванского государственно-
го медицинского университета, бога-
того своими научными и культурны-
ми достижениями.

 Инициаторами и организаторами
конференции выступили две языко-
вые кафедры университета: кафедра 
иностранных языков (зав. кафедрой,  
доц. Балабанян В.М.) и кафедра ар-
мянского языка (зав. кафедрой,  доц.
Сукиасян Г.В.).
С приветствием к участникам кон-

ференции обратились заведующие
вышеназванных кафедр, зав. русским
сектором кафедры иностранных 
языков доц. Налбандян С.Р., а также
представители Российского центра 
науки и культуры в Ереване: Самуэ-
лян С.Б. – ведущий специалист отде-
ла русского языка и Мартиросян С.Г. 
– зам.начальника отдела взаимодей-
ствия с общественными организаци-
ями.
Данная конференция, проводимая

при поддержке руководства вуза, яв-
лялась продолжением добрых тра-
диций, установившихся на языковых 
кафедрах университета, которые на
протяжении не одного десятка лет
учат родному и иностранным языкам, 
знакомят с историей и культурой на-
родов-носителей языков, развивают
кругозор, формируют нравственный
облик молодого поколения.
Несомненно, конференции такого 

рода играют прогрессивную роль в 
сохранении национальных и обще-
человеческих ценностей, они укре-

пляют двустороннее гуманитарное и 
культурное сотрудничество, а также
являются свидетельством братских 
отношений между нашими странами
и народами.
Кроме того, подоб-

ные площадки  раз-
двигают границы, 
создают новые воз-
можности для обме-
на научно-исследо-
вательской информа-
цией как студентов, 
так и сотрудников 
смежных кафедр, что 
имеет свое особое 
значение в формате 
современных реалий.  
Была отмечена 

важность и необхо-
димость проведения
подобных меропри-
ятий для приобщения студентов к
научно-исследовательской деятель-
ности, привития интереса к истории 
и культуре как своего народа, так на-
рода-носителя языка. Символичным 
и созвучным теме конференции было
то, что она велась на двух языках – ар-
мянском и русском. 
В работе конференции приняло

участие около ста человек: гости,
преподаватели, студенты I-III  курсов
всех факультетов и студенты меди-
цинского колледжа.
Руководителями студенческих 

работ выступали как преподавате-
ли-русисты, так и преподаватели
армянского языка. Тематический и 
хронологический охват докладов был
широким и всесторонним, начиная с
древнейших времен и до наших дней. 
Было заслушан и обсужден двадцать 
один доклад. 

 Все доклады сопровождались слай-
дами.

Конференция проходила в деловой 
и дружеской атмосфере. Участники 
конференции единодушно отмети-
ли высокий уровень представленных 

докладов, палитра тем была настоль-
ко многоцветна и ярка, что оказала 
неизгладимое впечатление на всех 
участников конференции, которые 
выразили особую заинтересованность 
в продолжении подобных мероприя-
тий.
В заключение организаторы конфе-

ренции выразили всем докладчикам 
и руководителям благодарность за 
участие и высокий уровень подго-
товки. Докладчикам были вручены 
Сертификаты, удостоверяющие их 
участие в конференции.



Նոր մագիստրոսական ծրագիր

Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի ու սումն  ա կան 
գոր ծըն թա ցում « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա-
րու մ մա գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ րի ներդր ման 
նպա տա կով ԵՊԲՀ-ն և « Մե նեջ մե նթ  Միք ս մի  ջազ գա-
յին կազ մա կեր պութ յու նը կնքե ցին հա մա տեղ հու շա գիր:
Մի ջազ գա յին չա փա նի շե րին հա մա պա տաս խան այս 

ծրա գի րը նա խա տես ված է ա ռող ջա պա հութ յան հա մա-
կար գում առն վազն 3 տա րվա աշ խա տան քա յին փորձ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար: Կ լի նեն 2 տար բեր ենթածրագ-
րեր` նա խա տես ված անգ լա լե զու և  հա յա լե զու լսա րան-
նե րի հա մար:
Ծ րա գի րը նա խա տես ված է բժիշկ նե րի, բու ժանձ նա-

կազ մի , ի րա վա բան նե րի, կա ռա վար ման, տնտե սա գի-
տութ յան, ֆի նան սա կան և  մար քե թին գի մաս նա գետ նե-
րի, ճար տա րա գետ նե րի, ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, 
հո գե բան նե րի, սո ցիո լոգ նե րի և  այլ մաս նա գի տութ յուն-
նե րի հա մար:
 ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ծրագ րի 

հիմ քում ըն կած է մե ր երկ րում «հոս պի տալ մե  նեջ մե ն թ
գա ղա փա րի ներդ րումն  ու զար գա ցու մը, ինչ պես նաև 
ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի պատ րաս տու-
մը, ո րի կա րիքն առ կա է ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գում:
« Մե նեջ մե նթ  Միք ս ըն կե րութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն 

 Րաֆ ֆի  Սե մե րջ յա նը, ներ կա յաց նե լով տար բեր երկր նե-
րում աշ խա տան քի ի րենց փոր ձը, ընդգ ծեց, որ հա մա-
տեղ ջան քե րով կյան քի կոչ վող այս նա խա ձեռ նութ յունն 
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան սկիզբ է: Ի դեպ՝ 
կող մե  րը նշե ցին, որ այս կար ևոր փաս տաթղ թով սկիզբ
է դրվում նոր հա մա գոր ծակ ցութ յան, ո րի արդ յուն քում 
կպատ րաստ վեն բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հմուտ կա ռա վա րիչ ներ, ինչն էլ իր հեր թին ո րա կա պես 
նոր մա կար դա կի կհասց նի բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 
կա ռա վա րու մը:
Ծ րագ րի ներդր ման ա ռի թով Ր.  Սե մե րջ յա նի՝ ա վար-

տա կան կուր սե րի ու սա նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րի հա մար կազ մա կերպ ված դա սա խո սու-
թյան նպա տա կը անդ րա դար ձն էր հան րա յին ա ռող-
ջութ յան ֆա կուլ տե տի ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցում
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րու մ մա գիստ րո-
սա կան կրթա կան ծրագ րի ներդր ման կար ևո րութ յա նը:

Լ սա րա նի հետ շփու մը հեշ տաց-
նե լու և  կա տա րած գի տակ լի նի կա-
կան աշ խա տանք նե րը հան րութ յա-
նը ներ կա յաց նե լու հմտութ յուն ներ
ձեռք բե րե լուն էր ուղղ ված ԵՊԲՀ-ի և
« Նիար մե  դի կ ըն կե րութ յան մա յի սի 
12-13-ին անց կաց ված դա սըն թաց-վե-
րա պատ րաս տու մը:
«Արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցու-

թյուն: Ե լույ թի հմտութ յուն ներ: դաս-
ըն թա ցի նպա տակն էր գի տա կան
տվյալ նե րի հի ման վրա բա րե լա վել
ա վագ բու ժանձ նա կազ մի  հա ղոր դա-
կաց ման հմտութ յուն նե րը:
Դա սըն թա ցի շրջա նա կում, այդ

թվում՝ մար զա յին բժիշկ նե րին, 
ո րոնց մի  մա սը նաև դա սա խո սա-
կան աշ խա տանք է կա տա րում, ներ-
կա յաց վե ցին եվ րո պա կան չա փա նի-
շե րին հա մա պա տաս խան է թի կա-
կան կա նոն ներ և  հա ղոր դակց ման 
արդ յու նա վետ հմտութ յուն ներ: 
 Զե կույ ցով հան դես ե կավ 1.000-ից 
ա վե լի սե մի  նար ներ և  ու սու ցո ղա-
կան դա սըն թաց ներ անց կաց նե լու
փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող մար զիչ 
Ան տոն  Կաս յա նո վը, ով նույն թե-
մա յով դա սըն թաց ներ է անց կաց րել 
 Ղա զախս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րութ յան գլխա վոր մաս նա-

գետ նե րի և Թ բի լի սիի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս նե րի, ինչ պես նաև Իաշ վի լիի 
ան վան ման կա կան հի վան դա նո ցի 
մաս նա գետ նե րի հա մար։
Քն նարկ վել և  մաս նա գի տա կան 

վեր լու ծութ յան են են թարկ վել նաև 
աշ խա տան քա յին կո լեկ տիվն  ե րում
շփման, տար բեր տե սա կի տա րա-
ձայ նութ յուն նե րի ժա մա նակ վար քին 
ու մո տե ցումն  ե րին առնչ վող հար ցեր:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-

րութ յու նը տվյալ դա սըն թա ցի մաս-
նա կից նե րին շնոր հել է 4 ՇՄԶ կրե-
դիտ:

Գիտակրթական դասընթաց՝ ուղղված բժիշկ-
դասախոսների հմտությունների բարելավմանը

Հ ն ին ն ֆ կ ե ի մն կ ն



Տեսական գիտելիքների և գործնական
հմտությունների կատարելագործում Պիրոգովի

անվան բժշկական համալսարանում
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի և  Ն.Ի. Պի րո գո վի 
ան վան  Ռու սաս տա նի ազ գա յին հե-
տա զո տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի (ՌԱՀԲՀ) մի ջև կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի փո խա նակ ման 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում այս տա րի 
մե ր բու հի եր կու կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր ներ՝  Հայկ  Հով հան նիս յա նը և 
 Հով հան նես Աբ րա համ յա նը 3 ա մի ս 
ժա  ե տով պրակ տի կա ան ցան մե ր 
գոր ծըն կեր բու հում:

 Պ րակ տի կա յի ըն թաց քում մե ր 
կլի նօր դի նա տոր ներն այ ցե լել են ոչ 

մի այն  Ռու սաս տա նի ազ գա յին 
հե տա զո տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րան, այլև սար քա վո րում-
նե րով գեր հա գե ցած ստո մա տո-
լո գիա կան կլի նի կա, Վ.Ֆ.  Վոյ նո- 
Յա սե նեց կու ան վան ե րե խա նե րի
մաս նա գի տաց ված բժշկա կան օգ-
նու թյան գի տա գործ նա կան կենտ-
րոն, որ տեղ ծա նո թա ցել են կլի նի-
կա յի աշ խա տան քի, ինչ պես նաև
անձ նա կազ մի  հետ, մաս նակ ցել 
բազ մա թիվ վի րա բու ժա կան մի -
ջամ տութ յուն նե րի:
 Ն.Ի.  Պի րո գո վի ան վան ՌԱՀԲՀ 

բու ժա կան բաժ նի ղե կա վար, մե ր 
հայ րե նա կից  Տիգ րան  Մու րադ յա նի 
ա ռա ջար կով մե ր օր դի նա տոր նե րը 
մի ա ցել են նրա ղե կա վա րած դո նո-
րա կան շարժ մա նը՝ ակ տիվ մաս նակ-
ցութ յան հա մար պարգ ևատր վե լով 
պատ վոգ րով, ե ղել պա տե րազ մի  
վե տե րան նե րի դի մած նո տա յին հոս-
պի տա լում, մաս նակ ցել վի րա հա տու-
թյուն նե րի, ինչ պես նաև ներ կա ե ղել 
շ վեյ ցա րա կան ստո մա տո լո գիա կան 
ա կա դե մի ա յի կող մի ց նա խա ձեռ նած 
տե սա կան և  գործ նա կան դա սըն-
թաց նե րին:
Ծ րագ րի մաս նա կից նե րը ե ղել են 

նաև  Մոսկ վա յի Module Dental Lab 
ստո մա տո լո գիա կան լա բո րա տո-
րիա յում:
Այ նու հետև Հ.  Հով հան նիս յա նը և 

Հ. Աբ րա համ յա նը մաս նակ ցել են 
Мастен-Мед-2017 ստո մա տո լո-

գիա կան օ լիմ պիա դա յին  ա ռա ջին
ան գամ ներ կա յաց նե լով մե ր բու հը և 
 ճա նաչ վել ա ռա ջին փու լի հաղ թող:
ՌԱՀԲՀ թե րապև տիկ ամ բիո նի նա-

խա ձեռ նութ յամբ մե ր օր դի նա տոր-
ներն այ ցե լել են նաև  Պե րես լավլ 
 Զա լեսս կի քա ղա քի ման կատ նե-
րից մե  կը, ի րա կա նաց րել ստո մա-
տո լո գիա կան մի  ջամ տութ յուն ներ, 
ստա ցել պատ վոգ րեր, ե ղել ստո մա-
տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի-
րա բու ժութ յան կենտ րո նա կան գի-
տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում, 
Ն.Ի.  Պի րո գո վի ան վան քա ղա քա յին 
կլի նի կա կան թիվ 1 հի վան դա նո ցում:
Ինչ պես նշում են ծրագ րի մաս նա-

կից նե րը՝ նշված բո լոր վայ րե րում 
նրանք հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել 
ա վե լաց նել ի րենց տե սա կան գի տե-
լիք նե րը և  կա տա րե լա գոր ծել գործ-
նա կան հմտութ յուն նե րը:
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Հայ բժիշկները իրենց գիտելիքներով և
փորձով չեն զիջում Շարիտեի բժիշկներին

Գ ևորգ  Սա ղում յա նը նա խորդ տար-
վա հոկ տեմ բե րից մի նչև այս տար վա 
ապ րի լը սո վո րել է  Բեռ լի նի  Շա րի տե 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ «Է րազ-
մուս+ ծրագ րի շրջա նա կում: Ն րա 
գնա հատ մամբ՝ հայ բժիշկ նե րն ի րենց 
գի տե լիք նե րով և  փոր ձով չեն զի ջում 
 Շա րի տեի բժիշկ նե րին: «Ա մե  նա կար-
ևո րը՝  Շա րի տեում ես կա րո ղա ցա մե ծ 
բժշկա կան փորձ ձեռք բե րել ՝ ա նընդ-
հատ աշ խա տե լով հի վանդ նե րի հետ, 
մաս նակ ցե լով վի րա հա տութ յուն նե րի 
և  կա տա րե լով փոքր ին վա զիվ մի -
ջամ տութ յուն նե ր,- ման րա մաս նում 
է Գ ևոր գը: Ազ գե րի խառն վածք նե րի 
տար բե րութ յու նը նա զգա ցել է հատ-

կա պես հի վանդ նե րի հա րա զատ նե-
րի վե րա բեր մուն քում: «Ի տար բե րու-
թյուն  Գեր մա նիա յի՝  Հա յաս տա նում 
ա մե ն հի վան դի հետ ևում կանգ նած
է հա րա զատ նե րի մի  ամ բողջ բա-
նակ, ո րը ևս  մե կ ան գամ ա պա ցու-
ցում է հայ ըն տա նի քի ա մուր լի նե լու
փաս տը,- իր տպա վո րութ յուն նե րով 
է կիս վում մաս նա կի ցը: Այս ծրագ-
րի շնոր հիվ ԵՊԲՀ ներ կա յա ցու ցի չը 
հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել բա րե լա-
վել նաև լեզ վի ի մա ցութ յու նը, այ ցե-
լել տե սար ժան վայ րեր, ծա նո թա նալ 
գեր մա նա կան մշա կույ թին ու պատ-
մութ յա նը, ձեռք բե րել նոր ըն կեր ներ:
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  Ն.Ի. Պի րո գո վի ան վան
Ռու սաս տա նի ազ գա յին հե տա զո-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նից Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա-
րան փոր ձի փո խա նակ ման նպա-
տա կով ժա մա նած կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր ներ Ան տոն   Մա կո նի նը
և   Մա րիան նա   Կո կո վան ար դեն իսկ
մաս նակ ցում են գեր ժա մա նա կա-
կից տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ
և  կի րառ մամբ ստո մա տո լո գիա կան
բարդ գոր ծըն թաց նե րի:
Միջ հա մալ սա րա նա կան գոր ծակ-

ցութ յան շրջա նա կում եր կամս-
յա կրթա կան ծրագ րով Եր ևա նի 
բժշկա կան հա մալ սա րան ժա մա-
նել է 2,   Պի րո գո վի ան վան հա-
մալ սա րան   Հա յաս տա նից մե կ նել 
են  2 կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
ներ:
Շա րու նա կա կան փո խա նակ-

ման ծրագ րե րի նպա տակն ա ռա-
ջին հեր թին ա պա գա բժիշկ նե րի 
ո րա կա վոր ման բարձ րա ցումն  է:
Ա մե  նօր յա հա գե ցած գործ նա-

կան դա սապ րո ցեսն Ան տոնն 
ընդ հա տում է մե զ հետ զրու ցե-
լու նպա տա կով: Ե րի տա սար դի
խոս քով՝ ոչ մի այն ընդ հա նուր 
բժշկութ յան մե ջ, այլև ստո մա-
տո լո գիա յում կար ևոր է բո լոր 
ա ռար կա նե րի մա սին ամ բող ջա-
կան պատ կե րա ցում կազ մե  լը, 
ո րով հետև բո լոր ա ռար կա ներն էլ 

կար ևոր են և  անհ րա ժեշտ, գործ նա-
կա նում կի րա ռե լի:
 Դա սըն կե րո ջը լրաց նե լով՝ 

  Մա րիան նան ավելացնում է, որ Երե-
վա նի ի րենց բո լոր դա սա խոս նե րից 
սո վո րե լու և վերց նե լու շատ բան 
ու նեն:
«Ու րա խա լի է, որ թե այս տեղ, թե 

  Ռու սաս տա նում մե նք հնա րա վո-
րութ յուն ու նենք ստա նալ եվ րո պա-
կան չա փա նիշ ե րին հա մա պա տաս-
խա նող կրթութ յու ն,- ա սում է Ան-
տո նը:

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ընդ հա-
նուր ստո մա տո լո գիա կան գոր ծու-
նեութ յան կուր սի դո ցենտ   Թոր գոմ 
  Դաշ տո յա նի գնա հատ մամբ՝ ռու-
սաս տան ցի օր դի նա տոր նե րը շատ 
պատ րաստ ված են, կա րո ղա նում 
են պա տաս խա նել նույ նիսկ ա մե  նա-
բարդ հար ցադ րումն  ե րին:
 Մաս նա գե տը նշում է, որ այ սօր 

ստո մա տո լո գիան այն քան է զար գա-
ցել, որ հա մըն թաց քայ լե լու հա մար 
պետք է ձգտել տի րա պե տել ո լոր տի 
նո րա րա րութ յուն նե րին, ախ տո րոշ-
ման և  բուժ ման ժա մա նա կա կից մե -
թոդ նե րին:
 Ն.Ի. Պի  րո գո վի ան վան բժշկա-

կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը 
խոս տո վա նում են, որ կարճ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ոչ մի այն տպա-
վոր ված են ԵՊԲՀ-ի մաս նա գի-
տաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րով, 
այլև   Հա յաս տա նով:
Ան տո նը չի թաքց նում, որ սի րա-

հար վել է   Հա յաս տա նին և  այս ամ-
ռա նը՝ ար ձա կուր դին, ծրագ րում է 
սե փա կան մե  քե նա յով գալ Եր ևան: 
Ե րի տա սարդ նե րը տպա վոր ված են 
հայ կա կան հյու րա սի րութ յամբ, ջեր-
մութ յամբ, հայ հա սա կա կից նե րի 
հետ շփումն  ե րով, մայ րա քա ղա քի 
ճար տա րա պե տա կան տես քով, հա-
յաս տան յան հա րուստ խո հա նո ցով:

Պիրոգովի անվան բժշկական համալսարանի
ուսանողները տպավորված են Հայաստանով
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 Հան րա յին ա ռող ջութ յա ն ֆա կուլ տե տի ի րա կա նաց րած  Բաց դռնե-
րի օր մի  ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը՝ դի մորդ նե րը և ն րանց ծնող նե րը,
հնա րա վո րութ յուն ստա ցան ա վե լի ման րա մասն ծա նո թա նալ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում գոր ծող հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի
կրթա կան ծրագ րե րին, պատ կե րա ցում կազ մե լ ֆա կուլ տե տի հե ռա-
նկար նե րի մա սին, ինչ պես նաև հան դի պել ռեկ տո րին, պրո ռեկ տոր նե-
րին և  ֆա կուլ տե տի դե կա նին:
 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը տե ղե կաց վե ցին, որ հան րա յին ա ռող-

ջութ յան ֆա կուլ տետ կա րող են դի մե լ ոչ մի այն բժշկա կան, այլև այլ
մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող ան-
ձինք։
Հան րա յին ա ռող ջութ յան մաս նա գետ նե րի պա հան ջար կը ոչ մի այն աշ-

խար հում, այլև  Հա յաս տա նում գնա լով մե  ծա նում է: Այդ մա սին վկա յե-
ցին նաև ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ նե րը, ո րոն ցից շա տերն այ սօր հա-
ջո ղութ յամբ աշ խա տում են թե պե տա կան, թե մաս նա վոր հատ վա ծում:
 Նաև ընդգ ծվեց, որ ֆա կուլ տե տի ա ռա ջի կա ծրագ րե րի հիմ քում մե ր

երկ րում «հոս պի տալ մե  նեջ մե ն թ գա ղա փա րի ներդ րումն  ու զար գա-
ցումն  է, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի պատ րաս տու մը:

Բաց դռների օր՝ բժշկական համալսարանում

 Բա րե գոր ծութ յու նը բու մե  րանգ 
է. վստահ են Եր ևա նի Ա. Պուշ կի-

նի ան վան թիվ 8 հիմն  ա-
կան դպրո ցի 6/3 դա սա րա նի 
ա շա կերտ ները, ով քեր ձևա-
վոր ված ա վան դույ թի հա մա-
ձայն ա մե ն տա րի այ ցե լում 
են բժշկա կան և  այլ հա տուկ
նշա նա կութ յան հաս տա-
տութ յուն ներ:
 Դաս ղեկ Ին գա  Վա հան յա նի

խոս քով՝ բա րե գոր ծա կան 
այս շա րու նա կա կան նա խա-
ձեռ նութ յան հե ղի նակ նե րը 
հենց ե րե խա ներն են:
 Պուշ կին ցի ներն ար դեն երկ-

րորդ ան գամ են այ ցե լում 
« Մու րա ցա ն հա մալ սա րա նա կան 

հի վան դա նոց:
Այս տա րի նրանց ու շադ րութ-

յան կենտ րո նում էին  ման կա կան և
 նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման
կլի նի կա յում բու ժում ստա ցող փոք-
րիկ նե րը:
Կ լի նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ

 Կա լեն տեր յա նին նրանք փո խան ցե-
ցին ա ղո թա գիրք, ինչ պես նաև այ ցե-
լե ցին հի վան դա նո ցի խա ղա թե րա-
պիա յի սեն յակ:
Ա շա կերտ նե րը ոգ ևոր ված էին հի-

վան դա նո ցի խա ղա թե րա պիա յի 
սեն յա կում առ կա ջերմ մթնո լոր տից: 
Ն րանք նաև գե ղե ցիկ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նվի րե ցին ե րե խա նե րին:

Դպրոցականներն այցելել են Մուրացան 
համալսարանական հիվանդանոց

Բ ե ծ ն մե ն
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«Թումանյան-150». ԵՊԲՀ-ն ողողվել էր-
Ամենայն հայոց բանաստեղծի շնչով

« Թու ման յան-150 հո բել յա նա կան տար վա մի -
ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նա կում Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Եր ևա նի թատ րո-
նի և  կի նո յի ինս տի տու տի հա մա տեղ ջան քե րով 
անց կաց վեց « Թու ման յան-150 մի  ջո ցա ռու մը:
 Բու հե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պա տա հա-

կան չէր. կազ մա կեր պիչ նե րի բնո րոշ մամբ, 
ե թե բժիշ կը փրկում է մար դուն, ա պա գրո ղի 
ա ռա քե լութ յունն է փրկել մար դու մե ջ մարդ-
կա յի նը: Միջոցառման ըն թաց քում ե լույթ ու-

նե ցան բժշկա կան հա մալ սա րա նի « Վեր նա տու ն երգ-
չախմ բի ու սա նող-սա նե րը՝ ինչ պես տե ղա ցի, այն պես 
էլ օ տարերկ րա ցի, ով քեր կար դա ցին Թու ման յա նի 
գործերից և  կա տա րե ցին  Կո մի  տա սի ու այլ հե ղի նակ նե-
րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:
 Թատ րո նի և  կի նո յի ինս տի տու տի ու սա նող նե րը բա-

նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հի ման վրա պատ-
րաս տել էին թա տե րա կան ներ կա յա ցում, տե սան յու թեր 
և  պա րա յին հա մար ներ: Հն չեց նաև ա րիա «Ա նու շ օ պե-
րա յից:
Մի ջո ցառ ման նպա տակն էր ու սա նող նե րի շրջա նում 

սեր սեր մա նել գրա կա նութ յան և  արվեստի նկատ մամբ:



 Շա րու նա կե լով բժշկա գի տութ յան
նվիր յալ նե րի ան ցած ու ղին ներ կա յաց-
նե լու շար քը՝ այս ան գամ հյու րըն կալ-
վե ցինք ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին
ա կա դե մի ա յում:
Բժշ կա գի տութ յան բնա գա վա ռի ան-

վա նի գոր ծիչ  Վի լեն  Հա կոբ յա նի կո-
չումն  ե րի և  պարգև նե րի շարքն ամ բող-
ջա պես թվար կե լը բարդ գործ է:
Բ ժիշկ-դե ղա գե տը նաև ման կա վարժ

է և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ԵՊԲՀ
նախ կին ռեկ տոր, այժմ՝ ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րի խորհր դա կան, ՀՀ ԳԱԱ բնա-
կան գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն քի
ա կա դե մի  կոս-քար տու ղար, մի  ջազ գա-
յին ա կա դե մի ա նե րի և  գի տա կան ըն-
կե րութ յուն նե րի պատ վա վոր ան դամ,
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,
պրո ֆե սոր:
Օ րեր ա ռաջ 79 տա րե կան դար ձած

գիտ նա կա նը վստահ է, որ իր կյան քում
հան դի պած լա վա գույն մար դիկ փո խել
են իր կյան քի ու ղին և  ճա կա տա գի րը։

Ֆի զի կոս դառ նա լ�  ե րա զան քը 
չի րա կա նա ցավ

« Պա տա հա կան եմ բժիշկ դար ձել։ Ու-
զում էի ֆի զի կոս դառ նալ, մա թե մա տի-
կան և  ֆի զի կան պաշ տա մունք էին ինձ
հա մա ր,- զրույ ցի սկզբում նշեց  Վի լեն
 Հա կոբ յա նը՝ մե ջ բե րե լով նաև այն
դրվա գը, թե ինչ պես մե ծ եղ բոր հետ 
պա տա հա կան հայտն վեց բժշկա կան
այն ժա մա նակ վա ինս տի տու տի շեն քի
դի մաց. պա տա հա կա նութ յու նը ճա կա-
տագ րա կան էր։
 Ֆի զի կոս դա ռնա լու ե րա զանքն ի րա-

կա նաց նե լու նպա տա կով նա ցան կա-
նում էր ըն դուն վել ԵՊՀ, սա կայն վեց
տա րե կա նում դպրոց ըն դուն վե լու հետ-
ևան քով անձ նա գիր չու նե նա լու, իսկ
տրա մադր ված տե ղե կան քի վրա նկա-
րի բա ցա կա յութ յան փաս տը պատ ճառ
են դառ նում, որ պես զի իր գոր ծե րը չըն-
դուն վեն հա մալ սա րանում։

 Հու սա հատ վե լով՝ եղ բայր նե րը պե-
տա կան հա մալ սա րա նից Ա բով յան փո-
ղո ցով իջ նում են ներքև, հու լի սի 30-նն 
էր, հետ ևա բար ան գամ մե կ օր կորց-
նե լու պա րա գա յում Վի լեն  Հա կոբ յա նը
ստիպ ված կլի ներ կորց նել մի  ամ բողջ 
ու սումն  ա կան տա րի։
 Քայ լե լիս նրանք պա տա հա բար հան-

դի պում են բժշկա կան ին տի տուտ ըն-
դուն վե լու դի մու մի  ձևի, ո րը փա թաթ-
ված թեր թի տեսք ու ներ։
Այս պես նա գոր ծե րը հանձ նում է մի  

հաս տա տութ յուն, ո րի մա սին ան գամ 
գա ղա փար չու ներ։
«Երբ հարց րե ցինք՝ իսկ որ տե՞ղ է

բժշկա կան ինս տի տու տը, մե զ վրա ան-
գամ ծի ծա ղե ցին, քա նի որ մե նք հենց 
այդ շեն քի դի մաց էին ք,- պատ մում է
ա կադե մի  կո սը:
Չ հաշտ վե լով ֆի զի կոս դառ նա լու

ե րա զանքն ան կա տար թողնելու փաս-
տի հետ՝ մե կ տարի անց, չնա յած լավ 
ա ռա ջադ իմութ յա նը՝ ցան կա նում է
հետ վերց նել գոր ծե րը, սա կայն այն 
ժա մա նակ բժշկա կա նի ռեկ տոր Գ ևորգ
Ղ ևոնդ յա նը՝ իր բնո րոշ մամբ՝ ազն-
վա գույն անձ նա վո րութ յուն և  դե կան
 Վա հան Մ խի թար յա նը թույլ չեն տվել
նրան կա տա րել այդ քայ լը։ Որ պես հա-
կա փաս տարկ՝ հմուտ մաս նա գետ նե րը 
նշել են, որ ան գամ ֆի զի կոս ներն ու 
մա թե մա տի կոս ներն են դի մում բժշկի,
նրա նից օգ նութ յուն խնդրում, հետ ևա-
բար՝ բժշկութ յունն ա ռա վել կար ևոր
ա ռա քե լութ յուն է։
«Այս պի սով, ար ժա նա վոր մար-

դիկ փո խել են իմ կյան քի ու ղին, ես
մի այն լավ մարդ կանց եմ հան դի պել
և  շա րու նա կում եմ հան դի պել առ այ-
սօ ր,- հա վե լում է նա։
 Ֆի զի կոս չդար ձավ, բայց ֆի զի կան և

աստ ղա ֆի զի կան այ սօր էլ ի րենց ար-
ժա նի տեղն ու նեն ակ տիվ կյան քով
ապ րող գիտ նա կա նի հե տաքրք րու-
թյուն նե րի շրջա նա կում։

Կա պը ԵՊԲՀ-ի հետ 
չընդ հատ վեց

 Վի լեն Հա կոբ յա նի կազ մա կեր պա-
կան կա րո ղութ յուն նե րի մա սին բու հում
չեն մո ռա նում։
 Նա ե ղել է Եր ևա նի պե տա կան

բժշկա կան հա մալ սա րա նի բու ժա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի տե ղա կալ
(1971-72թթ.), ար տա սահ մանցի ու սա-
նող նե րի դե կան (1972-79թթ.), բու ժա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կան (1979-83թթ.),
ու սումն  ա կան գծով պրո ռեկ տոր (1986-
87թթ.), ռեկ տոր (1987-2006թթ.), «Իզ-
մի րլ յա ն գի տաբժշ կա կան կենտ րո նի
 հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա-
գահ (2010-ից առ այ սօր), ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րի խորհր դա կան (2011-ից առ այ-
սօր):
 Հատ կա պես 90-ա կան նե րի սկզբին՝

մե ր երկ րում առ կա սո ցիա լա կան և տն-
տե սա կան դժվա րին ի րա վի ճա կում, Վ.
Հա կոբ յա նի հմուտ ղե կա վար ման շնոր-
հիվ բժշկա կան հա մալ սա րա նում և  ոչ
մի  օր դա սապ րո ցե սը կանգ չի ա ռել,
ա վե լին՝ կազ մա կերպ չա կան ջիղն օգ-
տա գոր ծե լով՝ բու հի ղե կա վա րը կա րո-
ղա ցել է ստեղ ծել պայ ման ներ, որ պես-
զի թե է լեկտ րա մա տա կա րա րու մը, թե
ջրա մա տա կա րա րու մը ցուրտ ու մութ
տա րի նե րին ան խա փան լի նեն աշ խա-
տա կից նե րի հա մար՝ թեթ ևաց նե լով
ան գամ կեն ցա ղա յին հոգ սե րը։
 Նախ կին ռեկ տո րը մե ծ ոգ ևո րու թյամբ

է հի շում նաև ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի նե-
րի ու սուց ման, ինչ պես նաև ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տետ նե րի ստեղ ծու մը։
2013-ին ա կա նա վոր բժիշկ-գիտ նա կան

Վի լեն Հա կոբ յա նի 75-ամ յա կը հան դի-
սա վո րութ յամբ նշվեց հա րա զատ բու-
հում, ո րի հետ ի րեն կա պում են ար դեն
ա վե լի քան 60 տա րի նե րը:
Բժշ կա կանն իր հա մար հա րա զատ

կա ռույց է, ո րի ա մե ն մի  դրա կան փո-
փո խութ յուն նրան ու րա խաց նում է, իսկ
ան հա ջո ղութ յու նը՝ տխրեց նում։ 
Ա կա դե մի  կոս Վի լեն Հա կոբ յա-

նը 7 մե  նագ րութ յան, 3 դա սագր քի, 11
ու սումն  ա մե  թո դա կան ձեռ նար կի, 21
ար տո նագ րի, ա վե լի քան 350 գի տա-
կան հրա պա րակ ման հե ղի նակ է։
 Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը
զու գա հեռ նաև ակ տիվ հա սա րա կա-
կան աշ խա տանք է ի րա կա նաց րել։
 Նա խա գա հել ու հա մա նա խա գա հել է
մի  ջազ գա յին նշա նա կութ յան տասն յակ
հա մա գու մար ներ: 
 Նա բա ցա հայ տել է գլխու ղե ղի

ա նոթ նե րում ց .ա մի  նա կա րա գաթթ վի
(ց.ԱԿԹ) և ն րա գո յաց մա նը նպաս տող
ֆեր մե նտ նե րի առ կա յութ յու նը, պար զել
ց.ԱԿԹ-ի դե րը գլխու ղե ղի ար յան շրջա-
նա ռութ յան խան գա րումն  ե րի ժա մա-
նակ:

 ԼԱ ՎԱ ԳՈ ԼԱ ՎԱ ԳՈււՅՆ ՄԱՐ ԴԻԿ ՓՈ ԽԵԼ ԵՆ ԻՐ ՅՆ ՄԱՐ ԴԻԿ ՓՈ ԽԵԼ ԵՆ ԻՐ 
ԿՅԱՆ ՔԻ ՈԿՅԱՆ ՔԻ Ոււ ՂԻՆ ԵՎ  ՃԱ ԿԱ ՏԱ ԳԻ ՐԸ ՂԻՆ ԵՎ  ՃԱ ԿԱ ՏԱ ԳԻ ՐԸ

ն կե վ ժ կ ի ն Հ հ վե վ՝ ե նե
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Վ. Պ. Հակոբյանը զ բաղ վում է նաև սիրտա-
նո թա յին հա մա կար գի վրա ազ դող ֆի զիո լո-
գիա պես ակ տիվ նյու թե րի հայտ նա բեր ման,
սա կա վա շարժ կեն սաձ ևի ժա մա նակ գլխու ղե ղի
ար յան շրջա նա ռութ յան խան գար ման և դ րա դե-
ղա յին համ ուղղ ման հար ցե րով:  Հա մա հե ղի նակ 
է դե ղա բա նութ յան դա սագր քե րի:

Ի մաս տ�  նը մի այն այն մար դը չէ,
որ շատ բան գի տի, այլ այն մարդն 

է, որն ի մա ցա ծը շռայ լո րեն տա լիս է 
շրջա պա տին

Վի լեն Հա կոբ յա նի կյան քում ա ռանձ նա հա-
տուկ տեղ ու նի ծա նո թութ յունն ու եր կա րամ-
յա ըն կե րութ յու նը ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս,
ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Է մի լ
Գաբ րիել յա նի հետ: Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տի
եր կու ան վա նի նե րը ծա նո թա ցել են բժշկա կան
մայր բու հի  ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նում: Աշ-
խա տան քի բե րու մով ծա նո թութ յու նը փո խա-
կերպ վել է ջերմ մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րի, որն ան ցել է ժա մա նա կի ստու գա տե սը:
Վի լեն  Հա կոբ յա նի գնա հատ մամբ՝ Է մի լ

Գաբ րիել յա նը բազ մա կող մա նի զար գա ցած,
ի մաս տուն, մե ծ աշ խա տան քա յին փորձ ու նե ցող
և  մե ր հան րա պե տութ յան հա մար մե ծ դե րա կա-
տա րում ու նե ցած անձ նա վո րութ յուն էր, ով շատ
սիր ված էր նաև ու սա նող նե րի կող մի ց:
Է մի լ  Գաբ րիել յանն ու  Վի լեն  Հա կոբ յա նը հա-

մա տեղ ջան քե րով, ի նպաստ հա րա զատ բու հի 
և  հա րա զատ ամ բիո նի, բազ մա թիվ նա խա ձեռ-
նութ յուն ներ են կյան քի կո չել:
«Ի մաս տու նը մի այն այն մար դը չէ, որ շատ

բան գի տի, այլ այն մարդն է, որն ի մա ցա ծը
շռայ լո րեն տա լիս է շրջա պա տի ն,-ի րե նից 7
տա րով մե ծ գոր ծըն կե րո ջը բնու թագ րե լիս նշում
է  Վի լեն  Հա կոբ յա նը:
Վ. Հա կոբ յանն ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ է

հի շում նաև ա վե լի քան կես դար՝ 1936-88թթ.
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նը ղե կա վա րած ա կա-
նա վոր դե ղա բան և հ մուտ ման կա վարժ, ՀՀ ԳԱ
ա կա դե մի  կոս  Սի մոն  Հա կո բի  Միր զո յա նին, ում
ան մի  ջա կան ջան քե րով հիմն  ադր վել է հայ կա-
կան նո րօր յա, մի  ջազ գա յին ճա նա չում ու նե ցող 
դե ղա բա նա կան դպրո ցը:  Ճա նաչ ված գիտ նա-
կա նի աշ խա տանք նե րը մե ծ հե տաքրք րութ-
յուն են ա ռա ջաց րել և  առ այ սօր ի րենց կար-
ևոր տեղն ու նեն մի  ջազ գա յին բժշկա գի տա կան
գրա կա նութ յան մե ջ:

 Ջերմ խոս քը հզոր դե ղից հզոր 
դեր է կա տա ր� մ

Զ րույ ցը եզ րա փակ վում է ա պա գա և  ար դեն
գոր ծող բժիշկ նե րին ուղղ ված կո չով. « Պետք է
հար գել, սի րել ա ռա ջին հեր թին մաս նա գի տութ-
յու նը և  հի վան դի ն,- ա սում է բժիշկ-գիտ նա կա-
նը։ Ն րա գնա հատ մամբ՝ ամ բողջ աշ խար հում
տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րը սրըն թաց զար գա-
ցում են ապ րում, ինչն, իր հեր թին, բա ցա սա բար
է անդ րա դառ նում բժիշկ-հի վանդ փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի վրա։  Նա վստահ է, որ հա ճախ
ջերմ խոս քը հզոր դե ղից հզոր դեր է կա տա-
րում, և  հի վան դի նկատ մամբ ու շադ րութ յու նը
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի։
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ԱմԱմԱմԱմԱԱմմԱԱմբբբբբիիիիոիոիոիոիոոիիոիոոոննննն ննը ը ը ղեղեղեղեկ կկկա ավավավաավաավա րրրեեելել եեեեեն ննն ն Վ.Վ.ՎՎ.ՄՄՄ.Մ.Մ. ԱԱԱԱրծրծրծծ ր րր րրուու ննինին ((((1919991 22222-44447թ7թ7թ7թթ.թ.թթ )), ՄՄՄ.Պ.ՊՊ...
ԱԱԱյԱյԱյԱԱԱԱյԱԱԱԱԱԱԱԱԱյԱԱԱ  վ վվվվվվվվաաազզզզազզազզզ յ յյյյա աաաաաանընընըընըննըը (((1919191994747474747477-5-5-5556թ66թթ6թթթթ.թ.),),),), ՀՀՀ.Մ.Մ.ՄՄՄՄ.  Հ ՀՀաա ա ա կոկոկոոկկ բ բյայայա ն ննը ըը ըը ((1(19595956-66-6-6 656565555թթթթթթթթթթ...).),, ԼԼ.ԼԼ.Լ.Լ.ՔՔ.Ք.Ք  

ՄՄՄՄՄաՄաՄաՄաաաՄաՄՄՄաՄՄաՄան ննննուուուուուուուկկկկկկկկյայայաայ  նննըը (11(1(1( 96969696655-5-5-777777թթթթթթթթ .).). , , , ՀՀՀ.Հ.Գ.Գ.Գ   ՂՂՂաՂաՂՂա զ զարարար յ յաաա ա աաանընըն ((1919197777777 -8-82թ2թ2թթթ..),)),)  
ԼԼԼ.ԼԼ Ա.ԱԱԱ..ԱԱ   ՄաՄաՄՄաաաՄաաՄաաՄՄաաՄ ննն ն ն ն նուուուկ կկյաաաայ  ն ն նն նը ըըըը (11((1( 898989 2-2-2-8888888 թթթթթթթ .).).), , ԱԱԱ.Ա.Ս..  աԿաԿաաԿան նաաա այաաայան ն ն նը ը ը ը ը (1(11998988--8 9933թթթթթթթ.).)).). ,,,,

Գ.Գ.Գ.Գ.ԳԳԳ.ԳԳ.Գ.Պ.Պ.ՊՊ.ՊՊ.Պ.Պ ՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔյյ յ յյ յ յաաալալաալաաաալալ յ յյ յյյա ա աաա նընըըընըն ((((((191919199494949494949 -2-2-20101110 1թ11թ1թ1թթթ.թ..թ.),),), ԿԿԿԿ.ՄՄՄՄՄ..  ԲԲա ա ա ա արորորորո յ յյյաաաա նըընն (((2020202 1111111-իիի-իցցց առառռ աաաայ-յ-յյ
սօսօսօսօօօս ր)ր))ր)ր)ր)ր))ր :::::::

ԵրԵրԵԵրԵրԵրԵրԵԵրրբ բ բբբբ բ շաշաաաշ հհհհաաաաագոգոգգ րծրծրծրծրծրծրծրծմմմմմմմմմմմանանանն հհհանանանաննաննննձնձնձնձնձնձն վ վվվեցեեցեցց աաաաաաան նննա ա ատոտոոմիմի միմի մի միմի  կկկոկոկու ւ մի մի ննոո րարաարա կկ կ կկաա ռոռոռոււյւյցց
շեշեշեշեեշեշ ննն ննն  քքքիքիիքք միմիմիմի  հահահահատվտվտվաաաածածծաաաա ըը ըըը (1(1(11(192992922229 6թթ6թթթթ6թթ),),),)), ՎՎՎՎ.. ԱԱԱրԱրԱրԱրծծ ծ ծծծ րրորորու ւ ւ նոոնոնոնոնն ւ ււ նանանաա խխխխաա ա աաձեձեձեձեձեեեռ ռ ռռնոննոոոնոււ թյթյթյթ ամամամամա բ բ բ 
ամաաամամամմմամմամմ բբբբբիոիոիոո ննննն ննըըըը տետտետեեետետ  ղղ ղղղա աափոփոփոփփփոփոփոփ խ խխ խ խխխ վվեվեվեվվեվ ցցցցց ևևևևևև  միմի մի միմիմիմիմիմիմիննննննննչչևչևչև աաաաաաայսյսօրօրօրօր էէլ գոգգոգոր ր րրծոծծոծոումւմմմմ էէէ աաաաաաաա ն ննն նն նաաաաաատոտտտոտո---
մի մի մի մի միա ա ա ակակակակակ ն ննն մամամամաս ս սսնանանանան  շշշ շշենեեեննննքոքոքքոքումմւմւ ::: ՎՎ.ՎՎՎՎ.Վ.Վ. ԱԱԱԱԱԱԱրծրծրծրծծրրրրրուուո ն ննուոոո նննաա ա ախախխախխախաախաձձձձեռեռռռռե  ննննուոււութթթթյայաայայյայ մբմբմմ  
ամամամաաաա  բբբբիիոիոիի  ննինինինննն կկկիցիցիցիից սսսստետետտտեետտտտ ղծղծղծղծղղղղղ վ վ վ վվածածածածածծ աաաա ն ն նաաատոտոտտոո միմիմիաա կկկկաննաննանանան թթթթթթանանաանաննաանգագագագագագ  րր րաա ա նընընննը միմիմիմիմինննննչ չ
օօօրօրօրօրրօրօրս ս կկոկոոոկ չչ չչ վվովովումւմմմմ էէ ննննրարրարաաա աաաաա ն ն ննոոուուուուոո  նննն նովովովովվվ: :: ՍՍ ՍՍտտտետեեղծղղծղղղղ մաաաան ն ն օրօրօրրրրերերերերերերերեե ինինինինինինիի թթթթաանանանան գ գգգգգաաաաարարրարարարան ննննըը ըը
կակաաաաակկ րճրճրճճրճճ ժժժժաաա մամամամաա ն նննաաաաակկկոումմւմմմ հհհհարաարա սսսսստատատատաանն նն նուոուոո մ մ մմ էէէէէ ցցոցոցոցոււ ւ ցացացացաաց ն ննննմոմոմմոմուշւշւշւշւշշշննն նեեեեե րորորորոր վ վվվ և ևևև աաաաառ ռռ աաաայայայայ-
սօսօսօսօսօսօս ր ր ր մե մեմե մեմեմեմեծծծծծծ եդեդեդերր ր է է է կկակակակա տտա ա րորորոումւմւ ոոու ւ սասաաա նննողողղողողողն ննե եեերիրիրիրիիիի ոոու սսսոոուււցցցմմ մմմմմանանաննն գգգգգորորո  ծծծուուումմ:մ:մմմ  
 ՆՆՆՆաաաա ամաամամամբ բ բբբբբ բիոիոոիոիիիո ննն նննննը ը ղղեղեղղե կ կկաաա ա ա վավավավա ր րր րելելելել էէէէ 225 5 55 տտատատատաաատարր ր րրրիիի::ի ՆՆՆՆ ր ր ր րրրրրա ա աաաաա կկիիկիիկիիի սս ս սանանա դ դդդդրիրիիին ննն դրդդրդրդրվավավավ ծ ծծծ
է է է իրիրիր աաա ննուուուո  նննննըը ը կկրկրկ ողողղ թթթթանանանանաա գ գ գ գգաա արաաարար նն ննուուուուուումմ,մ,մ,մմ աաաայյյդյդդյդդ տտտտտտտտեեղեղեեղ եեեեն ն ն ն պապաաապապահ հ հհհհպպպապան նննվովվովումւմմմ 
նաննաանանաաննն և ևևևև և ԱրԱրծծ ծրորոոորու ւնոնոնոոուււ ւ սիիսս րտրտրր նն նն ուու ոոոււ ւ ղեղեղեղղղ  ղ ղ ղը:::ըը

 Բ ԲԲԲԲԲԲԲ Բա աա աազզզոոզ ւմմւմմ եեեե րրր րրրրախախախախխ տտտ տ տաավովովովով րրրրնեննենե ր րրիի իի շաշաշաշար րր րրքոքոքոոքոքոքքոք ւմւմւմւմւմմ աաաաաա ռռ ռռռանանաա ձ ձ ձ ձ ձնաննանանաննահ հաա ա ատոտոտոուկւկկւկւկկկ տտտտտեղեղեեեղեղղ էէ 
զբբզբաաաա ղեղեղեղղ ցցնոնոնումւմւմւմւմւմւմ բբբբբբ.գ.գգգ.գգգգ.դդդ.,.,.,, պպպպպրրորոր  ֆֆ ֆեեեե եսոսոսոսոր ր ր ԳԳԳ.Գ.Գ.Գ ՊՊՊՊՊ.ՊՊ ՔՔՔՔՔՔ յ յյաաալալալլաալլյյ յ յա աաաանընընըըը:::  ՆՆՆՆա ա ա ԱՄԱԱՄՄԱՄԱՄՆ-ՆՆՆՆ-ի ի իի ևևևև
 ՄՄՄՄՄՄՄՄեծեծեեծծ ԲԲԲԲԲրր րր րրի ի ի իիտատատատատաատատատտ ն ն նննննիաիաաաիաա յ յյիի ի կլկլկ իի ի նինինինինի կկ կկկկկա աաաաակակակակակակաաանն նննն աա աա ա աաաանաննանա տ տտտտոոմնոմնմնմնմնմնմն  ե ե րիրիրիրի աաա սս սոոոցիցիցիիիաաա ցիիիիա--աաա

նենենենե րրրրր րիի իի իսիսիիիսիսսկկկկկկկաաաաա կակաակակաան ն նննն անանաաաանա  դդաաամամմ էէէէէէէէ։։։ ՆՆՆՆրարաաաա շշշշնննոնոննոորր ր րրհիհհիհիվվվ այաայայա  ս ս սսօրօրրօրր  
աա ննննանաա տտո ո ոմի մի մի մի միմի միմիմիմիմիա աա ա աաայյյիյի աաամմ մմբիբիբիբբ ո ոոոնըընընը ձձձձեեռեռե ք ք է է բբեբեբեե րրրր րրրելելեելլ ժժժաաա ա մամաամամ  ն նննա-ա-
կակակակակակակակակաակկկ կկկկկիցիցիցիցիիցիցի միմիմիմիմիմիմիմիմի  ջջաջաջաջջջ զ զ զգագաա յյ յինինինինին պպպաաա ահահհաաանջննջնջնջննն ննե ե եերրիրիինն ննն հահահահահ  մմմ մ մ մ մաա աապապապապապապա--
տատատտատաաասսսխխախաախ  ննն նողողողողող բբաա ա զազազա՝՝ արարարաա  դ դդիաիաիաիակ կ կկանննաան սսսսարարարարր ք ք քքքքաաաաա վվվովովովոովվ  րրրրրուոուումն մնմն մնմնմն մնեեեեե--
րրորոոորր վվվվ վ և ևևևև ցցուուււ ցցցցցանանաննանմ մ մմ մուուուուոււշ շշշնենենեե րրրրովովովովով հհհա աա ա գգգեգեգեց ցցցաածածաա լլլսասասասաա ր րրրրանանաանա  ն ննններեեերեերեեերերրր ևևևևևևև 
 դդդդաաաաաասաա սսսենենեննյ յակակակակակաա  նն ն ներերերերերեր,, դիդիդիդիդդիաաահեհհեհեհհեերր ր րձաձաձաաարրրանանաաանան, , թաթթթաթաթթաննննննգգագգագա րրրանանաննա ևևև 
 լլլաաաաա բոբբոբբբբբ  ր րր րրա աա ատոտոտոոտ  րր ր րիաիիաիաիի ։։

 Ն Ներրե  կ կկկա ա աայոյոյյ ւմմմս,ս,սս   եերերբբ բ գնգնգննգ ուոււում մ է է էէէ  հհհհհաաա աա աամամաաամ լլ լ սասասասա րր րրաա աաանինինինինի միմիմիմիմիմիմիմի  ջաջաջաջ զ զ զզզ գագագագագաաաայյյնանանանանանանան ցցցցմամամամաաաամամամանննն 
գգգոգոոգորր ր րծըըծըըըընն նննն թաթաթաաաթ ցցը,ըըըը աաաաամմմ մբիբիիիիոոո ո ննընն որրրրդեդեդեդեդեեեեդ գ գ գ գգգգրերրերեելլ լլլ է էէ այա դ դդ գոգոգգոգորրր րծըծըծըծըն ննն նթաթաթաթացց ցցցինինինինինննինին հհհհհհհհհհա աաաաա ամամմամաաաա---
պպապապաապ  տ տասասասսասխխ խ խխխա ա ա նենենեննենենն լ լուոու ննորորոր քքքա աաա ղաղաա քքքքքքք քքքաաաա ա աաակկակաան նուութ թյոյ ւննննն, , հահաաաաամ մաա աձաձաաձաձաաաաձձ յյնննյնյննյ ոոո րրրրիի ի իի ամաամաաաա --
բբիբիբ ո ոնինինիննի եեերրի իտատատա սսսարա դ աշաշաշշ խ խխխխխա աա տատատատաատատա կկկկիցիցիցիցիցն նննեերըրըըրըրը ըըընդնդնդդգգգրկ կ վավաաաաածծծ ծծծծծծ եեենեենեն բբբբբուոուուոոո հիհիհիհիհի 
կոկոկոողղղ մի միմիմիմի մի ցցց կաակազզ մմաաաակ կկերերրպպ պ պ վովովովող ղ ղ տատաատաարրր րրրրրրբբեբեբբ ր ու սսսսսսուուումն մնմնմն մն աաաաակկանննան ծծրարարաարարարագ գգգ գրեեեր  րրոուուոււմ,մ,մմ   
ըընընըըննդդդ դլալաայնյնյնն վվ վվելլելեե էէէէէ ոոոոուււ ւ սոսսոսումնւմնւմնւմնււմն  աաաաամեմե մե մե մեմեմեմե թթ թթթո ոոո դադադաաա կկկկանանանան մմմոո դեդդեդեդեդելլլլ նենենենեեն  րրր րի, ննննկակակակաարրնենենեեեենե րրրրրրիի ի տտետետեե-
սսսասաաաա կկկկկաա անինինինինն,ն,ն, պպպպատատտտա  ր րասասսաստտ տտվովոովովումւմւմմւմւ էէէ տտտպպապաաապապաաապ գգ գգգգրորոութւթւթթթւթ յ յյանանանաաննան հհհհհհաա աայայաաաաաալլլ լլ լլեեե եեեզոզզզզոոզ ւ ււ դադադդդդդ  սսա-ա-աա
գիգիգիիգիգիրքրքրքր ,,, , ամամամմա  բբ բիոիոիոոոն ն ննի ի իի աշաշաաաա  խխ խխխխաա ա ատատատատաատաա կկկ կկկիիցիի  ննե երըրըրըրը մմմաասասասս ն նննակակակակակակա ցցց ց ցոոուուո մ մմ ենենննենենեն բբբբազազազազ մմմմմմա աաա իթիթիթիթիթ վվվ վվ 
գիիգիգիի տտտ տա աա աա ժոժժոոժ  ղ ղ ղ ղովնովնոովնովնովնվնվնվն  ե ե եեեե րիրիրրրր ՝ ի ի իիի իրերերերեերենցննցնց մմմմասաս նննաա ա ագիգիգիգիիտ տտտ տաա ակակակաաննն նն ո ոոորարարաարրրր  կկըըը ըըը բբաաաբաբբարձրձրձրձրձ րրր րացացացա -
նենենենեենելլլլոուոո նննննպապապաաաաա տտ տտ տտ տտտաաաաաակոկոկոկոկոկկ վվ:վ:  ԴաաԴաաԴա սսսսսա աաաա վավանդնդնդնդդ վվ վ վվողողողողող ծծծծրարարարարարարրագ գ րերերեերր ր րր րրրըըըը հահահահա մեմե մեմեմեմե մամամամամատ տտտվեվեվեվվվ լլ լ ևև ևև
հհ հհհհա աաա մամամաամա պպպաաաաաաատատատատտտաատ սս ս սխախխախաախա նն նեցեցեցվվվվեելելել եեեննն տատատատատատատատատաար րբեեերր րրրրր ա աա աաառառաառաա ջ ջջջջ ջաաաա տատատատաարրր րր ր ր երեերերրկրկրկ  նննննեեե երիրիրի  
հեհեհեհեհհ ղղի իիի ննանանան  կ կա աաա ավվվովովովով ր րրրր ր բժբժբժժբժշկշկշկշկշկաաաաաաակակակկկկկկ նն հահահահա մմմ մ մմմալալալալլլսս սսսսա ա ա արարարարան ն ն ննննենենեննե ր ր րրիիիիի ծրծրծրծրագագագագագագաաագ ր րրրր րրեեեե ե երիրիրիրիրիրի հհհհհհհետետետտտտ 
ևևևև և և աաաա ռ ռ ռռաարարրրարրր կ կ կ կկանաանանաանան հհհհհհաաաա աաաջոջո ղ ղոուուոււթթթ թթթթթթյայայայամբմբմբբբ դդդա աա աասասասասա վանանաննդ դդ դդվովովովոովոումւմւմւմմմ էէէէէ աաաաա ռ ռ ռաա աաա ջիիջիիջիջին ն նն ևև ևև եեեեերկրկրկկրր ---
րորրոոր րդրդդրր կկկկուուուուուրրրրսեսեեսես  ր րրրրրրրոոոււուոոււումմմ:մ:մ:մմմմ:

ԱԱԱմԱմմմԱԱմմ բբբ բիոիոիոիոոնննննի ի ի վավավավավավաաաա ր ր ր րրրրրրրրրրիչիչիչիչիիիիչիչչի ն ն ն ննն է է է է բժբժբժբժբբ շկկկկկշկշշկկաաա աա աակակկակական ն գիգիգիիիգիիիտտտտտտ�� �� �� ��թ թ թ թ թթթթյ�յ�յ�յ��յյ�յ��ննննն ն ննննն ննննե եե եեեերիրրիրիրիի 
թեթեթեթեթեեթեթեկ կ կկկ կնանանան ծծծ�� �� ,, դոդոդոդոդոդ  ց ց ցցցենենեեեենեննտտտ տ տտ տ տ ԿԿԿԿԿա ա ա արիրիրիրիրիրիննննեե եեե ՄՄՄՄի ի ի իիինանանանանաաան սսսսսսսիիիիի իի  ԲԲԲ ԲԲԲԲ ԲԲԲԲԲԲաա ա ա աա աաաարրրորորորորոո յ յ յյաա աա ա անընընընընընը:::::::

 ՆՈՐ ՄԱԼ  ՆՈՐ ՄԱԼ 
Ա ՆԱ ՏՈ ՄԻԱ ՅԻԱ ՆԱ ՏՈ ՄԻԱ ՅԻ
 ԱՄ ԲԻՈՆ ԱՄ ԲԻՈՆ9595

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 100ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 100––ԱՄՅԱԿԻՆ ԱՄՅԱԿԻՆ 
ԸՆԴԱՌԱՋԸՆԴԱՌԱՋ ԽՈՐԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ  ԽՈՐԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
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19191919991111 2222222222222222 -ի-ի-ի-իին ն ննն ԵրԵրԵրԵրԵրԵրԵրԵԵ  ևև ևևևևևևևաա աաանինինիիինիիի պպպպպպեե ե ետատատաատա կկ կկ կանաննանանանն հհհհհհաա աաաամամամամաալլ լսասասաաաս  րրրրրրաաաա աանիննինինի աաաաա նն ննօրօրօրրօ գգգգգա ա աանանանանաակկկ կ կանանաննն  
քիքիքիքիիի մի մի մի մի միմիմիաաաաաաա յ յ յ յիիիիի իի ի աամամամմաամամ բ բբ բբբիոիոիո ն ն նիիիիիի հիհիհիիհիմմմ մաանանա վվվվվրաաարաա նննննոոոոոոոոոորարրրարարարարրրրրր սս տետեետտ ղծղծղծղծծղ բբժշժշժժժշշկակկակաաաաա կկկկ կ կ կկանանանանանա ֆֆֆֆֆֆա ա ակոկկոոկուլլլւլ----
տետետետետեետտտտտտտտտիիիի իիիիի հհաաահահա մ մմմմ մաաարարարար սստեետետեղծղծղծղծղծ վվվվեցեցեցեցե ըընդննդնդհհհհհաա ա ա աա անննոնոնոննուրւրւրւ քքքքիիի ի իմի մի մի միա աա յիիյ իիիիիինքնքնն  ն ննոուրրոուույնյննննյն աամ-մմ--
բիբիբիբիբիոնոնոնո ::: ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյ ննննուուււ հհ հհ հհետետետետևև ևև աամամամամմմմ բ բբբ բիոիոիոիոիոիոի  ն ն նը ըըը վեվեվեվեվեվ  ր ր րրրրրանանանա  վ վվվանանանաաննվ վվվ վ վվվելելելլելել էէէէէ.. 1919199676767767 իի-ի-ի-ի-ինն՝ն՝ն՝ն՝ն աաաան ն ննօրօրրրրգգգգգա-ա-աա-ա-ա
նանանաննաակկկկկկանանանննանն,,,, ա աա ա նանանանանանալլլլ լլ լիիիիի ի իիտիտիտիտիտիտիիկկկկկ կկկ ևև և ևևև կկ կ կլիլիլիլի նն նննիի ի իկակակակակկկկանանաան քքի ի իիի մի մի մի միմի միմիմիմի միա ա այիյյիյիյիիյ ,, , 11919198282828288 -ի-իի-իիիինն՝ն՝ն՝՝ն ըըըըընդնդնդնդհհհհա ա ա աանոնոնոոոոնուրւրւրււրւրրր 
քիքիքիիիքիիիքք  միմիմիմի մի միմիմիաաաաաաաայյ յ յի,ի,ի,ի,իիի 1111199999999993-3-3-իինիննինին՝՝՝ ընընընընընննդ դդդհահահահհահաաաաան նննուուոււուր րր ր ր և և և ևևև  կկենենենննն ս սսսաօաօաօաօաօր րր գագաագ  ն ն նաաաաաաաակակակակակկակակակաաանն նն նննն իքիքիիքիք մի մի մի միմիմիաաաաայյյ յ յիի,ի,ի,իի,ի  
2202002022 08080808088--ի-ի-ի-ի-իիիիին`ն`ննննն բժբժժբժբժբժբբբժշկշշկշկշկշկկշ ա աա ա աակակակակկաննննն քիքիքիքիքիիքիք  մի միմիմի միմիմիմիաաաա յ յյյիի ի ամամմամամմմաամամբբ բ բ բբիոիոիոիիոն:ն:նն

ԱմԱմԱմմԱմԱ  բ բբբիոիոիոիոիոիիի  ն նննըը ը ըը ղեղեեեղեղղե կկ կ կկկա աավավավավաաարր րր րր րեելելելել եեեեեն՝նննն ՍՍՍՍՍ.Պ.Պ.ՊՊ.ՊՊ..   ՂՂՂՂՂամամմմամբբ բբբբբբբարաարաարրյյ յ յա ա ա աանընընընըննընընըննընն (((((1111919191922222222222222-222-23թ3թ3թ3թթ3 թ.թ.թթ..),),),)  
Հ.ՀՀՀ.Հ.ՀՀ.Հ.Հ.ՀՀՀ.ՀՀՀ.Հ. ԱԱԱԱԱԱԱԱ կ կկ կկկ կկուուուոուոուոււո նն ն ննյայաայաաայա ն ն ն ն նննը ը ըըըըը ((1(1(111(1( 99292929299 44-4-4-4-4-4-3737373737373 թթթթթթթ.))))).), , , Ա.Ա.Ա.ԱԱԱ.Ա.Ա.Ա Լ.Լ.Լ.Լ. ՄՄՄՄՄՄն ն ն ջոջոջոջոջոջջ յ յ յ յյյյա ա ա ա աաաաաաանընընընընըըըըընն (((((((191919191 373777737-3-3-3-39թ9թ9թ9թթթ.թ.թթթթ ),,),,,) ԱԱԱԱԱԱ.ՔՔ.Ք.Ք.ՔՔ. .. .
ՀՀՀՀՀՀՀաաաաաա արորոորորրորորութւթւթւթւթթւթւթ յ յ յ յյուոուուոուն նն նննյյայայայաաայաաայ  նննննննը ըըը ը ըըըըըըըըը (1(1(1(1(111(111193939399399999 9-9-9-99-999 6666666666 թթթթթթթթթթ.).)))), , , , Է.ԷԷԷ..Ե.Ե.Ե.Ե ՄՄՄՄՄՄ խ խխխխխխխեեե եեեյայայայայաաայյյ  նննն ն նննըը ըը ը ըըը (1(11(11969696969967-7-7 81811թթթթթթթթթթթթ..).).).)).),,,, Գ.Գ.ԳԳԳ Ա.Ա.Ա.ԱԱ. 
ՉՉՉՉՉՉՉուուու խ խ խխխ խաջաջաջաաջ յ յյաաաա աա ա անըննընըննընըը (((((((19191919828282828228828 թ.թ.թ.թ.թթ ---99-999- 2թ2թ2թ2թթ.).))), ,, Մ.ՄՄ..Մ.ՄՄՄ Մ.Մ.Մ.Մ.ՄՄ.  ՄեՄեՄեՄեՄեեՄեՄեեՄ լ լ լլ լլքոքոքոքոոք ն նննննննյայայաա նննը ը ը (1(1(1999999 3թ3թ3թ3թ3թթթթ.).).)..):: ԱԱմԱմԱմմԱմԱԱԱ  բ բբբբբբբիիոիոիոիոի  ն ն ննի իի իի
հիհիհիհիհիհհիհիմն մն մն մնմնմնմնմն աաաաաաաա դդ դ դիրիրիրիրիրիիիրիրիրննննննն էէէէէէէ ՍՍ.Ս.ՍՍՍ.Պ Պ Պ ՊՊ ՊՊՊՊՊ  Ղ Ղ ՂՂ ՂՂՂաամաամամամա  բ բբ բբարարաաարաարաաարաարյ յ յյաա ա աննընըընը ((((1818118818181879797977979-1--1-1194949494949499948)8)8)8)8)8),,  , գիգիգիգի տտտտուուււո թթ թթ թյոյոյոյոյոունւնւննւննւնւ ննննն ննե ե ե երիրիրիիրիիրի 
աաաակակակակակկակկ  դ դ դ դեեեմի մի մի մի միմիաաա աա աայիյիյիիիյի թթթթթթղթղթղթղթղթթթաաաաաակիկկկիկիկիկկիկիկիիիցցցցցցց անանանաննանն դ դ դ դդ դդդամամամամամմաամ,, գիգիգիգ տտտտտոոււոոութթ թ թյայաայաաննն ն վավվավավաավաասսս սս ս տատտտատատաա կ կկկկկկաաաաավովովովովոր րր ր գոգոգոգգոր-ր-ր-ր
ծիծիծիչ,չչչչ, պպպպպպպրորրորորրորորո ֆ ֆ ֆֆեեեե եսոսոսոսոր,րր,ր,ր, օօօօօրր ր ր րրգագաագգգաա ննն նն ն նաաաաաակակակակականն ննն քիքիքիքիքիքիմիմիմիմիմիաաաա յյ յ յյի իի ի ի հիհհիհիհ մն մն մն մն մնմնաաաաաաա դ դդդիի իի ի իրըրըրըրրըր ՀՀՀՀՀՀՍՍՍՍՍՍՀ-Հ-ՀՀՀՀ ուուււո մ:մ:մ:մմ: 

ԱմԱմԱմԱմԱԱԱմ բբբբիոիիոիոիոիիոիի  ն նննն նի իի իի աշաշաշաաշ խ խխ խխխխաաա ա աաաատատատա կկկկ կաազազզազզա  մմմմմմը ը ը ը դադադադադադդ  ս սա ա ա ավվավավվվանդդնդնդնդ մ մմմա աաա նընընընընընննըը զզզզզզուուուուուգգգգաաաաահեհեհեհեհեռ ռռռռ կակակակկակա--
տատատատատտտ  րրրրելելելեելե էէէէ նննննաևաաևևաևաևաևաաաաև բբբբազազազազազզ մ մ մմ մմաբաբաբաբբ ննն նննուուույթյթյթյթթթ գգգգի իիի իտատատատաատա կ կկ կկանանանաննան հհհհհհհհեեե եեե ե տտտատատատատ  զզ զզզոոոոտտոտոտոտտոտ ւ ւււթյթյթյուուուուոււննննննննենենեենն ր:ր:::րրր  

ՈՈւՈւՈՈՈՈՈՈՈ  սս սսսսուուււումն մն մնմնմն մնմնաաաաաա սսսս սիրիրիրիիիր վ վ վվվվելեեելելելեելե եեեեեեն ն ննն ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ տտտտտաա աա րարարաաաար ծծծծծծքիքիքիքիքիքիքքիքիիքի հհհհհհհհհո ոո ոողեղեղեղեղե րր ր րր րուոուուուոո մ մ մ և և և ևև  բբ բ բբուոոոուո յյյսեսեսեսե րրրրրրոուուուո մմմ մմմմմ առառառառռ---
կակակակկակակկակակկակկկկկկկկ միմիմիմիմիկկկկկ ր րր րո ոոոոոոտատաատատաարրրրերերերրր ր րրրրի իի ի ի ի քաքաքաքա ն նննա աա աակակակակաաակ կ կկկանանանանանաա բբբբբա աաաաաա աղաղաղաղաղաղաաադդ դ դ դդ դ րորրորորոր ւթւթւթթ յ յ յյուուուն ննըըը,, բբբբուուու ժժժժ ժիչիչիիչիչչի  

ցցեցեեցեեցեեցեեցեցցցցցց  խ խ խ խխխե ե եեերիրիրիրիրի ևևևևև  տոտոտոտ ր ր րֆեֆեֆեֆեֆեֆ  րր ր րի ի ի իի ֆֆֆիիիի զզզզի իի ի կակկաակակ քքքք քի իի ի մի մի մի միմիմիմիմիաաա աաաակակակաակ նննննն հահահահաատտ տտտկոկկոկութւթւթթթթ յ յ յյյոուուուււոո ն նննննննենեն --
րրրրըրըրըըըրըրըրրը, ,,,,, ԵրԵրԵրԵրԵրԵրրԵր և ևևևաաա անինիինինիին սսսսսսսինիինննին թթթ թթ թե ե եետիտիտիտիտիկկ կկ կակակակ ուու չ չչուուուոււո  կկ կկ կիիիիի գոգոգոգոգոր ր րծծծածածաած րրրրրրրա աա անինինինին աաար րր տատատաատ -

հհոհոհոհոհոհո սս սողողողողղղ ջջջջջրերերեերերրրրրիիի ի իի կակաաակ զ զ զ զզմմըմմըմըմըմը ևևևևև մմմմ շշակակակակակկա վ վ վվվեելելե դդդդրարարաաարար նցնցնցնցնննց մմմմմմաքաքաաաաա րր րմամամամամ ն ննն ե եեե ղաղաղա---

նանանանաաննն կկկ կ կկ նեննենենենենեերրրրրրրըըը, մմմմմշաշաշաշաաաաաշակ կ կկ կկ կվեվեվեվեվեվեվեեվեվ լ լ լ լ լլ ենեննեննենեն սսսսպիպիպիպպի տտ տտտ տաա աա աա կոկոկոկոկկ ւցււցւցցւց ն ն ն նեեեեերիրիրիրիիիրիիիիի քքքքքաա աա աանանանանանա կ կկա աաակակակակակ նն ն ն ոոոորորրորորորր շ շմմամամամաաաամամաման ննննն
մի մի միմիմիմիմիմիմի շշարարաաարքքքք քքք մե մե մեմեմեմե թթթթթթոդոոդոդոդ նննն ն ննեեեերերեեերեր::::

ԱմԱմԱմԱմԱԱ բբբիոիոիոիիոն նն նուոուոււո մ մմմմմ մշմշմշշշտատատատատատապպպպպպեսեսեսեսեսեսես գգգգորորորորործ ծծծ ծծծուուումմմ մ մ է էէէէ ուոոո սսսաաա անոննոնոնոն  ղղղա ա ակակակաաակ նն նննն գիգիգի տտտա ա աակակկակակաաաաանննն նն 
խմխխմմմխմխ բաբաբաբաբաբակ,կ,կկ,կկ,կ ոոոոոորրրի ի ի անանանաննա դդդդդդդդամնամնամնամնամնամնամն    ե եեեե ե ե երըրըրըըրըըրը մմմմմմմաասասասասասասասսաա  ն ն ն ն ննակակակակկ ցցցց ցցոււում մ մմ ենեննեննենեն ննննննաևաևաևաևաևև փփփփփփփփփփփփփորորորորորորձձձձձձձձա ա աաարրարաա րրր րրաա աա ա աաաակկակակակակակկականնննն ն նննն նն ն
հեհեհեեեհ  տտտտա ա ա ա զոզոզոզզոտ տտտուուութթթթյոյոոյոյունւնւնւնն նննննեե ե ե երիրիրիրիրիիրրի աաաանցնցնցնննցնցն  կկկ կկկկկ կ կացացացացացացցցցմ մմմ մաաաաա ա նննընընընընընը:::::

ԵՊԵՊԵՊԲՀԲՀԲՀԲՀ բբբժշժշժշժ կակակակակկկկկկաաննաննանա քքքքքի ի ի իիի իիիմի մի մի մի միմիմիմիա աաաաաայիիյիիյիի աաաաամմմմմ մ մ բբիբիբիիբ ո ոո ո նընըընըընննըըը գգգգգիիիիիիտատատատաա կկկկ կ կկ կաաանանաննաան սսսերերերերերերերեերրրրտ տտ տ տտ տ տտ ակակակակակակակկաակակա պ պ պ պպ պպպեեե  րիրրիրրիրիրիրի 
մե մե ջ էէէէ ԵՊԵՊԵՊԲՀԲՀՀԲՀ գգի իիիտատաատաակկանանանաանան կկկենեենեենենենտ տ տտտտրորորոոորորրրր  ն ն նննի,իի,ի,ի ՀՀՀՀՀ Հ ՀՀՀՀ ԳԳԳ Գիիի ի իիտոտոտոտութթւթւթւթ յ յյ յ յոուուուոո ն նն ն նենենեեենենեեեններրրրրրրրրրի ի ի ի ի ի իիիիիիիի ա աաաաա ա ա աաաաա կակակակակակակակակաակկակ դդ դ դդդդեեե-ե-ե-եեեե--
մի մի միմիմիմիա ա աայիիիյիյյ նննննոոուուրբրբ օօօօօր ր րրգագագագագանննն նն նաա աա ակկկակաաականն նն նն քիքիքիքի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիաաաաաաայ յ յ յիիիիի իիինինինիննինիննիննսսսսստիտիտիտիտտ  տտտտտտուոււո  տտ տի,ի,իի ԹԹԹԹԹԹԹԹ յ յ յուուուոուււււու բբբբբ բբ բբինինինինիննիինինիի  գգգգգեեե եե եե ենինինինինինինիին  
հահաահհ  մ մալալաա սսսսաաա ա րաարրարար  նննն նիիիիի ի կլկլկլկլկլլիիիի ի իիննինինիիիիիկ կկկ կ կկաաաակակակկակակկաանն նն ֆաֆաֆաֆաֆաֆֆ ր ր րրմաաաաամամա կկ կ կկո ոո ո ոլլոլոոոոլ  գ գգգ գգգգ գգիաիաիիաիաիաիաիաիաիաիայյ յյյյի ի ի ի լալալալալալալալաալ բբ բբ բբբո ոոո րարաարարար  տտ տտտտո ոորիրիրիրիիիիրրիրիրր ա-ա-ա-ա-ա-
յիյիյիյիյիյի, ՀՀՀՊՀՊՀՊՀՀՊՊՊՊՃՀՃՀՃՀՃՀՀՃՀՃՀՃՀՃՀ ««««««ԳԳԳԳԳ ԳԳԳԳյոյոոյյ ւ ւ ղաղաղաաաղատնտնտտնտնտննննննն տտ տ տ տտե ե ե եեսասասասսա կ կկկկկկանանանանանաան թթթթուուոււ ննն ն ննաա աա աաաքիքիքիիիիքիմիմիմիմիմի մի միմիմիմի  կակակ տ տնեեենեննե ր ր րիիիիիի ստստստտստաաաաաաացոցցոցոցոոոոոոոոոոոոցոոոոոոոոոոոոոոոոոոցոոոոոցցց մւմւմ 
և ևևևևևև ոոոորրրրրրա աաաաաաաաակիկիկիկիկիկիկկիիկիիկիկկիկիկի վվվվվվվվվեե ե եե րարարարարահսհսհհսհսհսսհսհհհսսկկկկկ կ կկկուուու մմմ մմմ մ բբբաա ա ազազազազաաազայյ յ յ յինիննննինինին գգգգգիի իիտատատատատտա հ հհհհհհհե ե եետատատաա զզ զ զո ո ոտաատատատա կ կկկկկանանաննանաա լլլաա աաաբոբոբբոբոոոո ր ր րրա-ա-ա-ա--ա
տոտտոտո րրրիաիաիաիիաիաաայ յ յյիիիի ի հեհեհեեհ տ:տտ:տտ: 

ԱմԱմԱմԱմմմմբ բ բ բիոիոոոննննիի ի իիի վավվվավավավվա րր ր րիիիչչի նն ննն էէ է է կեկեեկկկ նն ննն ն սասաա բբբ բա աաաանանանանան կկկկկանաանննանն գգգգգգի իիի ի իիտ�տ��տ�տտտ�թթթթյ յյ��� �� � նն ն նենենեենեե րր ր րի իիիի ի ի
դոդդոդոդոդոկ կկկ տոտոտտ րր,ր,ր պպպպպպրոորորորոֆֆֆֆֆֆե եսոսոր րրր ՄՄՄՄագագդդդաաա ա լիլիլիլիիիննննա ա ա ՄՄ Մ ՄՄՄհեհեեեհեեե րրր ր րրրի ի ի ի իի ՄՄՄՄՄՄելելլելելելել ք ք ք ք ք քքոնոնոնոոնոնն յ յ յյաա աաաանըննընընըընննը::::

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՔԻՄԻԱՅԻՔԻՄԻԱՅԻ

 ԱՄ ԲԻՈՆ  ԱՄ ԲԻՈՆ 9595

ԱմԱԱմԱԱմԱ  բ բբբիոիոիոիոնն նննիիիիի ա աա ա առառառառռառռառաաջջ ջ ջ ջջջինինինինինինինինիի վվվվվվա աաա ա աարիրիրիիի չչչ չը ըըը ըըը եեղեղեեղեղեղել լ լ է է է է բժբժբժժբժժբժբբ իշիշշիշշի կկկկկկկկ Գ ԳԳԳԳԳԳԳրիրիրիրրիրիիգգգգգգորորորորո   
ՏՏՏՏՏՏՏերերերերերերերեեե - ՀաՀաաՀաաՀաՀաաաՀայյյյրարարաարար պ պպպպ պետեեետտտ յ յ յա աաաննընընը:::  Ն ՆՆՆՆա աա ա վավավավավավարրրրելելելլլ էէէէ հհհհյոյոյոյուսւսւսսւ վվվվվվվվվաաա աաածծծածծածածածա բ բ բբ բաանոնոնոն ւթւթւթթթ յյ յյաանանանանանա  
ևևև և և ևև դդադադաաաաասսս սաաաախոխոխոխխոխխխխո սս ս սսսսսուոււթ թթ թ յոյոյունււննն ննննե եե երըրըրըրը,, , ևևևև գոգոգոգոգոործրծրծրծծծրր նն ն նննաաաաակակակակաակկկ նննննննն պապպապապապա ր ր րրապապապպպ մ մմմուուոո ն նն ննքքեքեքքեքեք րրրրը:ը:ը::ըը:ը:  
 ԹԹԹԹԹ Թ ԹԹարարարարաաարարգ գ գգգգմամամա ննննննելելեեելելել էէէէէ ԲջԲջԲջԲջջջ ջ ջջաա աբաբբաբաբ ն ննուոււոո թ թ թ յոոոյոյ ւնւնւնւնւննն բբբբաաաա ա աա աաաաժիժժիժիժիժժի նն նննը ը ըըը ը ևևևևևևև  կ կ կազազազազազազ մեմեմեմե մեմելլլլլ հհհհհա աաամամամամաամաամ ----
ռռռոռոռոռոռռոռոռռռ տտտ տտ տտտտ ա աաաապապակկ կ կկեեեեեե եետիտիտիտիտիտտիտիտիիիիպ պ պպպպ պ ձեձեձեձեձեեռ ռռռռնանանանանանանարկրկրկրկկ::: 191924242442442 -ի-ի-իի-ի-իի-իին նննն ն Գ.ԳԳ.ԳԳԳԳ.Գ..Գ   ՏեՏՏեՏեՏեՏեՏՏ ր-ր-րրրրր ՀՀՀՀՀՀՀՀՀայայյա  րր ր րա աա պեպեպեպեպեեեպ տտտտ տ տյյայայաայ  ննն ննը ը
տտտտտետետ  ղղղ ղա աա աափոփոփոփփփոփփ խ խխխ խխվովոովովովովովվովվվ ւմմմւմււ էէէէէ ԼեԼեԼեԼԼ  ննննինինինինի գգգ գգ գգ րարարարարարադ:դդ:դ:դ:դ::: ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱյյյյյյնոնոնոնոնոուււհեհեհեհեհեեհետևտևտևտևտևտև պպպպպպեեե ե տատատաակկկանանանանա հհհհհհա-ա-աաա
մմամմմամամմմամմամամմալ լ լ լլսասասաասաաարրրրրրրրրրաաաա աա անինինինիիիիի ռռռռեկեկկկեկեկկե  տտտտտտ տոոորիրիրիրիրի հհհհհհհրրարարարավվ վե ե եեերորրրրորոով վ վ վ վ  ԲԲ ԲԲաքաքաքաքաքաաքա  վվ վ վվվվվվվիցիցիցիցիիի ԵԵԵԵԵԵԵրր րր ևաևաևաևաև ննն էէէէ տետետետ  ղ ղ ղա-ա-ա-
փոփոփոփոփոփոփոփոոփոփոոխխխխխխխխխխխխխխխվովովովովովովոովվոոովվով ւմւմմմւմմմմւմմմմւմւմւմւմւմւմմ ԲԲաԲաԲաԲաԲԲԲԲԲԲաք քքքքքք ք ք ք քքվիվիվիվիվվիվ հհհհհհա աաաաամմաաաամաաաալ լ լսաասասսասա ր րրրա աաա ա նինինինինին աաաաաասսսսսիսիսիսիսիիսի տ տենենենենենե տտ,տ, մմմասասասս ն նն ննա աագիգի---
տոտոտոտոոոտտութւթւթւթթթւթւթթ յյյ յյյյամամամամամամմամմմամամամամամամմմբբբբբ բբբ բբբբբ ա ա աա ա նանանանաասս սնանաանան  բ բ բ բուոուուոււոո յժյժյժյժժժյ  ՀաՀաՀաՀաՀաաայ յ յ յկկակակակակկակական ն նն նննննդոդդոդոոուխւխւխւխւխխխխտ տ տտտ ՉՉՉՉախխախխ մմմմախախխխախչ չ չ չյայայայա ննննըըը ևևև  

անանանանաա ցցցցնոնոնոոնոոննոոնումւմւմմմմւ աաաաշշշշշշշշխախախխախաաախախախա տտտտտ տտտ տտտանանաննաա  քք քքքիիիիիիիիիիի որորորրրորր պ պպ պպպպպպպպեսեեսեսե բբբբբբբբժժշժժշկակակակակաաաաակկկկկանանաննն ֆֆֆֆա ա աաաակոկոկոկոկուլւլ տտտտե եետիտիտիտիտիտ   
հյհհհհհհյուուուո սս ս սս սվավավավավա ծծծծաաա աա աբաբաբաբաբ  ն ն նն նոոուութ թթթ թ թթյյյաաաայ ն նն ն ամաամամմա  բբբբբիոիոիոիոիոի  ննն նիիիիի վավավաավվ  րր ր րրրիչիչիչիչի ::::  Ն ՆՆՆՆՆաաա աա ղեեղեղեղեեղղղղ  կկ կկկկկաաա աաավավավավ  ր րրրրեցեցցեցցցցց 

աաաաաամաամամամմաաաաաաաաաաաաամաաամաաաաաաաաաաաաաաաա  բ բբբբբբիոիոիոիիո նն ն նը ըըըը ը մի միմիմիմինչնչևև 119199199952525225 -ը-ը-ը-ը-ը-ը:: ԻրԻրԻրր գգգգգորորորորր ծ ծծծուուուոոււո  ն ննննեոեոեոեոեոեոոութւթթւթււթււթ յյյյյյյանանանան 22228 8888888 տատատատատատատտար ր ր ր րրրր րիիիիիինենննենենեեեն  ր րրրրրիի ի ի ի
ընընընընննն թ թթթթթթացացացաացց քք քուոուււմ մմմմմմմ նաննանանա ցցցցուուուուցցցաա ա աաբեբեբեբեբեբ րրրրրրուոււում մմմմմ է էէ է է անանանննանանանս ս ս սպապապաապապառ ռռռ եեեե եեռառառաառռառառաաառ նդնդնդնդնդդ,, , սկսկսկսկսկկսկսկկսկսկսկսկկսկզբզզբզբզբզզբզզզբզբուուուուո նննն-նն-ննն
քաքաքաքաքաաաք յ յ յ յնոնոնոոութւթւթւթւթ յ յ յյոուուո նն,ն,նն խխխխխխստստստստտաա ապապապաապահ հհհհհանանանան ջջջուոուությթյթյթյոււուո նն ն իրիրրիրր ևևևևև շշշր ր ր րջջջաջաջաջա պ պպպպպպա ա աաատիտիտիտիտի ննննկակկակկակակ տ-տտտ-
մամամմամմմ մբմմբմբմ ::  ԼԼԼիիի ի նենենե լ լ լլովովվ բբբբարարրրարրձրձրձրձրձր կկկկուուոււո լ լտոտոտոտու ււ րարար  յ յյի իի տետետետետ րր, աաաա զ զզզ զզաաատատաատա տտիիրարարարար պպպպպե-ե-ե-ե
տետետեետե լլ լլ լ լովովովվ միմիմիմիմիմիմի  քաքաքքք  ննննիիիի լելելելեե զ զզ զուոււ նննն նեեերիրիրիրի,,, օժօժօժժօօ տտվավավաած ծծ մամամամամ ն ննկաաակաա վվվվվարարրրժ ժժ ժա ա ա ա կակակականնն մե մե մեմե ծ ծ
հմհհհմհմմմտոտոտոտոտտութւթթթթթյ յյ յամամամամամամամբբբբ բ բ բ ևևևև  փփփ փփփփորորո  ձձ ձոովովովով՝ նանանանաննն աաարրրժաաա ն ննաա աանոնումմւմ էէէէ հհհյոոոյյուսւսւսւ  վվ վ վաա ծաաածաբբբբբա-ա-ա-ա
նոնոնոոնոն ււթւթթթթթյ յ յ յյաանանաննաա աաաամ մ մ մ մմբիբիբիբբիիբ ոոոո ո նինիինինի իիիիրարարաաաաակակակկակկկակկ նն հիհիհհիիմնմն մնմնաաաաաաա դ դ դ դդդդիի ի ի ի իիիիիիիիիիիիիիիիրրըրըրըրրրըրըրըրըըըըրը լլլլլլիիի իիիինննենեեեեենեելլ լլլ լուուուու պպպպպպատատտատտտտվվվվվա ա աավովոոովվ ր րր րր
կոկոկոկոչչմամմամաամամանն նննը:ը:ը:

 ԳԳ ԳԳի ի իիիտատատաաաաաակկկկաաննաննննա խխխխխխնդնդնդնննդնդնդնդդիրիրիիրի  ննննե ե ե եեե րիրիիրիիիրրրրր բբբբա աաարեեերեերեեհ հ հհհհհհհաաա աաաա ջոջոջոջոջջ ղղղ ղ լոլոլոոլ ւծւծծծւծւծ մ մմմանանաննաաա նննննպապապպապապ  տտտտտտտա-ա-ա-ա--ա
կոկոկոկոկով վվվ վ ամամամամամ բ բբբբբիոիոիոիոիոիոիոիիոն ն ն ննննինինիննիի կկկկկկկկիցիցիցիցիցիիցիիից կկկկազազզզա  մ մա աա ավովովովով ր րր ր վովովովոոումւմւմւմւ էէէէ իիիի մ մմմուոււււն ն ննո ո ոոոմոմոոմոմոմմոմ րրրրրֆֆոֆֆոֆոոֆո լլ լլոո ո գիգիգիիգիիգիգիգիա-ա-ա-ա-ա-աա
կակակակակ նն նն լալալաալա բբբբբբոոոոո ո ոո րարարարարարրարրր տ տտ տո որիրիրիրիիրիիաա,ա,ա,,աաաա ոոո ր ր րրը ը ըըըը կակակակակահ հհա աա ավովովովոոր րրրվովվովոովումւմւմւմ էէէէէ աաաաաանհննհննհնհնհհն  ր ր րրրա աա աաժեժեժեժեժեժժեշտշտշտտշ  
սասարր ր ր քաքաքաքա վ վվվոո ո որորորրրր ւմնմնմն  եեերորոոորոր վ վվ վվվվ ևևևև գգգգգգորոորորորրրրր ծծ ծ ծիքիքիքիքք ն ննննննեեե ե եեեերորորորոր վ:վ:վ:վ:վվվ
202020201111-ի-ի-ի-իի-իցցցց առաառառռառռռառառ աաաաայյյյյսօսօսօօօօր րրր ամամմամ բ բբբբիոիիոիոիոիոիի նն ննննըըըըըը ղեղեղեղեղ  կկ կկկա ա աավավավավաա րրրր ր րրուոուուււմ մ մմմ մ է էէէէէէ է պրպրպպրպպրրո ո ո ոֆեֆեֆեֆֆեֆեֆեֆես սսս սորորորորոորրոո  

Կ Կ Կարարարաարարր մե մե մեմեմենն  ՍաՍաՍաՍաահ հաակակակակ յյ յ յյա աանընընընը: : ԱմԱԱմԱմԱԱԱմԱԱԱ  բ բիոիոիոիոիո ննննիի ի ուուոււ սսս ս սուուուոումն մնմնմնմնմն մն աաաաա կկ կկանանաննանաննանննն պպպպպպպպպպրորորրրոո ցց ց ցցեեե եեեսըսըսըսսսսը 
կակակակազ զ մմաամ  կկ կկկերեերեե  պպպպպե ելոլու հահահահաաամմմմարարարրարար ննննննննրարարրար կկկկողողղղղ միմիմի մի միցցց ձձձձեռեռեռեռեեե ք ք ք ենենենննննննն բբբբբբբբերերերեեեեեեր վվվվեելեելեելլլել ննննյոյոյոյոյ ււ-ււ
թաթաթաաթաթաթատտտեխխեխխխ նննիի ի ի իկակակկակակա կ կկկկանանանան միմիմիմիմիմի  ջոջոոջ ցցց ց ցնենենենենենեեեներ՝ր՝րրր մմմմանանաննննն ր րրրրրաաաաադիդիդիդիդիտտակակակկակա  նն ն նններերերերեերեր,,, հհյհհյուուոո ս սսս ս վավավավավավավվա---
ծածածածածաբբ բ բաաաա նանանանակ կկկանանանան պպպատաատատտտրրրրրասասասաասա տ տ տուուոււկկկ կ կ նենենենենեներրր:  ՄեՄեՄեՄեեՄՄ ծ ծծծ ծ տետետետտտ ղ ղ ղ ղղ է էէէէ էէ է զբզբզբզբբա աաաաաա ղեղեղեղեղղղ ցցցնոնոնոնումւմւմւմ 
նանանաաանաևևևև նննրնրնրրրրրա ա աա կոկոկոկկոկող ղ ղղմի մի միմի միմի միցցցցցց ուոոուուուուսսսսաա անոնոոող ղ ղ նենեենե րր ր րրինինիննի գգգգիիիիիիտատատատատատա հ հ հ հհե ե եեետատատատատատտա զզզզոոո ոոո տատատտատ  կկկկկանանաննան 
աշաշշշաա  խ խ խխխա ա ա ա տատատատատատատատտտանքնքնքնքնքնքնք ն ն նե եե րիրիրիննննն նենենենեերգրգր  ր րրավավավավաավավմմմմմանանանանանննն գգգգգորորորրր ծծծծընընընընընըը  թթթ թաաաացցըցըցըցըցը::::
ՀՀՀ Հ ՀՀա աա մամմմամաաաաալ լլլլ լսասասասաասա ր րրր րա ա աաաա նինինիննինի միմիմիմիմիմի  ջաջաաազ զ զ զգագագագաաագայյ յյյ յ յաանանաաաանանց ց ցցմամամմմամամանն ն նն հեհեհհեհեհհ տտտտ կկակաաակաակ պ պպպ պպ պպվավավավաավավ ծծ ծծծծծ ամաամմմա --

բիբիբիբիիոո ո ոոնընընընըը աաաաաաշ շ շշշխախախախախախախաա տտ տ տտտտտուուոոո մմ մ էէէէ Գ Գ ԳԳԳլոլոո բ բբբբուոււո սսսսսս ծծծծրրարարաաագգ գ գգրիրիրիրիրր հհհհհհհետեեեետետետե ::  Մ ՄՄՄՄաասասսաասա նն ննննաա ա ա ակիկիկիկկիկիիցցցցցնենեենեենենե րրր րրրրրրի ի ի ի
կոկկոկոոկ ղ ղ ղ ղմի մի մի մի մի միմիցցց ցցց նանանախխխխխխխա աա ա տետետտետետետ ս սս ս վովովովովովովոովվ ւմմււ էէէ կկկկաազազզազ մեմեմեմեմե մեմե մեմելլլլ միմիմիմիմիմի  ջաջաջաաաաաաջ զ զ զ զզ զգագագագագայյ յիինինինիննինինինի սսստատատաատտաան ննն ն ն դադադդադաաաաաադդդ րտրտրտրտրտտտ--
նենենեեենենե ր ր րրինիննինինինի հհհհաաա ա մաաաամամմապպ պպ պպպաա աաա տատատտտատատատատատատտաաաասսսսսսխախախախախախխխախխխ  ն ննն նողողողղո հհհհհհհհա աաա աայեյեեեեե ր րր րենենենն լլլլեզեզեզեզեզեզզզ վ վ վվ վ վվվվվվվովովովովովովվովովովվվ ձձձձձձձձեռեռեռեռեեեռ ն նննն նննննաաարարարրարա կկ,կ,կ, ոոոոոր րրր րրրըըը ը ըը 
կնկնկննկնե ե ե ե եերարարարարաարար  ռ ռռիի ի ի մամամամ ր ր րրսոսոսո ղղղղղ ղաաա ա աակակկկակակաակաաան նննն հհհհհգգգգգգգ  թեթեթեթեթեթթե մմմմմմանանանանանաա ևևևևևև կկկկկկկկկ պպպպ պպպպա աաաաարրրորորորրրոււ ււնանանանաննաննանակկ կկ կկկկ կկի իիի ի ի իի նշննշնննշննն վվվավավաավածծծծծծծ 
թեթեթեթեմ մ մ մմմաաաաաա աայիիիիյիիիյյիի աաաաաա ն նննա ա ատոտոտոտ  մի մի միմիաաա կ կկկկկանանանանանանան,,,, հյհյհյհհյհհ ուուուուոււսսս ս սս սսս վավավավավավվվվ ծծաաաաաբաբաբբաբաբաբաբաաբաաբա ն ն նննա ա ա աաաաակակկակակակակ ն,ն,ն,ն,ն,ն կկկկկկկկենենեննե  ս ս ս սաա ա աքիքիքիքիքիքիքի---
միմիմիմի մի միմի ա աաակակակակակակակ ն ննն ն և և և ևև  ֆ ֆ ֆ ֆի ի ի ի իզիզիզիզիզիզիզիզիոոոոոլոոոլլլոգգգգգիաիաիիաիաիաիա կկ կկկանանանաա աաաաաաաա ռռռռ ռ ռռանանանանանննձ ձձ ձ ձձձնանանանանաա հհհհհհհհհհաատատատատատտտ կ կկ կ կ կ կկուուուուուոււթ թթթ թթյոյոոյոյյյ ւնննւնննւն նն ն նննեեեեեե երըրըրըըրըրըրը:: : : 
Պ ՊՊՊլաաաաան ննա ա ա ա վովոովոովով ր րրրվովովոոովովումմւմւմմմ էէէէէ դդդդաաաաասասաաաաասախխխխխո ոոսոսոսոսոոութւթւթթթթյ յ յ յուուուոււո նննն ն ննենենննենեններրրրրինիիննինինինիիիի կկկկկի ի ի իիրարարարար  ռռռռ ռ ռելելելելեե նննորոորոր մեմեմեմե -
թոթոթոոթո դ դ դ դդաա ա աաբաբբբբաբբանն նոււււււթ թ թթթյյոյոոունւնւն՝՝՝ օգօգօգգօգ տ տտտաա ա ա ա գոգոգոգորրրրրծեծեեեեծեեծեեելլ լլովովովովով ննննո ո որարարարաարաաա գգգ գ գգգուուուույնյնյննյ դդդդդիի իի ի դադադադադաադդ կկկ կկտտտտիտիտտ կ կ կ 
նյնյնյննյոոււոոոոոււ թ թթթերերերեերերր::: ԿԿԿԿԿազաազազազաաաաա  մմմմմաաաաաաակեկեկեկեկկկկ րպրպրպրպպրպ վ վվվածածածածծծծ գգգգգիի իի իիիտատատատատատաաատտ  կկկ կկկանաննանանաաանա հհհհեեեեեետատատաատտատա զզ զոոո ոոոտոտտոտոոտոտ ւթւթւթւթւթթթւթյյյյ յուուուոո ննն ն նենենենեեեեեեեե----
րիրիրրիրիրինն ննն մե մեմե մեմեմեմեմե մեծծ ծծա աա աաաա ա մամամամաաաս ս սսսնոնոնոնոննութւթւթւթթթթյ յ յյ յ յամամամաամաաաա բ բ բբ ընընննըննըննդգդգդգդգդդդ րկրկրկրկկ վ վ վ վվուուոուոււմմ մ մ ենենենեն ոոււււսաասասասսանն ննննն նողոողողողողողղն ն ն ն նե եեերըրըրըըրըը: Ծ ԾԾԾԾԾԾրարրրարարարաագգգգգգգ-գ-գ-գ-գ-գգգ
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ԿԿԿԿԿարարարրարմեմեմեմեմեննն  ԹեԹեեԹելլլ լմամամամաննննի ի իի ՍՍՍՍՍՍաա ա հահահահահհակ կկ կ կ կ կյայաայայայյ ննննըըը:ը:ը
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 Յու րա քանչ յուր ոք ու րույն ձևով է ար տա-
հայ տում իր հար գան քը ե ղեռ նի զո հե րի հի-
շա տա կին։ ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան ակ տի վը՝ 
 Մար տին  Մար տի րոս յա նի ղե կա վա րութ յամբ,
չխախ տե լով տա րի նե րի ա վան դույ թը, այս
ան գամ ապ րի լի 22-24-ը կա տա րեց քայ լար-
շավ դե պի Ար ցախ։ «Ա զատ Ար ցա խը ող ջու-
նում է  ձե զ՝ այս տե ղից է սկսվում մե ր բա ցա-
հայ տումն  ե րով լի ար շա վը։ Հ րաշք բնութ յուն
և թաքն ված գան ձեր։ Իր հպարտ ու ա մուր
կամ քով կան գուն մի  անկ յուն, ո րը մի շտ
ա նա ռիկ կմն ա։ Ինչ պես յու րա քանչ յու րի հե-
տաքրք րութ յունն է ձգում-տա նում դե պի այս
ա նա ռիկ վայ րե րը, այն պես էլ մե զ էր կան չում
Ար ցա խ աշ խար հը։  Բայց մե ր նպա տակն այլ
էր։  Մենք պետք է բա ցա հայ տեինք բո լո րի
հա մար ան հայտ Ար ցա խը։
 Մեր վրա նա յին ճամ բա րը տե ղա կայ ված էր

Ա ղավն  ո կիր ճում՝ բնութ յան հրաշք, գողտ րիկ
անկ յու նում, գե տի ա փին: Ա ռանց ժա մա նակ
կորց նե լու այ ցե լե ցինք ինք նա տիպ հար դա-
րան քով, վաղ մի ջ նա դար յան ճար տա րա պե-
տա կան կար ևո րա գույն կա ռույց նե րից մե  կը՝ 
 Ծի ծեռ նա վան քը (4-րդ  դար), որ տեղ ըստ
ա վան դութ յան ամ փոփ ված է  Պետ րոս ա ռաք յա լի ճկույ-
թը՝ ծի ծեռ նը։
 Քայ լար շա վի ողջ ճա նա պար հին հին ու ա վեր ված գյու-

ղե րի հետ քեր էին, ո րոնց շունչ էին հա ղոր դում երկն-
քում սա վառ նող բա զե նե րը։  Ճա նա պարհն անց նում էր 
17-րդ  դա րի հին կա մուրջ նե րով, քար վան սա րանե րով և 
 քա րան ձավն  ե րով, բեր դե րի տարածքով և  գե ղե ցիկ կիր-
ճե րով։  Բա զում կի լո մե տ րեր քայ լե լով հա սանք մի  հրաշք 

տե սա րա նի՝ ժայ ռե րից թափ վող Ս պի տա կա ջուր հսկա
ջրվե ժին։ Անն կա րագ րե լի տե սա րան։  Մեզ սպաս վում
էին նո րա նոր բա ցա հայ տումն  եր։
Որ ևէ մե  կի մտքով ան գամ չի անց նում, որ կան բա-

զում հե ռա վոր գյու ղեր, ո րոն ցից մե կն էլ  Հե րիկ հա-
մայնքն է, որ տեղ մար դիկ ապ րում են փոք րիկ տնակ-
նե րում՝ ա ռանց կա պի որ ևէ մի  ջո ցի։  Շա տե րի հա մար
ան հայտ ու լքված հե ռա վոր մի  անկ յուն, որ տեղ թե կուզ
և  փոք րա թիվ մար դիկ են ապ րում, բայց եր ջա նիկ թվա-



ցող ժպի տով և հ յու րա սի րութ յամբ են դի մա վո րում։ Երբ
հենց ա ռա ջին հան դի պու մի ց նա յում ես փոք րիկ, կա պու-
տաչ յա ե րե խա նե րին, ով քեր քեզ ի րենց ջեր մութ յամբ են
վարակում, ու րիշ ո չինչ անհ րա ժեշտ չէ։  Հե րոս նե րը շատ
են, ցա վոք, ո մանք ար դեն չկան, բայց նրանք հա վերժ
ապ րում են այս հե րոս ըն տա նիք նե րի շնոր հիվ։ Գ յու ղի
բնա կիչ նե րը մե ծ հպար տութ յամբ էին ներ կա յաց նում
ի րենց՝ 22 ա շա կերտ ու նե ցող դպրո ցը, ո րը վե րան վա նել
էին ապ րիլ յան հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ա նու նով։ Մտ-
նե լով փոք րիկ, խնամ քով կա հա վոր ված դպրոց՝ ան մի -
ջա պես դող ան ցավ բո լո րիս մարմն  ով։  Հե րոս՝ այս բա ռը

չի կա րող նկա րագ րել այդ տղա նե րի կա-
տա րած սխրանք նե րը։
 Մեր փոք րիկ ներդ րումն  ու նե ցանք նաև

 Բեր դիկ գյու ղի տա րած քում գտնվող 16-
րդ  դա րի խաչ քա րի և  տա պա նա տան
շրջա կայ քում կա տար վող մաքր ման աշ-
խա տանք նե րին: Եվ, ի հար կե, որ պես 

լեռ նա գնացների ա կումբ, չէինք կա րող ան տար բեր անց-
նել լեռ նե րի կող քով։  Կա տա րե լով վե րելք  Կա տոս լեռ
(2055 մ )՝ կա րող էինք մե ր նպա տակ նե րը կա տար ված 
հա մա րել։
Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում հա մալ սա րա նի ղե-

կա վա րութ յա նը` այս պի սի հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու
հա մար:

ԱՍ ԹԻ ՆԵ  ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ
 Հա տիս ա կում բի ան դամ             



 ՀՀ բարձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի ու սա նող նե րի 18-րդ  հան րա պե տա կան խա ղե րի 
ծրագ րում նա խա տես ված ձյու դո յի մրցա շա րի մր ցում-
նե րից եր կու շա բաթ ա ռաջ մե ր թիմն  ան ցավ ա վե լի 
ին տեն սիվ մար զումն  ե րի, կա րել է ա սել՝ մար զա կան
հա վա քի ռե ժի մի :
Այդ մար զումն  ե րում մե ր թի մի ն շատ էր օգ նում հա-

մալ սա րա նի տեխ նի կա կան ա պա հով ման բաժ նի պետ
Վ րեժ  Մա մի  կոն յա նը, ով ե ղել է  Հա յաս տա նի բազ մա-
կի չեմ պիոն՝ ձյու դո մար զաձ ևից:
 Պետք է ա սել, որ թի մի  մարզման գոր ծում, ինչ պես 

մի շտ, իր յու րա հա տուկ, շաղ կա պող, թի մա յին ո գին 
բարձ րաց նող դերն ու նե ցավ մե ր թի մի  մշտա կան 
ա վա գը՝ կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Դա վիթ Իշ խան յա-
նը:
Այդ բո լո րին գու մա րենք նաև այն, որ այս տա րի մե ր 

թի մը մաս նակ ցում էր լրիվ կազ մով՝ դեռ մի  բան էլ 
ա վե լի:
Եվ, ի հար կե, արդ յունք ներն ի րենց սպա սեց նել չտվին. 

մե  դալ նե րի մե ր ա վա րը շատ և  բազ մա զան էր:
 Հա մառ գո տե մար տե րից հե տո ա ռա ջին տե ղեր գրա-
վե ցին և  մար զա խա ղե րի չեմ պիոն ներ
դար ձան Է մի լ Իս րա յել յանը (166 խումբ)
և Հա կոբ  Ծա տուր յա նը (131 խումբ):
Ի րենց քա շա յին կար գե րում երկ րորդ

տե ղեր զբա ղեց րին և  ար ծա թե մե  դալ-
նե րի ար ժա նա ցան Ֆե լիքս Խա չատր-
յա նը 114 խումբ), Դա վիթ Բա կուն ցը
234 խումբ), ՌԲՖ-ի կուր սանտ Ա րա յիկ
 Ղուշչ յա նը 238 խումբ):
Բ րոն զե մե  դալ նե րի ար ժա նա ցան և

ի րենց քա շա յին կար գե րում եր րորդ տե-
ղե րը գրա վե ցին Վա հե Սա րու խան յա-
նը 130 խումբ),  Հայկ  Գալստ յա նը 323

խումբ) և կ լի նօր դի նա տոր, թի մի  ա վագ Դա վիթ Իշ-
խան յա նը:
 Թի մի  մն ա ցած մար զիկ նե րի՝ Հա կոբ Թա թուլ յա նի 

301 խումբ),  Տիգ րան  Մար տի րոս յա նի 232 խումբ) և
 Հով հան նես  Զո րօղլ յա նի 272 խումբ) բախ տը չբե րեց՝
չնա յած նրանց անց կաց րած ծանր գո տե մար տե րին,
ո րոն ցում նրանք պայ քա րե ցին մի նչև վերջ և գ րա վե-
ցին 4-րդ և 5-րդ  տե ղե րը:
Ընդ հա նուր առ մամբ մե ր թի մը հա մալ սա րա նին և

 հաղ թա նա կի տո նին նվի րեց 2 ոս կե, 3 ար ծա թե և 3
բրոն զե մե  դալ ներ:
Այս մար զաձ ևում թի մա յին հաշ վարկ չի կա տար վում,

այ լա պես մե ր թի մը կհայտն վեր ա ռա ջա տար դիր քե-
րում:
Չ մո ռա նանք, որ մե ր մար զա կան ա մե  նա մե ծ հա ջո-

ղութ յու նը մե ր ու սա նող նե րի ա ռող ջութ յունն է:

Ա. Խ.   ՀԱ ԿՈԲ ՅԱՆ
 թի մի  մար զիչ,

 ֆիզ դաս տիա րա կ� թ յան 
ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս

 ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ Ա ՄԵ ՆԱ ՄԵԾ  ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ Ա ՄԵ ՆԱ ՄԵԾ 
ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ 

Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԷԱ ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Է



 ՃԱ ՆԱ ՉԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ  ՃԱ ՆԱ ՉԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ 
ՄԱՐ ԶԻԿ ՆԵ ՐԻՆՄԱՐ ԶԻԿ ՆԵ ՐԻՆ

1972-ից առ այ սօր ա մե ն տա րի բժշկա կան հա մալ սա րա նում
 Լա վա գույն մար զիկ կոչ մանն են ար ժա նա նում տար բեր մար զաձ ևե րում

լա վա գույն արդ յունք նե րի հա սած ու սա նող նե րը: Բժշ կա կա նի ու սա նող նե րը,
հան դես գա լով տար բեր մրցումն  ե րում, գրա վում են պատ վա վոր տե ղեր:

Ա մե ն տա րի նրանց նվա ճումն  ե րը քննարկ վում են ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
և  ա ռող ջութ յան ամ բիո նի և ս պոր տա յին ա կում բի հա մա տեղ նիս տում, և  արդ յուն քում

ո րոշ վում են տար վա լա վա գույն մար զիկ-մար զու հի նե րը:

 Վար դան Մ հե րի  Վար դան յան
 
ՌԲՖ 467 խմբի կ, ր սան տը երկ,  տարի անընդմե ջ 

հրաձ գ, թ յան թի մի  ան դամ է: 2015-ին ՀՀ մի ջ բ,  հա-
կան 15-րդ  մար զա կան խա ղե րի ծրագ րով հրաձ գ,  թյան 
ա ռաջ ն, թ յան ՓԱ-1 վար ժ, թ յ,  ն, մ գրա վել է 3-րդ 
 տե ղը: 2016-ի ՀՀ մի ջ բ,  հա կան 16-րդ ՀՈւՄԽ ծրագ րի 
հրաձ գ, թ յան թի մա յին ա ռաջ ն, թ յան ՓԱ-1 վար ժ, թ յ, -
ն, մ գրա վել է 3-րդ  տե ղը:

 Մո նի կա Արտ յո մի  Գ ևորգ յան
ԸԲՖ 302 խմբի ,  սա նո ղ,  հին 2014-ից հրաձ գ, թ յան 

հա վա քա կա նի ան դամ է:  Մաս նակ ցել է 2015 և 2016 
թվա կան նե րի ՀՀ մի ջ բ,  հա կան ա ռաջ ն, թ յ, ն նե րին: 
2016-ին ՀՀ մի ջ բ,  հա կան 17-րդ  մար զա կան խա ղե րի 
ծրագ րով հրաձ գ, թ յան աղ ջիկ նե րի ա ռաջ ն, թ յան 
ՓԱ-1 վար ժ, թ յ,  ն, մ գրա վել է 1-ին տե ղը: 

Ս յեդ  Սալ ման
557 խմբի հնդիկ ,  սա նո ղը 2011-ից ԵՊԲՀ վո լեյ բո լի 

հա վա քա կան թի մի  ան դամ է: ՀՀ բազմաթիվ ա ռաջ-
ն, թ յ, ն նե րի մաս նա կից, ՀՀ գա վա թի ա ռաջ ն, թ յ, ն-
նե րի մրցա նա կա կիր է: 
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YSMU HOSTED PRINCESS YSMU HOSTED PRINCESS 
DINA MIRED OF JORDANDINA MIRED OF JORDAN

Showing initiative to UICC run by Dina Mired, Yerevan 
State Medical University invited Princess of Jordan, whose 
three-day visit was extremely eff ective both for the guest, 
and for the hosts.
The fi rst visit was to Muratsan Hospital Complex.
Dina Mired’s fi ght against cancer has its cause: his boy, who 
is already in University studies, was diagnosed with cancer  
at the age of two. The Princess, introducing his example, 
stressed that, the struggle is hard especially at the initial 
stage of the disease but they managed to overcome thanks 
to non-retreating struggle.
As mentioned by YSMU Rector Armen Muradyan, Medical 
University has demonstrated initiative in joining the organi-
zation UICC engaged in the fi ght against cancer, headed by 
Dina Mired.
During the visit, Dina Mired not only encouraged parents 
presenting the emotional side of the treatment of the disease, 
but also talked about the latest treatment possibilities which 
exist in Armenia today, realizing thoroughly the diffi  culties 
of the fi ght against cancer and by her own experience. 
Cancer Control International Union President also attended 
RA Hematological Center a¥ er R.H. Yolyan and visited all 
the departments.
Later on she participated in tree planting in Heratsi High 
School and also attended the donation event of the latest la-
ser device at Izmirlyan Medical Center Urology Department.
On April 28 the Congress of People who overcame cancer 
launched, where Dina Mired had a speech named “Cancer is 
not contagious”.

The Princess of Jordan noted that  she didn’t miss the oppor-
tunity to visit Armenia not only to encourage the patients
and their relatives and to support the development of the 
area, but also because of being very close to the Armenians
and Armenian community in Jordan.  The event was also
addressed by, newly elected leader of  International Rela-
tions Committee of  American Clinical Oncology Union,
Vice-President of Oncology Union of India Dinesh Pendhar-
qar.
The Congress was special because people who overcame the
disease spoke about the problems of people who undergo the
illness.
Edgar Gyanjumyan, Varduhi Sargsyan, Anahit Barseghyan,
Manik Ter-Grigoryan represented their illness history. By
their word it is essential for people undergoing the disease not
to feel lonely, to be able to talk about it and to overcome it.

Dina Mired is the fi rst Arab president of the Union for In-
ternational Cancer Control. This Union was founded in 1933
in Geneva and includes 950 organizations of 155 countries.
Dina Mired is popular and loved in the Arab world and has
participated in the UN World Health International and oth-
er authoritative organization meetings. The Princess has led 
King Hussein Cancer Control Fund for many years and has 
promoted the development of Oncology in Jordan.

By the decision of University Academic Council 
Dina Mired was awarded YSMU 

Honorary Doctorate Degree.

YSMU MEDICAL PROFESSIONAL 
QUALIFICATION HAS BEEN 

RECOGNISED IN JORDAN AS WELL
A¥ er a month from the visit of the Princess of Jordan

an offi  cial message was received from the Hashemite
Kingdom of Jordan upon the issue that YSMU basic
qualifi cation on all medical specializations is offi  cially
recognized in Jordan. By the way numerous students
from Jordan have received education in our University,
who, a¥ er graduating, were successful in their careers
in their native countries.
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The role model of Tom Catina, who refuses a prosper-
ous life and performs more than 20 operations a day 
in Nuba Mountains in Sudan, is more than encour-
aging for the future doctors. General medicine is the 
most humane profession, a mission, which primarily 
implies a high responsibility and initiative. “Aurora”  
Prize nominee indeed realizes exclusive humanitarian 
activities carrying  the responsibility of medical help of 
thousands of people. 
“I’m not a superman, I was a student like you some 
25-30 years ago. If you are interested in this work, you 
can also do this. Each person is able to do this, it’s just a 
question of will and desire. This job is very interesting 
and gives power”, mentioned Tom Catina at the begin-
ning of the meeting.
“Aurora” prize candidate leaves the Nuba Mountains 
in rare cases, only in case of emergency. But Nuba res-
idents are not le¥  helpless. Three Armenian doctors 
went to the Nuba Mountains to temporarily replace 
the doctor and to continue his humanitarian mission, 
thanks to which many people were rescued. Colonel 
Gevorg Voskanyan, major Hayk Hovhannisyan and gy-
necologist Armine Barkhudarian, who for many years 

have been serving the world for peace, didn’t hesitated
for a moment, when they found out that they were
needed in a place beaten off  the track.
 The American doctor answered the students ‘questions.
Right a¥ er the lectures he visited the soldiers undergo-
ing rehabilitation treatment at “Heratsi” No. 1 Univer-
sity Hospital. The doctor talked to them, familiarized
with the opportunities of Simulation Educational Cen-
ter.

 The doctor noted that before arriving in our coun-
try, he had information about us from the people  
living and working in the US. He added that he was 
impressed by the warm atmosphere that makes him 
feel like home.

“WHEN THE JOB IS VERY EXCITING AND GIVES YOU POWER”“WHEN THE JOB IS VERY EXCITING AND GIVES YOU POWER”

 TOM CATINA MET THE FUTURE  TOM CATINA MET THE FUTURE 
DOCTORS AT YSMUDOCTORS AT YSMU

The Aurora prize nominee, doctor Tom Catina represented 
his experience in working in Sudanese military actions in the 
Nuba mountains to the future doctors during YSMU open lec-
tures. For many years the doctor has been working at “Moth-
er of Mercy” hospital. Tom Catina is the only surgeon in the 
region of 750 thousand people, which is equal to Austria in 
its size.

By the decision of YSMU Scientifi c Council 
Tom Catina will be an honorary doctor of 

Medical University.

By the way the 2017 award of 
Aurora Human Initiative was 

awarded to YSMU honorary professor, 
an american doctor Tom Catina who

 realizes voluntary medical-humanistic 
aid in the Nuba mountains.

Charles Aznavur announced his name 
as a winner.



AMBASSADOR OF IRAN MET YSMU AMBASSADOR OF IRAN MET YSMU 
STUDENTS FROM IRANSTUDENTS FROM IRAN

The goal of the meeting of the delegation headed by 
Seyyed Kazem Sajjad, the m Ambassador extraordinaryr
and plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran
(IRI) to the Republic of Armenia, with YSMU students 
from Iran, was to enforce the collaboration between 
two countries aimed at development of education and 
science. YSMU Rector Armen Muradyan said that 

YSMU staff  give special attention to the issues raised 
by the students from Iran and thanked the delegation 
of Iran for the tight collaboration, emphasizing that 
high-quality education is a priority and thus the aim 
of the University is to have specialists of internation-
al standards who can fi nd their path on any medical 

stages.
In its turn Seyyed Kazem Sajjad, the m Am-
bassador extraordinary and plenipotentia-r
ry of the Islamic Republic of Iran (IRI) to n
the Republic of Armenia expressed willing-
ness to continue collaboration and there 
was made an arrangement to make such 
meetings regular.
Students also took part in the meeting rep-
resenting their educational achievements. 
The Possibilities of expanding the coopera-
tion were discussed.
YSMU Rector Armen Muradyan and tem-
porary in charge of the aff airs of Syrian 
Arab Republic in RA Is-sam Nayal recently 
discussed the issues concerning possibili-

ties of expanding the cooperation 
between the two countries. During 
the meeting it was noted that Syrian 
students have a special role among 
the overseas students studying at 
YSMU. Many of them are high 
achievers who make huge eff orts 
in becoming high-quality doctors.
During the meeting the possibili-
ties of  realizing mutual educational  
programs and of improving educa-
tional process as well as of enlarging 
the numbers of students from Syria 
coming to RA for receiving educa-
tion were discussed.
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MUTUAL COOPERATION CONTINUESMUTUAL COOPERATION CONTINUES

The delegation headed by the regional Director of 
Jönköping city, Sweden, Agneta Jansmyr and YSMU 
discussed the issues of possible collaboration as the ba-
sis was inter-regional cooperation development in pub-
lic health, educational and medical care areas.
Emphasizing the realization of continual experience 
exchange for students and teachers, YSMU Rector Ar-
men Muradyan represented the main strands of the 
University and the process of the works concerning 

internalization.
The collaboration of YSMU and the regional council of 
Jönköping has a history of several years. More than 30
diff erent specialists arrived in RA from Sweden and 23 
doctors from Armenia le¥  for Sweden for experience
exchange. Numerous conferences have been held with
the participation of Swedish specialists. It is also nota-
ble that YSMU staff  took part in “Microspheres Festi-
val” held in Jonkoping.

THE KOREAN DELEGATIONTHE KOREAN DELEGATION
AT THE MEDICAL UNIVERSITYAT THE MEDICAL UNIVERSITY

The aim of the visit of the delegation headed
by the President of Chaum Medical Center of 
Southern Korea Ri Dong was the exchange of 
experience as well as to acquire certain agree-
ments in implementing mutual educational
and clinical programs in future. Korean dele-
gation was in Armenia in the framework of co-
operation of “Initiatives for the Development
of Armenia” (IDeA) Foundation .

YSMU AT THE INTERNATIONAL YSMU AT THE INTERNATIONAL 
EXHIBITION IN GERMANYEXHIBITION IN GERMANY

German Education and Research Federal Ministry orga-
nized “Study World” 12th International Education Exhi-
bition, May 12-13, which was attended by about 150 uni-
versities and educational organizations from more than 
25 countries.
With the support of the Armenian Embassy in Germany  
and the DAAD German Academic Exchange Service sup-
port the Armenian pavilion was also present for the fi rst 
time, where YSMU  had its place too.
Exhibitors and future students were interested in the ad-
mission process of our University, faculties, accommo-
dation, costs and conditions, as well as opportunities for 
transferring to our University from other Universities.
Thanks to the exhibition, visitors got acquainted with our 
country, history and culture.
Other participants from Armenia were Yerevan State 
University, American University of Armenia.
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The member of Armenian Gener-
al benevolent Union and Central
Council, the head of Ultrasound
and Radiology Research Institute
a¥ er Thomas Jeff erson, US leading
radiologist, Professor Levon Nazari-
an won the Joseph H. Holmes Clini-
cal Pioneer Award .
This award is given to people who
have made great contributions in
the development of ultrasonic di-
agnostics. Levon Nazarian has had
great contribution to the develop-

ment of radiology, quality train-
ing of specialists. The well-known 
physician-scientist participated in 
more than 450 lectures in diff erent 
countries of the world. We should 
note that our University has been 
cooperating with Ultrasound and 
Radiology Research Institute a¥ er 
Thomas Jeff erson, Philadelphia, 
USA in the result of which numer-
ous improvement and implementa-
tion have been realized at YSMU. 

ARMENIAN PROFESSOR FROM THE US ARMENIAN PROFESSOR FROM THE US 
LEVON NAZARYAN WAS AWARDED LEVON NAZARYAN WAS AWARDED 

A PRESTIGIOUS PRIZEA PRESTIGIOUS PRIZE

PEDIATRIC FORUM BROUGHT PEDIATRIC FORUM BROUGHT 
TOGETHER LEADING SPECIALISTSTOGETHER LEADING SPECIALISTS

“Modern Issues of University Pediatrics” forum 
brought together not only the leading specialists of 
our country, but also of Sweden and Russia. Scientif-
ic-practical conference aimed at introducing benefi ts 
and effi  ciency of  University Pediatrics  referred to the 
problems of the area.
“The primary objective of the Forum is to assess and 
encourage the pediatrician’s daily, very important
work” said  YSMU head of  N 1 Pediatric Chair, Profes-
sor Nune Baghdasaryan.

Experts noted the importance of cooperation among
young people and the need for experience exchange.
The executive Director of “Management Mix” compa-
ny Raffi   Semerjyan, introducing their work experience 
in diff erent countries, mentioned that this initiative 
realized by mutual eff orts is a start for eff ective coop-
eration.

On the occasion of the implementation of the program 
R. Semerjyan had a lecture for graduating students and 
in his speech he referred to the importance of the im-
plementation of the program.
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AN ARTSAKH LITTLE STORY OR AN ARTSAKH LITTLE STORY OR 
FOLLOWING THE UNKNOWN TRACK FOLLOWING THE UNKNOWN TRACK 

Each person uniquely expresses his/
her respect for the memory of the 
victims of the Armenian Genocide.
YSMU student activists, under 
the leadership of Martirosyan, not
breaking the tradition, made a pro-
cession to Artsakh from April 22 to 
24. “Free Artsakh welcomes you” 
here starts our hiking full of discov-
eries. A miraculous nature and the
hidden treasures of Armenia.
The camp of the students was in 
Aghavno Cave, right near the river. 
The group visited numerous ancient 
places, bridges, waterfall, distant
villages, met the frank and hospi-
table peasants. They also helped to
clean the area near the cross stone
of 16th century. And most impor-
tantly having climbed Katos moun-
tain (2055m) they could consider
their mission realized. 
1.5 million Armenians were the
victims of the 1915 terrifying ac-
tions. We remember and demand
from them to accept the Armenian 
Genocide but on the other hand we 
shouldn’t forget what we have. The
students thanked  University staff   
for  giving such an opportunity.

To implement “Management of Medical Institutions” Mas-
ter’s Program in the academic process of Public Health Fac-
ulty, YSMU and “Management Mix” International Organi-
zation signed a joint Memorandum.
The program which corresponds to the international stan-
dards is for the people who have all least 3 years of ex-
perience in the health care system.  There are 2 diff erent
programs designed for English and Armenian-speaking au-
dience.
The program is designed for physicians, lawyers, manage-
ment, Economics, fi nance and marketing professionals, en-
gineers, IT specialists, psychologists, sociologists and for
other professions.
As YSMU Rector Armen Muradyan mentioned the idea 
underlying the program is “hospital management” imple-
mentation and development in our country as well as train-
ing of the health care organizers who we need so much in
our health care system.

NEW MASTER’S PROGRAMNEW MASTER’S PROGRAM
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Պաշտոնական տեղեկատու № 8

Մեր Թիմը - Խաչատ ր Մարգարյան
Մի ջազ գա յին փոր ձի հետ շփ  մը աշ խա տան քը դարձ ն մ է ա վե լի 
պրո դ կ տիվ   նշա նա կ թ յ ն չ  նի տվյալ աշ խա տակ ցի զբա-
ղեց րած պաշ տո նը։ Յ  րա քան չյ րս մի  մե ծ մե  խա նիզ մի  փոքր 
աստ ղա նիվն  եր ենք, և  ա մե ն մե  կի աշ խա տան քի արդ յ  նա վե տ թ-

յ  նը ինչ որ չա փով պայ մա նա վոր ված է մյ ս նե րով։

Արքայադստեր այցը ՀայաստանԱրքայադստեր այցը Հայաստան
Նա ան կա րող է ան տար բեր լի նել պա տե րազմ նե րի, վայ րա-
գութ յուն նե րի, խա ղաղ բնակ չութ յան նկատ մամբ կի րառ վող 
բռնութ յուն նե րի հան դեպ։ 

«Ե կեք պահ պա նենք կյան քի սրբ թ յ  նը մի ա սին»

Ի՞նչ, Որտե՞ղ, Ե՞րբ
Այս խաղն էլ ապ րի լի 21-ին միա վո րեց մի խումբ հա մալ սա-
րա նա կան նե րի՝ ի րենց ու ժե րը փոր ձե լու, մրցե լու, միմ յանց 
հետ մտեր մա նա լու և  ա ռօր յաից կտրվե լու նպա տա կով։ Խա-
ղը ան ցավ բա վա կան լար ված, բայց, միա ժա մա նակ, հա ճե լի 
և  ու րախ մթնո լոր տում։ 

Այս համար մ՝



ԵՊԲՀ-ի հրա վե րով ե ռօր յա այ ցով Եր ևա նում էր 
Հոր դա նա նի ար քա յա դուստր,  Քաղց կե ղի վե րահսկման 
մի ջազ գա յին միութ յան (Union of International Cancer 
Control – UICC) նո րըն տիր նա խա գահ  Դի նա  Մայ րե դը։

Այ ցի վեր ջին օ րը ար քա յա դուստ րը ե ղավ  Հա-
յաս տա նի գե ղա տե սիլ վայ րե րում։  Նա նշեց. « Ձեր 
երկրի մա սին միշտ հիա նա լի պատ մութ յուն ներ 
ենք լսել, այդ պատ ճա ռով շատ ու րախ եմ, որ վեր-
ջա պես այս տեղ եմ և  սե փա կան աչ քե րով կա րող եմ 
տես նել ա մեն ինչ»։  Մայ րե դը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի, ինչ պես նաև  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
թան գա րան-ինս տի տու տի փոխտնօրեն  Սու րեն  Մա-
նուկ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լեց  Ծի ծեռ նա կա բերդ 
և  հար գան քի տուրք մա տու ցեց  Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան զո հե րի հի շա տա կին՝ ծա ղիկ ներ խո նար հե լով 
ան մար կրա կի մոտ: Այ նու հետև  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տին կից գտնվող հի-
շա տա կի պու րա կում ծառ տնկեց՝ ի հի շա տակ  Մեծ 
ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին:  Դի նա  Մայ րե դը շրջեց 
նաև թան գա րան-ինս տի տու տում, որ տեղ նա գտավ 
իր տոհ մի հիմ նա դիր  Հու սեյն իբն Ա լիի լու սան կա րը և 
ն րա հրո վար տակն՝ ի պաշտ պա նութ յուն հա յե րի։  

2017 թ. ա ռա ջին ե ռամս յա կում « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը տրա մադ-
րել է սո ցիա լա կան օգ նութ յուն թվով 47 աշ խա-
տա կից նե րի, 3 434 000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ծա-
վա լով։ Բա ցի այդ հա մա ֆի նան սա վոր վել է 20 
աշ խա տա կից ների անգ լե րե նի և ֆ րան սե րե նի 
ու սուց ման ծախ սե րը։ Մենք այ սու հետ ևս կշա-
րու նա կենք աշ խա տել ի օ գուտ բու հի և ն րա աշ-
խա տա կից նե րի բա րօ րութ յան։ Շ նոր հա կա լութ-
յուն վստա հութ յան հա մար։

« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը, ցան կա նա լով միա վո րել ԵՊԲՀ տա ղան-
դա շատ աշ խա տա կից նե րին, կազ մա կեր պում է 
«Բժշ կա կա նի շուն չը» մրցույթ-ցու ցա հան դես։ 
Ե թե զբաղ վում եք գե ղան կար չութ յամբ, լու սան-
կար չութ յամբ, քան դա կա գոր ծութ յամբ, գոր գա-
գոր ծութ յամբ, ա սեղ նա գոր ծութ յամբ կամ կի րա-
ռա կան ար վես տի այլ յու րօ րի նակ ուղ ղութ յուն-
նե րով, ա պա դի մեք մեզ՝ ձեր աշ խա տանք նե րը 
հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու հա մար։

« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը պլա նա վո րում է տպագ րել ժո ղո վա ծու, ո րի 
մեջ կզե տեղ վեն մեր աշ խա տա կից նե րի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րը։ Ե թե ցան կա նում եք տպագ րել 
ձեր ար ձակ կամ չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րը, ա պա դի մեք մեզ։

Հար գե լի’ աշ խա տա կից ներ, ե թե ու նեք հար ցեր, 
խնդիր ներ կամ ա ռա ջար կութ յուն ներ, դի մեք մեզ 
յու րա քանչ յուր աշ խա տան քա յին օր։ « Հե րա ցի» 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը միշտ 
պատ րաստ է ա ջակ ցե լ ձեզ։ Գաղտնիությունը 
երաշխավորվում է։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Արքայադստեր 
այցը Հայաստան

ԵՊԵՊԵՊԲՀԲՀԲՀ իիի հհհրավվվեեերովվվ եեեռօրյա այցովվվ ԵԵԵրևևևանննո մմւմ

 Դի նա  Մայ րե դը դար ձավ  Հա յոց  Ցե ղաս պա ն թ յ  նը  Դի նա  Մայ րե դը դար ձավ  Հա յոց  Ցե ղաս պա ն թ յ  նը 
չճա նա չած  Հոր դա նա նի ա ռա ջին բարձ րաս տի ճան ներ-չճա նա չած  Հոր դա նա նի ա ռա ջին բարձ րաս տի ճան ներ-
կա յա ց  ցի չը, որ եղև նի տնկեց  Ծի ծեռ նա կա բեր դ մ, կա յա ց  ցի չը, որ եղև նի տնկեց  Ծի ծեռ նա կա բեր դ մ, 
որ պես մի  լիո նա վոր ան մե ղ զո հե րի հա վերժ հի շա տակ։որ պես մի  լիո նա վոր ան մե ղ զո հե րի հա վերժ հի շա տակ։



Նույն օ րը « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յու նը կազ մա կեր պեց կի նո դի տում։ 
Հ րա վիր ված էին  Դի նա  Մայ րե դը, հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը և  ու սա նող նե րը, իսկ էկ րա նին 
էր ա մե րի կա ցի ռե ժի սոր  Թե րի  Ջոր ջի 2016 թվա կա-
նին նկա րա հա նած հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա-
սին պատ մող պատ մա կան դրա ման՝ « Խոս տում»-ը 
(The Promise):  Ֆիլ մի ա վար տին ար քա յա դուստ րը 
հուզ ված էր և  չէր կա րո ղա նում ար տա հայ տել իր 
զգաց մունք նե րը։  Միայն պարզ էր մի բան, որ նա 
ան կա րող է ան տար բեր լի նել պա տե րազմ նե րի, վայ-
րա գութ յուն նե րի, խա ղաղ բնակ չութ յան նկատ մամբ 
կի րառ վող բռնութ յուն նե րի հան դեպ։ «Ե կեք պահ-
պա նենք կյան քի սրբութ յու նը միա սին», ա սում է 
 Մայ րե դը։



Ող ջույն հար գե լի ըն թեր ցող։ « Մեր թի մը» խո րագ րի 
այսօր վա մեր հյուրն է «Հերացի» արհեստակցական 
կազմակերպության հիմնադիր անդամ, ԵՊԲՀ մի ջազ-
գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո-
ռեկ տո րի օգ նա կան Խա չա տուր Սա հա կի Մար գար յա նը։

- Բարև Ձեզ։ Դուք հան դի սա նում եք « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր նե-
րից մե կը։ Ըստ Ձեզ՝ ինչ պե՞ս ստեղծ վեց այս կա ռույ-
ցը, ո րո՞նք էին Ձեր շար ժա ռիթ նե րը այս գոր ծում։

- Ըստ իս՝ կազ մա կեր պութ յան ստեղծ մա նը նպաս տեց 
այն հան գա ման քը, որ կա յին խնդիր ներ, ո րոնք վե րա-
բեր ում էին հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րին, սա-
կայն դրանք հա մա կար գող և լու ծում տվող կա ռույց 

փաս տորեն չկար։ Կազ մա կեր պութ յա ն հիմ քը դրվեց 
շատ պարզ մի մե թո դով. ըն կեր նե րով հա վաք վե ցինք, 
քննար կե ցինք, հաս կա ցանք առ կա խնդրի կարևորու -
թյու նը և  ո րո շե ցինք լրջո րեն զբաղ վել այդ հար ցով։ Հա-
մե նայն դեպս իմ մուտ քը այս կա ռույց ե ղել է այդ պես։ 
Բա րե բախ տա բար ես մե ծա մա սամբ շրջա պատ ված եմ 
այն պի սի մարդ կան ցով, ում հե տաքր քիր է ոչ միայն սե-
փա կան «Ես»-ը, այլ նաև, գնա հա տե լով սե փա կան պո-
տեն ցիա լը, պատ րաստ է հա մա կար գա յին փո փո խու-
թյուն նե րի՝ ի նպաստ բու հի, գոր ծըն կեր նե րի և  ընդ հան-
րա պես այն ա մե նի, ինչ շրջա պա տում է ի րենց։

- Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն եք ծա վա լում կամ 
կցան կա նա յիք ծա վա լել կազ մա կեր պութ յան 
շրջա նակ նե րում։

- Ա ռա վել ակ տիվ եմ սո ցիա լա կան օգ նութ յուն նե րի 
տրա մադր ման ծրագ րում, ինչ պես նաև զբաղ վում եմ 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան մի-
ջազ գայ նաց ման հար ցե րով։ Այս հար ցում կան բար-
դութ յուն ներ և խն դիր ներ՝ կապ ված կազ մա կեր պութ-
յան բազ մապ րո ֆի լայ նութ յան և գոր ծա ռույթ նե րի 
բազ մա զա նութ յան հետ։ Մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում 
սո վո րա բար նման կա ռույց նե րը ստեղծ վում են ա վե լի 
մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րով, իսկ մեր դեպ քում 
նե րառ ված են հա մալ սա րա նի բո լոր աշ խա տա կից նե րը, 
ո րոնց շար քե րում ընդգրկ ված են բազ մա թիվ մաս նա-
գի տութ յուն նե րի և սո ցիա լա կան խմբե րի ան ձինք՝ հա-
վա քա րար նե րից մինչև ա կա դե մի կոս ներ։

- Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան մի ջազ-
գայ նա ցու մը, ի՞նչ նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 
կըն ձե ռի դա։

- Որ քան էլ որ զար մա նա լի չհնչի, տար բեր երկր նե-
րում ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը տար-
բեր գոր ծա ռույթ ներ ու նեն։ Օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ի բու հե րում 
դրանք զբաղ վում են բա ցա ռա պես աշ խա տա կից ների 
հանգստի և ժա ման ցի կազ մա կերպ մամբ։ Եվ րո պա-

Մեր թիմը



կան ո րոշ երկր նե րում դրանք հան դի սա նում են պաշ-
տո նա կան ա սո ցիա ցիա ներ, ո րոնք պե տա կան մա-
կար դա կով մաս նակ ցում են աշ խա տան քա յին գոր-
ծու նեու թյան կա նո նա կարգ մա նը։ Այս պի սով, մեզ 
հա մար շատ կար ևոր է մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում-
նա սի րու մը և դ րա լա վա գույն օ րի նակ նե րի ներդ րու-
մը մեր բու հում։ Մենք զբաղ վում ենք ժա ման ցա յին, 
սո ցիա լա կան հար ցե րով, սա կայն որ պես այդ պի սին 
չենք մաս նակ ցում օ րի նաս տեղծ գոր ծու նեութ յա նը 
աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի բա րե լավ ման հար ցե-
րում, ինչն իմ կար ծի քով շատ կար ևոր է։ Ա պա գա յում 
հնա րա վոր եմ գտնում կազ մա կեր պութ յան ակ տիվ դե-
րա կա տա րու մը  հա մալ սա րա նա կան ներ քին աշ խա-
տան քա յին կա նո նա կար գե րի վերանայման հար ցում:

- Ան ձամբ մաս նակ ցե՞լ եք կազ մա կեր պութ յան 
ծրագ րե րից որ ևէ մե կին։ Ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ 
ծրա գիր էր դա և  ինչ պի սի՞ն էին տպա վո րութ-
յուն նե րը՝ որ պես մաս նակ ցի։

- Ան ձամբ մաս նակ ցել եմ սո ցիա լա կան օգ նութ յուն-
նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցին, ինչ պես նաև 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ նե րի հա մար կազ-
մա կերպ ված ա ռա ջին օգ նութ յան դա սըն թաց նե րին։ 
Տ պա վո րութ յուն նե րը անն կա րագ րե լի են։ Այն փաս-
տը, որ դու ևս մեկ ան գամ օգ նե ցիր քեզ հա մար ան-
ծա նոթ մար դուն, ով ի րոք ու ներ դրա կա րի քը, փոքր 
ինչ թեթ ևաց րիր նրա հոգ սե րը՝ ար դեն մեծ բա վա կա-
նութ յուն է պարգ ևում։ Կամ, երբ որ պես մաս նա գետ, 
գի տակ ցում էս, որ ու սու ցի չը աշ խա տում է ա շա-
կերտ նե րի այն տա րի քա յին խմբի հետ (խոս քը դե ռա-
հա սութ յան տա րի քի մա սին է), երբ նրան ցից յու րա-
քանչ յու րը կա րող է ան գամ պա տա հա բար վնա սել 
ինքն ի րեն, իսկ քո փո խան ցած գի տե լիքն ու հմտու-
թյու նը կա րող է օգ նել ու սուց չին՝ ճիշտ կոմ նո րոշ վել 
նման ի րա վի ճա կում, հաս կա նում ես, որ զուր չի կո րել 
ժա մա նակդ, ո րը ծախ սել ես այդ հմտութ յուն նե րը և 
գի տե լիք նե րը դա սա վան դե լու վրա։ Մի խոս քով բա-
ռե րով փո խան ցե լը շատ դժվար է։

- Ձեր կար ծի քով՝ ո՞րն է մեր հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից նե րին հու զող ա մե նա մեծ խնդի-
րը, ի՞նչ լու ծում կա ռա ջար կեք։

- Ի հար կե կան սո ցիա լա կան, ֆի նան սա կան խնդիր-
ներ, ո րոնք շատ կար ևոր են, սա կայն ես կցան կա-
նա յի շեշ տադ րում կա տա րել մեկ այլ խնդրի վրա։ 
Խոս քը հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի մի ջազ-
գայ նաց ման մա սին է։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, քա-
նի որ մի ջազ գա յին փոր ձի հետ շփու մը փո խում է 
մար դու մտա ծե լա կեր պը, աշ խա տան քը դարձ նում 
է ա վե լի պրո դուկ տիվ ու նշա նա կութ յուն չու նի 
տվյալ աշ խա տակ ցի զբա ղեց րած պաշ տո նը, քա նի 
որ մենք յու րա քան չյուրս մի մեծ մե խա նիզ մի փոքր 
աստ ղա նիվ ներ ենք, և  ա մեն մե կի աշ խա տան քի 
արդ յու նա վե տութ յու նը ինչ որ չա փով պայ մա նա-
վոր ված է մյուս նե րով։ Ես նաև հաս կա նում եմ, որ 
անհ նար կլի նի բո լոր աշ խա տա կից նե րին ու ղար կել 
ար տա սահ ման վե րա պատ րաստ վե լու, դա մեծ ֆի-
նան սա կան ծախ սեր է են թադ րում, սա կայն հնա-
րա վոր է հրա վի րել մաս նա գետ ներ ար տերկ րից։ 
Ես վստահ եմ, որ հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յան 
պրո դուկ տի վութ յու նը էլ ա վե լի կբարձ րա նա, ե թե 
մենք կա րո ղա նանք ներդ նել մի ջազ գա յին կա ռա-
վար ման ծրագ րեր բու հի բո լոր օ ղակ նե րում։

- Կա՞ն արդ յոք մտքեր, ո րոնք կցան կա նա յիք 
տես նել « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան ծրագ րե րում։

- Ան կեղծ ա սած՝ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յուն մուտք գոր ծե լու ա ռա ջին իսկ օր վա-
նից հնա րա վո րութ յուն եմ ու նե ցել ռեա լի զաց նել իմ 
բո լոր մտա հղա ցում նե րը։ Հե տա գա յի հա մար կցան-
կա նա յի աշ խա տանք նե րի ուղղ վա ծութ յու նը լի ներ դե-
պի բու հի աշ խա տա կից նե րի ի րա վա գի տակ ցութ յան 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մը։ Մեր աշ խա տա կից նե րի 
մեծ մա սը կազ մում են բժիշկ նե րը, իսկ ինչ պես գի-
տենք մեր երկ րում բժշկի ի րա վա կան պաշտ պան վա-
ծութ յու նը այդ քան էլ ցան կա լի մա կար դա կի վրա չէ։ 
Սա լուրջ խնդիր է, և  ե թե մենք կա րո ղա նանք զբաղ վել 
այս հար ցով, ա պա կօգ նենք մեր աշ խա տա կից նե րին 
ի րենց ա վե լի ա պա հով և պաշտ պան ված զգալ։

- Ի՞նչ «թաքն ված» հնա րա վո րութ յուն ներ 
ու նի մեր բու հը, ո րոնց մա սին, ըստ Ձեզ, շա-
տե րը չգի տեն կամ չեն օգտ վում։

- Ես մի փոքր կվե րաձ ևա կեր պեի «թաքն ված հնա րա-
վո րութ յուն ներ» տեր մի նը և կա սեի «պո տեն ցիալ»։ 
Ի րա կա նում մեր բու հի պո տեն ցիա լը ան սահ ման 
է։ Օ րի նակ՝ իմ կար ծի քով մենք պետք է ու նե նանք 
ծրագ րեր՝ ուղղ ված շրջա կա մի ջա վայ րի ա ռող ջաց-
մա նը, քա նի որ մար դու ա ռող ջութ յու նը ուղ ղա կիո րեն 
կապ ված է շրջա կա մի ջա վայ րի մաք րութ յան, հի գիե-
նիկ նոր մե րի պահ պան ման հետ։ Սա ըն դա մե նը մեկ 
օ րի նակ էր։ Ինչ վե րա բեր վում է հնա րա վո րութ յուն նե-
րին, ո րոն ցից չեն օգտ վում աշ խա տա կից նե րը, ա սեմ, 
որ դա հենց տվյալ ան հա տի խնդիրն է։ Բու հը բոլոր 
հնա րա վոր ճա նա պար հներով տե ղե կաց նում է առ-
կա ծրագ րե րի մա սին, սա կայն չի կա րող որ ևէ մե կին 
պար տադ րել մաս նակ ցել դրանց, աշ խա տա կից նե րը 
նույն պես պետք է ակ տիվ լի նեն, հետ ևեն նո րութ յուն-
նե րին, չսահ մա նա փակ վեն ի րենց աշ խա տան քա յին 
տա րած քով, պրպտեն և  ա նընդ հատ ձգտեն ա վե լիին:



- Որ տե՞ղ ա ռա վել շատ կցան կա նա յիք աշ-
խա տել, ե թե ոչ բժշկա կա նում: 

- Միան շա նակ իմ ընտ րած մաս նա գի տութ յու նը չէի 
փո խի որ ևէ այլ մաս նա գի տութ յան հետ, քա նի որ 
ման կուց ո գեշնչ ված եմ ե ղել բժշկութ յամբ, սա կայն 
ե թե մտա ծենք բժշկութ յու նից դուրս, ա պա կու զեի 
աշ խա տել ԱՄՆ Օ դագ նա ցութ յան և տիե զե րա կան 
տա րա ծութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի ազ գա յին 
գոր ծա կա լութ յու նում (NASA)։

- Հաշ վի առ նե լով, որ նաև հա մալ սա րա նի 
Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի փոխ նա խա-
գահն եք, ինչ պե՞ս եք հա մա տե ղում գոր ծու-
նեութ յու նը ու սա նո ղա կան և  ադ մի նիս տրա-
տիվ օ ղակ նե րում։ Ին չո՞վ են օգ նում կամ 
խան գա րում միմ յանց։

- Հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յունս սկսել եմ տա րի-
ներ ա ռաջ, և գոր ծու նեութ յանս մեծ մա սը հատ կաց-
րել եմ ու սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մի ջազ-
գայ նաց մա նը՝ հան դի սա նա լով մի ջազ գա յին կա պե րի 
հանձ նա ժո ղո վի հիմ նա դիր նա խա գահ: Դա կար ծես 
ճա կա տագ րա կան դար ձավ ինձ հա մար ու հի մա էլ 
զբաղ վում եմ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յամբ: Հա մա-
տե ղու մը ինձ հա մար ի րա կա նում ա վե լի հեշտ է, քան 
կա րե լի է պատ կե րաց նել, քա նի որ բո լո րիս նպա տա-
կը մեկն է՝ հա մալ սա րա նի բա րօ րութ յու նը և  ո րակ-
յալ կրթութ յան ա պա հո վու մը, սա կայն ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ լի նում են կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ ներ՝ 
կապ ված այդ նպա տա կին հաս նե լու ճիշտ ու ղու ըն-
տրութ յան հետ։ Ան կախ ա մեն ին չից՝ ես կար ծում եմ, 
որ հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յու նը պետք է լի նի 
ու սա նո ղա կենտ րոն, հետ ևա բար խնդիր նե րի ծագ-
ման դեպ քում միշտ կանգ նում եմ ու սա նո ղի կող քին։ 
Պետք է միշտ հաս կա նալ, թե ում շահն է գե րա կա։ 
Բու հում բո լո րը պետք է ի րենց բա վա րար ված զգան, 
սա կայն Ժա մա նա կա կից մո դել նե րով հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նեութ յու նը պետք է ուղղ ված լի նի կրթութ յուն 
ստա ցող ու սա նող նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար մա-
նը։ Աշ խար հի ցան կա ցած հա մալ սա րա նում ա մե նա-
կար ևոր մար դը միշտ ու սա նողն է:

- Մի փոքր պատ մեք Ձեր մա սին, ինչ պի սի՞ն 
եք Դուք հա մալ սա րա նի պա տե րից դուրս, 
ա ռօր յա կյան քում։

- Իմ խո րին հա մոզ մամբ, մար դը է ֆեկ տիվ աշ խա տե-
լու հա մար, պետք է կա րո ղա նա ճիշտ հանգս տա նալ։ 
Այդ հար ցում ինձ շատ օգ նում են մայրս և  ըն կեր ներս։ 
Հա մալ սա րա նից դուրս մտազ բաղ ու խո ժոռ դեմ քով 
չեմ, ինչ պես հիմ նա կա նում հա մալ սա րա նի պա տե րի 
ներ սում ինձ կա րե լի է տես նել, փոր ձում եմ զբաղ վել 
ինձ հա մար հա ճե լի գոր ծե րով։ Սի րում եմ աղմ կոտ 
ըն կե րա կան հա վաք ներ: Ա զատ ժա մա նակս սի րում 
եմ ծախ սել ինք նա զար գաց ման վրա, քա նի որ հա-
մոզ ված եմ, որ մարդն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում 
միշտ պետք է սո վո րի և կա տա րե լա գործ վի։ 

- Ի՞նչ հոբ բի ներ ու նեք։

- Ինձ հա մար շատ զար մա նա լի է, երբ մար դիկ մեկ 
հոբ բի են ա ռանձ նաց նում։ Մի գու ցե դա բնա վո րու-
թյան խնդիր է, այ նո ւա մե նայ նիվ իմ հե տաքրք րու-
թյուն նե րի շրջա նա կը շատ մեծ է։ Ա մե նագլ խա վոր և 
հիմ նա կան հոբ բին ինձ հա մար ե րաժշ տութ յունն է։ 
Ա սեմ, որ այն կա րող էր դառ նալ իմ մաս նա գի տու-
թյու նը, սա կայն ես մի օր ո րո շե ցի թող նել այն սի րո-

ղա կան մա կար դա կում։ Այժմ տի րա պե տում 
եմ մի քա նի գոր ծիք նե րի՝ ջու թակ, դաշ նա-
մուր, կի թառ, դու դուկ, շվի, շրթհար մոն և շա-
րու նա կում եմ նո րե րը յու րաց նել։ Ըն թեր ցա-
նութ յու նը իմ ա զատ ժա մա նա կի մեծ մասն է 
կազմում՝ չգի տեմ էլ սա հոբ բի է, թե կեն սա-
կերպ: Մի քա նի տա րի է՝ գեր վել եմ նու միզ-
մա տի կա յով՝ ու սում նա սի րում և հա վա քում 
եմ մե տա ղադ րամ ներ։ Այժմ իմ հա վա քա-
ծո ւի մեջ կան մոտ 1000 հին և ժա մա նա կա-
կից մե տա ղադ րամ ներ։ Տ ևա կան ժա մա նակ 
զբաղ վել եմ պրոո ֆե սիո նալ լո ղով։ Կա րող եմ 
նշել նաև հրաձ գութ յու նը, ո րը ժա ռան գա բար 
է փո խանց վել: Կա րե լի է ա սել՝ սրանք են իմ 
հիմ նա կան զբաղ մունք նե րը։

- Ո՞րն է հա ջո ղութ յան Ձեր գրա վա կա նը։

- Չընկճ վել ոչ մի պա րա գա յու մ։

- ԻմԻմԻմմԻմ խխխխխոո իիիրիրիննննն հհհհահամմմմմոզոզմմմմմ մմմամամբբ մմմմմարարդդըը էէէէէֆեֆեֆեֆեֆեկկկկկ իիիտիտիվվվվվ աշաշխխխխխաա եեետետե-
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Հետևեք մեզ Facebook-ում - www.heratsi.org
 (սպասարկվում է www.doctors.am կայքի կողմից)
Պաշտոնական տեղեկատվություն ԵՊԲՀ կայքում - www.ysmu.am
Գրեք էլ-փոստով - trade@heratsi.org
Այցելեք մեզ - ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 2, գլխավոր մասնաշենք, 3-րդ հարկ
Զանգահարեք - (060) 62 13 13

Կազմեց Գարիկ Եգանյանը - yeggarik@heratsi.org

Ի՞նչ,  Որտե՞ղ,  Ե՞րբ
Ե րեք հարց, ո րոն ցով 

սկսվում է շա տե րիս կող մից 
սիր ված և  մեծ համ բավ վա-
յե լող ին տե լեկ տո ւալ խա ղը՝ 
«Ի՞նչ, Որ տե՞ղ, Ե՞րբ»։  Հենց այս 
խաղն էլ ապ րի լի 21-ին միա վո րեց 
մի խումբ հա մալ սա րա նա կան նե-
րի՝ ի րենց ու ժե րը փոր ձե լու, մրցե-
լու, միմ յանց հետ մտեր մա նա լու և  
ա ռօր յաից կտրվե լու նպա տա կով։ 
 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա-
նի նա խա ձեռ նութ յամբ և « Հե րա-
ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան ա ջակ ցութ յամբ։

 Խա ղին մաս նակ ցում էին 14 թի-
մեր՝ կազմ ված բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի 
ու սա նող նե րից, կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
նե րից, ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից և  հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի բժիշկ նե-
րից։  Ա ռան ձին թի մով ներ կա յա ցել էր նաև « Հե րա ցի» 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան հիմ նա դիր 
խոր հուր դը։  Խա ղը ան ցավ բա վա կան լար ված, բայց, 
միա ժա մա նակ, հա ճե լի և  ու րախ մթնո լոր տում։ Իսկ 
լար ված էր, քա նի որ հա վաք ված էին հա մալ սա րա-
նի լա վա գույն ի նտե լեկ տո ւալ նե րը, և մրցակ ցու թյու նը 
բա վա կան լուրջ էր։ Մի ջո ցա ռումը կազ մա կերպ ված էր 
շատ բարձր մա կար դա կով. բա ցի հիմ նա կան խա ղից 
ե ղան նաև լրա ցու ցիչ մի քա նի խա ղեր՝ թի մերի ա վագ-
նե րի մրցույթ, ո րում հաղ թող ճա նաչ վեց Ու սա նո ղա-

կան խորհր դա րա նի նա խա-
գա հութ յան թի մը և  ի գա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մրցույթ, ո րում հաղ թող ճա-

նաչ վեց « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի թի մը։

Ընդ հա նուր խա ղի հաղ թող ճա-
նաչ վեց « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յան թի մը, ում 
մեկ միա վո րի տար բե րութ յամբ զի-
ջեց  ռեկ տո րա տի թի մը։ Եր րորդ 
տե ղը գրա վե ցին « Մու րա ցա նի» 
բժիշկ նե րը։ Ի հար կե, ե ղան նաև 
մրցա նակ ներ։ Ա ռա ջին մրցա նա-

կա յին տե ղը զբա ղեց րած թի մի ան-
դամ նե րը ստա ցան հանգստյան տան 

ու ղեգ րեր՝ դե պի Ս ևա նա լիճ։ Մ նա ցած 
հաղ թող նե րին տրվե ցին խրա խու սա կան 

մրցա նակ ներ։  Հատ կան շա կան էր այն փաս-
տը, որ ողջ խա ղի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր 

հար ցից հե տո հանձն վում էր մրցա նակ ա մե նաան հա-
վա նա կան և  զվարճալի պա տաս խա նի հա մար, ին չը 
բա վա կան հե տաքր քիր էր։

 Խա ղի ա վար տին բո լոր մաս նա կից նե րը լի էին դրա-
կան է մո ցիա նե րով, քան զի անց էին կաց րել գե ղե ցիկ և 
 հի շար ժան օր։ Ն րանք նշում էին, որ նմա նա տիպ ին-
տե լեկ տո ւալ խա ղե րի կազ մա կեր պու մը հիա նա լի ե ղա-
նակ է շփվե լու միմ յանց հետ, հա մա տե ղե լու հա ճե լի 
ժա ման ցը և մ տա վոր աշ խա տան քը։
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հհար ցից հե տո հանձն վում
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4 թի-
ետ նե րիի 
դինա տոր-
կա յա ցու ցիչ-
ի նի կա նե րի բժիշկ նե-
ե է ն և Հե ի

ննա
ննո ց

Ըն
նննանն չ վ
կկակկկ ն
մմմմեմ կ
ջջջջեջ ց
տտտտե ղ
բբբժի
մմմրց

կկա յին
դամ նե

ոու ղեգ րե
հհաղ թող նե ր

մմրցա նակ ներ
տը, որ ողջ խա

հհ ի հե հ նձնվ



ՀՈՒՆԻՍԻ 1Ը ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 1Ը ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ ԷՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ Է


