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Հայ-ֆրան սիա կան գիտաժողով

 Ս տո մա տո լո գիա յի եվ  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ո լոր տում առ կա
 վեր ջին նվա ճում ե րին նվիր ված զե կույց ներ

Գի տա կան խորհր դի նիս տում

« Նեյ րո գի տութ յան նա խա ձեռ նութ յուն  Հա յաս տա նում» գի տա ժո ղո վը

« Սին կո» ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յու նը վե րա դառ նում է՝ կլի նի կա կան դեպ քեր 
քննար կե լու նպա տա կով

Անց կաց վեց արթ րիտ նե րի թե մա յով դա սա խո սութ յուն-քննար կում

Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում գի տութ յու նը քայ լում է ժա մա նա կին հա մըն թաց

 Կո րո նա վի րու սի դեմ պատ վաս տան յու թե րի թե մա յով քննար կում

Ար տագ նա նիստ՝ հա կա հա մա ճա րա կա յին կա նոն նե րի պահ պան մամբ

 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի թե ման՝ « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սի» 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում

Գ րա դա րա նա յին ե զա կի հա մա կար գից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն

 Ի նպաստ արդ յու նա վետ կա ռա վար ման

 Հան դի պում մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի հետ
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Ու սուց չի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը ա շա կեր տին սի րե լու մեջ է

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

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

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

Բժշ կութ յու նը ձգտման, պար տա կա նութ յուն նե րի և  հու սա լիութ յան ամ բող ջութ յունն է

Բ ժիշկ դառ նա լու ե րա զան քը վե րած վել է նպա տա կի

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ ներն այ ցե լել են սրտա բա նա կան կենտ րոն

Շանթ  Կա րա պետ յա նի ան հա տա կան ցու ցա հան դե սը

Բժշ կա կա նը հղկել է գե րա զան ցութ յամբ սո վո րած շրջա նա վար տին

Հա ջո ղութ յու նը սի րում և  ընտ րում է պայ քա րող նե րին

Ա պա գա բժիշ կը մտա դիր է օգ նել հայ րե նի հա մայն քին

Հն դիկ ու սա նո ղու հու հա մար բժշկա կան ո լոր տում հե տաքրք րութ յուն նե րը գե րա զան ցում 
են մար տահ րա վեր նե րը

Ա պա գա բժիշկ նե րի հա ջո ղութ յու նը՝ բազ կա մար տի միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յու նում

 Հայ կա կան ե ռա գույ նը՝ Ա րա գած լե ռան գա գա թին

 Ֆի զի կա կան ակ տի վութ յունն ա ռող ջութ յան հիմքն է
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Հարցազրույց

Բժշ կի հա մար ա մե նա մեծ մար տահ րա վե րը ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լելն է

Սպիտակ բանակի մարտիկները



Բժշկագիտությունըխաղաղպայմաններում
զարգացնելուցանկությամբ՝ԵՊԲՀ-ում
մեկնարկեցՀայ-ֆրանսիականառաջին

գիտաբժշկականհամաժողովը

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա նում մեկ նար կեց հայ-ֆրան սիա կան ա ռա ջին գի-

տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վը:  Հա յաս տա նին և Ֆ րան սիա յին կա-
պող պատ մա կան հա մե րաշ խութ յա նը հա վա տա րիմ՝ Ֆ րան սիա յի 
ե րեք հան րա յին հի վան դա նոց միա ցել են հայ գոր ծըն կեր նե րին՝ 
Ար ցա խում վեր ջին հա կա մար տութ յու նից տու ժած նե րին օգ նե լու 
նպա տա կով:

 Հա մա ժո ղո վի բա ցումն ազ դա րա րեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե-
սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:  Հան դի սա վոր խոս քում նա ող ջու նեց 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ո լոր տա յին գե րա տես չութ յուն-
նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րին, ՀՀ-ում Ֆ րան սիա յի 
դես պան Ան  Լու յո յին և  հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին:

«100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա կան հա մալ սա րանն 
իր բազ մա թիվ շրջա նա վարտ նե րով ա մուր թի կունք է դար ձել 
մեր ժո ղովր դին և  օգ նել դի մա կա յել մեզ բա ժին հա սած բո լոր 
ար հա վիրք նե րի ժա մա նակ»,-ա սաց բժշկա կան բու հի ռեկ տորն՝ 
ա վե լաց նե լով, որ 44-օր յա Ար ցախ յան պա տե րազ մը նույն պես 
բա ցա ռութ յուն չէր:

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ բժշկա գի տութ յու նը մարդ-
կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում ա մե նա դա ժան ի րա դար ձութ-
յուն նե րի արդ յուն քում ու նե ցել է վիթ խա րի փո փո խութ յուն ներ: 

« Ցա վոք, այ սօր մեր քննարկ ման ա ռար կան ոչ թե ի նո վա ցիոն 
փո փո խութ յուն ներն են, այլ՝ ինչ պես օգ նել մեր այն հայ րե նա-
կից նե րին՝ զին վոր նե րին, խա ղաղ բնա կիչ նե րին, ո րոնք տու-
ժել են պա տե րազ մի արդ յուն քում»,-ընդգ ծեց նա:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը հի շեց րեց, որ « Զին վո րի տու նը», ո րը 
ստեղծ վել է Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի տա րած քում՝ 
 Հայ կու հի  Մի նաս յա նի գլխա վո րութ յամբ, կրկնօ րի նա կում է 
 Փա րի զի « Հաշ ման դամն ե րի տու նը»: « Մեր եր կու ժո ղո վուրդ-
նե րը կա րո ղա ցել են ձևա վո րել զին վո րա կան փառ քի խորհր-
դա նիշ հա մար վող « Զին վո րի տուն» հաս տա տութ յուն նե րը: 
Այս կենտ րո նում բուժ վել է հայ րե նի քի շուրջ 5000 պաշտ-
պան, նրան ցից ո մանք պրո թե զա վոր վել են, մի մա սը ստա-
ցել է կրթութ յուն և  ան ցել աշ խա տան քի»,-հա վե լեց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

 Նա ընդգ ծեց նաև, որ հայ-ֆրան սիա կան ա ռա ջին գի-
տաբժշ կա կան հա մա ժո ղովն իր բազ մա զա նութ յամբ կհարս-
տաց նի ար դեն իսկ դա ռը, բայց կար ևոր փոր ձը և  կօգ նի 
ա պա քի նել հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին:

Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռանձ նա հա տուկ ող ջու նեց  Փա րի զից 
ժա մա նած մաս նա գետ նե րին, ո րոնք մեծ աշ խա տանք են 
ի րա կա նաց նե լու հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ: «Ու րա խա լի է, որ 
պատ վի րա կութ յան կազ մում ներգ րավ ված են նաև ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք փառ քով աշ խա տում են Ֆ րան-
սիա յի հե ղի նա կա վոր հոս պի տալ նե րում»,-բաց ման խոս քը 
եզ րա փա կեց բու հի ղե կա վա րը՝ հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ 
հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին սպաս վում է արդ յու նա վետ 
և  ար գա սա վոր գի տա կան ու պրակ տիկ աշ խա տանք:

ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Օ րա կար գում են Ար ցա խի հա կա մար տութ յան արդ յուն քում 
վի րա վոր նե րի խնամ քին նվիր ված հար ցե րը:

 Հայ-ֆրան սիա կան ա ռա ջին գի տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վի 
բաց ման առ թիվ ու ղերձ էր հղել ՀՀ նա խա գահ Ար մեն  Սարգս յա նը, 
որն ըն թեր ցեց նա խա գա հի օգ նա կան Գ ևորգ  Մե լիք յա նը:

«Այս հա մա ժո ղո վը ոչ միայն հայ-ֆրան սիա կան բազ մա շերտ 
բա րե կա մութ յան, այլև մար դա սի րա կան և  մաս նա գի տա կան 
հանձ նա ռութ յան վառ օ րի նակ և վ կա յութ յուն է:  Սա, ան շուշտ, շատ 
կար ևոր և  ող ջու նե լի մի նա խա ձեռ նութ յուն է, որն ի րա կա նաց վում 
է Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մի տա րե լի ցից օ րեր անց:  Մի պա-
տե րազմ, ո րը, թերևս, ա մե նա դա ժանն էր մեր նո րօր յա պատ մութ-
յան մեջ»,- ու ղեր ձում նշել է ՀՀ նա խա գա հը՝ ընդգ ծե լով, որ 
Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մը ոտնձ գութ յուն էր Ար ցա խի 
և  ար ցա խա հա յութ յան դեմ՝ ինչ պես տա րած քա յին, այն պես 
էլ մար դու կյան քի, ա ռող ջութ յան և ն րա ապ րե լու ի րա վուն քի 
ա ռու մով, ոտնձ գութ յուն տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղութ յան 
դեմ:

Ու ղեր ձում Ար մեն  Սարգս յանն ու րա խութ յամբ փաս տել է, 
որ հայ-ֆրան սիա կան եր կա րամ յա ա մուր հիմ քեր ու նե ցող 
բա րե կա մութ յունն ամ րապնդ վում է նաև ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ, ո րի մի կար ևոր մաս նիկն 
այս հա մա ժո ղովն է:

« Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նից ի վեր վեր ջին 30 տա րի-
նե րի ըն թաց քում մեր ժո ղո վուրդ նե րի միջև պատ մա կա նո-
րեն ձևա վոր ված բա րե կա մութ յան հիմ քով  Հա յաս տա նի և 
Ֆ րան սիա յի միջև ձևա վոր վել են միջ պե տա կան մա կար-
դա կի ա ռանձ նաշ նորհ յալ հա րա բե րութ յուն ներ: Այս ա մե նի 
վառ ա պա ցույցն է 2020 թվա կա նի 44-օր յա պա տե րազ մի 
ըն թաց քում, ինչ պես նաև հե տա գա մեկ տար վա ըն թաց-
քում Ֆ րան սիա յի կող մից ցու ցա բե րած բժշկա կան, շա-
րու նա կա կան ա ջակ ցութ յունն՝ ուղղ ված մեր հայ զին վոր-
նե րին»,-ա սաց ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րար  Վահ րամ  Դու ման յա նը՝ շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով ֆրան սիա ցի գոր ծըն կեր նե րին կա տա-
րած մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի և  մար դա սի րա կան 
վե րա բեր մուն քի հա մար:

 Նա խա րա րը կար ևո րեց  Հա յաս տա նում վե րա կանգ նո-
ղա կան բժշկութ յան զար գա ցու մը, ո րի արդ յուն քում 
հնա րա վոր կլի նի նաև վե րա փո խել կրթա հե տա զո տա-
կան ծրագ րե րը:  Նա հույս հայտ նեց, որ հա մա ժո վո ղը 
կլի նի շա րու նա կա կան, իսկ բժշկա գի տութ յու նը կզար-
գա նա միայն խա ղաղ պայ ման նե րում:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա նա հիտ Ա վա-
նես յա նը նշեց, որ ա ռա ջին օր վա նից սկսած զգա ցել են 
ֆրան սիա ցի գոր ծըն կեր նե րի ա ռանձ նա հա տուկ բա րե-
կա մա կան վե րա բեր մուն քը՝ թե՛ հու մա նի տար, թե՛ մաս-
նա գի տա կան, թե՛ փոր ձա գի տա կան օգ նութ յան ա ռու-
մով:

« Վեր ջին եր կու տա րի նե րը, իս կա պես, ծանր մար-
տահ րա վեր նե րով լի էին  Հա յաս տա նի հա մար:  Մինչ 
ամ բողջ աշ խար հը պայ քա րում էր Covid-19 հա մա վա-
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րա կի դեմ, մենք ստիպ ված ե ղանք դի մա կա յել խիստ ագ րե սա յի, դրա հետ-
ևան քով կրե լով մարդ կա յին կո րուստ ներ, և  ու նե նա լով խեղ ված ճա կա տագ-
րեր»,-ա սաց գե րա տես չութ յան ղե կա վա րը՝ կար ևո րե լով ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գը բա րե լա վե լու նպա տա կով 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում 
կու տա կած փոր ձի և  գի տե լիք նե րի ամ փո փու մը:

 Հա յաս տա նում Ֆ րան սիա յի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան Ան  Լու յոն հի-
շեց րեց, որ Ֆ րան սիան միշտ ե ղել է  Հա յաս տա նի կող քին։ « Մենք գի տենք՝ 
ինչ պի սի հետ ևանք ներ ու նե ցավ այս պա տե րազ մը։  Նա խա գահ Է մա նո ւել 
 Մակ րո նը մշտա պես ե ղել է  Հա յաս տա նի կող քին»,-ընդգ ծեց դես պա նը՝ ա վե-

լաց նե լով, որ 15-ից ա վե լի ա ռա քե լութ յուն է այ ցե լել  Հա յաս տան։ Ֆ րան-
սիա ցի մաս նա գետ նե րը, դի վա նա գե տի խոս քով, մեծ ներգ րավ վա ծութ-
յուն են ու նե ցել  Հա յաս տա նում վի րա վոր նե րին ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու և ն րանց ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման գոր ծում։

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ ԿԳՄՍ և  ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար նե րի 
հետ ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րի հան դիպ մա նը՝ դես պան Ան  Լու յոն 
տե ղե կաց րեց, որ հան դիպ ման արդ յուն քում նա խանշ վե ցին հայ-ֆրան-
սիա կան եր կա րա ժամ ետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը 
բժշկա կան ո լոր տում։ « Մենք ան պայ մա նո րեն հաշ վի կառ նենք նաև վե-
րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը»,-եզ-
րա փա կեց ֆրան սիա ցի դի վա նա գե տը։

 Հան րա յին օգ նութ յան  Փա րի զի հի վան դա նոց նե րի ցան ցի (AP-HP) 
գլխա վոր տնօ րեն  Մար տին  Հիր շը նշեց, որ հայ և ֆ րան սիա ցի բժիշկ նե-
րի միջև ձևա վոր վել են մաս նա գի տա կան կա պեր՝ ընդգ ծե լով. «Ֆ րան-
սիա կան հա մալ սա րա նա կան բժշկութ յու նը գրվել է հայ կա կան ծա գում 
ու նե ցող մաս նա գետ նե րի հետ։ Ն րանք Ֆ րան սիա յի կար ևոր մաս նա-
գետ նե րից են։  Բա ցի դրա նից՝ բժիշկ նե րի միջև հաս տատ վել են նաև 
ինս տի տու ցիո նալ կա պեր»։

Ար ցախ յան հա կա մար տութ յան օ րե րին ցու ցա բեր վող պա տե րազ մա-
կան բժշկա կան օգ նութ յու նը, նրա խոս քով, ի րենց՝ ֆրան սիա ցի նե րին, 
հի շեց րեց մի քա նի տա րի ա ռաջ  Փա րի զում տե ղի ու նե ցած ար յու նա լի 
ա հա բեկ չա կան հար ձա կումն ե րը։ « Հայ-ֆրան սիա կան բժշկա կան հա-

մա գոր ծակ ցութ յու նը նե րա ռում է ա ռա քե լութ յուն ներ մաս նա գետ նե-
րի միջև, ո րոնք հար գում են ի րար, սո վո րում են ի րա րից։ Այս հա մա-
ժո ղո վը շատ կար ևոր է ոչ միայն մարդ կա յին, բժշկա կան, գի տա կան 
ա ռումն ե րով դա սեր քա ղե լու, դրանք միմ յանց հետ կի սե լու, այլև 
ա պա գա յի է ջե րը գրե լու ա ռու մով։  Շա րու նա կե լու ենք բժշկութ յան 
և  վի րա բու ժութ յան գե ղե ցիկ է ջեր գրել միա սին։  Մենք կա րող ենք 
մի ջազ գա յին հան րութ յա նը ներ կա յաց նել, որ եր կու ժո ղովր դի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը լավ օ րի նակ կա րող է լի նել բո լո րի հա մար», 
- շեշ տեց  Մար տին  Հիր շը։

 Լիո նի քա ղա քա ցիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ցան ցի (HCL) 
գլխա վոր քար տու ղար  Պատ րիկ  Դե նիե լը նշեց, որ դեռ ի րենց հի շո-
ղութ յան մեջ է հա կա մար տութ յան բռնութ յան ու ժը, որն անց յալ տա-

րի հար վա ծեց  Հա յաս տա նին։ « Նո յեմ բե րին մեր մաս նա գետ նե րը 
ե կան՝ ա ռա ջին օգ նութ յուն ցույց տա լու  Հա յաս տա նին։  Սա կայն հի-
մա ժա մա նակն է ներգ րավ վե լու ա ռա վել կա ռու ցո ղա կան ծրագ րե-
րում։  Մենք ցան կա նում ենք ձեզ հետ հա մա տեղ բազ մա թիվ ծրագ-
րեր ի րա կա նաց նել», - ա սաց  Պատ րիկ  Դե նիե լը։

 Լիո նի բուժ հաս տա տութ յուն նե րի հա մար, նրա խոս քով, կար ևոր 
է աշ խա տել հայ մաս նա գետ նե րի հետ հա մա տեղ, որ պես զի զար-
գա ցում ա պա հով վի նաև գի տութ յան և կր թութ յան բնա գա վառ նե-
րում։

 Փա րի զի « Նեկ կեր» (Necker-Enfants Malades) հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի ման կա կան քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ,  Հան րա յին օգ նութ յան  Փա րի զի հի վան դա նոց նե րի 
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ցան ցի (AP-HP), բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի նախ կին նա խա գահ, ԵՊԲՀ 
հու շա մե դա լա կիր, պրո ֆե սոր  Նոել Եղ յա  Գա րա բեդ յա նը, նախ քան ե լույ-
թը սկսե լը, շեշ տեց․ « Սիրտս ֆրան սա հայ է, բայց ես հայ եմ»։

Ն րա խոս քով՝ հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա մա-
ժո ղո վը նաև եր կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան խորհր դա նիշն է։ 
« Հայ-ֆրան սիա կան բժշկա կան հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա մեն ան գամ 
ակ տի վա ցել է ցա վա լի ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո․ սկզբում՝ 1988 թվա-
կա նի երկ րա շար ժը, ա պա՝ Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մը, իսկ հե տո՝ 
երկ րորդ պա տե րազ մը։ Ես կնա խընտ րեի, որ պես զի այս հա մա գոր ծակ-
ցութ յունն ա վե լի հան դարտ ըն թա նար։  Պետք չէ սա ըն կա լել որ պես ա ռա-
քե լութ յուն, սա հա մա գոր ծակ ցութ յուն է․ մենք այս տեղ ենք ձեր կող քին 
լի նե լու, ոչ թե ձեզ ինչ-որ բան սո վո րեց նե լու հա մար», - եզ րա փա կեց հա-
յազ գի մաս նա գե տը։

 Հա մա գոր ծակ ցութ յան մաս նա կից նե րը ե րեք օր՝ հոկ տեմ բե րի 13-ին, 
14-ին և 15-ին, 100-ամ յա բժշկա կան հա մալ սա րա նում քննար կե ցին մաս-
նա գի տա կան բազ մա թիվ թե մա ներ՝ Ար ցա խի հա կա մար տութ յան արդ-
յուն քում վի րա վոր նե րի խնամ քին նվիր ված ա ռա ջին հայ-ֆրան սիա կան 
գի տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վի շրջա նա կում:

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ֆրան սիա ցի և  հայ մաս նա գետ նե րը փո խա-
նա կե ցին ի րենց փոր ձը և  սահ մա նե ցին Ֆ րան սիա յի և  Հա յաս տա նի 
միջև բժշկութ յան ո լոր տում տևա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան-
կար նե րը:

Ֆ րան սա հայ կա կան գի տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել 
էր  Փա րի զի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի /Assistance publique 
- Hôpitaux de Paris (AP -HP) կող մից,  Լիո նի հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց նե րի,  Լիո նի հոս պի տա լի  Վի նա տիե կենտ րո նի մաս նակ ցութ-
յամբ և գտն վում էր  Հա յաս տա նում Ֆ րան սիա յի դես պա նութ յան բարձր 
հո վա նու ներ քո, այն կազ մա կերպ վել էր ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան և ԵՊԲՀ ա ջակ ցութ յամբ:

«Նյարդայինվնասվածքների
էլեկտրանեյրոմիոգրաֆիկ(ENMG)

գնահատումը»թեմայովաշխատաժողով՝
ֆրանսիացիգործընկերներիհետ

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում՝ 
 Հայ-ֆրան սիա կան ա ռա ջին գի տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վի շրջա-
նա կում, եր կու երկր նե րի մաս նա գետ նե րը «Ն յար դա յին վնաս վածք-
նե րի է լեկտ րա նեյ րո միոգ րա ֆիկ (ENMG) գնա հա տու մը» թե մա յով 
աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նա կում անց կաց րին ին տե րակ տիվ հան դի-
պում:

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի 
է լեկտ րա նեյ րո միոգ րա ֆիա յի բժիշկ, նյար դա բան  Բել լա Գ րի-
գոր յանն ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի, բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի մաս նակ ցութ յամբ ի րա կա նաց րեց 
հե տա զո տութ յուն ներ, ներ կա յաց րեց իր կող մից ի րա կա նաց ված 
բազ մա թիվ նյար դա յին վնաս վածք ներ ու նե ցող վի րա վոր զին-
վոր նե րի շրջա նում անց կաց ված հե տա զոտ ման արդ յունք նե րը:

Բ ժիշկ-նյար դա բա նը դա սա խո սեց նաև պե րի ֆե րիկ նյար դե րի 
է լեկտ րա նեյ րո միոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: 
Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում հե տա զոտ վեց ե րեք պա ցիենտ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետն 
անդ րա դար ձավ նաև զգա յա կան նյար դի հա ղոր դու նա կութ յան 
ու սումն ա սի րութ յուն նե րին: Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում բժիշկ-
նե րը փոր ձի փո խա նակ ման լայն հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան. 

Գիտություն



Ֆ րան սիա յից ժա մա նած գոր ծըն կեր նե րը կիս վե ցին «ան սո-
վոր» (Unusual sensory nerve) զգա յա կան նյար դա յին ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի թե մա յով:

 Հի շեց նենք, որ հոկ տեմ բե րի 14-ին ԵՊԲՀ-ում մեկ նար-
կել էր ե ռօր յա  Հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա-
ջին հա մա ժո ղո վը՝ « Բու ժօգ նութ յան ա պա հո վու մը  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան վի րա վոր նե րին» կար գա խո-
սով:

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ֆրան սիա ցի և  հայ մաս նա գետ-
նե րը նա խան շե ցին Ֆ րան սիա յի և  Հա յաս տա նի միջև բժշկութ-
յան ո լոր տում տևա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե-
րը:

ՆախարարիառաջարկովԵՊԲՀ-ում
կներդրվենֆրանսերենիդասընթացներ

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ նե լով բժիշկ նե րի մաս նա-
գի տա կան շա րու նա կա կան կրթութ յան կա տա րե լա գործ մա նը՝ 
 Հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան հա մա ժո ղո վի շրջա նա-
կում ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա-
խա րար  Վահ րամ  Դու ման յա նը կար ևո րեց նաև ֆրան սե րե նի 
ու սու ցու մը ԵՊԲՀ-ում:

«Այ սօր վա հա մա ժո ղո վը մեկ նարկ կհան դի սա նա նաև 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում ֆրան սե րե նի ու սուց ման զար-
գաց ման հա մար, ո րի արդ յուն քում ու սա նող նե րը հնա րա վո-
րութ յուն կու նե նան սո վո րե լու Ֆ րան սիա յում՝ ձեռք բե րե լով 
գի տե լիք և հմ տութ յուն ներ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նոց նե րի կենտ րոն նե րում»,- շեշ տեց նա խա րա րը՝ ընդգ ծե լով 
բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում երկ խո սութ յան զար գաց ման 
և  հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ան մի ջա պես ար ձա-
գան քե լով նա խա րա րի ա ռա ջար կին, հայտ նեց, որ բու հում 
կներդր վեն ֆրան սե րե նի դա սըն թաց ներ, կկազ մա կերպ վի 
ա ռա ջին դա սա խո սութ յու նը՝ ակն կա լե լով, որ  Հա յաս տա նում 
Ֆ րան սիա յի դես պան Ան  Լու յոն կանց կաց նի ա ռա ջին դա սը:

«Բժշկականհամայնքնաշխատելէ
հերոսաբար»․Հայ-ֆրանսիականգիտաժողովի

աշխատանքային2-րդօրը

 Հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո-
վի երկ րորդ օ րը շա րու նակ վեց « Բու ժօգ նութ յան ա պա հո վու մը 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան վի րա վոր նե րին» 
խո րագ րով։

 Մի ջո ցառ ման երկ րորդ օր վա ա ռա ջին կե սին աշ խա տան քա-
յին խմբե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում էին «Վ նաս վածք նե րը 
և  մարմն ի տար բեր մա սե րից զրկվե լը», « Ցա վի բու ժու մը», 
« Հո գե բա նա կան տրավ մա յի խնամ քը (բու ժու մը) թե մա նե րը։

 Լիոնի քա ղա քա ցիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ցան ցի 
(HCL) ներ կա յա ցու ցիչ Ա րամ  Ղա զար յա նի և  Հան րա յին օգ-
նութ յան  Փա րի զի հի վան դա նոց նե րի (AP-HP) ներ կա յա ցու-
ցիչ, պրո ֆե սոր  Թիե րի  Բե գի հա մա նա խա գա հութ յամբ հայ 
և ֆ րան սիա ցի մաս նա գետ նե րի ա ռա ջին աշ խա տան քա յին 
խում բը քննար կեց Ար ցախ յան վեր ջին հա կա մար տութ յան 
ըն թաց քում հան դի պած բաց և  փակ վնաս վածք նե րի, թույլ 
տրված բաց թո ղումն ե րին ու սխալ նե րին առնչ վող հար ցե րը։

 Լիոնի քա ղա քա ցիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ցան-
ցի (HCL) ներ կա յա ցու ցիչ  Մի խաիլ Ձ յաձ կո յի հա մա նա խա-
գա հութ յամբ՝ բժիշկ նե րի երկ րորդ աշ խա տան քա յին խում-
բը դի տար կեց ցա վի բուժ ման տար բեր մե թոդ նե րը, իսկ  Լե 
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 Վի նա տիե բժշկա կան կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ  Սիլ վիա 
 Թո փուզ խան յա նի նա խա գա հութ յամբ՝ եր րորդ աշ խա տան-
քա յին խմբի քննարկ ման ա ռանց քում էր վեր ջին պա տե րազ մի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հո գե բա նա կան տրավ մա յի բու ժու մը։

 Բազ մա թիվ հան դի պումն եր անց կաց նե լով Ար ցա խի 
 Հան րա պե տութ յան  Ճար տար հա մայն քում (ո րի ուղ ղութ յամբ 
հար ձա կումն ե րը չէին դա դա րում անց յալ տար վա սեպ տեմ-
բե րի 26-ից սկսած) նա խա րա րութ յուն նե րում և  այլ պե տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում՝ մաս նա գետ ներն ար ձա նագ րել էին, 
որ հայ կա կան երկ րորդ հան րա պե տութ յու նում առ կա է ե ղել 
ման կա կան հո գե բույժ նե րի, զին ծա ռա յող նե րի հետ աշ խա տող 
հո գե բան նե րի պա կաս։

Օր վա երկ րորդ կե սին աշ խա տան քա յին չոր րորդ խում բը՝ 
 Լիոն քա ղա քի քա ղա քա ցիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 
ցան ցը (HCL) ներ կա յաց նող պրո ֆե սոր Տ րիս տան  Ֆե րիի նա-
խա գա հութ յամբ, անդ րա դարձ կա տա րեց Ար ցախ յան պա տե-
րազ մի ըն թաց քում ար ձա նագր ված ոսկ րա հո դա յին ին ֆեկ ցիա-
նե րի ա ռա ջաց մա նը, ընդ հա նուր ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րին։

 Հա մա ժո ղո վի հին գե րորդ աշ խա տան քա յին խում բը՝ 
 Հան րա յին օգ նութ յան  Փա րի զի հի վան դա նոց նե րի ցան ցի (AP-
HP) ներ կա յա ցու ցիչ  Կա րի նե  Շա բազ յա նի նա խա գա հութ յամբ, 
քննար կեց պա տե րազ մից հե տո նյար դա յին-օր թո պե դիկ վե-
րա կանգն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։

 Փա րի զի « Նեկ կեր» (Necker-Enfants Malades) հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցի ման կա կան քիթ-կո կորդ-ա կան ջա-
բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ,  Հան րա յին օգ նութ յան  Փա րի զի 
հի վան դա նոց նե րի ցան ցի (AP-HP) բժշկա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նախ կին նա խա գահ, ԵՊԲՀ հու շա մե դա լա կիր, պրո ֆե սոր 
 Նոել Եղ յա  Գա րա բեդ յա նի նա խա գա հութ յամբ՝ աշ խա տան-
քա յին վե ցե րորդ խմբի քննարկ ման ա ռանց քում էին պա տե-
րազ մի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած այլ վնաս վածք նե րը (ԼՕՌ, 
ակ նա բու ժութ յուն, ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յուն)։

 Մինչ ե լույ թը սկսե լը պրո ֆե սոր  Նոել Եղ յա  Գա րա բեդ յա նը 
նե րո ղութ յուն խնդրեց ու շաց ման հա մար, իսկ ու շաց ման 
պատ ճա ռը 2 զին վոր նե րի ան հե տաձ գե լի վի րա հա տութ յունն 
էր։  Մինչ այդ՝ մար տին, նա հա ջո ղութ յամբ վի րա հա տել էր պա-
տե րազ մի 14 վի րա վո րի։

ԼՕՌ մաս նա գետ, պրո ֆե սոր Գ նել Ա նան յա նի փո խանց-
մամբ՝ Ար ցախ յան վեր ջին հա կա մար տութ յան ըն թաց քում, 
ի տար բե րութ յուն ա ռա ջին պա տե րազ մի (ո րի ժա մա նակ ևս 
բ ժիշկն ա ռա ջին օգ նութ յուն էր ցույց տա լիս), մեր զին վոր նե րը 
ծանր բե կո րա յին վի րա վո րումն եր էին ստա նում, ին չը հան գեց-
նում էր ցա վա լի ան դա մա լու ծումն ե րի։  Պա տե րազ մի ա ռա ջին 
օ րե րից Ար ցա խի հի վան դա նոց նե րում գտնվող մաս նա գետն 
ընդգ ծում է, որ ամ բող ջա կան պա րա լի զաց ման պայ ման նե-
րում բժշկա կան հա մայն քը կա րո ղա ցավ, օ րու գի շեր աշ խա տե-
լով, ան քուն գի շեր ներ անց կաց նե լով, ինք նա կազ մա կերպ վել և  
աշ խա տել հե րո սա բար։

« Մեր ֆրան սիա ցի գոր ծըն կեր նե րը Եր ևա նի բո լոր բժշկա-
կան կենտ րոն նե րում օգ նութ յուն էին ցույց տա լիս՝ ա ռա վե լա-
գույնս նվա զեց նե լով ան դա մա լու ծութ յան հա վա նա կա նութ-
յու նը և հ նա րա վո րինս բա րե լա վե լով վի րա վոր նե րի կյան քի 
ո րա կը»,- ա վե լաց րեց Գ նել Ա նան յա նը՝ ևս  մեկ ան գամ շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նե լով ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րին՝ 
 Հա յաս տա նի վրա ու շադ րութ յու նը բևե ռե լու հա մար։

 Հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո վը 
ամ փո փեց աշ խա տանք նե րը հոկ տեմ բե րի 15-ին՝  քննար կե լով 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նը և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում 
հայ-ֆրան սիա կան ա պա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան-
կար նե րը։

Գիտություն



ԱմփոփվեցՀայ-ֆրանսիականգիտաժողովը

Ամ փոփ վե ցին բժշկա կան հա մալ սա րա նում  կա յա ցած 
հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո-
վի արդ յունք նե րը։ « Բու ժօգ նութ յան ա պա հո վու մը  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան վի րա վոր նե րին» խո րագ րով 
հա մա ժո ղո վը բժշկա կան բու հի հյու րըն կալ հար կի ներ քո էր 
հա մախմ բել հայ և ֆ րան սիա ցի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին։

Հետ պա տե րազմ յան շրջա նի և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում 
հայ-ֆրան սիա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րի շուրջ 
ծա վալ ված քննարկ ման շրջա նա կում Լիո նի քա ղա քա ցիա կան 
հի վան դա նոց նե րի ցան ցի (HCL) բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նախ կին նա խա գահ, պրո ֆե սոր Օ լիվ յե Կ լա րի սը ներ կա յաց րեց 

 Լիո նի քա ղա քա ցիա կան հի վան դա նոց նե րի ցան ցի ծրագ րե-
րը։ « Լե  Վի նա տիե» բժշկա կան կենտ րո նի ծրագ րե րին ման-
րա մաս նո րեն անդ րա դար ձավ բժշկա կան կենտ րո նի մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս խա նա տու  Սիլ վիա 
 Թո փուզ խան յա նը։

Ն րա խոս քով՝ այս տար վա նո յեմ բե րին հայ և ֆ րան սիա-
ցի բժիշկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ կկա յա նա տե սա կոն ֆե-
րանս, ո րը կնպաս տի կող մե րի փոր ձի փո խա նակ մա նը և 
 գործ նա կան գի տե լիք նե րի բա րե լավ մա նը։  Հան րա յին օգ-
նութ յան  Փա րի զի հի վան դա նոց նե րի ցան ցի (AP-HP) մի-
ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի բաժ նի տնօ րեն Ֆ լո րանս 
 Վե բե րը՝ ներ կա յաց նե լով հի վան դա նոց նե րի ցան ցի ծրագ րե-
րը, հի շեց րեց, որ  Հա յաս տա նի և Ֆ րան սիա յի միջև հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը սկսվել է դեռևս 1988 թվա կա նի երկ րա շար ժից 
հե տո։ Անդ րա դառ նա լով Ֆ րան սիա յում վե րա պատ րաս տում 
անց նե լու պայ ման նե րին՝ Ֆ լո րանս  Վե բերն ընդգ ծեց, որ հայ 

մաս նա գետ նե րի հա մար կար ևոր է տի րա պե տել ֆրան-
սե րե նին, ու նե նալ Ֆ րան սիա յում ըն դու նե լի հա մալ սա-
րա նա կան դիպ լոմ։ « Վե րա պատ րաս տու մը տևե լու է 6 
ամ սից 1 տա րի։  Մաս նա կից նե րը կստա նան հա վաս տա-
գիր և  աշ խա տան քի թույլտ վութ յուն։ Այ սինքն՝ ե րի տա-
սարդ հայ մաս նա գետ նե րը, ո րոնք կժա մա նեն Ֆ րան-
սիա, կա րող են լիո վին ներգ րավ վել մաս նա գի տա կան 
թի մե րում», - ա վե լաց րեց նա։

Ամ փո փե լով ե ռօր յա հա գե ցած հա մա ժո ղո վի աշ-
խա տանք նե րը՝ ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը ռեկ տո րի ա նու նից շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նեց ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րին արդ յու-
նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար։  Ներ կա յաց նե լով 
հա մալ սա րա նա կան ծրագ րե րը՝ պրո ռեկ տորն ընդգ ծեց, 
որ բժշկա կան բու հը կա րող է հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հար թակ տրա մադ րել 3 ուղ ղութ յուն նե րով՝ կլի նի կա կան, 

կրթա կան և  գի տա կան։ «Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի 
մաս նա գետ նե րը միմ յանց հետ երկ խո սե լու գործ նա-
կան հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե նան, մաս նա վո րա-
պես՝ ակ տի վաց նե լով հե տա զո տա կան դաշ տը, որ-
տեղ առ կա է մեծ նե րուժ», - շեշ տեց  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը։

 Հայ-ֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա-
մա ժո ղովն անց կաց վեց ԵՊԲՀ-ում՝ հոկ տեմ բե րի 13-
15-ը։  Հա յաս տա նին և Ֆ րան սիա յին կա պող պատ-
մա կան հա մե րաշ խութ յա նը հա վա տա րիմ մնա լով՝ 
Ֆ րան սիա յի ե րեք հան րա յին հի վան դա նոց  միա ցել 
էին հայ գոր ծըն կեր նե րին՝ Ար ցա խում վեր ջին հա կա-
մար տութ յու նից տու ժած նե րին օգ նե լու նպա տա կով:
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ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻԵՎԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԱՌԿԱՎԵՐՋԻՆՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԻՆ

ՆՎԻՐՎԱԾԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
«Ար դի խնդիր նե րը ստո մա տո լո գիա յում և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ-

յու նում» խո րագ րով մի ջազ գա յին վե հա ժո ղո վը, ո րը նվիր ված էր ստո մա տո-
լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 60-ամ յա կին շա րու նա կեց իր աշ խա տանք նե րը Եր-
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում:

 Հա յաս տա նի և  ար տերկ րի մաս նա գետ նե րը հան դես ե կան զե կույց նե րով, 
ո րոնք վե րա բե րում էին ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ-
յան ո լոր տում առ կա վեր ջին նվա ճումն ե րին:

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ վի րա բու ժա կան 
ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Գա գիկ  Հա կոբ յան զե կույ ցը «3D պլա նա վո րու մը և  վի րա բու ժա կան շաբ լոն-
նե րի օգ տա գոր ծու մը ստո մա տո լո գիա կան իմպ լան տո լո գիա յում» թե մա յով 
էր:

 Կոն րադ  Սի բեր գե րը, ո րը  Կալ յա րիում (Ի տա լիա) բժիշկ-ստո մա տո լոգ է 
և  մաս նակ ցել է բե րա նի խո ռո չի ա ռող ջութ յա նը նվիր ված բազ մա թիվ ազ-
գա յին և  մի ջազ գա յին կա մա վո րա կան ծրագ րե րին, ներ կա յաց րեց «Ա պա-
ճի են թարկ ված ա տամն աբ նա յին ե լու նի ոսկ րա յին հյուս ված քի ա վե լա-
ցում», « Ցիր կո նե իմպ լան տատ նե րի տե ղադ րու մը ան մի ջա պես ա տա մի 
հե ռա ցու մից հե տո. ի՞նչ կա րող ենք ակն կա լել», «Սնն դա կարգն ու հիդ րա-
տա ցիան բա րե հա ջող միո ֆունկ ցիո նալ թե րապև տիկ արդ յունք ստա նա լու 
հա մար» զե կուցումները, ո լոր տի մաս նա գետ նե րին ծա նո թաց նե լով ստո-
մա տո լո գիա յում ա մե նա հա ճախ հան դի պող խնդիր նե րին վե րա բե րող իր 
ու սումն ա սի րութ յուն նե րը:

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հրա վիր ված պրո ֆե-
սոր,  Ռու սաս տա նից ժա մա նած Ա րամ  Դա վիդ յա նի զե կույ ցը նվիր ված էր 
« Փա փուկ հյուս վածք նե րի վի ճա կի և Էս թե տի կա յի օպ տի մա լաց ման 
հիմն ա կան գոր ծոն նե րը» թե մա յին:  

Ուկ րաի նա յից ժա մա նած,  Կի ևի մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ,  hա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի 
բժշկա կան գծով տնօ րեն  Դա վիթ  Քե յանն ադ րա դար ձավ ստո մա տո-
լո գիա կան ար դի խնդիր նե րին՝ հան դես գա լով՝ «Ան հա տա կա նաց-
ված իմպ լանտ նե րի կի րա ռու մը դի մած նո տա յին շրջա նի ա րատ նե րի և 
 դե ֆոր մա ցիա նե րի վե րա կանգն ման հա մար» զե կույ ցով:

 Հա գե ցած օ րա կար գով վե հա ժո ղո վը շա րու նա կեց  Մալ դիվն ե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ,  Հուլ հու մալ հի վան դա նո ցի դի մած նո տա յին բա ժան-
մուն քի վա րիչ, Ա տամն ա բու ժութ յան մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի, 
 Գան գու ղե ղա-դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան ա սո-
ցիա ցիա յի լիի րավ ան դամ  Գոռ  Զալ յա նը՝ « Բե րա նի խո ռո չի են թա լոր-
ձա թա ղան թա յին ֆիբ րոզ» զե կուցմամբ:

Ն շենք, որ աշ խար հի տար բեր երկ նե րից ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի 60-ամ յա կի նվիր ված «Ար դի խնդիր նե րը ստո մա տո լո-
գիա յում և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յու նում» խո րագ րով մի-
ջազ գա յին վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով ժա մա նած 
ստո մա տո լո գիա կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րը մի ջո ցառ ման շրջա-
նա կում այ ցե լեցին  Հա յաս տա նի պատ մամ շա կու թա յին վայ րեր:

 Հի շեց նենք՝ վե հա ժո ղո վի օ րե րին անց կաց վեց ստո մա տո լո գիա-
կան նյու թե րի, գոր ծիք նե րի և  սար քա վո րումն ե րի ցու ցա հան դես:

 Վե հա ժո ղո վը ԵՊԲՀ-ում շա րու նակ վեց մինչև հոկ տեմ բե րի 16-ը 
և  իր աշ խա տան քի արդ յունք նե րը ամ փո փեց Ար ցա խում:

Գիտություն



Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրոֆ. Ար մեն  Մու րադ յա նը 
գի տա կան խորհր դի ան դամն ե րին ներ կա յաց րեց բու հի 
կող մից կյան քի կոչ ված կար ևոր ծրագ րերն ու նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րը՝ ու սումն ա կան, գի տա կան, կլի նի կա-
կան, մի ջազ գա յին ուղ ղութ յուն նե րով:

« Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր-
ված՝ այս ու սումն ա կան տար վա անդ րա նիկ նիստն է: 
Տ ևա կան ժա մա նա կա հատ ված է բու հա կան խնդիր ներն 
ու հար ցե րը, կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րը գի տա կան 
խորհր դի ան դամն ե րը քննար կել են առ ցանց ձևա չա-
փով»,-ա սաց բժշկա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րը։

 Նա շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ի րենց գոր ծին նվիր-
ված բո լոր հա մալ սա րա նա կան նե րին, ո րոնք ա մե նօր յա 
աշ խա տան քի շնոր հիվ, հա մա վա րա կի և  պա տե րազ մի 
ար հա վիր քի օ րե րին բարձր ար հես տա վար ժութ յամբ 
կա տա րել են ի րենց աշ խա տան քը։ Ա պա հո վե լով ա մուր 
թի կունք՝ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք նե րում բու-
ժաշ խա տող նե րի կյան քեր փրկե լու ա ռա քե լութ յու նը շա-
րու նակ վում է:

Նշ վեց, որ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րում, 
հա մալ սա րա նի տա րած քում կա տար վել են լայ նա ծա-
վալ շի նա րա րա րա կան՝ առ կա ան բա րե կարգ տա րածք-
նե րի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

«Այն փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
ար տա քին և  ներ քին հատ ված նե րում՝ շո շա փե լի են և 
 տե սա նե լի»,- շեշ տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Մաս նա վո րա պես նշենք, որ ա վար տին են մո տե նում 
կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի ա ռա ջին հար կում տե ղա-
կայ ված հիմն ա նո րոգ ված թան գա րա նի շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րը:  Վե րա նո րոգ ման հսկա յա ծա վալ աշ-
խա տանք ներ են կա տար վել նաև լա բո րա տոր մաս նա-
շեն քում:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
նույն պես լայ նա ծա վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանք է 
ի րա կա նաց վել:  Հաշ վի առ նե լով կո րո նա վի րու սով վա-
րակ վա ծութ յան թվե րի ա ճը, վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժան մունք նե րի ծան րա բեռն ված աշ խա տանք նե րը՝ հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում մար տից գոր ծում է 
ա ռան ձին մուտ քով, շուրջ 140 մահ ճա կա լից բաղ կա ցած 

ա ռանձ նաց ված մաս նա շենք, որ տեղ բուժս պա սար կում 
է տրա մադր վում COVID-ով վա րակ ված հի վանդ նե րին:

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև ԵՊԲՀ-ում ի րա կա նաց-
վող դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րին, գի տա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րին:

 Բու հում ըն թա ցիկ տար վա սկզբին մեկ նար կել են 
«Ու ղե ղի հիմն ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր-
թա կան կենտ րո նի» կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք-
նե րը։  Կենտ րո նը շու տով իր դռնե րը կբա ցի հան րութ-
յան ա ռաջ: Այն կա ռուց վում է  Հա մաշ խար հա յին բան կի 
և ԵՊԲՀ ա ջակ ցութ յամբ՝ «Կր թութ յան բա րե լա վում» 
ծրագ րի  Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին հիմն ադ-
րա մի երկ րորդ հիմն ա կան շրջա փու լով ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ 
«Կր թա կան ծրագ րե րի կենտ րոն» ԾԻԳ-ի հետ ի րա կա-
նաց վող հա մա նուն ծրագ րի շրջա նա կում:

 Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ ա վե լա ցել է օ տա րերկ-
րա ցի ու սա նո ղե րի թի վը՝ հաս նե լով ա վե լի քան 2000-
ի։ Ընդ լայն վել է հա մա գոր ծակ ցութ յունն ար տերկ րի 
հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րան նե րի հետ: Աշ խար հի 34 
երկ րից օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ նե րը կրթութ յուն 
կստա նան ԵՊԲՀ-ում: Ն րանց կե ցութ յան և  ու սումն ա-
ռութ յան հետ կապ ված հար ցե րը շա րու նա կում են մնալ 
բու հի ղե կա վա րութ յան օ րա կար գում:

 Գի տա կան խոր հուր դը հաս տա տեց ԵՊԲՀ ընդ-
հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան և 
 դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 2021-22 ու սում-
նա կան տար վա 5-րդ և 6-րդ  կուր սե րի ան վա նա կան 
տա սը կրթա թո շա կա ռու նե րի թեկ նա ծութ յու նը:

Շ նոր հա վո րե լով ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե-
րին՝ ընդգվ ծեց, որ նրանք պետք է օ րի նա կե լի լի նեն 
ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար:

Ն շենք, որ ղե կա վար վե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 8-ի թիվ 1448-Ն ո րոշ ման 9-րդ 
 կե տով և  հիմք ըն դու նե լով «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ-
նադ րա մի կա նո նադ րութ յան 25-րդ  կե տը՝ գի տա կան 
խոր հուր դը սահ ման ված կար գով հա մալ սա րա նի պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մից ընտ րեց ԵՊԲՀ հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դամն եր:

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻ
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ԱկադեմիկոսԱրմայիսԿամալովը՝
ԵՊԲՀպատվավորդոկտոր

ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի նիս տին  Նո մի նա ցիոն 
կո մի տեի նա խա գահ, հյուս ված քա բա նութ յան ամ բիո-
նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նը ներ կա յաց րեց 
ռեկ տո րա տի հա վա նութ յանն ար ժա նա ցած ա ռա ջար-
կը՝ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ա կա դե մի կոս Ար մա յիս Ալ բեր տի  Կա մա լո վին Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում շնոր հե լու 
վե րա բեր յալ։

 Գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ՝ Ա.  Կա մա լո վը հա-
մալ րեց բժշկա կան 100-ամ յա դարբ նո ցի պատ վա վոր 
դոկ տոր նե րի ներ կա յա ցուց չա կան կազ մը։ «Ինձ հա մար 
մեծ պա տիվ է լի նել նման բարձր կոչ ման հա վակ նոր-
դը և կ րո ղը։ Կրկ նա կի հա ճույք է Եր ևա նում, բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում գտնվե լը, ո րի մաս նա գետ նե րի 
հետ՝ ռեկ տո րի գլխա վո րութ յամբ, հա մա գոր ծակ ցում եմ 
ար դեն եր կար տա րի ներ»,- խոսքն ուղ ղե լով ա պա գա 
բժիշկ նե րին և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին՝ 
նշեց Ա.  Կա մա լո վը՝ ընդգ ծե լով, որ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նին հա ջող վեց դժվա րին ի րա վի ճա կում ոչ միայն 
պահ պա նել, այլև բազ մա պատ կել բու հի լա վա գույն 
ա վան դույթ նե րը՝ նա խան շե լով հե տա գա զար գաց ման 
ու ղի նե րը։

«Այ սօր դահ լի ճում ներ կա ա պա գա բժիշկ նե րը տաս-
նամ յակ ներ հե տո կվա րեն գի տա կան խորհր դի նիս-
տեր»,-նշեց բու հի պատ վա վոր դոկ տո րը։  Նա Եր ևա-
նում տնտե սա կան մեծ հա մա գու մա րին մաս նակ ցում է 
ոչ միայն որ պես բժիշկ-գիտ նա կան, այլև՝ հա սա րա կա-
կան գոր ծիչ։

Ար մա յիս  Կա մա լովն անդ րա դար ձավ իր ղե կա վա րած 
հիմն ադ րա մի ա ռա քե լութ յա նը, ո րի շրջա նա կում կյան-
քի են կոչ վում բազ մա թիվ, այդ թվում՝ մշա կու թա յին 
ան վա նի գոր ծիչ նե րին, մար զաշ խար հի լե գեն դար ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռումն եր։

Բժշ կա կան բու հի հյուրն ա ռանձ նա կի կար ևո րեց հայ 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը 
գի տա կան նե րու ժի ի րաց ման գոր ծում։  Նա խո սեց նաև 
հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հա յին թե մա-
յի մա սին։  Ներ կա յաց նե լով իր ղե կա վա րութ յամբ գոր-
ծող բժշկա կան կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը, 
ո րը հա մա վա րա կի օ րե րին վե րապ րո ֆի լա վոր վել է որ-

պես քո վիդ հոս պի տալ՝ նշեց, որ ա վե լի հա ճախ կո րո-
նա վի րու սով վա րակ վում են տղա մար դիկ, քան կա նայք: 
 Վա րակն ա վե լի հա ճախ ախ տա հա րում է տղա մարդ-
կանց, քան՝ կա նանց օր գա նիզ մը։ «Չ նա յած կա նայք 
ա վե լի շատ են պատ վաստ վում և  թես տա վոր վում՝ 
տղա մարդ կանց մոտ հի վան դութ յու նը հա ճախ ա վե լի 
ծանր ըն թացք է ու նե նում:  Մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե-
րը ևս տ ղա մարդ կանց շրջա նում ա վե լի բարձր են»,-ա-
սաց պրո ֆե սո րը՝ որ պես Covid-19-ի դեմ պայ քա րի արդ-
յու նա վետ մի ջոց մատ նան շե լով պատ վաս տումն ե րը։

 Կար ևո րե լով փո խա նակ ման ծրագ րե րի հե տա-
գա ի րա կա նա ցու մը՝ նա խոս քը եզ րա փա կեց ա մե-
րի կա ցի գրող, փի լի սո փա յութ յան դոկ տոր  Կար լոս 
 Կաս տա նե դա յի խոս քե րով՝ շեշ տե լով, որ նոր գի տե լիք-
ներ ստա նա լու ան հագ ծա րա վը մարդ կա յին հնա րա վո-
րութ յան մի մասն է:

Ն շենք, որ  Ռու սաս տա նի գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա յի թղթա կից-ան դամ, ՌԴ գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ Ար մա յիս  Կա մա լո վը 2014 թվա կա նից ղե կա-
վա րում է  Մոսկ վա յի Մ․  Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան 
հա մալ սա րա նի « Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց» 
բժշկա կան գի տակր թա կան կենտ րո նը, 2010 թվա կա-
նից նույն հա մալ սա րա նի հիմն ա րար բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչն է, ինչ պես նաև՝  Ռու սաս տա նի Ու ռուց քա բան նե րի 
միութ յան փոխ նա խա գա հը։

Ան վա նի բժիշ կը 2014 թվա կա նին ընտր վել է ՀՀ գի-
տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի ար տա սահ ման-
յան ան դամ։ Ու րո լոգ նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի, 
Էն դոու րո լո գիա յի հա մաշ խար հա յին միութ յան և  ու րո-
լոգ նե րի մի ջազ գա յին միութ յան ան դամ է։

2006 թվա կա նին պրո ֆե սորն ար ժա նա ցել է 
« Ռու սաս տա նի լա վա գույն բժիշկ» կոչ մա նը, 2011 թվա-
կա նին պարգ ևատր վել է « Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ներդր ման հա մար» շքան շա նով, Ա լեք սանդր 
Նևս կու շքան շա նա կիր է։  Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 
բժիշկ-գիտ նա կա նը շա րու նա կում է սերտ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը հա յաս տան յան բժշկա կան գի տակր թա-
կան հիմն արկ նե րի և  ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ:

Ար մա յիս  Կա մա լո վը 300-ից ա վե լի գի տա կան աշ խա-
տան քի, 3 մե նագ րութ յան, 6 դա սագր քի, 8 գրքի հե ղի-
նակ է։

ՆԻՍՏՈՒՄ
Գիտություն



Տեղի է ունեցել « Նեյ րո գի տութ յան նա խա ձեռ նութ յուն 
 Հա յաս տա նում» խո րագ րով քա ռօր յա գի տա ժո ղո վը։

Ող ջու նե լով մաս նա կից նե րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշեց, որ դժվար է գե րագ նա հա տել նեյ րո գի-
տութ յան ուղ ղութ յու նը  Հա յաս տա նի հա մար։

« Նեյ րո գի տութ յան նա խա ձեռ նութ յան այս շար ժու մը մեծ 
նշա նա կութ յուն ու նի ոչ միայն մեր հա մալ սա րա նի, այլև 
մեր գոր ծըն կեր նե րի հա մար։  Շա բաթ ներ անց մենք կու նե-
նանք մի նոր հար թակ՝ «Ու ղե ղի հիմն ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոն», ո րի լա բո րա տո րիա-
նե րից մի քա նի սը կհա մա պա տաս խա նեն մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րին»,-ընդգ ծեց բու հի ղե կա վա րը։

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նը ներ կա յաց րեց «Ու ղե ղի նա խա ձեռ նութ յու նը 
 Հա յաս տա նում» ծրա գի րը. ինչ քայ լեր են ար վել և  ինչ պի-
սին է նեյ րո գի տութ յան զար գաց ման տես լա կա նը՝ հա վե լե-
լով.- «Ու ղեղն այն օր գանն է, որ ու նի իր բո լոր հա մա կար-
գե րը և  ա ռաջ նորդ վում է սե փա կան կա նոն նե րով։ Ու ղե ղը 
կար ծես թե ան ջատ ված է ընդ հա նուր ի մու նա յին հա մա-
կար գից»: Ու ղե ղի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի հետ շաղ կապ-
վում են ոչ միայն բնա գի տա կան, այլև՝ հու մա նի տար գի-
տութ յուն նե րը։

Ու ղե ղի հի վան դութ յուն նե րի 90%-ը չեն բուժ վում, իսկ դա 
լուրջ տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան բեռ է պե տութ յուն նե րի 
հա մար։

Ինչ պես  Հա յաս տա նի, այն պես էլ ԵՊԲՀ-ի հա մար կար-
ևոր է ու ղեղ նե րի ար տա հոս քի կան խու մը, ինչ պես նաև 
սփյուռ քի նե րու ժի ճիշտ օգ տա գոր ծու մը։

 Մենք պի տի հա մադ րե լի և  հա մե մա տե լի լի նենք աշ խար-
հում»։

 Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի կրտսեր գի տաշ-
խա տող, աս պի րանտ  Սե նիկ  Մա տին յա նը ներ կա յաց րեց 
նեյ րո գի տութ յան ո լոր տում գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 
զար գաց ման ծրա գի րը։

Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան նա խա-
գահ, կլի նի կա կան ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ 
 Մա րիամ  Մով սիս յա նը մաս նա կից նե րի հետ կիս վեց ԵՊԲՀ 
գի տե լի քի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց ման գրա սեն յա կի 
կա տա րած ա ռա ջին քայ լե րով։

Ն շենք, որ « Նեյ րո գի տութ յան նա խա ձեռ նութ յուն 
 Հա յաս տա նում» գի տա ժո ղովն անց կաց վում է Ու ղե ղի հե-
տա զո տութ յուն նե րի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 
(IBRO) հետ հա մա տեղ։
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 Մի ջո ցառ ման երկ րորդ օ րը զե կու ցու մով հան դես ե կավ նեյ-
րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի կրտսեր գի տաշ խա տող, 

աս պի րանտ  Սե նիկ  Մա տին յա նը՝ ներ կա յաց նե լով իր հե տա զո-
տա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում ստաց ված և  դեռևս չհրա-
պա րակ ված արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև հե տա գա հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը  Հա յաս տա նի և  ար տերկ րի 
գի տա կան խմբե րի միջև։  Սե նիկ  Մա տին յա նը ման րա մաս նո րեն 
անդ րա դար ձավ կեն դա նի նե րի վար քագ ծի ու սումն ա սիր ման 
տար բեր մե թոդ նե րին՝ կաթ վա ծի առ կա յութ յան և դ րա բա ցա կա-
յութ յան դեպ քում։ Իսկ զե կույ ցի ա վար տին ե րի տա սարդ գի տաշ-
խա տողն ու սա նող նե րին կոչ ա րեց ակ տի վո րեն ներգ րավ վել 
բժշկա կան բու հի նա խա ձեռ նած հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րում՝ պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե լով ա ջակ ցել բո լոր 
սկսնակ նե րին։ « Մենք պետք է այն պես ա նենք, որ  Հա յաս տա նը 
գրա վիչ մի ջա վայր դառ նա գի տութ յան հա մար», - ընդգ ծեց 
 Սե նիկ  Մա տին յա նը։

ԵՊԲՀ գի տա կան թի մը հա մա վա րա կի ողջ ըն թաց քում 
ու սումն ա սի րել և  ու սումն ա սի րում է նաև կո րո նա վի րու սա-
յին վա րա կի հետ կապ ված նյար դա բա նա կան խան գա րում-
նե րը։  Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս  Կա րի նե  Մել քում յա նը ներ կա յաց րեց պա ցիենտ-
նե րի մոտ նկատ վող հա մի և  հո տի խան գա րումն ե րը՝ պար-
զա բա նե լով նաև այդ պի սի խան գա րումն ե րի կենտ րո նա-
կան և  ծայ րա մա սա յին մե խա նիզմն ե րը։  Մաս նա վո րա պես, 
հա մա ձայն հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ մեր երկ րում 
կո րո նա վի րու սով վա րակ ված նե րի 35%-ը բախ վել է հա մի և 
 հո տի կո րուս տի խնդրին։ « Մենք կա րող ենք տար բե րա կել 
7-10 հա զար հոտ, հի շել և  վեր հի շել դրանք։  Հո տա ռա կան 
ու ղին զգա յա կան ու ղի նե րից ա մե նա կարճն է․ դա է պատ-
ճա ռը, որ հի վան դութ յան հետ ևան քով հենց հո տա ռութ յունն 
է տու ժում», - շեշ տեց  Կա րի նե  Մել քում յա նը։ Ա ռանձ նաց նե-
լով հո տա ռութ յան խան գար ման 4 տե սակ՝ հի պօս միա 
(հո տա ռութ յան մաս նա կի կո րուստ), ա նօս միա (հո տա-
ռութ յան լրիվ կո րուստ), պա րօս միա (հո տա ռութ յան 
ա ղա վա ղում) և  ֆան տօս միա (հո տա ռութ յան հալ յու ցի-
նա ցիա)՝ մաս նա գե տը ներ կա յաց րեց կա տար ված ու-
սումն ա սի րութ յան հիմն ա կան մե թոդ նե րը և  կիս վեց հա-
մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն նե րով։  Վեր ջին նե րի 
շար քում կար ևոր է ընդգ ծել հետև յա լը․

հո տա ռութ յան խան գա րումն ե րը կա րող են տևել տա-
րուց ա վե լի, խան գար վում են հիմն ա կա նում նույ նա-
նուն սննդի համն ու հո տը (հա յե րի դեպ քում դա կա րող 
է լի նել նա րին ջը, վա րուն գը, մսե ղե նը և  կա նա չե ղե նը), 
պա րօս միա յի ա ռա ջաց ման ըն թաց քը և  ժամ ետ նե րը 
խիստ օ րի նա չափ են, ընդգծ ված պա րօս միկ ներն ու 
ֆան տօս միկ ներն ու նեն կոգ նի տիվ խան գա րումն եր և 
 դեպ րե սիա յի բարձր ֆոն, խան գար ված է հի շո ղութ յու-
նը, հա մե րից ա մե նա հա ճա խը տու ժում է դառ նութ յան 
զգա ցո ղութ յու նը։

« Հե տա զո տել ենք 222 պա ցիեն տի և  ցա վով պետք է նշեմ, որ 
10-15%-ի մոտ դեռևս չի վե րա կանգն վել հո տա ռութ յան զգա ցո-
ղութ յու նը։  Սա կայն, մյուս կող մից, մտա վա խութ յուն չկա, որ հո-
տա ռութ յան նյար դը կա րող է մա հա նալ», - եզ րա փա կեց  Կա րի նե 
 Մել քում յա նը։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

Գիտություն



 Նախ քան կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կը` 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում մեկ նար կած « Սին կո» 

ան վան մամբ նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում ա պա գա 
բժիշկ նե րը կրկին դա սա խոս նե րի մաս նակ ցութ յամբ կլի-
նի կա կան դեպ քեր քննար կե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե-
ցան:

«« Սին կոն» ու սա նող նե րի կող մից սիր ված մի ջո ցա ռում է, 
ո րի կազ մա կեր պու մը, հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված, 
ընդ հատ վեց, սա կայն այն կրկին շա րու նակ վում է: Օ րա-
կար գում սրտա բա նութ յան թե ման է, ին չի վե րա բեր յալ 
հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րը ներ կա յաց նում են մաս-
նա գի տա կան նյութ, ո րից հե տո լա վա գույն նե րը հա մալ-
սա րա նի կող մից ստա նում են գրքեր»,- նշեց մի ջո ցառ ման 
կազ մա կեր պիչ, սրտա բա նութ յան մաս նա գի տութ յամբ 1-ին 
կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ա մալ յա  Մա նու սաջ յա նը՝ 
հա վե լե լով, որ նախ քան 2020 թվա կա նի հուն վարն ար դեն 
կազ մա կերպ վել էր 5 քննար կում, ևս  մեկն՝ առ ցանց ձևա-
չա փում:

« Սին կո» ան վա նու մը պա տա հա կան չի ընտր վել, այն իս-
պա նե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է հինգ և  ար տա-
հայ տում է բժշկա կան, հատ կա պես կլի նի կա կան ո լոր տում 
հայտ նի մաս նա գի տա կան քննարկ ման՝ «պի տի մի նուտ-
կա» բա ռի ի մաս տը:

« Մեծ էր ու սա նող նե րի ցան կութ յու նը, հե տաքր քութ-
յու նը՝ քննար կե լու կլի նի կա կան դեպ քե րը և լ սե լու պատ-
շաճ բա ցատ րութ յուն ներ: Քն նարկ վող դեպ քերն ընտր-
վում են մի ջազ գա յին փոր ձից»,-ման րա մաս նում է Ա մալ յա 
 Մա նու սաջ յա նը:

Ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յան թի րա խա յին լսա րա-
նը 4-6-րդ  կուր սե րի ա պա գա բժիշկ ներ են, թեև հա ճախ 
մաս նակ ցում են նաև կրտսեր կուր սե րի ու սա նող ներ:

Ընտր ված՝ « Հի վանդ սիր տը» թե մա յի շրջա նա կում, 
կար դիո միո պա թիա յի՝ սրտամ անն ախ տա հա րող հի-
վան դութ յանն անդ րա դար ձավ ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս, գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի ա սիս տենտ Ա նի 
 Ռափ յա նը:

Կ լի նի կա կան դեպ քե րի նման ձևա չա փի քննար կումն ե-
րը՝ հա կա հա մա ճա րա կա յին կա նոն նե րի պահ պան մամբ, 
կկազ մա կերպ վեն ամ սա կան մեկ ան գամ:

«ՍԻՆԿՈ»ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ու սումն ա-
մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վը և ռև մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նը արթ րիտ նե րի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար-
հա յին օր վա շրջա նա կում անց կաց րին ին տե րակ-
տիվ դա սա խո սութ յուն-քննար կում՝ արթ րիտ նե րի 
վե րա բեր յալ:  Դա սա խո սութ յուն նե րով հան դես 
ե կան ռևմա տո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ ներ 
 Լի լիթ Ս ևո յա նը և Ս յու զան նա  Բա զե յա նը։

«Արթ րիտ նե րի ախ տո րոշ ման մար տա վա րութ-
յու նը ռևմա տո լո գիա յում» խո րագ րով զե կույ-
ցի ըն թաց քում  Լի լիթ Ս ևո յանն անդ րա դար ձավ 
բժշկութ յան ո լորտ նե րից մե կի՝ ռևմա տո լո գիա յի 
սահ ման մա նը, ա ռանձ նաց րեց ռևմա տիկ հի վան-
դութ յուն նե րի տե սակ նե րը։ «Ա վե լի քան 80 մի լիոն 
մարդ աշ խար հում տա ռա պում է ոսկ րամ ա նա յին 
հի վան դութ յուն նե րով»,- ընդգ ծեց ա սիս տեն տը։

 Խո սե լով ռևմա տո լո գիա կան հի վան դութ յան 
ախ տո րոշ ման երկ քայլ մո տեց ման մա սին՝  Լի լիթ 
Ս ևո յա նը նշեց, որ ա ռա ջին քայլն ի րե նից ներ կա-
յաց նում է հիմն ա կան ախ տա նիշ նե րի, իսկ երկ րոր-
դը՝ կոնկ րետ հի վան դութ յան հայտ նա բե րու մը։

Ս յու զան նա  Բա զե յա նը հան դես ե կավ «Արթ րի-
տը՝ որ պես հի վան դութ յան դեբ յուտ» վեր տա ռութ-
յամբ զե կույ ցով՝ անդ րա դառ նա լով արթ րիտ նե րի 
ընդ հա նուր բնու թագ րին և դ րանց տե սակ նե րին։ 

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑԱՐԹՐԻՏՆԵՐԻԹԵՄԱՅՈՎ

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Կրթություն



Բժշ կա կան 100-ամ յա բու հի ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո-
նում ու սումն ա կան, կազ մա կերպ չա կան աշ խա-

տանք նե րին զու գա հեռ կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա-
րա կին նա խոր դող և  հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մեծ տեղ է հատ կաց վել գի տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա-
կա նաց մա նը:

« Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի անց կաց մա նը մեր 
ամ բիո նում մշտա պես մեծ տեղ է հատ կաց վել, ա ռա վե
լա պես այդ աշ խա տանք նե րում սո վո րող նե րի, ա պա գա 
բժիշկ նե րի ներգ րավ մա նը»,- նշում է ֆի զիո լո գիա յի ամ-
բիո նի վա րիչ, պրոֆ. Դ րաս տա մատ  Խու դա վերդ յա նը:  

 Լի նե լով ԵՊԲՀ-ի կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա-
կան լա բո րա տո րիա յի հիմն ա դիրն ու ա ռա ջին ղե կա վա-
րը (1972-1984թթ.), մի ջազ գա յին կա պե րի գծով ա ռա ջին 
պրո ռեկ տո րը (1989-1991թթ.) բու հի գի տա կան գծով պրո-
ռեկ տո րը (2006-2008թթ.)՝ նա հիմն ադ րել և  զար գաց րել 
է «Բ նա կա նոն և  ախ տա բա նա կան պայ ման նե րում կալ-
ցիում-ֆոս ֆա տա յին փո խա նա կութ յան կար գա վո րիչ 
հոր մո նա յին հա մա կար գի դե րը տար բեր օր գան նե րի 
գոր ծու նեութ յան մե խա նիզմն ե րում» գի տա կան ուղ ղութ-
յու նը, ո րը դար ձել է հա մալ սա րա նի կենտ րո նա կան գի-
տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յի և  հե տա գա յում իր 
ղե կա վա րած ամ բիո նի գի տա կան մշա կումն ե րի ա ռար-
կան:

Ամ բիո նում մշակ վել է նաև «Պ րե նա տալ սթրե սը՝ որ-
պես օն տո գե նե զի հետծննդ յան շրջա նում օր գա նիզ մի 
տար բեր հա մա կար գե րի գոր ծու նեութ յան խան գար ման 
հիմք» թե ման:

 Հա մալ սա րա նա կա նը մեծ աշ խա տանք է ի րա կա նաց-
նում գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման 
գոր ծում:

 Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր, կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ան նա  Տեր- Մար կոս յա նի խոս-
քով՝ ամ բիո նը ու շադ րութ յան կենտ րո նում է պա հում գի-
տա կան թե մա նե րի ու սումն ա սի րութ յու նը:

2013 թվա կա նից Ան նա  Տեր- Մար կոս յանն իր ղե կա վա-
րած թի մի հետ զբաղ վում է կալ ցիում-կար գա վո րիչ հոր-
մո նա յին հա մա կար գի դե րի ու սումն ա սի րութ յամբ՝ սրտի 
գոր ծու նեութ յան մե խա նիզմն ե րում: Ամ բիո նի կող մից 
ա ռա ջարկ ված ե րեք դրա մաշ նոր հա յին թե մա նե րը հաս-

տատ վել են ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յան գի տութ յան կո մի տեի կող մից:

«Այս դրա մաշ նորհ նե րի շնոր հիվ ար դի թե մա նե րի 
շուրջ հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց ի րա կա նաց նել բազ
մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ»:  Վե րոնշ յալ դրա մաշ նորհ-
նե րը հաս տատ վել են 2013-2015, այ նու հետև 2015-2017 և 
2018-2020 թվա կան նե րի հա մար:

 Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են մե կու սաց-
ված սրտի վրա՝ փու լե րով: Ա ռա ջին փու լում  ու սումն ա սի-
րել ենք պա րաթ հոր մո նի ազ դե ցութ յան մե խա նիզմն ե րը: 
Ա ռան ձին փոր ձա շա րով ի րա կա նաց րել ենք նաև կլի նի-
կա կան հե տա զո տութ յուն ներ կալ ցիում-կար գա վո րիչ 
հոր մո նա յին հա մա կար գի կար գա վի ճա կի ու սու մա սի-
րութ յու նը սրտա յին ան բա վա րա րութ յան պայ ման նե րում: 
Երկ րորդ փու լում ու սումն ա սի րել ենք կալ ցի տո նի նի և 
 վի տա մին D-ի ազ դե ցութ յան մե խա նիզմն ե րը, և, վեր ջա-
պես, եր րորդ փու լը վե րա բե րում էր նա խա բոր բո քա յին 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թա նը և դ րա հետ մեկ տեղ՝ պա-
րաթ հոր մո նի փո խազ դե ցութ յա նը այդ նյու թե րի հետ, 
քա նի որ վեր ջին ներս կա րող են ա ռա ջաց նել սրտա յին 
ան բա վա րա րութ յուն, սրտա յին գոր ծու նեութ յան խան գա-
րումն եր»,- ման րա մաս նում է Ան նա  Տեր- Մար կոս յա նը՝ 
հա վե լե լով, որ պա րաթ հոր մո նը կար գա վո րում է սրտի 
գոր ծու նեութ յու նը: 

 Հա մալ սա րա նա կան նե րը հա մա գոր ծակ ցել են Շ վե դիա-
յի  Կա րո լինս կա բժշկա կան հա մալ սա րա նի գոր ծըն կեր-
նե րի հետ, հա մա տեղ հրա պա րա կումն եր հրա տա րա կել 
դեռևս 2007 թվա կա նից:  Կա տար ված հե տա զո տութ յուն-
նե րը տպագր վել են բարձր ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու նե-
ցող գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րում:

 Գի տա կան ձեռք բե րումն ե րը չեն շրջան ցել նաև մի ջազ-
գա յին բնա գա վա ռը:  Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի գիտ նա-
կան նե րը, մաս նակ ցե լով եվ րո պա կան մաս նա գի տա կան 
միա վո րումն ե րի կող մից նա խա ձեռ նած մի ջազ գա յին, 
այդ թվում՝ FEBS-ի՝ եվ րո պա կան կեն սա քի մի կոս նե րի 
ըն կե րութ յուն նե րի ֆե դե րա ցիա յի վե հա ժո ղո վին, ներ կա-
յաց րել են կա տար ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րը:  Վեր ջին 
մի ջազ գա յին հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել այս տա րի՝ 
առ ցանց տար բե րա կով:   

«Եվս մեկ դրա մաշ նոր հա յին ծրա գիր ենք ներ կա-
յաց րել գի տութ յան կո մի տե, ո րը վե րա բե րում է նա-
խա բոր բո քա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան մե խա-
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նիզմ ե րի ու սում ա սի րութ յա նը:  Միև նույն ժա մա նակ 
մտա դիր ենք Covid-19-ի պայ ման նե րում սրտա յին 
ան բա վա րա րութ յուն ու նե ցող հի վանդ նե րի շրջա նում 
ու սում ա սի րել կալ ցիում-կար գա վո րիչ հոր մո նա յին 
հա մա կար գը»,- ընդգ ծում է ա վե լի քան 130 գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի հե ղի նա կը՝ ա վե լաց նե լով, որ սրտի 
հետ առնչ վող հիմն ախն դիր նե րի ու սումն ա սի րութ յան թե-
մա յի ընտ րութ յու նը հիմն ա վոր վում է այն հան գա ման քով, 
որ ԱՀԿ-ի տվյալ նե րով աշ խար հում, նաև  Հա յաս տա նում 
շատ բարձր են սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րից հի-
վան դա ցութ յան և  մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րը:

Ամ բիո նի հիմն ա կան գի տա կան ուղ ղութ յու նը չէր կա-
րող շրջան ցել կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կը:

Պ րո ֆե սոր  Հաս միկ  Հաս րաթ յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
նոր թափ է հա վա քում քո վի դի ըն թաց քում և դ րա նից հե-
տո տար բեր ժամ ետ նե րում ար յան մա կարդ ման գոր-
ծըն թա ցի խան գա րումն ե րում կալ ցիում կար գա վո րիչ 
հոր մո նա յին հա մա կար գի դե րի ու սումն ա սի րութ յու նը:

«Ինչ պես գի տենք՝ Covid19ով վա րակ ված հի վանդ նե
րի ար տա հայտ ված և  տա րած ված բար դութ յուն նե րից է 
թրոմ բոզ նե րի ա ռա ջա ցու մը:  Կալ ցիու մի իոն ներն ա ռաջ
նա յին դեր ու նեն ար յան մա կարդ ման գոր ծըն թա ցում, 
ուս տի տե ղին է են թադ րել, որ վի րուսն ան մի ջա պես ազ
դում է կալ ցիումկար գա վո րիչ հոր մո նա յին հա մա կար գի 
վրա և  գու ցե հենց այս տեղ է պետք փնտրել թրոմ բոզ նե
րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը:  Ներ կա պա հին մեր թի մով 
հա մա կար գում ենք առ կա գի տա կան գրա կա նութ յու նը, 
ո րից հե տո կկազ մենք ա ռա ջի կա հե տա զո տութ յուն նե րի 
պլանն ու կդի մենք գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի դրա
մաշ նոր հա յին ծրագ րին»,- նշում է  Հաս միկ  Հաս րաթ յա նը: 

Ն շենք, որ վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում ֆի զիո լո-
գիա յի ամ բիո նը սկսել է հա մա գոր ծակ ցել COBRAIN թի-
մի հետ:  Մաս նա վո րա պես ընդգրկ ված են քո վի դից հե տո 
հո տա ռութ յան և  հա մի խան գա րումն ե րի հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րը:

Ամ բիո նի գի տա կան ուղղ վա ծութ յան աշ խա տանք նե-
րում ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նեն նաև ա պա գա բժիշկ-
նե րը:

Ա վագ դա սա խոս  Կա րի նե  Մել քում յա նը ղե կա վա րում 
է ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի գի տա կան խմբա կը, ո րը վեր-
ջին ե րեք տա րում, փո խե լով ձևա չա փը՝ դար ձել է ֆի զիո-
լո գիա յի ա կումբ:

«Խմ բա կի այս նոր տար բե րակն ա ռա վել մեծ հա վա
նութ յան ար ժա նա ցավ ու սա նող նե րի կող մից: Այս տեղ ու
սա նողն է ակ տիվ դե րում, իսկ դա սա խոսն ա վե լի շատ 
ուղ ղոր դիչ, հա մա կար գող աշ խա տանք է ի րա կա նաց
նում: Ամ բիո նի պրո ֆե սոր նե րը ևս  մե ծա պես ա ջակ ցում 

են ու սա նող նե րին, ին չը շատ ոգ ևո րող է ու սա նող նե րի 
հա մար»,- պատ մում է գի տաշ խա տո ղը:

 Ֆի զիո լո գիա յի ա կում բին ան դա մակ ցում է 100-ից ա վե-
լի ու սա նող՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 2-րդ 
 կուր սից: Ու սա նո ղա կան այս ա կում բի հա մա կար գո ղի 
խոս քով՝ հա վա տա րիմ ա կում բա կան ներ կան նաև 3-րդ 
և 4-րդ  կուր սե րից:

«Ա կում բում քննարկ վող թե մա նե րը փոր ձում ենք զու
գակ ցել ու սա նող նե րի՝ ֆի զիո լո գիա ա ռար կա յից այդ պա
հին ու սում ա սիր վող նյու թին: Քն նար կում ենք նաև ժա
մա նա կի սղութ յան պատ ճա ռով ու սում ա կան ծրագ րից 
դուրս մա ցած, բայց շատ հե տաքր քիր ու կլի նի կա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող խնդիր նե րը, կազ մում ու լու ծում 
ի րա վի ճա կա յին խնդիր ներ:  Յու րա քանչ յուր քննարկ ման 
արդ յուն քում պատ րաստ վում են զե կույց ներ, ո րոնց ներ
կա յաց մա նը, որ պես փոր ձա գետ, հրա վի րում ենք նեղ 
մաս նա գետ ներ»,-ա սում է  Կա րի նե  Մել քում յա նը:

 Գար նա նը գի տա կան խմբա կը նա խա տե սում է անց-
կաց նել գի տա ժո ղով՝ ընգր կե լով ընտր ված ա մե նա հե-
տաքր քիր թե մա նե րը: Ա կում բա կան այս նոր ձևա չա փի 
հիմ քում ու սա նո ղին՝ իր նա խընտ րած թե ման ընտ րե լու 
հնա րա վո րութ յուն տալն է:

«Ու սա նող նե րը մտքի ստեղ ծա րար թռիչք ու նեն: Ա հա 
այդ պի սի մի օ րի նակ. ու սա նո ղի ա ռա ջար կած թե մա
նե րից մե կը վե րա բե րում էր ե րաժշ տա կան կրթութ յան 
ազ դե ցութ յանն ու ղե ղի ֆունկ ցա նե րի վրա: Ա ռա ջին հա
յաց քից թվաց ինչոր ար տա սո վոր բան, սա կայն արդ
յուն քում մաս նա գի տա կան պրպտում ե րը ցույց տվե ցին, 
որ ե րաժշ տա կան կրթութ յան ազ դե ցութ յու նը մեծ է ու ղե
ղի կոգ նի տիվ ֆունկ ցիա յի վրա: Այս հան գա մանքն ան
գամ գրա վեց ամ բիո նի պրո ֆե սոր նե րի, վա րի չի ու շադ
րութ յու նը»,- պատ մում է դա սա խո սը:

 Սա վկա յում է այն մա սին, որ նաև ար տալ սա րա նա յին 
աշ խա տան քը, հա ղոր դակ ցութ յու նը դա սա խո սի հետ, 
դա սա խոս-ու սա նող կա պի ստեղ ծու մը կար ևոր է և  արդ-
յու նա վետ, թե՛ ու սա նող նե րի սո վո րե լու հե տաքրք րա սի-
րութ յու նը բարձ րաց նե լու, թե՛ գի տա կան միտ քը զար գաց-
նե լու հա մար:

«Ու սա նողն՝ ու սա նո ղի հա մար» սկզբուն քով ա կում բում 
քննարկ վում և  վեր լուծ վում են նաև ֆիլ մեր, անց կաց վում 
են վիկ տո րի նա ներ, քվես թեր:

 Դա սե րից հե տո՝ յու րա քանչ յուր ե րեք շաբ թի և 
 հինգ շաբ թի ու սա նող նե րը հան դի պում են՝ մաս նա գի տա-
կան պրպտումն ե րի, օր գա նիզ մի գաղտ նիք նե րը՝ գի տա-
կան տե սա կան նոր ու հե տաքր քիր տե սա կե տից բա ցա-
հայ տե լու ցան կութ յամբ:

Կրթություն



ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ բժշկա կան բու հում անց կաց վեց քննար կում՝ կո րո-
նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի դեմ պատ վաս տան յու թե-
րի թե մա յով։

 Դա սա խո սութ յամբ հան դես գա լով՝ բժիշկ-կլի նի ցիստ, 
հան րա յին ա ռող ջութ յան, հա մա ճա րա կա բա նութ յան 
մա գիստ րոս,  Բոս տո նի  Թաֆթս հա մալ սա րա նի կլի նի-
կա կան դա սա խոս Ա նուշ  Սա հակ յա նը ներ կա յաց րեց 
պատ վաս տան յու թե րի կի րառ ման հա մա ռոտ պատ մութ-
յու նը:

 Մաս նա գետն ընդգ ծեց, որ հենց պատ վաս տան յու թի 
և  հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ 1980 թվա կա նին ար դեն 
« Ծա ղիկ» հի վան դութ յու նը վե րա ցավ։

Անդ րա դառ նա լով այս ո լոր տում ա պա տե ղե կատ վութ-
յա նը՝ Ա նուշ  Սա հակ յանն ընդգ ծեց, որ պետք է ա պա վի-
նել գի տա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րին։

« Պետք է հաս կա նալ, որ չկա պատ վաս տան յութ, ո րը 
100%-ով կպաշտ պա նի վի րու սից։  Սա կայն, միև նույն 
ժա մա նակ, չկա ե րաշ խիք, որ կրկնա վա րա կի դեպ քում 
մարդն ա վե լի ծանր չի տա նի հի վան դութ յու նը, քան 
պատ վաստ ված լի նե լու դեպ քում», - վստա հեց նում է 
մաս նա գե տը։

 Վի ճա կագ րութ յու նը, ըստ Ա նուշ  Սա հակ յա նի, ցույց 
է տվել, որ պատ վաստ ված ներն ա վե լի թեթև են տա-
նում հի վան դութ յու նը, իսկ մա հա ցութ յան թվե րը նրանց 
շրջա նում ցածր են։

 Ման րա մաս նե լով գո յութ յուն ու նե ցող պատ վաս տան-
յու թե րի բա ղադ րութ յու նը՝ Ա նուշ  Սա հակ յա նը մատ նան-
շեց դրան ցից յու րա քանչ յու րի կողմն ա կի ռիս կերն ու 
հնա րա վոր վտանգ նե րը։

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈւՍԻԴԵՄ

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈւԹԵՐԻԹԵՄԱՅՈՎ
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ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նի և ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ՝ բու հի կա ռա վար ման բարձ րա-
գույն մարմն ի ան դամն երն անդ րա դար ձան մեկ դար յա բու հի զար գաց ման ուղ-
ղութ յուն նե րին, ինչ պես նաև հե տա գա գոր ծու նեութ յա նը վե րա բե րող օ րա կար գա-
յին հար ցե րին:

Եվս մեկ ան գամ շեշտ վեց բժշկա կան կադ րեր պատ րաս տող կրթա կան հաս-
տա տութ յան բնա կա նոն և  ան խա փան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը, հա մա վա րա կի պայ ման նե րում հա կա հա մա ճա րա կա յին կա նոն նե րի 
ա պա հով մամբ աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը:

ԱՐՏԱԳՆԱՆԻՍՏ՝

ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ

ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՊԱՀՊԱՆՄԱՄԲ

Կրթություն



2007-ից ԵՊԲՀ-ում հրա տա րակ վում է « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան-
դես» («The New Armenian Medical Journal») գի տա կի րա ռա կան անգ լա լե զու 
պար բե րա կա նը, ո րի խմբագ րա կազ մը գոր ծու նեութ յան վեր ջին եր կու տա-
րում ու շադ րութ յան կենտ րո նում է պա հում կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա-
րա կի թե ման՝ գի տա կան դի տա կե տից:

 Հան դե սի ե րեք վեր ջին թո ղար կումն ե րը նվիր ված են հենց Covid-19-ին: 
 Մեկն ար դեն տպագր վել է, մյուս եր կու հա մար նե րի տպա գիր տար բե րակ-
ներն էլ շու տով կհանձն վեն գի տա կան լսա րա նի դա տին:  Բո լոր նշված և  
այլ հա մար նե րի է լեկտ րո նա յին տար բե րակ նե րի հետ ըն թեր ցո ղը կա րող է 
ծա նո թա նալ նաև ԵՊԲՀ պաշ տո նա կան կայ քում:

« Մեր նպա տակն է մի ջազ գա յին մա կար դա կով ներ կա յաց նել ար դիա-
կան ու հրա տապ տե սա կետ ներ, ո րոնք ընդգր կում են կո րո նա վի րու սա-
յին ին ֆեկ ցիա յի զար գաց ման, տա րած ման, բուժ ման և  կան խար գել ման, 
մաս նա վո րա պես պատ վաստ ման ե ղա նակ նե րը տար բեր երկր նե րում»,-
ման րա մաս նում է « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դես» գի տա կի րա ռա-
կան պար բե րա կա նի գլխա վոր խմբա գիր, ԵՊԲՀ գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի ղե կա վար, ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրոֆ. Ար տո 
 Զիլֆ յա նը:

Պ րո ֆե սո րի խոս քով՝ թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան թե մա ներ ընդգր-
կող ե րեք հա մա րում էլ անդ րա դարձ է կա տար վել մի շարք կար ևոր ուղ-

ղութ յուն նե րի՝ նյար դա յին, սիր տա նո թա յին, ա ղես տա մոք սա յին և  այլ 
հի վան դութ յուն նե րի կար գա վի ճա կին՝ Covid վա րա կի զար գաց ման 
ըն թաց քում:

«Այդ թվում՝ ա ռա ջին ան գամ,- նշում է պար բե րա կա նի պա տաս-
խա նա տու քար տու ղար, ԳՀԿ ի մու նա ֆեր մեն տա յին հե տա զո տութ-
յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար Ս տե փան Ա վագ յա նը,- հա մե-
մա տե լով քաղց կե ղի և  կո րո նա վի րու սա յին վա րա կի զար գաց ման 
պատ ճառ նե րի մե տա բո լիկ նմա նութ յու նը, մաս նա վո րա պես պո լիա-
մին նե րի բարձր պա րու նա կութ յու նը հի վանդ նե րի ար յան մեջ, և  այն 
որ ար դեն շուրջ 20 տա րի քաղց կե ղով հի վանդ նե րին, որ պես քի մո-
թե րապև տիկ բուժ մա նը զու գըն թաց պրո ֆի լակ տիկ օ ժան դակ մի ջոց 
է ա ռա ջարկ վում այս պես կոչ ված «պո լիա մի-դե ֆի ցիտ դիե տան», 
ա պա այդ դիե տան կա րող է արդ յու նա վետ լի նել նաև Covid-19-ի 
բուժ ման ըն թաց քում»:

 Հոդ ված նե րի հե ղի նակ նե րի ու շադ րութ յու նից չեն վրի պել նաև հի-
վան դութ յան, պա թո գե նե տիկ թե րա պիա յին և  ի մու նոպ րո ֆի լակ տի-

կա յին ռազ մա վա րութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը:
 Գիտ նա կան նե րի գնա հատ մամբ՝ ամ սագ րում ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը թեև գի տա-

կան են, սա կայն դրանք շատ ու սու ցո ղա կան կա րող են լի նել լայն լսա րա նի՝ կլի նի ցիստ նե-
րի և  ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի, նաև ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար:

Ա ռա ջի կա յում մաս նա գետ նե րը ծրագ րում են հա մալ սա րա նա կան բժիշկ-գիտ նա կան նե-
րի, բժշկա կան հան րութ յան հա մար նա խա ձեռ նել մաս նա գի տա կան քննար կումն եր:

 Հա մալ սա րա նա կան գի տա կան հրա տա րա կութ յու նը կշա րու նա կի գի տա կան հոդ ված-
նե րի մի ջո ցով անդ րա դառ նալ հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի թե մա յին, ներ կա յաց նել 
բժշկա գի տութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան տար բեր ո լորտ նե րում գի տա կան նվա ճումն ե րը, 
կի րառ վող նոր մե թոդ ներն ու մո տե ցումն ե րը՝ մեկ հար թա կում հա մախմ բե լով աշ խար հի 
տար բեր անկ յուն նե րի բժիշկ-գիտ նա կան նե րին:

Բժշ կա գի տութ յան ար դի ձեռք բե րումն ե րը ներ կա յաց նող պար բե րա կա նը օ տա րերկ րա ցի 
գիտ նա կան նե րի, բարձր ցու ցա նիշ ներ ու նե ցող մի ջազ գա յին մի շարք հրա տա րակ չութ յուն-
նե րի ու շադ րութ յու նից չի վրի պում:  Կան ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ մաս նակ ցե լու հա մա ժո ղով-
նե րի և  դա սա խո սութ յուն նե րի Ին դո նե զիա յի,  Չի նաս տա նի,  Ռու սաս տա նի բժշկա կան հա-
մալ սա րան նե րի կող մից: Ո րոշ հե ղի նա կա վոր պար բե րա կան ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ Viruses, 
Lambert հրա տա րակ չութ յու նը, ա ռա ջար կում են ի րենց հրա տա րա կումն ե րում հան դես գալ 
հոդ ված նե րով: 
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ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր,  Ռու սաս տա նի գի տութ յուն-
նե րի ա կա դե միա յի թղթա կից-ան դամ, ՌԴ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ա կա դե մի կոս Ար մա յիս  Կա մա լո վը 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում 
հան դի պել է ա պա գա բժիշկ նե րին:

 Հան դի պու մը նշա նա վոր վեց նրա նով, որ Ա.  Կա մա լովն իր 
նա խա գա հութ յամբ գոր ծող « Ժա ռան գութ յուն և  ա ռա ջըն-
թաց» հիմն ադ րա մի և  գոր ծըն կեր՝ ՌԴ ա մե նա մեծ բժշկա-
կան հրա տա րակ չութ յան «ԳԷՕՏԱՐ- Մե դիա»-ի հիմն ա դիր, 
ռուս գիտ նա կան  Գու զել Ու լում բե կո վա յի ա նու նից ԵՊԲՀ-
ին նվի րա բե րեց գրա դա րա նա յին թվա յին հա մա կար գից 
օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն:

« Մեր օ րե րում տե ղե կատ վութ յու նը շատ է: Ու սա նո ղին, 
բժշկին որ ևէ բան ա րագ ո րո նե լու հա մար առ կա է գրա-
կա նութ յու նը հա մա կար գե լու, թվայ նաց նե լու անհ րա ժեշ-
տութ յուն: «ԳԷՕՏԱՐ- Մե դիա» ըն կե րու թու նը մեծ տեղ է 
հատ կաց նում կրթա կան ծրագ րե րին, և  ի րենց կող մից 
ստեղծ ված գրա դա րա նա յին թվա յին հա մա կար գը թույլ է 
տա լիս և՛ բժիշկ նե րին, և՛ դա սա խոս նե րին օգտ վել ե զա կի 
այս հար թա կից»,-ընդգ ծեց Ա.  Կա մա լո վը՝ ման րա մաս նե-
լով, որ գրա դա րա նա յին թվա յին հա մա կար գը թույլ կտա 
շատ ա րագ գտնել անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան կամ ու-
սումն ա կան նյու թը:

« Պետք է ըն դա մե նը մուտ քագ րել անհ րա ժեշտ հի-
վան դութ յան, խնդրի ա նու նը, հե տաքրք րող թե ման, և 
 հա մա կար գը կա ռա ջար կի բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք 
կա րե լի է ու սումն ա սի րել և ս տա նալ տվյալ հար ցի վե րա-
բեր յալ լիար ժեք տե ղե կատ վութ յուն»:

Գ րա դա րա նա յին այս հա մա կար գը հար մա րեց ված է 
նաև տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող մարդ կանց, ո րոնք 
աու դիոն յու թի մի ջո ցով կա րող են լսել դա սա խո սութ յուն ներ, ըն թեր ցել գրքեր, ո րոնք թույլ կտան 
հա վա սար սկզբունք նե րով օգտ վել է լեկտ րո նա յին հար թա կից՝ ա ռանց տե սո ղութ յա նը վնաս 
պատ ճա ռե լու:  

Ես կար ծում եմ՝ այ սօր թվայ նա ցումն ամ բողջ աշ խար հում, բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով զար գա ցում 
է ապ րում, այդ թվում՝ բժշկա գի տութ յան ո լոր տում, և  իր ար տա ցո լանքն է գտել գրա դա րա նա յին 
այս ե զա կի հա մա կար գում»,- նշեց ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կա նը:

 Նա անդ րա դար ձել է նաև սո վո րող նե րի մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յա նը՝ կար ևո րե լով բժիշկ-
նե րի մաս նա գի տա կան շա րու նա կա կան կրթութ յու նը, գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը:

ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րը ներ կա յաց րեց  Մոսկ վա յի Մ․  Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա-
մալ սա րա նի « Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց» բժշկա կան գի տակր թա կան կենտ րո նի գոր ծու-
նեութ յու նը, կա ռուց ված քը, կա ռույ ցի ա ռա քե լութ յու նը, որն ա կա դե մի կո սը ղե կա վա րում է 2014 
թվա կա նից:

2010 թվա կա նից նա նաև հա մալ սա րա նի հիմն ա րար բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու րո լո գիա յի 
և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչն է, ինչ պես նաև  Ռու սաս տա նի Ու ռուց քա բան նե րի միութ յան 
փոխ նա խա գա հը։

 Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ բժիշկ-գիտ նա կա նը շա րու նա կում է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
հա յաս տան յան բժշկա կան գի տակր թա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
հետ: 

Ա պա գա բժիշկ նե րի խոս քով՝ ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի հետ նման ին տե րակ տիվ հան-
դի պումն ե րը շատ ու սու ցո ղա կան են: Ն րանք հյու րին հղե ցին բազ մա թիվ հար ցեր, ստա ցան պա-
տաս խան ներ՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով գրա դա րա նա յին թվա յին հա մա կար գից օգտ վե լու 
ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յան հա մար:

 Հի շեց նենք, որ գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ՝ Ար մա յիս  Կա մա լո վը սեպ տեմ բե րի 23-ին հա-
մալ րել է բժշկա կան 100-ամ յա դարբ նո ցի պատ վա վոր դոկ տոր նե րի ներ կա յա ցուց չա կան կազ մը։
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« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ-
րո սա կան ծրագ րի 4-րդ  տար վա մաս նա կից ներն ա վար-
տե ցին ու սումն ա ռութ յու նը:  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի գրա դա րա նում կա ռա-
վա րիչ նե րի հեր թա կան սերն դին ա վար տա կան դիպ-
լոմն եր հանձ նե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը և « Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե րութ յան 
հիմն ա դիր-տնօ րեն  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րը, շնոր հա վո-
րե լով շրջա նա վարտ նե րին, մաղ թեց նո րա նոր հա ջո-
ղութ յուն ներ: Ար մեն  Մու րադ յա նը խոր հուրդ տվեց սահ-
մա նել նպա տակ ներ, տա րան ջա տել դրանք և  հաս նել 
նա խանշ վա ծին՝ օգ տա գոր ծե լով կա ռա վար չա կան այն 
գի տե լիք նե րը, ո րոնք ստա ցել են այս կրթա կան ծրագ-
րին մաս նա կե լով:

« Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե րութ յան հիմն ա դիր-տնօ րեն 
 Րաֆ ֆի  Սե մերջ յանն ընդգ ծեց, որ ծրագ րի հա ջո ղութ յու-
նը պայ մա նա վոր ված է ստեղծ ման հենց սկզբից հստակ 
տես լա կան, ա ռա քե լութ յուն և  ռազ մա վա րութ յուն ու նե-
նա լով:

Ն րա փո խանց մամբ՝ ծրա գի րը ոչ միայն 
 Հա յաս տա նում, այլև հայ րե նի քի սահ ման նե րից հե ռու 
ձեռք է բե րել ճա նա չում: Չ նա յած այն հան գա ման քին, 
որ ծրա գիրն ի սկզբա նե մշակ վել է բուժ հաս տա տութ-
յուն նե րի ղե կա վար նե րի, բժիշկ նե րի և  ա ռող ջա պա-
հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի 
հա մար, դրան մաս նակ ցում են նաև մարդ կա յին ռե-
սուրս նե րի կա ռա վար մամբ զբաղ վող նե րը, կա ռա վար-

ման ո լոր տում գի տե լիք նե րը կա տա րե լա գոր ծել ցան-
կա ցող տար բեր մաս նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող նե րը:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը փաս տեց, որ մեր օ րե րում 
կա ռա վա րիչ նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը հրա մա յա կան 
է:  Ն րա գնա հատ մամբ՝ մաս նա կից նե րը ստա ցած գի-
տե լիք նե րը ար դեն մի քա նի տա րի է ա ռա ջին հեր թին 
կի րա ռում են ի նպաստ բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման, բուժ հաս տա տութ յուն նե րի զար գաց ման 
և բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի բարձ րաց ման:

 Դա սըն թա ցի շրջա նա վարտ, ԵՊԲՀ մաշ կա բա նութ-
յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս, 
ՀՀ ԱՆ մաշ կա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նի փոխտ-
նօ րեն  Հով հան նես  Հով հան նիս յա նը կուր սըն կեր նե րի 
ա նու նից շեշ տեց, որ ծրագ րի շնոր հիվ մաս նա կից նե րը 
ոչ միայն կա ռա վար ման ո լոր տի կար ևոր գի տե լիք ներ 
ստա ցան, այլև ըն կե րա ցան, ին չը հե տա գա հա մա գոր-
ծակ ցութ յան, ա մուր ըն կե րութ յան հիմք է:  Նա շնոր հա-
կա լութ յուն հայտ նեց փոր ձա ռու դա սա խոս նե րին՝ մո-
տեց ման և  փո խան ցած հմտութ յուն նե րի հա մար:

Ն շենք, որ « Բիզ նես վար չա րա րութ յուն» ո րա կա վոր-
մամբ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» (MBA 
in Healthcare Management) մեկ տա րի տևո ղութ յամբ 
մա գիստ րո սա կան կրթա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց-
վում է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի կող մից`« Մե նեջ-
մենթ  Միքս» մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան կազ մա-
կեր պութ յան հետ հա մա տեղ:
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ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն ու սումն ա կան կենտ-
րո նը հա մալր վել է շվե դա կան ար տադ-
րութ յան նո րա գույն՝ 6-րդ  սերն դի վար ժա-
սար քով:   Գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի ղե կա վար  Սու րեն 
 Հով հան նիս յա նի խոս քով՝ LAPSIM վար-
ժա սար քը կնպաս տի ինչ պես կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի, այն պես էլ վի րա բույժ նե-
րի լա պա րոս կո պիկ վի րա բու ժութ յան ու նա-
կութ յուն նե րի զար գաց մա նը:

«Այս նոր վար ժա սար քը, ո րով հա մալր-
վել է մեր կենտ րո նի լա պա րոս կո պիկ բա-
ժի նը, հնա րա վո րութ յուն կտա ինչ պես վի-
րա բու ժա կան մաս նա գի տութ յուն նե րով 
սո վո րող նե րին, այն պես էլ ար դեն գոր ծող 
վի րա բույժ նե րին մաս նակ ցել մեր կող մից 
կազ մա կերպ վող վե րա պատ րաս տումն ե րին 
և ս տա նալ նաև շա րու նա կա կան մաս նա գի-
տա կան զար գաց ման կրե դիտ ներ (18 ՇՄԶ 
կրե դիտ)»,-նշում է  Սու րեն  Հով հան նիս յա նը:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ նոր վար ժա սար քե-
րով հա մալ րու մը մե ծա պես բա րե լա վում է 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը, ո րը սի մուլ-
յա ցիոն կենտ րո նի ստեղծ մամբ բժշկա կան բու հում անց կաց վում է 2014 
թվա կա նից:

 Խո սե լով կենտ րո նի գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին՝ Ս. 
 Հով հան նիս յանն ընդգ ծում է այն հան գա ման քը, որ ի րենք ոչ միայն 
ա պա գա, այլև եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող բժիշկ նե րին են ու սու-
ցա նում:  Կենտ րո նում ստեղծ ված հնա րա վո րութ յուն նե րը, մաս նա վո-
րա պես՝ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան տե սա կե տից, կի րա ռա կան են նաև ոչ 
բժշկա կան մաս նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող նե րի հա մար:

«Այս տա րի նե րին հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի ա վե լի քան 
500 բուժ քույր է վե րա պատ րաստ վել մեզ մոտ, իսկ վեր ջին դժվա րին 
տար վա նից հե տո մեկ նար կել է ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան դա սըն թաց՝ 
բո լոր ցան կա ցող նե րի հա մար»,- ման րա մաս նում է կենտ րո նի ղե կա-
վա րը:

Ար դեն շուրջ 30.000 այ ցե լու ու նե ցած կենտ րո նում ա ռա ջի կա յում 
ծրագր վում  է ընդ լայ նել թրեյ նինգ նե րի թի վը՝ ընդգր կե լով նաև ու-
ժա յին կա ռույց նե րի և ԱԻՆ աշ խա տա կից նե րին: Այս քայլն, ա ռա ջին 
հեր թին, կբարձ րաց նի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում բնակ չութ յան 
անվ տան գութ յան մա կար դա կը, ինչ պես նաև կա վե լաց նի մարդ կանց 
կյան քը փրկե լու հնա րա վո րութ յու նը:
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 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ կո րո նա վի րու սի դեմ պայ-
քա րին վե րա բե րող թե մա նե րի առն չութ յամբ հան դի պում ու-
նե ցան Հ.  Ղափ լան յա նի ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
անձ նա կազ մի՝ սիր ված ու ճա նաչ ված մշա կու թա յին գոր ծիչ նե-
րի հետ:

Ինչ պես նշեց թատ րո նի գե ղար վես տա կան ղե կա վար Ար-
մեն  Խան դիկ յա նը, հան դիպ ման ա ռանց քում բժշկութ յա նը վե-
րա բե րող և  շա տե րին հե տաքրք րող հար ցերն էին:

 Բու հի ղե կա վա րը ներ կա նե րին հի շեց րեց, որ  Հա յաս տանն 
անց նում է կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի 4-րդ  ա լի քի 
մի ջով, որն ու նի ա վե լի ագ րե սիվ ըն թացք, հատ կա պես ե րի-
տա սարդ և ք րո նիկ հի վան դութ յուն ներ չու նե ցող հի վանդ նե րի 
մոտ:

« Հուն վա րից վա րակն ա վե լի կա ռա վա րե լի է, սա կայն 
պատ վաստ ված նե րի, հի վանդ նե րի և  մա հա ցած նե րի թի վը 
խո սում է այն մա սին, որ մեր երկ րում հի վան դութ յան հաղ-
թա հար ման տե սանկ յու նից դեռ հա ջո ղութ յուն ներ չու նենք: 
 Վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ այ սօր մեր երկ րում կո րա նա-
վի րու սա յին հի վան դութ յան հետ ևան քով 1 ժա մում մա հա նում 
է 1 մարդ»,- նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հա վե լեով, որ վա րա կը 
կա ռա վա րե լի է, երբ այն հնա րա վոր է կան խել:

 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի դեմ ա ռա ջին պատ վաս-
տու մը  Հա յաս տա նում ար վել է ապ րի լի 13-ին: Անդ րա դառ նա-
լով պատ վաս տումն ե րի գոր ծըն թա ցին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տո րը հի-
շեց րեց, որ պատ վաստ ված և  վա րակ ված հի վանդ նե րի մոտ 
« Քո վիդ-19»-նն  ա վե լի թեթև ըն թացք է ու նե նում, քան նրանց 
շրջա նում, ո րոնք պատ վաստ ված չեն:

« Հա րուստ երկր ներն ի րենց բո լոր ռե սուրս ներն ուղ ղե լով 
հա մա ճա րա կի դեմ պայ քա րին՝ պատ վաս տու մա յին գոր ծըն-
թա ցին, ա պա հո վել են անհ րա ժեշտ ծած կույթ՝ հան րութ յա նը 
վա րա կից պաշտ պա նե լու հա մար: Այդ գոր ծըն թա ցը մեզ հա-
մար նույն պես պետք է կա մա վոր բնույթ կրեր՝ վա րա կից զերծ 
մնա լու հա մար»,-ա սաց բժշկա կան բու հի ռեկ տո րը՝ ա վե լաց-
նե լով, որ դրան նախ ևա ռաջ պետք է նպաս տեն կրթութ յան, 
գի տութ յան և մ շա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, քա նի որ հա-
ճախ նրանք են օ րի նակ ծա ռա յում և  կողմն ո րո շում հան րութ-
յա նը՝ բարդ ի րա վի ճակ նե րում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը դրա մա տի կա կան թատ րո նի անձ նա-
կազ մի հետ հար ցու պա տաս խա նի ձևա չա փով խո սեց հան-
րա յին ա ռող ջութ յան վրա հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յան, կի-
րառ վող պատ վաս տան յու թե րի, պատ վաստ ման հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած հնա րա վոր բար դութ յուն նե րի և  այլ հար ցե րի 
շուրջ:

 Հար ցին՝ հնա րա վո՞ր է վի րու սի ի հայտ գա լուց մեկ տա րի 
անց գտնել հի վան դութ յան դեմ պատ վաս տան յու թը, ռեկ-
տո րը նշեց, որ 21-րդ  դա րում այն քան էլ ճիշտ չէ քննար կել 
պատ վաս տումն ե րի գոր ծըն թա ցը, քա նի որ կի րա ռութ յան մեջ 
դրված պատ վաս տան յու թե րը այս ի րա վի ճա կում ձեռք բե րում 
են:

«Այս գոր ծըն թա ցը վար կա բե կե լը և դ րա նից ա ռա ջա ցած 
թե րա հա վա տութ յան մթնո լոր տը խան գա րում է հա մա վա րա-
կի դեմ պայ քա րին:  Մաս նա գետ նե րը շա րու նա կում են փնտրել 
հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յան օ րի նա չա փութ յու նը, սա կայն 
փոր ձը ցույց է տա լիս՝ ինչ պես մենք ազ դում ենք, այն պես էլ 
հի վան դութ յու նը հա կազ դում է մեզ»,-ընդգ ծեց նա:

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ հա մա վա րա կի պայ ման-
նե րում բո լոր ո լորտ նե րում խնդիր ներն ար դեն ակն հայտ են՝ 
մաս նա վո րա պես կրթութ յան ո րա կը նվա զել է 25 տո կո սով, 
տնտե սութ յու նը շա րու նա կում է վնաս ներ կրել, իսկ ա ռող ջա-
պա հա կան հա մա կար գը եր կար ժա մա նակ ծան րա բեռն ված 
լի նե լու հետ ևան քով կա րող է չդի մա նալ:

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վա րը մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րին 

կոչ ա րեց հան րա յին ա ռող ջութ յան հար ցե րը քննար կե լիս 
բարձր դա սել ոչ թե ան հա տի շա հը, այլ հան րա յին անվ տան-
գութ յու նը:

« Գոր ծա տուն պար տա վոր է լսել ու պաշտ պա նել ան հա տի 
շա հե րը, բայց ա ռա վել քան պար տա վոր է ձևա վո րել անվ-
տանգ մի ջա վայր բո լո րի հա մար»,- ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ 
ընդգ ծե լով, որ մա յի սից ար ձա նագր վել է կո րո նա վի րու սա յին 
հի վան դութ յան հետ ևան քով մահ վան 1000 դեպք:

« Քո վի դի հաղ թա հար ման և  բուժ ման ա ռանց քում կո լեկ տիվ 
պատ վաս տումն է և «հար ձակ վող» ու «ան հան գիստ» բժիշ կը, 
ո րը ժա մա նա կին բու ժօգ նութ յուն է ցու ցա բե րում հի վան դին»,-
եզ րա փա կեց նա:

Քն նար կու մը շա րու նա կե ցին հա մալ սա րա նա կան հա-
մա ճա րա կա բան ներ  Մե րի  Տեր-Ս տե փան յա նը և Ար ման 
 Բա դալ յա նը: Ն րանք մաս նա վո րա պես անդ րա դար ձան հան-
րութ յան շրջա նում մտա հո գութ յուն ներ ա ռա ջաց նող և քն-
նարկ ման ա ռար կա դար ձած հար ցե րին:

 Մե րի  Տեր-Ս տե փան յա նը խո սեց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան վրա պատ վաս տան յու թի հնա րա վոր ազ դե-
ցութ յան մա սին՝ ևս  մեկ ան գամ հի շեց նե լով. « Ման կա կան 
տա րի քում մեր բո լոր ստա ցած պատ վաս տումն երն ա վե լի 
ագ րե սիվ են, քան այս վա րա կի դեմ նա խա տես ված պատ-
վաս տան յու թը, քա նի որ դրա նում կեն դա նի վի րուս, կա րե լի 
է ա սել, չկա: Անպտ ղութ յունն ու նի բազ մա թիվ պատ ճառ ներ, 
ո րոն ցից են օ դա կա թի լա յին վա րակ նե րը, սե ռա վա րակ նե րը, 
իսկ պատ վաս տան յութն այս շար քում գտնվում է ա մե նա վեր-
ջին տե ղում կամ դեր չու նի:  Պատ վաս տան յու թի ֆունկ ցիան է՝ 
ծա նո թաց նել օր գա նիզ մին վի րու սի հետ, ո րին ի պա տաս խան 
վեր ջինս կու նե նա պաշտ պան վա ծութ յուն»,- շեշ տեց մաս նա-
գե տը:

Ինչ վե րա բե րում է հետ պատ վաս տու մա յին բար դութ յուն նե-
րին՝ նշվեց, որ կողմն ա կի ազ դե ցութ յու նից ոչ ոք պաշտ պան-
ված չէ, սա կայն դրա հետ ևանք նե րը հիմն ա կա նում վե րահս-
կե լի են:

ՀԱՆԴԻՊՈւՄՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ղե կա-
վա րութ յունն ըն դու նեց  Չե խիա յի 
 Հան րա պե տութ յան բժշկա կան և 
 դե ղա գի տա կան ո լորտ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին:  Հան դիպ ման 
ըն թաց քում քննարկ վե ցին ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տի ար դիա կա-
նաց ման և բժշ կա կան հա մա կար գը 
նոր սար քա վո րումն ե րով հա գեց նե-
լու ուղ ղութ յամբ հայ-չե խա կան գոր-
ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը:

ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն 
 Մի նաս յա նը  Չե խիա յից ժա մա նած 
մաս նա գետ նե րին տե ղե կաց րեց, 
որ բժշկա կան բու հը ներ կա յա նում 
է ինչ պես կրթա կան և  գի տա կան 
աշ խա տանք նե րով, այն պես էլ՝ իր 
կազ մում ընդգր կող  ե րեք հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րով, 
ո րոնք աշ խա տում են ծան րա բեռն-
ված ռե ժի մով:

 Նա ման րա մասն անդ րա դար ձավ 
« Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց-
նե րի, ե րե խա նե րի բուժս պա սար-
կումն ա պա հո վող « Մու րա ցան» 
ման կա կան հա մա լի րի հա գեց վա-
ծութ յան, մա տուց վող ծա ռա յութ յուն-
նե րին վե րա բե րող հար ցե րին: Նշ-
վեց նաև « Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի» 

մա սին, որ տեղ բուժ վում են պա-
տե րազ մի ժա մա նակ վի րա վո րում 
ստա ցած զին վոր նե րը:

Ա․  Մի նաս յա նը շեշ տեց նաև, որ 
կար ևո րում է հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը բժշկա կան 
ո լոր տում հայտ նի չե խա կան ըն կե-
րութ յուն նե րի հետ: « Մենք պար-
բե րա բար ար դիա կա նաց նում ենք 
հի վան դա նոց նե րի բժշկա կան սար-
քա վո րումն ե րը և գ նումն ե րի գոր ծըն-
թա ցը կազ մա կեր պում ենք տեն դե րի 
մի ջո ցով։  Մեր հե տաքրք րութ յու նը 
մեծ է նաև  Չե խիա յի առն չութ յամբ, 
քա նի որ ձեր եր կիրն ա սո ցաց վում 
է եվ րո պա կան բարձր չա փա նիշ-
նե րի հետ, և  չե խա կան բժշկա կան 
ար տադ րան քը  Հա յաս տա նում ներ-
կա յաց ված լի նե լու դեպ քում կա րող 
է մեծ պա հան ջարկ ու նե նալ հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման 
գոր ծըն թա ցում»:

 Չե խա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ման րա-
մասն ներ կա յաց րին ի րենց կող մից 
ա ռա ջարկ վող ծա ռա յութ յուն նե րը՝ 
ընդգ ծե լով, որ միջ կա ռա վա րա կան 
աշ խա տանք ներ են տար վում հա-
մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը տար բեր ո լորտ նե րում՝ 
այդ թվում բժշկութ յան բնա գա վա-

ռում ընդ լայ նե լու ուղ ղութ յամբ:
 Չե խիա յից ժա մա նած պատ վի րա-

կութ յու նը ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ-
խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
Ար մեն  Մի նաս յա նի և  մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա-
պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ 
 Սա հակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջայց 
կա տա րեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, ծա-
նո թա ցավ կա ռույ ցի գոր ծու նեութ-
յա նը, նրա նյու թա տեխ նի կա կան 
հա գեց վա ծութ յա նը:

ԵՊԲՀ-ՆՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾԷ
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Ա ռողջ հա սա րա կութ յան ձևա վոր ման գոր ծում և  ա ռա վե լա պես 
մարդ կանց ա ռող ջութ յունն ա պա հո վող նե րի՝ ա պա գա ու գոր ծող 
բժիշկ նե րի հա մար գրքի արժ ևո րու մը կար ևոր խոր հուրդ ու նի:

 Լա բո րա տոր մաս նա շեն քում տե ղա կայ ված ԵՊԲՀ գրա
դա րանն ար դեն 9 տաս նամ յա կից ա վե լի պատ մութ յուն 
ու նի: Բժշ կա կան կադ րե րի 100ամ յա դարբ նո ցի գրա դա
րա նը բժշկա կան ուղղ վա ծութ յան ա ռա ջին գրա դա րանն է 
հան րա պե տութ յու նում, որն ու նի ձևա վոր ված ա վան դույթ
ներ, օգտ վե լու սահ ման ված կարգ, դա րին մո տե ցող պատ
մութ յուն: Ն րա կերտ ման հիմ քում ի րենց գոր ծին նվիր ված 
մար դիկ են, գրա դա րա նա յին գոր ծի մաս նա գետ ներ, ո րոնց 
աշ խա տան քի շնոր հիվ հա մալ սա րա նա կան այս կար ևոր 
ստո րա բա ժա նու մը չի դա դա րում լի նել ու սա նող նե րի սի րե
լի անկ յուն նե րից մե կը:

 Պատ մա կան ակ նարկ

ԵՊԲՀ գրա դա րա նի վա րիչ ներն են ե ղել Ա.  Դա յա նը (19301932թթ.), Գ. 
 Մար տի րոս յա նը (19321933թթ.), Ե.  Միս կար յա նը (19331972թթ.), Ռ. Ե րից
փոխ յա նը (19721980թթ.), Ռ.  Սալ չեն կոն (19801983թթ.), Ռ. Ե րից փոխ յա նը 
(19831987թթ.), Գ.  Հա ջի Մու րադ յա նը (19881996թթ.), Ռ.  Չի լին գար յա նը (1996
2001թթ.), Ա.  Հա րութ յուն յա նը (20012020թթ.):

 Տար բեր տա րի նե րի՝ գրա դա րա նա յին, ար խի վա յին գոր ծի մաս նա գետ նե րը, 
մա տե նա գետ նե րը, հա մալ րող նե րը, սպա սարկ ման բաժ նի աշ խա տա կից ներն 
ի րենց կար ևոր ներդ րում են ու նե ցել գրա դա րա նի կա յաց ման, աշ խա տանք
նե րի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման գոր ծում:

ԵՊԲՀ գրա դա րա նը բժշկա կան բնույ թի ա ռա ջին գրա դա րանն է հան րա պե
տութ յու նում: Այն հիմ ադր վել է 1930ին, երբ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա
րա նի գրա դա րա նի բժշկա կան գրա կա նութ յու նը (5500 գիրք) փո խանց վել է 
բժշկա կան ինս տի տու տին:

1946ի ջրհե ղե ղը մեծ վնաս ներ է հասց րել գրա դա րա նին` ոչն չաց նե լով գրա
կա նութ յան մեծ մա սը (67 հա զար միա վո րից փրկվել է 13 հա զա րը):

 Հե տա գա տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում գրա դա րա նը կա րո ղա ցավ ձևա
վո րել ու սում ա կան, կեն սաբժշ կա կան, տե ղե կատ վա կան բնույ թի լա վա գույն 
հա վա քա ծու, որն այժմ ընդգր կում է 509 391 միա վոր գրա կա նութ յուն: 2019 

թվա կա նին գրա դա րանն ու նե ցել է 211 368 հա ճա խում, 
իսկ 2020 թվա կա նին՝ 49 027:

Ս տեղծ ման օր վա նից առ այ սօր գրա դա րանն աշ
խա տում է բժշկա կան հա մա լա րա նի ո սում ա կան, գի
տա կան գոր ծըն թա ցին հա մա հունչ: Գ րա դա րա նա յին 
գոր ծի բազ մաբ նույթ ծա ռա յութ յուն ներն ու գրքա յին 
հարս տութ յու նը տրա մադ րում է շուրջ 6600 ըն թեր ցող
նե րի՝ ու սա նո ղութ յա նը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մին, աս պի րանտ նե րին, կլի նի կա կան օր դի նա
տոր նե րին, մա գիստ րոս նե րին, ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի աշ խա տա կից նե րին:

Ս պա սարկ ման բաժ նի վա րիչ, ար դեն շուրջ մեկ տա-
րի գրա դա րա նը ղե կա վա րող  Մա րի նե  Սա րո յա նը 41 
տա րի աշ խա տում է բժշկա կան բու հում, ո րից 33-ը՝ 
գրա դա րա նում:

ԳՐՔԻԱՐԺԵՎՈՐՈւՄԸԿԱՐԵՎՈՐ
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« Մեր աշ խա տան քի հիմ քում ոչ միայն գրա դա րա նա յին 
գործն է, գրա դա րա նա գի տութ յու նը, այլև ման կա վար ժութ յու-
նը:  Մենք սի րում ենք ու սա նող նե րին, յու րա քանչ յուր այ ցե լո ւի 
փոր ձում ենք ցու ցա բե րել ան հա տա կան մո տե ցում»,-նշում է 
նա՝ խոս տո վա նե լով, որ ա ռանձ նա կի խիստ են ու պա հանջ-
կոտ գրա դա րա նի այն այ ցե լու նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ու շաց-
նում են գրքի վե րա դար ձը, ան պա տաս խա նա տու վար վում 
գրքի հետ կամ որ ևէ կերպ վնա սում այն:

Գ րա դա րա նից օգտ վե լու կար գում և  գիր քը խնամ քով պահ-
պա նե լու պա հան ջի  հիմ քում նույն պես դաս տիա րա կութ յուն 
է, կար գա պա հութ յու նը, որն ու սա նո ղը ստա նում է բարձ րա-
գույն ու սումն ա կան հաս տա տութ յու նում:

 Յու րա քանչ յուր աշ խա տակ ցի հա մար գրա դա րա նի ա մեն 
մի անկ յուն՝ սկսած սպա սարկ ման բաժ նից, ա վարտ ված գրա-
պա հո ցով, հա րա զատ է: Գր քերն այս տեղ պահ պան վում են 
խնամ քով, հո գա տա րութ յամբ:

Գր քա յին հարս տութ յունն իր մեջ նե րա ռում է գրա պա հո ցը (մե նագ րութ յուն-
ներ, գի տա կան աշ խա տութ յուն ներ, սեղ մագ րեր, ա տե նա խո սութ յուն ներ, պար-
բե րա կան մա մուլ), ու սումն ա կան գրա կա նութ յու նը, օ տա րա լե զու գրա կա նութ-
յու նը (անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, ա րա բե րեն), եր կու 
ըն թեր ցաս րահ նե րի ու սումն ա կան, տե ղե կատ վա կան բնույ թի 
գրքե րը։

Այս տեղ ա ռան ձին հո գա ծութ յամբ են պահ պան վում ա ռա ջին 
դա սագր քե րը և  ե րախ տա վոր բժիշկ նե րի մա կագ րութ յամբ գրքե-
րը:

 Մա րի նե  Սա րո յա նը փաս տում է, որ վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա-
նում, ել նե լով նաև նա խորդ տա րի տե ղի ու նե ցած 44-օր յա պա-
տե րազ մից, ու սա նող նե րի շրջա նում մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում 
վե րա կանգ նո ղա կան բժշկութ յա նը, ֆի զիո թե րա պիա յին վե րա բե-
րող գրա կա նութ յու նը:  Պա հանջ ված են նաև էս թե տիկ բժշկութ յա-
նը, ֆի տո թե րա պիա յին նվիր ված հրա տա րա կութ յուն նե րը:

Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող աշ խա տա կի ցը փաս տում է՝ 
գրա դա րանն ու նի մշտա կան, հա վա տա րիմ այ ցե լու ներ, ո րոնք ըն թեր ցաս րա-
հում ժա մա նակ են անց կաց նում մաս նա գի տա կան պրպտումն ե րի, ու սումն ա-
կան նյութն ա վե լի լավ սեր տե լու, պա րա պե լու հա մար:

 Բո լոր ժա մա նակ նե րում գրա դա րա նի աշ խա տա կից նե րի հա մար ա պա գա 
բժշկից ակն կալ վող ա ռաջ նա յին պայ մա նը՝ գրքե րը խնամ քով օգ տա գոր ծելն 
ու պահ պա նե լը, ըն թեր ցա սեր լի նելն է, նաև՝ լավ բժիշկ, մեծ պա տաս խա նատ-
վութ յուն կրող մաս նա գետ և  մարդ դառ նա լը:

Գ րա դա րանն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում է ու սումն ա-
կան մա սի, ամ բիոն նե րի, դե կա նատ նե րի, ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի հետ:

Գր քա յին ֆոն դը պար բե րա բար հա մալր վում է նոր, ժա-
մա նա կա կից գրա կա նութ յամբ, որն ի րա գործ վում է գնում-
նե րի, նվի րատ վութ յուն նե րի, նաև հա մալ սա րա նի կող մից 
հրա տա րակ վող դա սագր քե րի և  ու սումն ա մե թո դա կան 
ձեռ նարկ նե րի մի ջո ցով: Ն վի րա տու նե րը հիմն ա կա նում 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ ներն են:

ԵՊԲՀ գրա դա րա նը, հան րա պե տութ յան 15 խո շոր այլ 
գրա դա րան նե րի հետ, մաս նակ ցում է  Հայ կա կան միաց-
յալ գրա դա րա նա յին ավ տո մա տաց ված ցան ցի հա մա լիր 
ծրագ րի աշ խա տանք նե րին, ո րի շնոր հիվ ի րա կա նաց վում 
է գրքա յին ֆոն դի է լեկտ րո նա յին քար տա րա նի ստեղ ծու-
մը:

Գրադարանավարի օր
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 Հոկ տեմ բե րի 5-ին նշվում է ու սուց չի տո նը՝ մեկ ան գամ ևս  ընդգ-
ծե լով մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը:  Գաղտ նիք չէ, որ յու րա-
քանչ յուր հա ջո ղակ մար դու կա յաց ման գոր ծում մեծ է ու սուց չի դե րը: 
Ա ռողջ հա սա րա կութ յան, կրթութ յան հիմ քը դպրոց նե րում է: Կր թե լը 
մաս նա գի տութ յուն չէ, այլ՝ ա ռա քե լութ յուն, ո րը մե ծա գույն պա տաս-
խա նատ վութ յամբ և  մեծ նվի րու մով ստանձ նում է ու սու ցի չը:

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի 
կեն սա բա նութ յան ու սուց չու հի  Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը նշում է՝ 
թեև աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան մեջ բազ մա թիվ դժվա րութ-
յուն ներ կան, բայց դա ա վե լի ա մուր է դարձ նում յու րա քանչ յու րին: 
«Դժ վա րութ յուն ներ ե ղել են, ան գամ մտա ծել եմ նույ նիսկ թող նել 
դա սա վան դե լը, կոտր վել եմ, սա կայն ե րե խա նե րի աչ քե րի փայ լը և  
ըմբռ նե լու, նո րը բա ցա հայ տե լու ի րենց սպա սու մից ծա գած կրակն 
ինձ օգ նել են ա ռաջ գնալ։ Երբ ինչոր չա փով նպաս տում ես ի րենց 
ե րա զանք նե րի ի րա կա նաց մա նը կամ ներդ րում ու նե նում ի րենց 
ձեռք բե րում ե րում, քեզ եր բեմ հրա շա գործ ես զգում։  Դա մի ան
բա ցատ րե լի զգա ցում է, ո րը մղում է քեզ միշտ լի նել ա շա կերտ նե
րիդ կող քին, միա սին քայ լել ու հաղ թա հա րել բո լոր խո չըն դոտ նե րը, 
հաս նել նպա տա կա կե տին»։

 Նա վստա հո րեն նշում է, որ ու սուց չի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը սի-
րո մեջ է. «Երբ սի րում ես ա շա կեր տին, նրա մեջ տես նում քեզ այդ 
տա րի քում, հի շում, վե րապ րում քո իսկ զգա ցո ղութ յուն ներն ու տագ
նապ ներն այդ տա րի քում, սկսում ես իր աչ քե րով նա յել շրջա պա տին 
և  հաս կա նալ նրան։ Ա շա կեր տին, որ պես անձ, ան հա տա կա նութ յուն 
ըն դու նե լը, իմ կար ծի քով, ա ռաջ նա յին հիմքն է այդ հա րա բե րութ
յուն նե րում։  Դա ա մե նա կար ևոր քայ լե րից է դե պի ըն կե րութ յուն ու 
փո խա դարձ վստա հութ յուն»։

 Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը սկզբում ո րո շել է գիտ նա կան դառ նալ 
և  ա ռա ջին քայ լերն այդ աս պա րե զում է կա տա րել. պաշտ պա նել է 
ա տե նա խո սա կան թե զը « Ֆի զիո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ։ Ն րան 
միշտ հրա պու րել է նոր թե մա բա ցատ րե լը, դի մա ցի նի հա մար նոր 
ո լորտ ներ բա ցա հայ տե լը։ « Դա ինձ մեծ բա վա կա նութ յուն է պատ-
ճա ռում։ Դպ րոց ե կա անս պա սե լի, կար ծես թե չծրագ րա վո րած, 
սրտի կան չով։ Ե կա ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրոց, հրա պուր վե ցի 
և  աշ խա տում եմ այս տեղ մինչև այ սօր»,-հա վե լում է նա։

 Կեն սա բա նութ յան ու սուց չու հին հա մոզ ված է՝ ճիշտ չէ ա սել, որ 
ու սու մը և  գի տե լիքն ար ժեզրկ վել են, պար զա պես պետք է դրանք 
նոր սերն դին փո խան ցել ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով, հե տաքրք րել 

նրանց ու կա րո ղա նալ պա հել այդ հե տաքրք րութ յու նը՝ 
ա վե լի շատ շեշ տը դնե լով կի րա ռա կա նի վրա։

« Մեր ե րե խա նե րին ու զում եմ տես նել ա վե լի կա յա
ցած, հա ջո ղակ, նպա տա կաս լաց, մտա ծող, վեր լու ծող, 
պրպտող, կյան քի հմտութ յուն նե րով զին ված, մո տի
վաց ված և  լա վա տես։ Սր տանց շնոր հա վո րում եմ իմ 
սի րե լի « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ողջ անձ նա կազ մին։ 
 Բո լոր ման կա վարժ նե րին ցան կա նում եմ, որ պես զի 
ա վե լի շատ բա ցա հայ տեն ի րենց սա նե րի մեջ մտա ծող 
տե սա կը, արթ նաց նեն և  զար գաց նեն միայն դրա կա նը։ 
 Բա վա րար ված և  եր ջա նիկ զգան ի րենց այս դժվա րին, 
բայց վեհ ա ռա քե լութ յու նը կա տա րե լիս։ Ու սու ցիչ լի նե լը 
կո չում է»,-եզ րա փա կում է նա։

Ուսուցչի օր
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ՀԱՄԸՆԹԱՑՔԱՅԼԵԼՆԷ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի շրջա նա վարտ Ա րա յիկ  Սարգս յա նը բժշկա կան բու հի հան րա
յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի այ ցե լու պրո ֆե սոր է։  Նա ա մե րիկ յան 
հայտ նի “The Heart Institute” և “CedarsSinai” բժշ կա կան կենտ րոն
նե րի կլի նի կա կան հե տա զո տող է, մաս նա գի տա ցու մը՝ ու րո լո գիա։

Բ ժիշկ դառ նա լու ո րո շումն Ա րա յիկ  Սարգս յա նի մոտ սկսեց հա սու նա նալ 
դեռևս 9-րդ  դա սա րա նից։

« Հա տուկ հե տաքրք րութ յուն ու նեի բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի հան դեպ։ 
1988 թվա կա նի ա վե րիչ երկ րա շարժն ու Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազմն 
ա վե լի ամ րապն դե ցին ո րո շումս, ու ես ըն դուն վե ցի Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան ինս տի տուտ, որն էլ կար միր դիպ լո մով ա վար տե լուց հե տո մաս նա գի տա-
ցա ու րո լո գիա յի ո լոր տում՝ « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում։ 
 Սո վո րե լուն զու գա հեռ աշ խա տել եմ շտա պօգ նութ յան ծա ռա յութ յու նում՝ որ պես 
բու ժակ», - պատ մում է բժիշկ-հե տա զո տո ղը։  Հե տա գա յում Ա րա յիկ  Սարգս յա նը 
հաս կա ցավ, որ ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում հա մա կար գա յին բա րե փո խում-
ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար խո րաց ված գի տե լիք նե րի կա րիք կա և  ըն դուն վեց 
 Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տետ՝ 
հա ջո ղութ յամբ ա վար տե լով այն։ « Զու գա հեռ աշ խա տել եմ հան րա յին ա ռող-
ջա պա հութ յան սո ցիա լա կան բա րե փո խումն ե րի ծրագ րում, մաս նակ ցել  Ջոնս 
 Հոփ քին սի հա մալ սա րա նի և  Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի գի տա-
հե տա զո տա կան հա մա տեղ ծրագ րե րին։ Ե րա զանքս ի րա կա նա ցավ․ հա մա տեղ 
գի տա կան աշ խա տանք նե րը շու տով տպագր վե ցին ա մե րիկ յան բժշկա գի տա-
կան ամ սագ րե րում՝ “Lancet”, “American Journal of Medicine”», - նշում է ԵՊԲՀ 
շրջա նա վար տը։  

Բժշ կի մաս նա գի տութ յան մեջ, նրա հա մոզ մամբ, ա մե նա մեծ մար տահ րա վե րը 
մշտա կան ինք նա կա տա րե լա գոր ծումն ու ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լելն է։

«Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը պա հան ջում է ան սահ ման սեր ու նվիր-
վա ծութ յուն գոր ծին՝ անձ նա կան ժա մա նա կի, ըն տա նի քի ու ըն կեր նե րի 
հաշ վին։ Ինձ հա մար ներշնչ ման աղբ յուր է ե ղել բժշկա գի տութ յան դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Ի վան Ա ղա ջան յա նը, որն իր կյան քը նվի րեց ու րո լո գիա-
կան դպրոց հիմն ադ րե լու և  օ րի նա կե լի բժիշկ նե րի մի ամ բողջ սե րունդ 
կրթե լու գոր ծին։  Հե տա գա յում, երբ աշ խա տում էի և  դա սա վան դում 
«Ու րո լո գիա» ըն տա նե կան բժիշկ նե րին, միշտ զգում էի, որ իմ գոր ծով 
շա տե րին եմ օգ նում, ու դա ինձ ներ քին գո հու նա կութ յուն էր պարգ ևում։

Աշ խա տում եմ Արևմտ յան ա փի ա մե նա հայտ նի հի վան դա նոց նե րից 
մե կում՝ որ պես գի տա հե տա զո տա կան մեծ ծրագ րի հա մա կար գող։ Ու-
նեմ բազ մա թիվ գի տա կան աշ խա տանք ներ՝ տպագր ված ա մե րիկ յան 
հայտ նի բժշկա կան ամ սագ րե րում և  վե րա պատ րաս տում եմ կրտսեր 
գի տաշ խա տող նե րին»,- ա վե լաց նում է Ա րա յիկ  Սարգս յա նը։

Ա րա յիկ  Սարգս յա նի կի նը ևս բժշ կութ յան ո լոր տում է աշ խա տում, նա 
ստո մա տո լոգ է։

«Ու նենք դուստր և  որ դի, ո րոնք կրթութ յուն են ստա նում  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում։ Ինքս սի րում եմ կար դալ, նկա րել, ֆուտ բո լի երկր պա-
գու եմ:  Կա րո տում եմ  Հա յաս տա նի ա մեն ին չը՝ սկսած իմ մաս նա գի-
տութ յու նից, վեր ջաց րած ինձ շրջա պա տող ա մեն ին չով», - ան կեղ ծա-
նում է բժիշ կը։

 Հա յաս տան Ա րա յիկ  Սարգս յանն այ ցե լում է ա մեն տա րի, անց յալ տա-
րին՝ պա տե րազ մի թեժ շրջա նը, բա ցա ռութ յուն չէր։

«Ա պա գա բժիշկ-գոր ծըն կեր նե րիս խոր հուրդ կտա յի հա մար ձակ ա ռաջ գնալ ու ոչն-
չից չվա խե նալ։ Ա մեն ինչ հնա րա վոր է, մի՛ վա խե ցեք ե րա զել։ Իսկ լավ բժիշկ լի նե լու 
հա մար պետք է սի րել, ա ռա ջին հեր թին՝ մար դուն և  ընտ րածդ գոր ծը», - եզ րա փա կում 
է Ա րա յիկ  Սարգս յա նը։

Հարցազրույց



 Ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք բժիշկ դառ նալ: Արդ յո՞ք դա  Ձեր 
ե րա զանքն էր:

-  Չեմ կա րող ա սել, որ հստակ պատ կե րա ցում ու նեի 
բժշկի մաս նա գի տութ յան մա սին, քա նի որ շատ ե րի-
տա սարդ էի։  Բայց հաս տատ ո րո շել էի զբաղ վել գի տա-
կան ո լոր տով, հա վա նա բար՝ ծրագ րա յին ա պա հով ման 
ին ժե ներ լի նել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, վա խե նում էի, որ այս 
ընտ րութ յունն ինձ մե կու սաց նե լու էր մարդ կան ցից և 
 թույլ չէր տա լու հա մա պա տաս խան աշ խա տանք գտնել: 
Այդ ժա մա նակ վստահ չէի, որ լավ բժիշկ կդառ նա յի, 
բայց հետ նա յե լով՝ պետք է ա սեմ, որ գոհ եմ իմ ընտ-
րութ յու նից:

 Իսկ ին չու՞ ո րո շե ցիք ման կա բույժ դառ նալ։
- Ինձ վրա մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ մո րեղ բայրս, 

ո րը նույն պես ման կա բույժ էր․ ես շատ էի հիա նում նրա-
նով:

 Ի՞նչ է բժշկութ յու նը  Ձեզ հա մար։
- Ապ րե լա կերպ․ ի մաս տա լից մի բան:  Պետք է ա սեմ, 

որ գրե թե միշտ վա յե լել եմ այս աշ խա տան քը, նույ նիսկ, 
ե թե եր բեմն այն դժվար է ե ղել:

 Ինչ պի սի՞ դժվա րութ յուն նե րի է բախ վում բժիշկն իր 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

- Սկ սել եմ գոր ծու նեութ յունս որ պես ման կա կան ու-
ռուց քա բան, և, ի հար կե, շատ հիաս թա փեց նող ու ցա-
վոտ էր տես նել, որ քո բու ժա ռու նե րից շա տերն ի րենց 
լավ չեն զգում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես միշտ ազն վո րեն 
ա րել եմ հնա րա վոր ա մեն ինչ, և  ըն տա նիք նե րի մե ծա-
մաս նութ յու նը ե րախ տա պարտ էր ինձ, նույ նիսկ, երբ 
հի վան դութ յուն նե րի բու ժու մը եր կար և դժ վար ըն թացք 
էր ստա նում։

 Հե տա գա տա րի նե րին սկսե ցի մաս նա գի տա նալ բա-
րո րակ ար յու նա բա նութ յան և  ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ-
վաստ ման ո լորտ նե րում․ այս տեղ բուժ ված հի վանդ նե-
րը մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում:

 Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն նե րից է օգտ վում բժիշ կը:
-  Կար ծում եմ, որ բժիշկն ա վե լի շատ պար տա կա նութ-

յուն ներ ու նի, քան ա ռա վե լութ յուն ներ, քա նի որ նա իր 
աշ խա տան քը կա տա րում է նվի րու մով: 

  Մի փոքր պատ մեք  Ձեր կա րիե րա յի մա սին:
-  Մաս նա գի տա կան կա յաց ման գլխա վոր ի րա դար-

ձութ յունն, ան կաս կած, ԱՄՆ-ում վե րա պատ րաստ-
վե լու հնա րա վո րութ յունն էր, ին չը մեծ վստա հութ յուն 
հա ղոր դեց ինձ․ հա կա ռակ դեպ քում չէի կա րո ղա նա 
այդ պես վա յե լել, սի րել աշ խա տանքս:  Հենց վե րա պատ-
րաս տումն ինձ թույլ տվեց հա մար ձակ ո րո շում կա յաց-
նել՝ թող նե լով ա պա հով աշ խա տանքն Ի տա լիա յում և 
 մաս նա գի տա կան կյան քիս վեր ջին 15 տա րին նվի րա-
բե րե լով ցո ղու նա յին բջիջ նե րի փոխ պատ վաստ մամբ 

ԲԺՇԿՈւԹՅՈւՆԸՁԳՏՄԱՆ,

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻԵՎ

ՀՈՒՍԱԼԻՈւԹՅԱՆԱՄԲՈՂՋՈւԹՅՈւՆՆԷ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի այ ցե լուպրո ֆե սոր, ան վա նի ման կա բույժ 
 Լոու րենս  Ֆոլկ նե րը մաս նա գի տա ցած է ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան խան
գա րում ե րի ո լոր տում։

Cure2Children հիմ ադ րա մի բժշկա կան խորհր դատ վա կան խորհր դի հա մա
կար գող, ման կա կան ար յու նա բա նութ յանու ռուց քա բա նութ յան և  ցո ղու նա յին 
բջիջ նե րի փոխ պատ վաստ ման մաս նա գե տը եվ րո պա կան 2 երկր նե րի՝ Ի տա
լիա յի և  Մեծ Բ րի տա նիա յի քա ղա քա ցի է։

 Լոու րենս  Ֆոլկ նե րը նաև  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան մի ջազ գա յին ըն
կե րութ յան, Ա մե րիկ յան ար յու նա բա նա կան ըն կե րութ յան և Կ լի նի կա կան ու
ռուց քա բա նութ յան ա մե րիկ յան ըն կե րութ յան ան դամ է։

Ու շագ րավ է, որ հա զա րա վոր ե րե խա նե րի կյան քեր փրկած ան վա նի ման
կա բույ ժը մոտ մեկ ա միս ա ռաջ  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց
ված ոսկ րա ծու ծի ա լո գեն փոխ պատ վաստ ման ան մի ջա կան մաս նա կիցն էր։ 
 Փոխ պատ վաս տում ի րա կա նաց վել էր պրոֆ. Ռ. Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա
բա նա կան կենտ րո նում։

Բժշ կա կան մայր բու հի այ ցե լուպրո ֆե սո րի հետ զրու ցել ենք ման կա բույժ 
լի նե լու դժվա րութ յուն նե րի, բժշկի մաս նա գի տութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի և 
 պար տա կա նութ յուն նե րի, ինչ պես նաև հայ մաս նա գետ նե րի և  Հա յաս տա նում 
բժշկա կան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին։ 
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զբաղ վող մի քա նի կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յա նը:

  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ հոբ բի ու նեք:
 Ե րաժշ տութ յուն եմ շատ լսում, եր բեմն մրցակ ցում 

եմ կնոջս հետ խո հա նո ցում, նույ նիսկ, ե թե եր կուսս էլ 
ա ռանձ նա պես չենք փայ լում այդ ո լոր տում։  Սի րում եմ 
լավ գի նի՝ չնա յած, որ փոր ձա գետ չեմ: 

 Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:
- Ու նեմ ե րեք ե րե խա, աղ ջիկ ներս 30 և 18 տա րե կան 

են, իսկ որ դիս՝ 16:  Կինս նույն պես ման կա բույժ է, աշ-
խա տում է իմ հայ րե նի քա ղաք Ֆ լո րեն ցիա յի ման կա-
կան հի վան դա նո ցում։ 

  Հա յաս տա նում ե ղե՞լ եք։
- Ի հար կե, մի քա նի ան գամ։ 2021 թվա կա նի ողջ հու-

լի սը ես անց կաց րի  Հա յաս տա նում՝ աշ խա տե լով պրոֆ. 
Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նում։

  Ինձ շատ տպա վո րեց այն, թե որ քան հեշտ է, գո նե 
եվ րո պա ցու հա մար, ապ րել  Հա յաս տա նում, օգտ վել առ-
ցանց տաք սի ծա ռա յութ յու նից և  առ ցանց մթերք գնել: 
Տ պա վո րիչ են  Հա յաս տա նի պատ մութ յունն ու պատ մա-
կան հու շար ձան նե րը:  Մար դիկ հյու րըն կալ են, սնուն դը՝ 
հիա նա լի, իսկ հայ կա կան մշա կույ թը շատ նման է իմ 
հայ րե նի երկ րի՝ Ի տա լիա յի մշա կույ թին: Ան համ բե րութ-
յամբ սպա սում եմ, թե երբ եմ վե րա դառ նա լու: 

 Ինչ պի սի՞ն է, ըստ  Ձեզ, բժշկութ յան ո լոր տը 
 Հա յաս տա նում։

-  Խո սե լով միայն ման կա կան ար յու նա բա նութ յան-ու-
ռուց քա բա նութ յան և  ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ վաստ ման 
ո լորտ նե րի մա սին պետք է շեշ տեմ՝ իմ փորձն այս տեղ 
շատ դրա կան է: Բ ժիշկ ներն ու բուժ քույ րե րը պրո ֆե-
սիո նալ են, նվիր ված և  հո գա տար:  Հա յաս տանն ար դեն 
տևա կան ժա մա նակ է, ինչ գրա վում է բժշկա կան ո լոր-
տի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ու շադ րութ յու նը, որ-
պես բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն ա պա հո վող 
հա մալ սա րան ու նե ցող եր կիր, և  ես հա վա տում եմ, որ 
նրանց թի վը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա վե լա նա: 

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

- Բժշ կութ յու նը պար տա կա նութ յուն նե րի, նվիր վա-
ծութ յան, ան սահ ման ձգտման և  հու սա լիութ յան ամ բող-
ջութ յուն է: Ար տերկ րում վե րա պատ րաստ վե լը կա րող է 
եր բեմն էա կան չլի նել, բայց դա նպաս տում է մաս նա-
գե տի վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը և  անհ րա ժեշտ է 
նոր կա պե րի հաս տատ ման, փոր ձի փո խա նակ ման տե-
սա կե տից:

Կարևոր իրադարձություն Հայաստանի բժշկության համար․

 առաջին անգամ Հայաստանում ՝ պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոնում, 
իրականացվել է ոսկրածուծի ալոգեն փոխպատվաստում ։

Եվրոպացի հայտնի փորձագետների աջակցությամբ` «Cure2Children» բարեգործական հիմադրամի և 
բժիշկ Լոուրենս Ֆոլկների հետ, Արյունաբանական կենտրոնի թիմ իրականացրել է մանգաղաձև բջջային 

անեմիայով երեխաների` դոնորից վերցված ոսկրածուծի ալոգեն փոխպատվաստում:

Հարցազրույց



Ա պա գա մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան հիմ
նաս յու նը բու հում ստա ցած գի տե լիքն է, ո րը ձեռք 
բե րե լու հա մար բժշկա կան հա մալ սա րա նի սո վո
րող նե րը ջանք ու ե ռանդ չեն խնա յում ու սում ա
ռութ յան ա ռա ջին 6 տա րի նե րի ըն թաց քում: ԵՊԲՀ 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ շրջա նա վարտ, ան վա նա կան 
կրթա թո շա կի ար ժա նա ցած Ի լո նա  Մու շեղ յանն այն 
սո վո րող նե րից է, ո րը փոքր տա րի քից բժշկի մաս
նա գի տութ յան հան դեպ հե տաքրք րութ յու նը վե րա
ծել է ե րա զան քի, իսկ ե րա զան քը` նպա տա կի։ 

«Իմ ողջ գի տակ ցա կան կյան քում երբ ևէ չեմ պատ կե-
րաց րել ինձ այլ ո լոր տում։ Ըն տա նի քում բժիշկ ներ չու նենք: 
 Մի տա տիկս բուժ քույր էր, մյու սը` կեն սա քի մի կոս: Եր-
կուսն էլ շատ էին հե տաքրքր վում բժշկութ յամբ, կար դում 
բժշկա կան գրա կա նութ յուն։  Տան գրա դա րա նը միշտ լի է 
ե ղել տար բեր բժշկա կան գրքե րով։ Եվ ես, թեև այն ժա մա-
նակ քիչ բան էի հաս կա նում, վաղ դպրո ցա կան տա րի քում, 
ման կա կան գրքե րը թո ղած, վերց նում էի այդ բժշկա կան 
գրքե րը և  ու սումն ա սի րում»,-նշում է ԵՊԲՀ շրջա նա վար-
տը։

Ի լո նա  Մու շեղ յա նը ա վագ դա սա րան նե րում սո վո րել 
է Եր ևա նի Գ ևորգ Է մի նի ան վան թիվ 182 ա վագ դպրո ցի 
բնա գի տա կան հոս քում։ Դպ րո ցա կան տա րի նե րին ակ տի-
վո րեն մաս նակ ցել է տար բեր ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա-
դա նե րի` կեն սա բա նութ յուն, քի միա, ռու սաց լե զու (2012թ. 
հան րա պե տա կան օ լիմ պիա դա յի եզ րա փա կիչ փու լում 
ար ժա նա ցել է ա ռա ջին կար գի դիպ լո մի), մա թե մա տի կա 
ա ռար կա նե րից։ «Այս չորսն իմ ա մե նա սի րած ա ռար կա-
ներն էին, ին չում մեծ ներդ րում են ու նե ցել հիմն ա կան և  
ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ ներս»,- ընդգ ծում է նա:

ԵՊԲՀ ըն դուն վե լուց հե տո նոր մի ջա վայ րը միան գա մից 
հա րա զատ է դար ձել նրա հա մար:  Հա մալ սա րա նում ու սա-
նե լու տա րի նե րին հա մա կուր սե ցի նե րի և  դա սա խոս նե րի 
շրջա նում ձեռք է բե րել շատ մտե րիմ ըն կեր ներ։

 Խո սե լով գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րե լու և 
 կար միր դիպ լո մով բուհն ա վար տե լու մա սին՝ ընդգ ծում է, 
որ մո տի վաց ված լի նե լու հա մար պետք է ճիշտ տնօ րի նել 
ժա մա նակն ու ակ տիվ լի նել նաև ա կա դե միա կան ո լոր տից 
դուրս՝ ու սա նո ղա կան տա րի նե րից վառ հի շո ղութ յուն ներ 
ու նե նա լու հա մար։

Բժշ կի մաս նա գի տա կան կոչ մանն ար ժա նա ցած շրջա-
նա վարտն այժմ մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի ու ռուց քա բա նութ յուն մաս նա գի-
տութ յամբ 1-ին կուր սի օր դի նա տոր է: «Ու ռուց քա բա նութ-
յան հան դեպ հե տաքրք րութ յունն իմ մեջ ծա գել է դեռևս 
ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և  ախ տա ֆի զիո լո գիա յի 
դա սե րին, իսկ ու ռուց քա բա նութ յու նը որ պես կլի նի կա կան 
ա ռար կա անց նե լուց հե տո այդ հե տաքրք րութ յու նը տաս-
նա պատկ վեց»,- ա սում է ա պա գա ու ռուց քա բա նը՝ ա վե-
լաց նե լով, որ իր ընտ րած ո լոր տը պա հան ջում է անմն ա-
ցորդ նվի րում, բարձր պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում, 
ան կոտ րում հա վատ և  հի վան դութ յան նե տած մար տահ-
րա վեր նե րին մշտա պես նոր լու ծումն եր փնտրե լու ձգտում։

ԲԺԻՇԿԴԱՌՆԱԼՈւԵՐԱԶԱՆՔԸ
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« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը տե-
սա կան դա սե րին զու գա հեռ ի րենց գի տե լիք ներն 
ա վե լաց նում են՝ ճա նա չո ղա կան այ ցեր կա տա րե-
լով նաև բժշկա կան կենտ րոն ներ:

 Հե րա ցիա կան ներն այս ան գամ այ ցե լել են 
« Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րոն՝ ծա նո թա-
նա լու ա նո թա յին, ա ռիթ մո լո գիա կան, մե ծա հա-
սակ նե րի և  ման կա կան կլի նի կա նե րին, հա մա-
կարգ չա յին շեր տագր մա նը, ինչ պես նաև ե ղել 
են կո րո նա րոգ րա ֆիա յի սեն յակ նե րում, զրու ցել 
բժիշկ նե րի հետ:

Այ ցի ըն թաց քում « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րը հան դի պել են նաև ԵՊԲՀ հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Մի քա յել 
Ա դամ յա նի հետ:

Զ րույ ցի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը  Մի քա յել 
Ա դամ յա նին են ուղ ղել ի րենց հե տաքրք րող հար-
ցե րը՝ մաս նա գի տա կան տար բեր թե մա նե րի վե-
րա բեր յալ:

«ՀԵՐԱՑԻ»ԱՎԱԳԴՊՐՈՑԻ
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Ա պա գա պլաս տիկ վի րա բույժ, նկա րիչ  Շանթ  Կա րա պետ յա նը՝  Շա կար տը, 
հան րութ յանն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րեց իր աշ խա տանք նե րը:

 Շան թի հա մար նկար չութ յու նը մաս նա գի տութ յուն չէ, այլ՝ հո գե վի ճակ, ապ-
րե լա կերպ: Իսկ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յու նը, ըստ նրա, սեր տո րեն կապ ված 
է ար վես տի հետ, այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մար դուն ճա նա չել ներ սից, 
ու սումն ա սի րել նրա ա նա տո միան։

 Հա վա սա րա չափ սի րե լով թե՛ բժշկութ յու նը, թե՛ նկար չութ յու նը՝ նա իր յու րօ-
րի նակ տա ղան դը պատ կե րում է հարթ մա կե րես ու նե ցող ի րե րի՝ դե ղա հա-

բե րի, լուց կու տու փե րի, տերև նե րի, մարմն ի մա սե րի վրա: Վրձ նում է նաև 
սթրիթ արտ ո ճով՝ մեծ մասշ տաբ նե րով:

 Լի նե լով նո րա րա րութ յուն նե րի սի րա հար՝  Շան թը իր գոր ծե րը ներ կա յաց-
նում է գաղտ նագ րե րով՝ դի տո ղին մտա ծե լու, խոր հե լու հնա րա վո րութ յուն 
տա լով:

Ար վես տի մի ջո ցով կա ռու ցե լով իր աշ խար հը՝  Շան թը նշում է, որ ո գեշնչ-
վում է ե րաժշ տութ յու նից, մտքե րի հետ մե նակ մնա լուց, ինչ պես նաև մարդ-
կանց հետ շփու մից: Շր ջա պա տող մար դիկ հա ճախ ա կա մա գե ղե ցիկ մտքեր 
են տա լիս։

 Ցու ցա հան դե սում ե րի տա սարդ բժիշկ-նկա րի չը ներ կա յաց րեց նաև ինք-
նան կար նե րի, պա տե րազ մի մա սին պատ մող նկար նե րի շար քե րը:
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Ա նի  Սարգս յա նը սո վո րել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տում, գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տել բու հը:  Նա այժմ սրտա բա նութ յան գծով 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րում:

«Ես միշտ մարդ կանց օգ նե լու ընդգծ ված ցան-
կութ յուն եմ ու նե ցել, իսկ բժշկի ա ռա քե լութ յունն 
իմ աչ քե րում ա մե նաանձն վերն ու ան փո խա րի-
նե լին է:  Դեռ փոք րուց ինձ հա մար տպա վո րիչ էր, 
թե ինչ հիաց մուն քով ու հար գան քով են ծնող ներս 
խո սում բժիշկ նե րի մա սին, և  ինձ հա մար էլ բժիշկ-
նե րը միշտ յու րա հա տուկ ան ձինք են ե ղել:  Լի նել 
նրան ցից մե կը մեծ ե րա զանք էր, ո րը հե տա գա-
յում դար ձավ կյան քիս կար ևո րա գույն նպա տակ-
նե րից մե կը»,-պատ մում է նա:

Ա պա գա բժիշ կը խոս տո վա նում է, որ ու սա նո-
ղա կան տա րի ներն ա մե նաան մո ռա նա լի տա րի-
ներ են, դրանք իր կյան քի կար ևոր փու լե րից են և  
ան հեր քե լի դեր են ու նե ցել իր հա սու նաց ման, որ պես ան հատ՝ կա-
յաց ման գոր ծում: «Բժշ կա կան մայր բու հում սո վո րե լու վեց տա րի-
նե րի ըն թաց քում հասց նում ես առնչ վել կյան քի տար բեր խնդիր-
նե րին, և  հա մալ սա րա նը, բա ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից, 
սո վո րեց նում է ա րագ կողմն ո րոշ վել, չընկճ վել, չխառն վել և  փոր ձել 
ճիշտ լու ծումն եր գտնել, որ քան էլ բարդ խնդրի ա ռաջ կանգ նած 
լի նես:  Հա մալ սա րա նը կար ծես հղկել է ինձ և  դարձ րել ան հատ՝ 
պատ րաստ բժշկի մաս նա գի տութ յան հե տա գա դժվա րութ յուն նե-
րը հաղ թա հա րե լու, ին չի հա մար ե րախ տա պարտ եմ նաև դա սա-
խոս նե րիս»,-նշում է Ա նի  Սարգս յա նը:

Ն րա խոս քով՝ ու սումն ա սի րե լով բժշկութ յան տար բեր ճյու ղե րը՝ 
հա մոզ վել է, որ ա մե նա հե տաքր քիրն իր հա մար սրտա բա նութ-
յունն է:

« Սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գում կա տար վող մե խա նիզմն երն 
ան դա դար մտա ծե լու, ու սումն ա սի րե լու, պրպտե լու և  հաս կա նա լու 
ցան կութ յուն են ա ռա ջաց րել ինձ մոտ:  Շա տերն ա սում են, որ 
դժվար մաս նա գի տութ յուն եմ ընտ րել, բայց հենց դա է, որ ինձ 
ոգ ևո րում է, ա ռաջ մղում և  մեծ ցան կութ յուն ա ռա ջաց նում՝ լի-
նել լա վա գույն նե րից մեկն ու նաև սե փա կան ներդ րումն ու նե նալ 
սրտա բա նութ յան զար գաց ման գոր ծում»,-ընդգ ծում է ԵՊԲՀ շրջա-
նա վար տը:

Ըստ նրա, հաս կա նա լով մաս նա գի տութ յան հան դեպ մեծ պա-
տաս խա նատ վութ յու նը՝ շատ է կար ևո րում լավ սո վո րե լը, ա նընդ-
հատ ինք նակրթ վե լը, զար գա նա լը, մշտա պես տե ղե կաց ված 
լի նե լը նո րա գույն բուժ ման մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ, կա տա րե լա-
գործ ման ձգտու մը:

Ա նին ըն տա նի քում երկ րորդ բժիշկն է: Ն րա եղ բայ րը՝  Հով հան նես 
 Սարգս յա նը ևս  մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ է, ռեա նի մա տո լոգ-ա-
նես թե զիո լոգ:

ԲԺՇԿԱԿԱՆԸՀՂԿԵԼԷ

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈւԹՅԱՄԲՍՈՎՈՐԱԾ

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՆ

Ուսանողի անկյուն



 Հաս տա տա կա մութ յունն ու ինքն ի րեն գե րա զան ցե լու 
ձգտումն ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ 
Ա նա հիտ  Սեփ խան յա նին օգ նել են սո վո րել ու բուհն ա վար-
տել գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ:  Դեռ փոքր տա րի քից 
հա մա րել է, որ բժիշկ ներն ա ռանձ նա հա տուկ մար դիկ են, 
ո րոնք «հրաշք ներ են գոր ծում», և  ա պա գա յում ի րեն տե սել է 
որ պես այս մաս նա գի տութ յան կրող: « Շատ հե տաքրք րա սեր 
էի և մ տա ծում էի, որ բժշկութ յան մեջ ա նընդ հատ նո րույթ կա 
և  դա սո վո րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն»,-ա սում է նա՝ հա մոզ-
մունք հայտ նե լով, որ բժշկութ յու նը «հո գու մաս նա գի տութ-
յուն» է:

Բժշ կա կան բու հի շրջա նա վար տը նշում է, որ սո վո րե լու ըն-
թաց քում դժվա րութ յուն նե րի հետ բախ վել է, սա կայն հենց 
դրանք են ի րեն դարձ րել ա վե լի ու ժեղ, օգ նել ճա նա չել ու հաս-
կա նալ ինքն ի րեն, և  վեր հաս տա տել, որ պատ րաստ է կրել 
իր ընտ րութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը: «Բժշ կա կա նում 
ու սա նո ղա կան տա րի նե րը, թերևս, իմ կյան քի լա վա գույն 
տա րի ներն էին: Այն քա՜ն շատ են ձեռք բե րումն երս. լա վա գույն 
ըն կեր ներ, ո րոնք դար ձան ինձ հա մար ըն տա նիք, լա վա գույն 
ու պրո ֆե սիո նալ դա սա խոս ներ և  գի տե լիք ներ, ո րոնք ձեռք 

եմ բե րել հենց այս տեղ»,-շեշ տում է նա՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ն  ան փո խա-
րի նե լի դեր է ու նե ցել իր ան ձի կա յաց ման հար ցում՝ ի րեն դարձ նե լով ա վե-
լի շրջա հա յաց և ն պա տա կաս լաց:

Ա նա հիտ  Սեփ խան յանն այժմ ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի « Ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի» ամ բիո-
նի կլի նի կա կան օր դի նա տոր է: Ա պա գա յում մտա դիր է մաս նա գի տա նալ 
ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի բնա գա վա ռում: «Այս տեղ եմ տես նում այն «ա րա-
րող հրաշ քը», ինչն ուղ ղոր դեց ինձ»,-ա վե լաց նում է նա՝ բժիշկ դառ նա լու 
ե րա զան քը կրող նե րին խուր հուրդ տա լով եր բեք չհու սա հատ վել, չընկր կել, 
հա վա տալ ու ժե րին ու ե րա զան քին, կյան քի կո չել դրանք և  միշտ հի շել՝ հա-
ջո ղութ յու նը սի րում և  ընտ րում է պայ քա րող նե րին:

Ա պա գա ման կա բարձ-գի նե կո լո գը հե տաքրք վում է նաև գի տութ յամբ, 
հատ կա պես՝ քի միա յով: Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում կփոր ձի իր ներդ-
րումն ու նե նալ գի տութ յան այդ տե սա կի զար գաց ման գոր ծում:  Կար ծում է՝ 
բժշկութ յան ա ռա ջըն թացն, ան կաս կած, պայ մա նա վոր ված է գի տութ յան 
նո րա նոր ձեռք բե րումն ե րով: «Իմ ե րա զանքն է այդ ա ռա ջըն թա ցը տես նել 
իմ հայ րե նի քում և  հատ կա պես՝ իմ ծննդա վայր  Վա նա ձո րում»,-ընդգ ծում է 
ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը և ն շում, որ օր դի նա տու րա յում 4 տա րի սո վո րե լուց 
հե տո մտա դիր է մաս նա գի տա նալ որ պես ռեպ րո դուկ տո լոգ՝ զբաղ վել ար-
տա մարմն ա յին բեղմն ա վոր մամբ:

Բժշ կա կան բու հի գե րա զանց շրջա նա վար տը մտա դիր է բժշկութ յան մեջ 
իր ճա նա պար հին եր բեք չկորց նել հա վա տը, վստա հութ յամբ, որ այն, ինչ 
ա նում է այդ պա հին, իս կա պես իր ա ռա քե լութ յունն է: « Հա վա տա ցած եմ, 
որ միայն այդ հա վատն ինձ կմղի ա ռաջ՝ մաս նա գի տա կան կա յաց ման ճա-
նա պար հին»,-եզ րա փա կում է նա:

ՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆԸՍԻՐՈւՄԵՎ

ԸՆՏՐՈւՄԷՊԱՅՔԱՐՈՂՆԵՐԻՆ
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Ինչ պես բժշկա կան բու-
հի շատ շրջա նա վարտ-
նե րի, այն պես էլ  Ռա մա 
Կ րիշ նան  Նա տա րա ջա նի 
հա մար  Հա յաս տա նը երկ-
րորդ հայ րե նիք է։

24-ամ յա ա պա գա 
ա նես թե զիո լոգն ա վար-
տել է Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տը։ Ծն վել 
է Հնդ կաս տա նի  Թա միլ 
 Նա դու նա հան գի Ա րանտ-
հան գի հա մայն քում։ 

Ընտ րել է բժշկա գի-
տութ յան ա մե նա բարդ, 

պա տաս խա նա տու և, միա ժա մա նակ, պա հանջ ված 
ուղ ղութ յուն նե րից մե կը` ա ռա ջին հեր թին մարդ-
կանց օգ նե լու մեծ ցան կութ յամբ։  

«Իմ հա մայն քում աղ քատ մար դիկ հնա րա վո-
րութ յուն չու նեին օգտ վե լու բուժ հաս տա տութ յուն-
նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից։  Դա շատ էր տխրեց նում 
ինձ և, ի վեր ջո, ստի պեց բժիշկ դառ նա լու ո րո շում 
կա յաց նել՝ կա րի քա վոր նե րի մա սին հո գա լու հա-
մար», - պատ մում է  Ռա ման:

 Միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո նա 
սկսեց ո րո նել և  ու սումն ա սի րել աշ խար հի բժշկա-
կան հա մալ սա րան նե րը: Այդ ըն թաց քում ըն կեր նե-
րից մե կը կիս վեց ԵՊԲՀ-ի մա սին տե ղե կութ յուն նե-
րով, ինչն էլ պատ ճառ դար ձավ, որ պես զի  Ռա ման 
հե տաքրքր վի  Հա յաս տա նում բարձ րա գույն բժշկա-
կան կրթութ յուն ստա նա լու հե ռան կա րով։

Հն դիկ շրջա նա վար տը շատ է սի րում  Հա յաս տա նը 
և  հայ ժո ղովր դին։ «Ե րի տա սարդ կյան քիս ա վե լի 
քան կես տաս նամ յակն այս տեղ եմ անց կաց րել։ 
 Հա յաս տա նը մեծ դեր է խա ղա ցել իմ կյան քում, 
կա րիե րա յի ձևա վոր ման և  ա ռաջ խա ղաց ման գոր-
ծում», - շեշ տում է  Ռա ման:  Նա տպա վոր ված է 
հա յե րի հյու րըն կա լութ յամբ, ան գամ օ տա րի նկատ-
մամբ նրանց հո գա տա րութ յամբ։

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ինձ շատ դուր էր 
գա լիս դա սա վանդ ման ե ղա նա կը․ մենք հնա րա-
վո րութ յուն ու նեինք քննար կե լու, ու սումն ա սի րե լու 
կլի նի կա կան դեպ քե րը:  Դա շատ կար ևոր էր գործ-
նա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց ման տե սանկ յու-
նից», - նշում է օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վար տը։

Օ րի նա կե լի բժիշկ դառ նա լու և բժշ կութ յան ո լոր-
տում ձեռք բե րումն եր ու նե նա լու հա մար հնդիկ 
ա պա գա բժիշկն ա ռանձ նաց նում է համ բե րա տա-
րութ յու նը, քրտնա ջան աշ խա տան քը, դա սա խոս նե-
րի խոր հուրդ նե րին ա կան ջա լուր և  հետ ևո ղա կան 
լի նե լու, ինչ պես նաև հի վանդ նե րին մտա հո գող 
խնդիր նե րը հաս կա նա լու կա րո ղութ յուն նե րը:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿԸ

ՄՏԱԴԻՐԷՕԳՆԵԼ

ՀԱՅՐԵՆԻ

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

Բ ժիշկ դառ նա լը հնդիկ ու-
սա նո ղու հի  Ռակ շա Ա նան դի 
դպրո ցա կան տա րի նե րի ե րա-
զանքն էր։  Ռակ շան ԵՊԲՀ ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի 3-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի է։ 
21-ամ յա ա պա գա սրտա թո րա-
սա յին վի րա բույժն ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նի օ տա րերկ-
րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի 
ակ տիվ ան դամն ե րից է։ Ծն վել 
է Հնդ կաս տա նի հա րա վում՝ 
 Բան գա լոր քա ղա քում։

« Մար տահ րա վեր ներն ինձ 
խթա նում են նոր նպա տակ-
ներ ուր վագ ծել և  ի րա գոր ծել 
դրանք։  Միշտ հնա րա վո րութ-
յուն եմ փնտրում ա ռա ջըն թա ցի 
և  հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար»,-պատ մում է ու սա նո ղու հին: 
 Ռակ շա յի հե տաքրք րութ յուն նե րի շար քում են գի տութ յու նը և հնդ-
կա կան դա սա կան ե րաժշ տութ յու նը, նա նաև կի թա ռա հար է և 
 վո կա լիստ:

Բ ժիշկ լի նելն, ըստ նրա, ան չափ հե տաքր քիր ա ռա քե լութ յուն է՝ 
չնա յած այն հան գա ման քին, որ այս ո լոր տը լի է դժվա րութ յուն նե-
րով և  մար տահ րա վեր նե րով:

«Ե ղավ ի րա վի ճակ, երբ հայտն վել էի բժիշկ դառ նա լու իմ 
ե րա զան քից հրա ժար վե լու շե մին:  Սա կայն, ինչ պես ա սում են, 
Աստ ված ու նի իր ծրագ րե րը։ Հնդ կաս տա նում, որ պես դպրո-
ցի վեր ջին տար վա ու սա նո ղա կան գի տա հե տա զո տա կան խմբի 
մաս, մենք այ ցե լե ցինք «NIMHANS» հո գե կան ա ռող ջութ յան և 
 նեյ րո գի տութ յան հայտ նի հի վան դա նոց՝ տես նե լու հո գե կան շե-
ղումն եր և  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող տար բեր մարդ կանց։  Հենց 
այս տեղ ես հաս կա ցա, որ բժշկա կան ո լոր տը հա զար ան գամ ա վե-
լի հե տաքր քիր է, քան դրա նում առ կա դժվա րութ յուն նե րը», - նշում 
է  Ռակ շան:

Եր ևա նի Մ խի թար ՀԵ րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րանն ընտ րե լու հիմն ա կան պատ ճա ռը նրա հա մար այն էր, 
որ այս բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տութ յու նը մեծ հե ղի-
նա կութ յուն է վա յե լում մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող-
մից:

«Այս երկ րի և ն րա ժո ղովր դի սե րը, սրտա ցա վութ յու նը, հա րա-
զա տութ յու նը պար զա պես ան հա վա տա լի են: Ե թե հնա րա վո րութ-
յուն ըն ձեռ վի, շատ կցան կա նա յի մնալ և  աշ խա տել այս գե ղե ցիկ 
քա ղա քում՝ Եր ևա նում»,-ընդգ ծում է հնդիկ ու սա նո ղու հին:

 Լավ բժիշկ դառ նա լու և  հա ջո ղակ կա րիե րա ու նե նա լու հա-
մար,  Ռակ շա յի հա մոզ մամբ, շատ կար ևոր են հա ղոր դակ ցութ յան 
հմտութ յուն նե րը, աշ խա տան քա յին ճիշտ է թի կան, ա ռաջ նոր դութ-
յան լավ ո րակ նե րը և  կա րեկ ցան քը:

« Քա նի որ յու րա քանչ յուր հի վանդ դի մում է բժշկին ա ռա վե լա-
գույն վստա հութ յամբ և  հա վա տով, բո լոր ա պա գա բժիշկ նե րին իմ 
խոր հուր դը հետև յալն է․ պետք է ձգտենք ամ բող ջաց նել մեր գի-
տե լիք նե րը` հի վանդ նե րի հույ սերն ար դա րաց նե լու և  բազ մա թիվ 
կյան քեր փրկե լու հա մար»,- եզ րա փա կում է ա պա գա սրտա թո րա-
սա յին վի րա բույ ժը:

ՀՆԴԻԿՈւՍԱՆՈՂՈւՀՈւ

ՀԱՄԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՈԼՈՐՏՈւՄ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈւՄԵՆ

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

Ուսանողի անկյուն



ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը 
շա րու նա կում է ա ջակ ցել ա պա գա բժիշկ նե րին` մաս-
նակ ցե լու սպոր տա յին բազ մա թիվ մի ջո ցա ռումն ե րի՝ 
գրան ցե լով լա վա գույն արդ յունք ներ: Ա պա գա բժիշկ-
նե րը հեր թա կան հա ջո ղութ յունն են ու նե ցել բազ կա-
մար տի միջ բու հա կան 22-րդ  ա ռաջ նութ յու նում:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը նշում է, որ ԵՊԲՀ տար բեր 
ֆա կուլ տետ նե րից միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յա նը 
մաս նակ ցել է 6 ու սա նող՝ թի մա յին հաշ վար կով զբա-
ղեց նե լով երկ րորդ հո րի զո նա կա նը: « Հա յաս տա նի 
17 բու հից ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցել է 121 մար-
զիկ, ո րից 6-ը՝ ԵՊԲՀ ու սա նող նե րից:  Դա սա խոս ներ 

 Նա րեկ  Շի րին յա նի և  Զա վեն  Հա կոբ յա նի 
գլխա վո րութ յամբ ա պա գա  բժիկ նե րը հեր թա-
կան լա վա գույն արդ յունք նե րը կա րո ղա ցան 
գրան ցել՝ բարձր պա հե լով բժշկա կան մայր 
բու հի ա նու նը»,-ընդգ ծում է ամ բիո նի վա րի չը՝ 
հա վե լե լով, որ ամ բիո նը շա րու նա կե լու է ա պա-
գա բժիշկ նե րի կող քին լի նել՝ հեր թա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րը գրան ցե լու ճա նա պար հին:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻ

ՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆԸ՝ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ

ՄԻՋԲՈւՀԱԿԱՆԱՌԱՋՆՈւԹՅՈւՆՈւՄ
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ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նը ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հետ 
միա սին  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 30-ամ յա-
կի ա ռի թով սեպ տեմ բե րի 21-ին բարձ րա ցել է 
Ա րա գած լե ռան գա գա թը։

 Դա սա խո սա կան կազ մը և  ու սա նող նե րը 
Ա րա գած լե ռան գա գա թին ծա ծա նել են հայ-
կա կան ե ռա գույ նը:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ  Հա րութ յուն  Թա միր յա նը կար ևո րում է 
ան կա խութ յան օր վան նվիր ված մի ջո ցառ ման 
ի րա կա նա ցու մը՝ նշե լով, որ հաղ թա նակ նե րը 
դժվա րութ յամբ են ձեռք բեր վում, և ն պա տակ-
նե րին հաս նե լու վճռա կա նութ յու նը շատ կար-
ևոր է:

ՀԱՅԿԱԿԱՆԵՌԱԳՈՒՅՆԸ՝

ԱՐԱԳԱԾԼԵՌԱՆԳԱԳԱԹԻՆ

Սպորտ



Բժշ կա կան 100-ամ յա բու հում ա վե լի քան 8 
տաս նամ յակ իր գոր ծու նեութ յունն է ի րա կա-
նաց նում ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նը, ո րը հիմն ադր վե լով 1938 թվա կա-
նին՝ որ պես ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-
յան և  բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րա յի ամ բիոն, 
հա մալ րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տի ամ բիոն նե րի շար քը՝ ղե կա-
վար վե լով  Գուր գեն  Մի նաս յա նի կող մից: 
1941-ին`  Մեծ  Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 
սկզբին, այն լու ծար վել է, ո րի գոր ծու նեութ-
յու նը վե րա կանգն վել է 1946 թվա կա նին։ 
 Մինչև 1955-ն  այն ղե կա վա րել է  Հա րութ յուն 
 Գար գա լո յա նը, այ նու հետև մինչև 1965 թվա-
կա նը՝ կրկին  Գուր գեն  Մի նաս յա նը: 1965-ին 
այն բա ժան վե լով եր կու ինք նու րույն՝ ֆիզ-
դաս տիա րա կութ յան ու սպոր տի և բժշ կա-
կան վե րահս կո ղութ յան ու բու ժա կան ֆիզ-
կուլ տու րա յի ամ բիոն նե րի՝ շա րու նա կել է 
ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը, ո րի կա յաց ման 
գոր ծում մեծ ներդ րում է ու նե ցել նաև դո-
ցենտ Է դո ւարդ Ա վագ յա նը՝ այն ղե կա վա րե-
լով 1965-1992 թվա կան նե րին:

1989-ին վե րան վան վե լով ֆիզ դաս տիա-
րա կութ յան և  ա ռող ջութ յան ամ բիո նի՝ այն 
10 տա րի անց՝ 2009-ին լու ծար վել է, ո րի փո-
խա րեն ստեղծ վել է սպոր տա յին բժշկութ-
յան և ս պոր տի ամ բիո նը, ո րը 2010-ին 
վե րա փոխ վել է ֆի զի կա կան դաս տիա րա-
կութ յան ամ բիո նի. շուրջ 1 տար վա վար-
չա կան աշ խա տանք նե րի պար տա կա նութ-
յուն ներն ի րա կա նաց վել են դո ցենտ Ա շոտ 
 Հա կոբ յա նի ղե կա վա րութ յամբ:  Ն րան փո-
խա րի նել է  Սամ վել  Բա րո յա նը, ում հա ջոր-
դել է Ալ բերտ  Մով սես յա նը մինչև 2019 թվա-
կա նը:

2019-ից մինչ այ սօր ամ բիո նը գլխա վո րում է 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը:  Պա տաս խա նե լով 
կա ռույ ցի կա յաց ման և  զար գաց ման մա-
սին հար ցե րին՝ ամ բիո նի վա րիչն անդ րա-
դառ նում է ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե-
րին և  մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը։ 
« Մեզ մոտ ու սումն ա մե թո դա կան գոր ծըն-
թացն ի րա կա նաց վում է ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ դա սա-
խո սութ յուն նե րի և  գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րի ձևով: Ու նենք ակ տիվ գոր ծող 11 
խմբակ՝ բռնցքա մար տի, ըմբ շա մար տի, վո-
լեյ բո լի, մի նի ֆուտ բո լի, շախ մա տի, հրաձ-
գութ յան և  այլն:

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆԱԿՏԻՎՈւԹՅՈւՆՆ

ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆՀԻՄՔՆԷ
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 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նում կազ մա կերպ վում են ներ-
բու հա կան և  միջ բու հա կան բազ մա թիվ 
մի ջո ցա ռումն եր, ար շավն եր»,-նշում է 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը՝ հա վե լե լով, 
որ ինչ պես ու սա նող նե րը, այն պես էլ 
դա սա խոս նե րը մաս նակ ցում են տար-
բեր մի ջո ցա ռումն ե րի և  ա ռաջ նութ յուն-
նե րի:

Ամ բիո նի վա րի չը վստահ է՝ դա-
սա խո սը սե փա կան փոր ձով և 
 հա ջո ղութ յուն նե րով պետք է օ րի-
նակ ծա ռա յի ա պա գա բժիշկ նե րին:  
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը ևս  իր մարզ-
չա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում 
պատ րաս տել է մի շարք բարձ րա կարգ 
մար զիկ ներ, աշ խար հի և Եվ րո պա յի 
մե դա լա կիր ներ:

Ամ բիո նը հա մալր ված է ման կա վար-
ժա կան ո րակ յալ և ն վիր ված մաս նա-
գետ նե րով:  Բու հում եր կար տա րի նե րի 
դա սա խո սա կան աշ խա տանք են ի րա-
կա նաց նում Ա շոտ  Հա կոբ յա նը,  Նա րեկ 
 Շի րին յա նը, Անդ րա նիկ  Վար դան յա նը 
և  այլք: Ն րանք ի րենց մաս նա գի տա կան 
ողջ նե րու ժը փո խան ցում են բժշկա կան 
հա մալ սա րա նին և  ֆի զի կա կան դաս-
տիա րա կութ յա նը։ Այս թի մին է միա ցել 
նաև ծան րա մար տի աշ խար հի չեմ պիոն 
 Նա զիկ Ավ դալ յա նը:

 Ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը հա-
մա րե լով ա ռող ջութ յան հիմ քը և  ամ-
փո փե լով խոս քը՝ սպոր տի վար պետ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը նշում է, որ 
ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-
յան ամ բիո նը շա րու նա կե լու է կազ մա-
կեր պել տար բեր մի ջո ցա ռումն եր՝ ջանք 
չխնա յե լով ա պա հո վել ա պա գա բժիշկ-
նե րի բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն նե րը 
նաև սպոր տի ո լոր տում:

Սպորտ



Եվ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում, և  խա ղաղ օ րե րին բժիշ կը մար տիկ է, ո րը պայ քա
րում է վի րա վո րի ու հի վան դի կյան քի ու ա ռող ջութ յան հա մար: 

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

տա կան սխրանք ներ կա տա րե լու: 

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

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

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

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

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

խա տանք ներ։

 Սեպ տեմ բե րի 27ից նո յեմ բե րի 9ը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում անձն վեր 
աշ խա տան քի, խի զա խութ յան, հայ րե նի քի նվի րու մի և  անմ նա ցորդ  

ծա ռա յութ յան հա մար շա տերն ար ժա նա ցան մե դալ նե րի ու պատ վոգ րե րի,  
պարգև նե րի և  կո չում նե րի․ ցա վոք՝ եր բեմն հետ մա հու։

 Մեր զո հե րի մա սին մենք լույս ենք ըն ծա յել «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը։ 
Այ սօր խոս քը նրանց մա սին է, ով քեր մար տա դաշ տից ու հոս պի տալ նե րից 
վե րա դար ձել են՝ պատ վով կա տա րած ի րենց պարտ քը հայ րե նի քի առջև։

ՍՊԻՏԱԿ ԲԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԻԿՆԵՐԸ
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TO DEVELOP MEDICAL SCIENCE UNDER 
PEACEFUL CONDITIONS THE FIRST 

ARMENIAN-FRENCH MEDICAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE LAUNCHED AT YSMU  

The first Armenian-French scientific and medical forum launched at 
Yerevan State Medical University named after Mkhitar Heratsi. Faith-
ful to the historical solidarity that binds Armenia and France, three 
public hospitals in France joined their Armenian colleagues to provide 
assistance to the victims of the latest conflict in Artsakh. The open-
ing of the conference was opened by the Rector of YSMU, Professor 
Armen Muradyan. In a solemn speech, he welcomed high-ranking 
officials of the sectoral departments of the Republic of Armenia, the 
French Ambassador to the Republic of Armenia Anne  Louyot, and 
the participants of the forum.

 "Having a 100-year history, the medical University, with its nu-
merous graduates, has become a strong rear for our people and has 
helped to withstand all the disasters that have befallen us" said the 

rector of the medical university , adding that the 44-day Artsakh war 
was also no exception. Armen Muradyan stressed that medicine 
has had huge changes as a result of the most violent events in the 
history of mankind. "Unfortunately, today the subject of our discus-
sion is not innovative changes, but how to help our fellow soldiers, 
civilians who suffered as a result of the war," he stressed. 

The Rector of YSMU recalled that the "Soldier's house", created 
on the territory of Yerevan Medical University headed by Haykui 
Minasyan, copies the "House of the Disabled" in Paris. "Our two 
nations managed to form a "Soldier's house", which is considered a 
symbol of military glory. About 5,000 defenders of the Motherland 
were treated at this center, some of them underwent prosthetics, 
"some received education and started working," Armen Muradyan 
added. 

He also stressed that the first Armenian-French scientific and medical 
conference will enrich with its diversity al-
ready bitter, but significant experience and 
it will help heal the defenders of the moth-
erland. 

Armen Muradyan especially welcomed the 
specialists who arrived from Paris, who will 
do a lot of work with their Armenian col-
leagues. "It is gratifying that the delegation 
also includes graduates of YSMU who work 
well in hospitals in France" the head of the 
university concluded his opening speech 
expressing confidence that the forum par-
ticipants will have effective and productive 
scientific and practical work. 

Issues related to the care of the wounded 
as a result of the conflict in Artsakh are on 
the agenda. On the occasion of the opening 
of the first Armenian-French Scientific and 

Medical forum, President Armen Sarkissian sent a message, which was 
also read out by the President’s assistant Gevorg Melikyan. 



Science
"This forum is a vivid testimony not only to the multi-layered Arme-

nian-French friendship, but also to the humanitarian and profession-
al commitment. This is undoubtedly a very important and commend-
able assumption, which is being implemented a few days after the 
start of the last Artsakh war. The war, which was perhaps the most 
brutal in our recent history" the President of Armenia noted in the 
message, stressing that  Artsakh last war was an encroachment on 
the Armenians of Artsakh and Artsakh both in terms of territorial life 
and in terms of human health and his right to life, an encroachment 
on regional security. 

In his message, Armen Sarkissian stated with joy that the Arme-
nian-French friendship, which has long-standing solid foundations, is 
also being strengthened thanks to cooperation in the field of health-
care, of which this forum is an important part. 

"Since Armenia gained independence over the past 30 years, 
privileged interstate relations have been formed between Armenia 
and France on the basis of the historically formed friendship be-
tween our nations. A vivid demonstration of all this is the medical, 
long-term support provided by France during the 44-day war in 
2020, as well as during the following year, sent to our Armenian 
soldiers". This was stated by the Minister of Education, Science, 
Culture and Sports of Armenia Vahram Dumanyan, expressing 
gratitude to his French colleagues for their professional work and 
humanitarian attitude. 

The Minister noted the importance of the development of restor-
ative medicine in Armenia, as a result of which it will also be possi-
ble to transform educational and research programs. He expressed 
hope that the conference will be long-lasting, and medicine will 
develop only in peaceful conditions.

 RA Minister of Health Anahit Avanesyan noted that from the 
first day she felt the special friendly attitude of her French col-
leagues both in terms of humanitarian, professional and expert 
assistance. 

"The last two years have indeed been full of difficult challeng-
es for Armenia. While the whole world was fighting against the 
Covid-19 epidemic, we were forced to resist harsh aggression, 
suffering human losses as a result, and having crippled desti-
nies." 

SHe noted the importance of generalizing the experience and 
knowledge gained during the 44-day war in order to improve 
the health system. Ambassador Extraordinary and Plenipoten-
tiary of France to Armenia Anne Louyot recalled that France 
has always been close to Armenia. "We know what con-
sequences this war had. President Emmanuel-Macron has 
always been close to Armenia" She stressed that more than 
15 missions have visited Armenia. According to the diplo-
mat, French specialists were involved in providing first aid 
to the wounded in Armenia and restoring their health. 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of France 
to Armenia Anne Louyot recalled that France has always 
been close to Armenia. "We know what consequences this 
war had. President Emmanuel-Macron has always been 
close to Armenia", the Ambassador stressed, adding that 
more than 15 missions have visited Armenia. According 
to the diplomat, French specialists were involved in pro-
viding first aid to the wounded in Armenia and restoring 
their health. Touching upon the meeting of French special-
ists with the Ministers of the Education, Science, Culture 
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and Sports and Healthcare of the Republic of Armenia, Ambassador 
Anne Louyot said that as a result of the meeting, prospects for Ar-
menian-French cooperation in the field of medicine were outlined. 
"We will also take into account the need to implement retraining pro-
grams," summed up the French diplomat. 

Martin Hirsch, Director General of the Paris Network of Public Health 
Hospitals (AP-HP), noted that professional ties have been formed 
among Armenian and French doctors. "French University Medicine 
was written together with specialists of Armenian origin. They are 
important specialists of France. In addition, institutional ties have also 
been established between doctors". According to him, the military 
medical assistance provided during the days of the Karabakh conflict 
reminded them, the French, of the bloody terrorist attacks that took 
place several years ago in Paris. "The Armenian-French medical co-
operation opens up missions between specialists who respect each 
other, learn from each other. This conference is very important not 
only in terms of learning lessons in human, medical, scientific terms, 
sharing them with each other, but also in terms of writing the pages 
of the future. We will continue to write beautiful pages of medicine 
and surgery together. We can present to the international community 
that cooperation between the two nations can become a good exam-
ple for everyone," Martin Hirsch stressed. 

Secretary General of the Lyon Network of Civilian Medical Institu-
tions (HCL) Patrick Daniel noted that they still remember the force of 
violence in the conflict that struck Armenia last year. "In November, 
our specialists came to provide first aid to Armenia. However, now is 
the time to participate in constructive programs. We want to imple-
ment numerous programs together with you" Patrick Daniel said. Ac-
cording to him, it is important for medical institutions in Lyon to work 
together with Armenian specialists to ensure development in the field 
of science and education. 

Head of the Department of Pediatric Otorhinolaryngology at Necker 
University Hospital (Necker-Enfants Malades) in Paris, former chair-
man of the Medical Commission, commemorative medal of YSMU, Pro-
fessor-Noel Yeghia Garabedyan, before starting his speech, stressed: 
"My heart is French, but I am Armenian." According to him, the first 
Armenian-French Scientific and Medical Congress is also a symbol of 
friendship between the two nations. "The Armenian-French medical 
cooperation has intensified every time after painful events: first the 
earthquake of 1988, then the First Artsakh War, and then the Second 
War. I would prefer this cooperation to proceed more calmly. It is not 
necessary to perceive it as a mission, it is a collaboration: we are here 
to be near you, not to teach you something," the Armenian specialist 
concluded. 

The participants of the cooperation for three days, on October 13, 
14 and 15, at the 100-year-old Medical University discussed numerous 
topics within the framework of the first Armenian-French scientific 
and medical forum dedicated to the care of the wounded as a result 
of the Artsakh conflict. During the forum, French and Armenian spe-
cialists exchanged experiences and identified prospects for long-term 
cooperation between France and Armenia in the field of medicine. 

The French-Armenian Scientific and Medical Forum was organized 
by the University Hospitals of Paris /Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP), with the participation of the University Hospitals of 
Lyon, the Vinatier Center of the Hospital of Lyon and under the high 
patronage of the Embassy of France in Armenia, organized with the 
assistance of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of 
the RA and YSMU.



Science

The International Conference called "Current Problems in Den-
tistry and Maxillofacial Surgery", dedicated to the 60th anniversa-
ry of the Faculty of Dentistry, continued its work today at Yerevan 
State Medical University after Mkhitar Heratsi.

Specialists from Armenia and abroad made reports on the latest 
achievements in the field of dentistry and maxillofacial surgery.

Gagik Hakobyan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head 
of the Department of  Dentistry and Maxillofacial Surgery, YSMU, 
presented a report on "3D Planning - The Use of Surgical Tem-
plates in Dental Implantology."

Conrad Sieberger, a dentist in Cagliari, Italy, has participated 
in numerous national and international volunteer programs ded-
icated to oral health, presented several reports, introducing his 
research on the most common problems in dentistry.

The report of Aram Davidyan, an invited professor from Yere-
van State Medical University and an Armenian from Russia, was 
dedicated to the topic "The main factors of soft tissue condition 
and Optimization of aesthetics". The Armenian specialist shared 
his experience of two years in dentistry with Armenian and foreign 
specialists.

David Keyan, an associate professor at the Department of Den-
tistry at Kiev International University in Ukraine and a medical 
director at the University Clinic, spoke on current dental issues in 
the report "Using Personalized Implants to Recover Maxillofacial 
Defects and Deformities."

Gor Zalyan, a representative of the Maldives, Head of the Maxil-
lofacial Department, International Academy of Dentistry, Plenipo-
tentiary of the European Association of Cranial and Maxillofacial 
Surgery, continued the Assembly with the report - "Sub mucosal 
Fibrosis of the Mouth."

It should be noted that dental specialists from different countries 
of the world, who arrived to take part in the international confer-
ence- "Current Issues in Dentistry and Maxillofacial Surgery" ded-
icated to the 60th anniversary of the Faculty of Dentistry, will also 
visit historical and cultural sites of Armenia.

Let us remind you that an exhibition of dental materials, tools 
and equipment is held on the days of the assembly.

The Assembly lasted at YSMU until October 16 and summed up 
the results of its work in Artsakh.

REPORTS AT YSMU ON THE LATEST 
ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF DENTISTRY 

AND MAXILLOFACIAL SURGERY AT YSMU



The other day the four-day conference entitled "Neurosci-
ence Initiative in Armenia" started.

Welcoming the participants, YSMU Rector Armen Murady-
an mentioned that it is difficult to overestimate the direction 
of neuroscience for Armenia.

"This movement of the Neuroscience Initiative is of great 
importance not only for our university, but also for our part-
ners. In a few weeks we will have a new platform, the “Sci-
entific-Educational Center for Foundational Brain Research”, 
some of the laboratories of which will meet international 
standards," he said.

YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan 
presented the program of the "Brain Initiative in Armenia": 

what steps have been completed, what the perspec-
tive of the development in neuroscience is, adding: 
"The brain is the organ that has all its own systems, 
it is guided by its own rules. The brain seems to be 
isolated from the general immune system." Brain re-
search is connected to not only the natural sciences 
but also the humanities.

90% of brain diseases can not be treated, and that 
is a serious economic and social problem for the 
countries.

For both Armenia and YSMU, it is important to pre-
vent the brain drain, as well as use of the potential of 
the Diaspora correctly.

We must be competitive and comparable in the 
world. "

Senik Matinyan, a junior researcher and post-
graduate at the Neuroscience Laboratory, pre-
sented the program for the development of 
practical skills in the field of neuroscience.

The President of the Union of Young Re-
searchers and the Assistant of the Chair of Clin-
ical Allergology, Mariam Movsisyan, shared with 
the participants about the first steps taken by 
the YSMU Office of Knowledge and Technology 
Transfer.

It should also be noted that the "Neuroscience 
Initiative in Armenia" conference is held joint-
ly with the International Organization for Brain 
Research (IBRO).

On the second day of the event, Senik Matinyan, a junior 

CONFERENCE "NEUROSCIENCE 
INITIATIVE IN ARMENIA"
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researcher at the Neuroscience Laboratory, made a report, 
presenting the unpublished results of his research work, as 
well as the opportunities for further cooperation between 
Armenian  and other foreign scientific groups. Senik Matin-
yan spoke in detail about the different methods of studying 
animal behavior in the presence or absence of paralysis. 
At the end of his report, the young researcher called out 
the students to become actively involved in the research 
works initiated by the medical university, expressing 
readiness to support all beginners. "We must make 
Armenia an attractive environment for science," Senik 
Matinyan stressed.

The YSMU scientific team has been studying neu-
rological disorders related to coronavirus infection. 
During the conference, Karine Melkumyan, a lecturer 
at the Department of Physiology, presented the taste 
and smell disorders observed in patients, explaining 
the central and peripheral mechanisms of such dis-
orders. In particular, according to the results of the 
research, 35% of those infected with coronavirus in 
our country have encountered the problem of loss of 
taste and smell. "We can distinguish 7-10 thou-
sand smells, remember and recall them. The olfac-
tory pathway is the shortest of the sensory path-
ways, which is the reason why the sense of smell 
suffers the most from the disease," says Karine 
Melkumyan. By classifying 4 types of olfactory dis-
orders: hyposmia (partial loss of smell), anosmia 
(complete loss of smell), parosmia (distortion of 
smell) և phantosmia (hallucinations of smell), the 
specialist presented the main methods of the study 
and shared the corresponding conclusions. Among 
the latter, the following can be stated:

Olfactory disorders can last for more than a year, 
mainly the taste and smell of food of the same 
name are disturbed (in the case of Armenians it can 
be with oranges, cucumbers, meat and greens), 
most of the expressed parosmics and phantosmics 
have distorted cognitive functions, a high depres-
sive background, impaired memory, the distortion 
of bitter taste.

"We examined 222 patients and unfortunately 
the 10-15% have not yet regained their sense of 
smell. However, on the other hand, there is no 
possibility that the olfactory nerve may die, "Kar-
ine Melkumyan concluded.

Science



OUR COMPATRIOT 
ARDEM PATAPOUTIAN 

IS A NOBEL PRIZE WINNER
American-Armenian molecular biologist-neurologist, Nobel Prize 

winner Ardem Patapoutian was awarded the prize in the field of 
physiology and medicine in 2021 for his joint work called "Discov-
ery of  Thermo and touch receptors” carried out with an American 
scientist, physiologist David Julius.

The 2021 Nobel Prize is for a prize of 10 million Swedish krona 
(about $ 1.1 million).

Neurologist Ardem Patapoutian is also a recipient of the pres-
tigious Kavli Award, which he was awarded for his research of 
the effects of pressure of the human body on the cardio cells and 
other organs.

It must be emphasized that the winner of the Nobel Prize in 
Medicine Ardem Patapoutian is a partner of the "Cobrain" (CO-
BRAIN-Armenia) program. On May 23, 2016, he was hosted in our 
university. His first lecture in Armenia was "Perception of Touch. 
How We Feel the Temperature and the Pressure. ”

It should be noted that the first Armenian to re-
ceive the Nobel Prize was Armenian-American cli-
matologist Dork Sahakyan.
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Student's Corner

Armenia is a second home-
land for Rama Krishna Na-
tarajan, like for many other 
YSMU graduates.

The 24-year-old future an-
esthesiologist graduated from 
the Faculty of General Medi-
cine of the medical university. 
He chose one of the most dif-
ficult, responsible and, at the 
same time, demanded fields 
of medicine, first of all, with 
a great desire to help people.

Rama is from Aranthangi, Tamil Nadu, India.
“When I was young, there were no proper 

medical facilities to be afforded by poor people 
in my locality. It melted my heart and made 
me to decide to become a doctor to serve the 
poor's needs”, he tells.

After completing the intermediate school, 
Rama started searching for best medical uni-
versities in the world. During that time his 
friend shared information about YSMU, and  
he got very much interested.

Rama likes Armenia and Armenian people a 
bunch. “Armenia is like my second home coun-
try. I have spent more than half decade of my 
young life here. Armenia played a major role 
in shaping my life and career. I like Armenian 
hospitality and the way they show their care 
and love towards people”, he emphasizes.

YSMU international graduate also liked the 
education at the medical university a lot. “We 
got really connected with professors, and they 
taught us very well. I liked the way they al-
lowed us to handle and manage clinical cas-
es”, Rama adds.

To become a good doctor and to achieve 
something in the field of medicine, he advises 
to practice patience, hard work, to follow lec-
turers’ advice and  not to judge any patient’s 
desire.

THE FUTURE 
DOCTOR 

INTENDS TO HELP 
HIS COMMUNITY 

IN INDIA
Indian student Raksha Anand  

has always dreamt of becoming a 
doctor since her school days. Rak-
sha is a 3rd year student at Yere-
van State Medical University, the 
Faculty of General Medicine. The 
21-year-old future cardiothoracic 
surgeon is also a member of the 
Council of international students of 
YSMU Students’ Parliament. 

Raksha was born in Bangalore, a 
city in south India.

“Since childhood, I have been a 
very ambitious and driven person. I 
thrive on challenges and constantly set goals for myself. I always 
look for an opportunity to do better and achieve success. I have 
always been interested in science and Indian classical music. I 
am also a guitarist and an Indian classical vocalist”, she tells.

Being a medical doctor, according to Raksha, is really great. “It 
is stimulating and interesting. Doctors get to witness humanity 
at its very best, although this field is full of hardship and chal-
lenges. As I grew up, I was more worried about the hardships 
and challenges of this field and was on the verge of giving up on 
my dream of being a doctor. But the almighty God has his ways. 
In India, as a part of a student scientific research group from 
my last year of school, we visited a very famous mental health 
and neurosciences hospital "NIMHANS" to see various people 
with mental disorders and disabilities. It was here that I realized 
that the medical field was a thousand folds more interesting and 
heart whelming than the hardships of this field. And, finally, here 
I am at Yerevan State Medical University, pursuing MBBS”, she 
says.

The main reason for Raksha to choose YSMU is that this med-
ical institution has been very well recognized by leading interna-
tional organizations. “To add to the greatness of the institution is 
its location. It Is located in this very beautiful country "ARMENIA" 
in the capital city YEREVAN. The love, homeliness, equality and 
safety offered by this country and its people is just incredible! If 
given a chance, I would love to stay and work in this magnificent 
city as a doctor”, she hopes.

From her point of view, great communication skills, great work 
ethic, good leadership qualities and compassion are very import-
ant to become a good doctor and to have a successful career. 
“Life is the biggest gift, and we as doctors are the people who 
have the ability to help every individual preserve this gift in its 
best condition. Every patient looks up to a doctor with utmost 
trust and belief. So, we must strive hard to pursue our passion 
with complete knowledge and excellence to keep up with the 
hopes of our patients and to save numerous lives from disease, 
death and danger”, future cardiothoracic surgeon concludes.

FOR YSMU INDIAN 
STUDENT THE 

INTEREST IN MEDICAL 
FIELD OUTWEIGHS ITS 

HARDSHIPS



Նարեկ Ամիրյան․ սպիտակ բանակի մարտիկ

ԵՊԲՀ սովորող Նարեկ Ամիրյանը պատերազմի օրերին մեծ պատասխանատվությամբ 

հայրենիքի պաշտպանների կողքին էր: 

Նկարում՝ «Սպիտակ բանակի զինվորը» երկար ընդմիջումից հետո առաջին 

անգամ նվագում է հարազատ բուհում: 


