Սեպտեմբեր
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ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«...ԵՊԲՀ-ի
լավագույն
պարգևը
մարդիկ են...».
ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒՍԱՋՅԱՆ
Հարցազրույցը՝ 42-43 էջերում

Բարի գալուստ

Այս համարում

Միասին ստեղծենք 21-րդ դարին հարիր համալսարան.
ԵՊԲՀ-ում դիմավորեցին ապագա բժիշկներին

4

Ժամանակակից, զարգացող աշխարհում գիտելիքն
ամենամեծ կապիտալն է

5

Ավարտական
Հաջողությունն ընտրում է պատրաստվածներին.
շրջանավարտները Հիպոկրատի երդում տվեցին

6-9

Խիստ պատասխանատու է ծառայել կրկնակի՝ Հիպոկրատի և
զինվորական ծառայության երդման ներքո

10-12

Պրոֆեսորադասախոսական կազմն արժանացավ ՀՀ ՊՆ պարգևների

13

Կարմիր դիպլոմներ՝ բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտներին

14

Դեղագիտական ֆակուլտետի շրջանավարտները
ստացան ավարտական դիպլոմն երը

15

Դիպլոմներ՝ «Բուժհաստությունների կառավարում» ծրագրի մագիստրոսներին

16-17

Գիտություն
ԵՊԲՀ գիտնականները՝ խոշոր դրամաշնորհի հաղթող

18

Գիտության ոլորտում թեժ նորությունները շարունակվում են

19

Կրթություն
Ֆարմացիայի մագիստրոսները մասնակցեցին Համառուսական
միջբուհական GxP գագաթնաժողովին

20

Միջազգային աշխատաժողով՝ նվիրված որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի հիմն ախնդիրներին և մարտահրավերներին

21

Հերթական փորձարարական վիրահատությունը՝ օպերատիվ
վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում

22

Արցախի շուրջ 150 մանկավարժ մասնակցել է ԵՊԲՀ-ի
առաջին բուժօգնության ծրագրին

23

Հեռավար ուսուցումը՝ կրթության ժամանակակից գործիք

24

«1+2» ծրագրով ինտերնատուրայում սովորողները զինվորական երդում տվեցին

25

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող՝

ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 52 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Կլինիկական
Միքայելյան հիվանդանոցում կիրականացվի կծվածքի
շեղումն երի եզակի վիրահատական բուժում

26

Ամառային ճամբար՝ շաքարային դիաբետ ունեցող 35 երեխայի համար

27

Ճառագայթային ախտորոշման եղանակի ընտրությունը ճշգրիտ
բուժման գրավականն է

28

Երևան-Կապան, Կապան-Երևան՝ 12 ժամ, արդյունքում՝
փրկված նորածնի կյանք

29

ԵՊԲՀ հյուրեր
ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր, արյունաբան և ուռուցքաբան Սաադ Քենդերյանը
ծանոթացավ համալսարանի կրթական և գիտական գործունեությանը

30

Համագործակցություն ամերիկյան առաջատար բժշկական կենտրոնի հետ

30

ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսորը կաջակցի նյարդաբանության ոլորտի զարգացմանն ու
երիտասարդ մասնագետներին առաջնորդելու հարցում

31

Բժշկի ուղին
Բժշկագիտության լեզվի նվիրյալը

32-35

Իրադարձություն
Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունը կրող լսարան և գրադարան՝ 
Զինվորի տանը

36

Կմեկնարկի բժշկական հաղորդաշար՝ «Հերացի Լաբ»

37

Համագործակցություն՝ Կոպենհագենի համալսարանի հետ

37

FMGE քննություն հանձնելու վիճակագրությամբ բժշկականը լավագույնների
առաջին եռյակում է

38

Թեհրանում կտեղադրվի Մխիթար Հերացու արձանը

38

Մրցանակ՝ «Օտարերկրյա լավագույն բժշկական
համալսարան հնդիկների համար» անվանակարգում

39

Անցկացվեց «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» մրցույթի Հայաստանի
երիտասարդական առաջնությունը

39

Հարցազրույց
Երիտասարդ հետազոտողները նոր նախաձեռնություններով
հարուստ «թեժ» համալսարանական ամառ են խոստացել

40-41

Ուսանողի անկյուն
«...ԵՊԲՀ-ի լավագույն պարգևը մարդիկ են...». Ամալյա Մանուսաջյան
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Պառավաքար գյուղի
բժշկական մայր բուհի այս տարվա միակ ուսանողը Գերասիմ Մարգարյանն է
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42-43
44
45-51

 ԻԱՍԻՆ ՍՏԵՂԾԵՆՔ 21-ՐԴ
Մ
ԴԱՐԻՆ ՀԱՐԻՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.
ԵՊԲՀ-ՈւՄ ԴԻՄԱՎՈՐԵՑԻՆ
ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ
ԵՊԲՀ-ում օրը տոնական էր: Վաղ առավոտից այստեղ էին հավաքվել
բժշկական համալսարան ընդունված թվով 646 առաջին կուրսեցիները:
Ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական, դեղագիտության և
ռազմաբժշկության ֆակուլտետներ ընդունված ապագա բժիշկներին,
հերթով այցելելով տարբեր լսարաններ, ողջունեց ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը:
«Մեզ համար այսօրը շատ հիշարժան է, մեր մեծ ընտանիքը համալր
վում է նոր ապագա բժիշկներով, նոր ուսանողներով: Համոզված եմ ձեզ
համար ևս այսօրը շատ վճռորոշ է, բացի այն, որ դուք հաղթահարելով
դժվար քննությունները ընդունվել եք ԵՊԲՀ, դուք պետք է դեռևս անցնեք
դժվարին 6 տարիներ, որոնք ավելի կմիավորեն ձեզ»,-ասաց ԵՊԲՀ ռեկ
տորը՝ նշելով, որ շատ ուրախ է ապագա բժիշկներին ողջունել համալսա
րանի 100-ամյակի շեմին:
Արմեն Մուրադյանի հավելմամբ՝ ԵՊԲՀ-ն արդեն 100 տարի ամբող
ջովին իր վրա է վերցրել մեր ժողովրդի առողջական խնդիրները, 100
տարի շարունակ կերտել ու պատրաստել է մասնագետներ, ովքեր
տարբեր փորձություններում կարողացել են մարդկանց բժշկական օգ
նություն ցուցաբերել:
«Դուք մտնում եք մի ընտանիք, որտեղ առանց զգացմունքային գոր
ծակցի չեք կարողանալու հաղթահարել բժշկին վայել դժվար կեցված
քը, լուսավորչի և քաղաքացու բարձր կոչումը:
Օրեր անց մեր համալսարանի դրոշի վրա զետեղվելու են բոլոր
շրջանավարտների անունները՝ ներառյալ այս տարվա առաջին կուր
սեցիների: Մենք կարող ենք իրար հետ ստեղծել 21-րդ դարին հարիր
համալսարան: Երբեք ձեզ մի դիտարկեք որպես սովորողներ,
որոնք առանց իրավունքների և զգացմունքերի պետք է այցելեն և
լրացնեն իրենց ժամերը: Սիրեք և պահպանեք ձեր բուհը», -հավե
լեց ԵՊԲՀ ռեկտորը:
Ապագա բժիշկներին ողջունեցին նաև ֆակուլտետների դե
կանները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայա
ցուցիչներ՝ շեշտելով, որ մասնագիտական բարդ ու պատասխա
նատու ճանապարհին նրանք կոչված են ապաքինելու և փրկելու
մարդկային կյանքեր:
Ֆակուլտետի դեկանների կողմից առաջին կուրսեցիներին
ներկայացվեցին նաև բժշկական համալսարանի պատմությու
նը, ունեցած ձեռքբերում
ն երը, կատարված և կատարվող աշխա
տանքները, ուսում
ն ական գործընթացներին վերաբերող նրբութ
յունները և այլ մանրամասներ:

4

Բարի գալուստ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ, ԶԱՐԳԱՑՈՂ
ԱՇԽԱՐՀՈւՄ ԳԻՏԵԼԻՔՆ
ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԿԱՊԻՏԱԼՆ Է
Սիրելի սովորողնե՛ր, ապագա բժիշկնե՛ր, կրթության բնա
գավառի ներկայացուցիչնե՛ր, սրտանց շնորհավորում եմ
ձեզ սեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ:
Մաղթում եմ հաջողություններով ու նվաճում
ն երով լի ուսում
նական տարի:
Ժամանակակից, զարգացող աշխարհում գիտելիքն ամե
նամեծ կապիտալն է, ուստի որակյալ կրթությունը, մրցունակ
մասնագետը 100-ամյա պատմություն ունեցող Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
անփոփոխ առաքելությունն է:
Առանձնակի ջերմությամբ ողջունում եմ առաջին կուրսեցի
ներին, որոնք կհամալրեն ապագա բժիշկների շարքերը:
Սիրելի ուսանողնե՛ր, այսօր դուք դառնում եք մեկդարյա
ճանապարհ անցած կրթական դարբնոցի մի մասը, որն իր
հարուստ պատմությամբ ու ավանդույթներով շարունակում է
պահանջատեր լինել՝ որակյալ բժիշկ-մասնագետների պատ
րաստման հարցում:
Բժշկական համալսարանն իր ողջ ներուժով կշարունակի
կատարելագործել կրթական համակարգը, ուղղորդվելով՝ «Դեպի մի
ջազգայնացում» սկզբունքով:
Սեպտեմբերի 1-ն ազդարարում է ինչպես նոր ուսում
ն ական տա
րին, այնպես էլ տալիս է լայն հնարավորություն՝ նորանոր ծրագրերի
իրականացման, հարուստ գիտելիքներ ամբարելու, մասնագիտա
կան հմտությունները խորացնելու համար: Ուստի ցանկանում եմ, որ
լավ բժիշկ դառնալու պատասխանատու ճանապարհին լինեք աշխա
տասեր, նախաձեռնող, նպատակասլաց և ջանք չխնայեք՝ կրթվելու և
մասնագիտանալու կարևոր գործում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր
ԱՐՄԵՆ ՄՈւՐԱԴՅԱՆ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆՏՐՈՒՄ
Է ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻՆ.
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՀԻՊՈԿՐԱՏԻ
ԵՐԴՈՒՄ ՏՎԵՑԻՆ
12.07.2019
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի գիտական խորհրդի հանդի
սավոր նիստը նշանավորվեց շրջանավարտների
Հիպոկրատի երդումով:
ԵՊԲՀ 923 շրջանավարտ երդվեց հավատա
րիմ մնալ բժշկի կոչմանը՝ հպարտությամբ կրելով
բժշկական սպիտակ համազգեստը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանն իր
խոսքն ուղղելով շրջանավարտներին՝ նշեց, որ այս
օրը հիշարժան ու խորհրդանշական է: «Ես ցանկա
նում եմ, որ երջանիկ լինեք՝ հիշելով, որ «Հերացի»
անունը կրող բուհի շրջանավարտ եք: Ունենաք հո
գեկան անդորր այլոց հոգսը կիսելու համար, եղեք
առողջ, որ անպակաս հոգատարությամբ վերաբե
րեք ձեր հիվանդներին, ինչպես նաև բարեկեցիկ,
քանի որ ձեր ճանապարհը չպետք է լինի նյութա
պաշտության դաշտում, այլ ծառայեք հասարակութ
յանը»,-ասաց ռեկտորը՝ խորհուրդ տալով չմոռանալ
ուսուցիչներին և համալսարանը:
ԵՊԲՀ շրջանավարտներն իրենց ողջույնի խոս
քում նշեցին, որ բոլորի ջանքերի համատեղումը հե
նասյուն կհանդիսանա ոչ միայն բժշկության, այլև
առողջապահական խնդիրների լուծման համար:
Ավարտական քննությունները հաղթահարած ու
սանողները շնորհակալական խոսք ուղղեցին բոլոր
նրանց, ովքեր մարմ
ն ավորում են այն ամենը, ինչը
կրում է «Բժշկական համալսարան» բարձր անունը:
Նրանք հպարտությամբ շեշտեցին, որ բուհի պրո
ֆեսորներն ու դասախոսները կրթելով՝ փոխանցել
են գիտելիքներ, հմտություններ, բժշկական էթիկա
յի նորմեր՝ բացելով նոր հորիզոններ, որ
տեղ պետք է շարունակել մասնագիտա
նալ ու կատարելագործվել ողջ կյանքում,
քանի որ հաջողությունն ընտրում է պատ
րաստվածներին:
ԵՊԲՀ շրջանավարտների ավարտա
կան երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց
տեսաֆիլմ, որտեղ դասախոսներն ու ու
սանողները պատմում էին միասին ան
ցած ճանապարհի մասին:
Ողջունելով ապագա գործընկերներին՝
անվանի սրտաբան Միքայել Ադամյանն
ընգծեց, որ այսօր բացվում են նոր դռներ,
քանի որ յուրաքանչյուրը պետք է ընտրի
նեղ մասնագիտացում, որն ամբողջ կյան
քի ընթացքում կուղղորդի նրանց: «Ձեզ
սպասում է բարդ ճանապարհ: Մաղթում
եմ, որ այն անցնեք պատվով ու ազնիվ,
քանի որ մարդկանց վստահությունը կա
րելի է նվաճել միայն մասնագիտական
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բարձր հմտություններով ու ճիշտ շփվելու կարողութ
յամբ»,-ասաց նա՝ վստահություն հայտնելով, որ այս
սերնդի օգնությամբ հնարավոր կլինի լուծել բժշկութ
յան առաջ կանգնած բազմաթիվ խնդիրներ: ԵՊԲՀ
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահան Արծ
րունին փաստեց, որ ԵՊԲՀ յուրաքանչյուր շրջանա
վարտ բուհի հետ կապված է ճակատագրով: «Բուհը
ձեզ տվել է ամեն ինչ, որպեսզի դուք մտնեք հասարա
կություն և օգտակար լինեք ինչպես ժողովրդին, ձեր
ընտանիքներին, այնպես էլ մեր պետությանը»,- ասաց
նա՝ շրջանավարտներին մաղթելով մասնագիտական
նվաճում
ն եր: Բարձր տրամադրություն փոխանցելով
ներկաներին՝ ԵՊԲՀ նախկին շրջանավարտ Արամ
MP3-ը մաղ
թեց, որ լավ մաս
նա
գետ ու բժիշկ դառ
նա այս ուղին բռնած յուրաքանչյուր շրջանավարտ:
Միջոցառմանն իրենց ակտիվությամբ առանձ
նացան ԵՊԲՀ հնդիկ շրջանավարտները՝ ազ
գային պարերի միջոցով ողջունելով ներկանե
րին:
Երեկոն եզրափակեցին 100-ամյա պատմութ
յուն ունեցող բուհի ավագ սերնդի ներկայա
ցուցիչները, ովքեր ավելի քան կես դար առաջ
ավարտել են բժշկական բուհը, սակայն շարու
նակում են լինել ակունքներում՝ կրթելով ապա
գա բժիշկներին:
Գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստը
շարունակվեց «Հերացի» թիվ 1 համալսարա
նական հիվանդանոցային համալիրի պատ
մական շենքի բակում, որտեղ կայացավ ԵՊԲՀ
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 25-ամյակին
նվիրված տոնակատարությունը, ինչպես նաև,
ավանդույթի համաձայն, ԵՊԲՀ անվանական
կրթաթոշակառուներն ու ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի շրջանավարտ կուրսանտները
ստացան իրենց ավարտական դիպլոմ
ն ե
րը:

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԻ ՀԻՇԱՐԺԱՆ
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ՊԱՀԵՐԸ՝ ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺՈՒՄ

 ԻՍՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է
Խ
ԾԱՌԱՅԵԼ ԿՐԿՆԱԿԻ՝ Հ
 ԻՊՈԿՐԱՏԻ
ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԴՄԱՆ ՆԵՐՔՈ
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային
համալիրի պատմական շենքի բակում տեղի ունեցավ ԵՊԲՀ
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 25-ամյակին նվիրված տոնա
կատարությունը, որը մեկնարկեց ՀՀ զինված ուժերի գլխա
վոր շտաբի հատուկ զինվորական նվագախմբի քայլերթով:
Այս խորհրդանշական օրը՝ գիտական խորհրդի հանդիսա
վոր նիստին, բժշկական համալսարանի անվանական կրթա
թոշակառուներն ու ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանա
վարտ կուրսանտները, ավանդույթի համաձայն, Հիպոկրատի
երդում տալով՝ ստացան իրենց ավարտական դիպլոմ
ն երը՝
թևակոխելով կյանքի նոր՝ մասնագիտական փուլ:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով՝ խիստ խորհր
դանշական է ավարտել բժշկական համալսարանն ու կրել
զինվորական համազգեստ, խիստ պատասխանատու է
ծառայել կրկնակի՝ Հիպոկրատի և զինվորական ծառա
յության երդման ներքո: «Այս մարդիկ աներկբա ուժեղ և
պատասխանատու են, և ես նրանց ցանկանում եմ, որպես
զի պատվով կատարեն իրենց պատասխանատու առաքե
լությունը»,- նշեց ՀՀ վարչապետը:
Անդրադառնալով օտարերկրացի շրջանավարտներին՝
Նիկոլ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նրանք ստացել են
անհրաժեշտ գիտելիքներ, ապրել են հարազատ միջա
վայրում և այսուհետև կդառնան ՀՀ դեսպաններն իրենց
երկրներում՝ հասնելով այնպիսի հաջողությունների, որով
կհպարտանան ինչպես հարազատներն ու բարեկամ
ն երը,
այնպես էլ հայ ժողովուրդը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ բժշկական
համալսարանն այսօր միակ ամենահաջողված պետական
բուհն է, որն արտահայտում է բարձրագույն կրթական
համակարգի ապագայի վերաբերյալ պետության պատ
կերացումը: «Հույս ունեմ, որ միջազգայնացման ուղին
բռնած ԵՊԲՀ-ն կընդլայնի իր այս փորձը, որին կհետևեն
Հայաստանի մյուս բուհերը՝ գրավիչ դառնալով օտարերկ
րացի ուսանողների համար:
Վարչապետի խոսքով՝ յուրաքանչյուր քաղաքա
ցի պետք է զգա, որ բժշկական ծառայությունները
հասանելի են իրեն, և այդպես լինի իրականում:
«Ինչպես տեսնում եք՝ մեր կառավարության հա
մար սա առաջնահերթություն է, որպեսզի որևէ
քաղաքացի որևէ առողջապահական հիմ
ն արկից
ձեռնունայն հետ չվերադառնա: Ես ցանկանում եմ,
որ մենք միասին կարողանանք ստեղծել այնպիսի
իրավիճակ, որ յուրաքանչյուր բժշկի ձեռքը մշտա
պես պարզված լինի և օգնության պատրաստ՝ ոչ
միայն դե յուրե, այլ նաև դե ֆակտո: Սա մեր հա
վաքական գործն է, որը մենք պետք է անենք»,համոզմունք հայտնեց վարչապետը:
Միջոցառմանը ներկա ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանին, նախարարներին իրավապահ մար
մինների ներկայացուցիչներին, դեսպաններին,
հայրենիքի պաշտպաններին, անվանի ու ապա
գա բժիշկներին և միջոցառման մասնակիցներին
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ողջունելով՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը
շնորհավորեց շրջանավարտներին՝ 100-ամյա պատմություն
ունեցող քաղաքային հիվանդանոցի շենքի առջև բժշկին հա
րիր երդում տալու կապակցությամբ: «Այս շենքը մեր պատ
մական հիշողությունն է, այն ոչ միայն բժշկական դարբնոց
է, այլև ռազմական փառքի հիշողության կրողը, քանի որ
այստեղ բուժվել ու բուժվում են ազգի հերոսները»,-ասաց
ռեկտորը՝ հիշեցնելով «Մի՛ վնասիր» կարգախոսը: Արմեն
Մուրադյանը շրջանավարտներին խորհուրդ տվեց լինել
միշտ առաջինը, քանի որ առաջինն իրավունք չունի սխալ
վել ու վրիպել: Նա գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ
համոզմունք հայտնեց, որ այս շրջանավարտները կդառնան
առաջինը:
Այսօր տարածաշրջանում միայն Հայաստանն ու
Ռուսաստանն ունեն ռազմաբժշկական ֆակուլտետներ, որ
տեղ պատրաստվում են հայրենիքի համար կարևոր նշա
նակություն ունեցող մասնագետներ՝ ռազմական բժիշկ
ներ: Նրանց կրթող դարբնոցը՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական
ֆակուլտետը 25 տարեկան է:
ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հա
մոզմունք հայտնեց, որ ԵՊԲՀ շրջանավարտներն անելու
են առավելը՝ քան հնարավոր է: «Ձեզանից մեծ սպասում
ներ ունենք»,-ասաց նախարարը՝ շնորհավորելով շրջա
նավարտներին՝ ավարտելու, ինչպես նաև ռազմաբժշկա
կան ֆակուլտետի ստեղծման 25-ամյակի առիթով: Դավիթ
Տոնոյանի հրամանով՝ ՀՀ ՊՆ-ի հետ երկարատև համա
գործակցության, ռազմաբժշկական կրթության ու գիտութ
յան զարգացման գործում ներդրած ավանադի համար
ԵՊԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծ թվով ներ
կայացուցիչներ խրախուսվեցին պատվոգրերով, հուշան
վերներով, հուշամեդալներով ու մեդալներով: Գիտական
խորհրդի որոշմամբ՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետի ստեղծման 25-ամյակի, ռազմաբժշկական
կրթության զարգացման գործում մեծ ավանդի համար
ՀՀ ՊՆ նախարար Դավիթ Տոնոյանին շնորհվեց Մխի
թար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի առաջին աստիճանի շքանշան:
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտ
րոնի ստեղծման, զարգացման, վիրավոր զինվորների
առողջության վերականգնման գործում ցուցաբերած
արդյունավետ գործունեության համար առաջին աս
տիճանի շքանշանի արժանացավ կենտրոնի տնօրեն
Հայկուհի Մինասյանը:
ԵՊԲՀ-ն մշտապես պարտավորված է մեծարել
սխրանքներ կատարած մարդկանց: «Հերացու» անվան
ոսկե և արծաթե հուշամեդալների արժանացան հայրե
նիքին տարիներ շարունակ ծառայած անվանի բժիշկ
ներ, որոնք կրելով բժշկի վեհ կոչումն՝ օրինակ են յուրա
քանչյուր շրջանավարտի համար:
Ավանդույթի համաձայն՝ ամեն
տարի ԵՊԲՀ-ն հաշվետվություն
է ներկայացնում երկրի ղեկավա
րությանը: Այդ առիթով նշվեց, որ
միջազգային կրթական օջախ լի
նելու ավանդույթին հավատարիմ՝
բժշկական բուհը 2018-2019 ուսում
նական տարում ընդունել է 1200
ու
սա
նող, ո
րոնց թվում` 36 երկր
ներից 300-ից ավելի օտարերկրա
ցիների: Նշված ժամանակահատ
վածում մանագիտական կյանք է
ճանապարհվել 1008 ուսանող: Ար
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դիականացնելով բժշկական սիմուլյացիոն կենտրոնները՝
հաջողվել է սովորողների առաջադիմությունը բարձրացնել
4,7 տոկոսով: Բազմաթիվ ձեռքբերում
ն երի կողքին արժա
նի է հիշատակել գիտության բնագավառում Հայաստանի և
ԵՊԲՀ-ի հաջողությունը՝ HORIZON 2020 TWINNING ծրագ
րում հաղթող ճանաչվելու փաստը և 1 միլիոն դոլարի դրա
մաշնորհի արժանանալը: Բժշկական համալսարանը ստացել
է նաև միջազգային ինստիտուտցիոնալ հավատարմագ
րում, դարձել է ՀԱՊԿ երկրների ռազմաբժշկական կադրերի
պատրաստման կենտրոն, իսկ ԵՊԲՀ-ի դիպլոմը ճանաչվել է
ևս մեկ երկրի՝ Շրի Լանկայի կողմից:
Կարևորելով միջազգայնացման գործընթացը՝ բժշկական
համալսարանը մեկ տարվա ընթացքում ընդունել և պատվով
ճանապարհել է աշխարհի հայտնի համալսարաններից 35
պրոֆեսորի, 7 պատվավոր դոկտորի և 3 նոբելյան
մրցանակակրի: Ամենօրյա և արգասաբեր աշխա
տանքի շնորհիվ բժշկական բուհն ավելացրել է սե
փական կապիտալը 206 տոկոսով:
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի
խոսքով՝ շուրջ 8000 ուսանողից և 3200 աշխատակ
ցից բաղկացած 11000 հոգանոց առողջ ընտանիքով
այս ամենը կյանքի է կոչվել ընդամենը 365 օրում:
«Շարունակելով ներդնել եռանդ ու ջանքեր՝ 365 օր
անց մենք կունենանք հիմ
ն անորոգված մարզա
դահլիճ, կեսդարյա պատմություն ունեցող պատե
րին կտանք նոր շունչ, մեր ձեռ
քե
րով կկա
ռու
ցենք
բժիշկների պուրակը, կներդնենք գերժամանակա
կից կրթական տեխնոլոգիաներ, կընդլայնենք աշ
խարհագրությունը՝ միջազգային գիտական հար
թակում գրավելով ուրույն տեղ, համալսարանական
հիվանդանոցները կհագեցենենք ժամանակակից
սարքավորում
ն երով, ինչպես նաև կկենտրոնանանք
մանկաբուժության խնդիրների վրա»,- ասաց
ԵՊԲՀ ռեկտորն՝ ավելացնելով, որ ԵՊԲՀ-ն
շարունակելու է ժպիտով, սրտով, հոգով և
եռանդով կրթել նոր սերնդին և առողջացնել
մարդկանց:
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
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ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱՎ ՀՀ ՊՆ
ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ
ՀՀ պաշտպանության նախարության և բժշկական հա
մալսարանի ամուր փոխգործակցության շնորհիվ իրա
կանություն են դառնում մեր երկրի համար կարևոր նշա
նակություն ունեցող մի շարք ծրագրեր՝ հզոր բանակ,
հաղթանակած Հայաստան, առողջ զինվոր ու հասարա
կություն սկզբունքով:
ՀՀ ՊՆ-ի հետ երկարատև համագործակցության, ռազ
մաբժշկական կրթության ու գիտության զարգացման
գործում ներդրած ավանդի համար փառահեղ բժիշկներ
և ռազմական բժիշկներ կրթած ԵՊԲՀ պրոֆեսորադա
սախոսական կազմը խրախուսվեց՝ ՀՀ պաշտպանութ
յան նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրամանով:
Պաշտպանության նախարարության պատվոգրով
պարգևատրվեց ԵՊԲՀ հյուսվածաբանության ամբիոնի
պրոֆեսոր, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե
սոր Արտաշես Ազնաուրյանը: ՀՀ զիված ուժերի զինանշա
նի, խորհրդանշական նվերի արժանացավ ԵՊԲՀ ռեկտո
րի խորհրդական, բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը պարգ
ևատրվեց հուշանվեր-դաշույնով, ոսկեպատ հուշամեդալ
ների լրակազմով՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական կրթագիտա
կան կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գալստյանը:
«Վազգեն Սարգսյան» մեդալի արժանացավ ԵՊԲՀ ու
սում
ն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, հիգիե
նայի և էկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Լարիսա Ավետիսյա
նը:
«Ծովակալ Իսակով» մեդալով պարգևատրվեցին
ԵՊԲՀ նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկա
կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դրաստամատ
Խուդավերդյանը, բժշկական մանրէաբանության, իմու
նաբանության և վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ,
բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադի
միր Շեկոյանը, ինչպես նաև՝ նորմալ անատոմիայի ամ
բիոնի վարիչ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դե
կան Կարինե Բարոյանը:

ԿԱՐՄԻՐ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ՝
ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՄԲ
ԱՎԱՐՏԱԾ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի՝ բարձր առաջադիմություն ունեցող 53
շրջանավարտներ կարմիր դիպլոմ
ն եր ստացան 100-ամ
յա պատմություն ունեցող քաղաքային հիվանդանոցի
շենքում բացված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի
անվան լսարանում:
Կարմիր դիպլոմ
ն երը շրջանավարտներին հանդիսա
վորությամբ հանձնեցին անվանի պրոֆեսորները, սիր
ված դասախոսներն ու ֆակուլտետների դեկանները:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ ավար
տական քննությունները սկզբունքային և առանցքային
նշանակություն ունեն, ևարվել է ամեն ինչ, որ դրանք
համապատասխանեն միջազգային չափորոշիչներին:
«
Մենք պետք է կա
րո
ղա
նանք հան
գիստ խղճով ձեզ
գործընկերներ կոչել և վստահ լինել, որ կարող եք իրա
կանացնել այն բոլոր նպատակներն, ինչի համար
անցել եք այս դժվարին ճանապարհը»,- ասաց ռեկ
տորն՝ ընդգծելով, որ բժշկի համար վստահություն
առաջացնելը մեծ պատիվ է, իսկ այդ վստահությունն
արդարացնելը՝ պարտականություն:
Արմեն Մուրադյանը հույս հայտնեց, որ այսպի
սի ավանդույթները կգեղեցկացնեն բժշկական հա
մալսարանի պատմությունը և հիշարժան կլինեն
բժշկական բուհն ավարտած յուրաքանչյուր ուսանո
ղի համար: «Այսօր տեղի կունենա նաև ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետի 25-ամյակին նվիրված
տոնակատարությունը, ինչպես նաև, ավանդույթի
համաձայն, ԵՊԲՀ անվանական կրթաթոշակառու
ներն ու ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանա
վարտ կուրսանտները կստանան իրենց ավարտա
կան դիպլոմ
ն երը: Կեցցե՛ք դուք, որ արժանացաք
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի կարմիր դիպլոմ
ն ե
րի»,- ասաց ռեկտորը՝ համոզմունք
հայտնելով, որ ԵՊԲՀ յուրաքանչյուր
շրջանավարտ նվիրվածությամբ կիրա
կանացնի իր առաքելությունը:
100-ամյա բուհի կայացման ու հաջո
ղությունների ակունքներում կանգնած
ուսուցիչների խորհրդի համաձայն՝
ամեն նոր սերունդ պարտավոր է լավը
լինել նախորդից, և այսօրվա սերունդն
այդպիսի մեծ առաքելություն ունի:
Բուհի նվիրյալները բարձր առաջադի
մությամբ ավարտած ապագա բժիշկ
ներին կոչ արեցին նայել միայն առաջ,
քանի որ բժշկությունը հիմնված է փոր
ձի, ինչպես նաև զարգացող գիտելիք
ների վրա: «Միշտ առաջնորդվեք «Մի՛
վնասիր» սկզբունքով: Իսկ դա հնարա
վոր է, եթե ունեք պատվարժան ուսու
ցիչներ և գիտելիքներ»,- եզրափակեց
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:
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ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրիա
տի շրջանավարտներն ստացան ավարտական դիպ
լոմ
ներ:
Դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան Բագրատ
Ենոքյանը, նախքան դիպլոմ
ն երի հանձնումը, շնոր
հավորեց շրջանավարտներին՝ նշելով, որ նրանք դեռ
երկար ճանապարհ ունեն անցնելու. «Բավականին եր
կար, դժվար ճանապարհ անցնելուց հետո այսօր ստա
նում եք բակալավրի որակավորմամբ «Ֆարմացիա»
մասնագիտությամբ ձեր ավարտական դիպլոմ
ն երը:
Նման ձևակերպմամբ առաջին անգամ են դիպլոմ
ն եր
տրվում: Բայց պետք է նշեմ, որ սրանով չի ավարտվում
ձեր ուսուցման ընթացքը, դուք ընտրել եք այնպիսի
մասնագիտություն, որը սրընթաց զարգացում է ապ
րում, և անընդհատ պետք է կատարելագործեք ձեր գի
տելիքները» ,-ասաց նա:
Բազմաթիվ շնորհավորական ելույթների թվում
դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Հակոբ
Թոփչյանը նշեց, որ դեղագետ լինելը մեծ պարտակա
նություն է, և ուրախ կլինի շրջանավարտներին տեսնել
Հայաստանում դեղերի ոլորտի զարգացման մեջ. «Դուք
ձեռք եք բերել բավական լուրջ մասնագիտութուն, որը
գտնվում է բժշկի և հիվանդի մեջտեղում» ,-հավելեց
նա:
Շրջանավարտներն իրենց հերթին հանդես եկան
ելույթով ՝ շնորհակալություն հայտնելով դեղագիտա
կան ֆակուլտետի դեկանին, դասախոսական ողջ անձ
նակազմին՝ գիտելիքներով կիսվելու, խորհուրդներով
մշտապես իրենց կողքին լինելու համար:

ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ՝
«ԲՈՒԺՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԻՆ
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի
Ռոբերտ Աբաջյանի անվան լսարանում այսօր տեղի ունեցավ
«Բուժհաստատությունների կառավարում» (MBA in Health Care
Management) մագիստրոսական ծրագրի երկրորդ շրջանավարտ
ների ավարտական դիպլոմ
ն երի հանձնման արարողությունը։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը շնորհավորելով շրջանա
վարտներին՝ նշեց, որ այս ոլորտում կադրերի պատրաստումը
կարևոր խնդիր է լուծում մեր երկրում: «Կառավարման մագիստ
րոս որակավորումը միջազգային դաշտում բարձր ճանաչելիութ
յուն ունի»,- ասաց ռեկտորը՝ ընդգծելով ՀՀ կրթության, գիտութ
յան, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ մասնավորապես
նախարար Արայիկ Հարությունյանի աջակցությունը կրթական
ծրագիրն իրականացնելու լիցենզիա տրամադրելու հարցում:
Արմեն Մուրադյանը կոչ արեց շրջանավարտներին ծառայել
ժողովրդին՝ անկախ այն բանից կաշխատեն պետական, թե
մասնավոր հատվածում:
ԵՊԲՀ-ի հետ համատեղ «Բուժհաստատությունների կա
ռավարում» մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող
«Մենեջմենթ Միքս» խորհրդատվական ընկերության նախա
գահ Րաֆֆի Սեմերջյանը, ողջունելով 25 մագիստրոսներին,
ի պատիվ ԵՊԲՀ-ի 100-ամյակի՝ նրանց կոչեց 100-ամյակի
շրջանավարտներ: «Մենեջմենթ Միքս» խորհրդատվական
ընկերության նախագահը շնորհակալական խոսք ուղղեց բու
հի ղեկավարությանը, դասախոսական կազմին, ինչպես նաև
ԿԳՄՍՆ նախարարին որակավորման լիցենզիա ստանալու
գործընթացին նպաստելու համար, քանի որ ԵՊԲՀ առա
ջին բուհն է, որը հնարավորություն է ստացել պատրաստել
այսպիսի որակավորմամբ մասնագետներ: «Շատ մեծ է այն
ընկերությունների և դրանց ղեկավարների դերը, որոնք
վստահում են ԵՊԲՀ-ին և քաջալերում են իրենց աշխա
տակիցներին այս ծրագրին մասնակցելու համար»,- նշեց
նա՝ ավելացնելով, որ ծրագիրը հաջողում է նաև հենց
շրջանավարտների շնորհիվ:
Րաֆֆի Սեմերջյանի խոսքով՝ դիպլոմ
ն երի հանձման
վայրը պատահական չէ ընտրված: «Շատ սիմվոլիկ է, որ
այս կարևոր իրադարձությունն անց է կացվում «Զինվորի
տանը»՝ Ռոբերտ Աբաջյան հերոսի անվան լսարանում»,նշեց նա՝ ընդգծելով, որ ինչպես զինվորն է 24 ժամ ծառա
յում սահմանին՝ պահպանելով մեր խաղաղությունը, այն
պես էլ յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր նպաստը ունենալ՝
ի շահ ժողովրդի, Հայաստանի զարգացման: «Մենեջմենթ
Միքս» խորհրդատվական ընկերության նախագահի կար
ծիքով՝ Հայաստանում կան բոլոր մարտահրավերները
կրթական և առողջապահական ոլորտում բարեփոխում
ներ կատարելու համար:
«Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսական
ծրագրի երկրորդ շրջանավարտներին շնորհավորեց նաև հանրա
յին առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե Հովհաննիսյանը:
Նրա խոսքով՝ ծրագիրը շարունակելու է ընդլայնվել՝ ծառայելով
առողջապահական ոլորտի զարգացմանը՝ դեպի ժամանակակից
ստանդարտներ:
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Ավարտական

ԵՊԲՀ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ՝
ԽՈՇՈՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՂԹՈՂ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարա
նի «Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտութ
յունների գիտակրթական կենտրոն»
դրամաշնորհային ծրագիրը հաղթող
է ճանաչվել Համաշխարհային բանկի
կողմից ֆինանսավորվող «Կրթութ
յան բարելավում» ծրագրի շրջանա
կում, որին կհատկացվի ավելի քան
600 հազար ԱՄՆ դոլար:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկ
տոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Են
կոյանի գլխավորությամբ գործող
Նեյրոգիտության լաբորատորիայի
հենքի վրա կստեղծվի գիտակրթա
կան կենտրոն: Այն, ներառելով գի
տությունը կրթության մեջ, կնպաստի
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համալսարանական կրթության մեջ
գերիշխող ուսուցողական ուղղվա
ծությունից դեպի հետազոտականի
վերափոխման գործընթացին:
Գիտական թիմի ղեկավար, պրո
ռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանի
խոսքով՝ ծրագրի շրջանակում նա
խատեսվում է ժամանակակից և
հզոր ենթակառուցվածքի ստեղծում,
նեյրոգիտության նորարական հե
տազոտությունների զարգացում, ժա
մանակակից հետազոտական մեթոդ
ների դասավանդման ու փոխանցման
հմտությունների ձեռքբերում, վերա
պատրաստված ու բարձր որակավոր
մամբ մասնագետներով համալրում:
«Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտութ
յունների գիտակրթական կենտրո
նի ստեղծ
մամբ ակն
կա
լում ենք նոր
թափ հաղորդել Ալցհեյմերի հիվան
դության, աուտիզմի և կաթվածի ուղ
ղությամբ տարվող ուսում
ն ասիրութ
յուններին՝ բարձրացնելով դրանց
որակը»,-ասաց նա՝ ընդգծելով, որ
դրա արդյունքում հնարավոր կլինի
մեծացնել հետազոտական ուղղվա
ծություն ունեցող անձնակազմի տե
սակարար կշիռը:
Գիտական թիմի ղեկավարը կարևո
րեց նաև ուսանողների ինտեգրումը
գիտահետազոտական աշխատանք
նե
րին, ինչ
պես նաև՝ նրանց շրջա
նում հետազոտական մտածելակեր
պի զարգացումը: «Ուղեղի հիմ
ն արար
հետազոտությունների գիտակրթա
կան կենտրոնի նյութատեխնիկական
բազան հարթակ կծառայի ինչպես
այլ բուհերի ուսանողների, այնպես էլ
գիտահետազոտական կենտրոննե
րի գիտնականների աշխատանքնե
րի համար»,- ասաց նա՝ ավելացնե
լով, որ այս տարի սա երկրորդ խոշոր
հաղթանակն է՝ «Հորիզոն 2020 Twinning» ծրագրից հետո:
Կոնստանտին Ենկոյանի խոսքով՝
միջազգայնացման
գործընթացում
սա լուրջ մար
տահ
րա
վեր է ԵՊԲՀ-ի
համար: «Մեկ-երկու տարի հետո
գիտության մեջ մենք կունենանք շո
շափելի ձեռքբերում
ն եր, որոնք կա
րող ենք ներկայացնել աշխարհին՝
դրան զուգահեռ շարունակելով գի
տութ
յան մեջ մեր կող
մից տար
վող
աշխատանքները՝ միջազգային քար
տեզում տեղորոշելով Հայաստանի

Գիտություն

դերը՝ որպես բժշկագիտության ոլոր
տում լուրջ ձեռքբերում
ն եր ունեցող եր
կիր»,-հավելեց պրոռեկտորը՝ շեշտելով,
որ բժշկական համալսարանը որդեգրել
է քաղաքականություն՝ զարգացնել ու
ղեղի հիմ
ն արար հետազոտությունները՝
արդյունքում ստեղծելով ուղեղի հետազո
տությունների գերազանցության կենտ
րոն:
Կոնստանտին Ենկոյանը նշեց, որ նեյ
րոգիտության լաբորատորիայի ստեղ
ծումը դարձավ զարգացման կորիզը՝
խթանելով երկու խոշոր դրամաշնորհայի
ծրագրերում ԵՊԲՀ-ի հաղթանակը:
Առաջին դրամաշնորհային ծրագի
րը՝ «Հորիզոն 2020 Twinning»-ը, ինչպես
կրթական, գիտական, այնպես էլ քաղա
քական ձեռքբերում է Հայաստանի հա
մար, որին լրացնելու է գալիս երկրորդ՝
«Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտություննե
րի գիտակրթական կենտրոն» ստեղծե
լու դրամաշնորհային ծրագիրը: «Դրանց
մեկտեղումից՝ առաջինի դեպքում կպատ
րաստենք ճիշտ մեթոդաբանությամբ աշ
խատող կադրեր, իսկ երկրորդի արդյուն
քում կհամալրենք նյութատեխնիկական
բազան՝ ձեռք բերելով մեծ թվով սարքա
վորում
ն եր: Սկզբնական փուլում կապա
հովենք սովորողների հոսքը՝ ստեղծե
լով ուսանողական տարածք, որից հետո
նրանք կսովորեն իրականացնել տարբեր
հետազոտություններ»,-ավելացրեց գի
տական թիմի ղեկավարը:
Գիտությունն ու կրթությունը մեկտեղե
լով՝ ԵՊԲՀ-ն պատրաստվում է ստեղծել
նաև հարթակ, որտեղ կիրականացվեն
թիրախային սեմինարներ, քննարկում
ներ ու հանդիպում
ն եր: Այս նախագծի
շրջանակում կթողարկվի նաև հետազո
տական հմտությունների զարգացմանն
ուղղված մի շարք կրթական ծրագրեր և
վերապատրաստում
ն եր:
«Մենք շարունակելու ենք գիտության
զարգացմանն ուղղված մեր ծրագրերը
բոլոր ուղղություններով ՝ ձեռքբերում
ն ե
րին ավելացնելով նորերը»,-եզրափակեց
գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանը:
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

 ԻՏՈՒԹՅԱՆ
Գ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԹԵԺ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ
Օգոստոսի 1-ից ազդեցության գործոն ունեցող պարբերա
կաններում գիտական հոդվածների համար խրախուսում
կստանան նաև ԵՊԲՀ ուսանողները, օրդինատորները և աս
պիրանտները:
Արդեն շուրջ 1.5 տարի գործող ծրագրի նպատակն է խրա
խուսել համալսարանի աշխատակիցներին, այժմ նաև երի
տասարդ հետազոտողներին, իրականացնել հետազոտա
կան աշխատանք և դրանք հրապարակել հեղինակավոր
ամսագրերում՝ այդ կերպ բարձրացնելով համալսարանի հե
ղինակությունը:
Ծրագիրը բարելավելու և ընդլայնելու նպատակով կար
գում իրականացվել են լրացում
ն եր և փոփոխություն
ներ, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝
https://www.ysmu.am/hy/page_list/azdecutyan_gortson_unecogh_parberakannerum_hodvatsneri_tpagrutyan_khrakhusum/:
Մաղթում ենք հետազոտական արդյունավետ տարի։

 ԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԸ
Ֆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ ՀԱՄԱՌՈՒՍԱԿԱՆ
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ
GXP ԳԱԳԱԹՆԱԺՈՂՈՎԻՆ
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի պատվիրակությունը
հուլիսի սկզբին մասնակցեց ՌԴ Յարոսլավլ քաղաքում կա
յացած միջազգային մասնակցությամբ III hամառուսական
միջբուհական GxP գագաթնաժողովին: Դեղագիտության
ոլորտի ամենամյա միջոցառումն այս տարի աննախադեպ
էր տարբեր երկրներից մասնակիցների մեծ թվով: Օլիմ
պիադային մասնակցելու համար դիմել էր ավելի քան 700
ուսանող: Այս տարի լավագույների շարքում մրցութային
փուլ անցավ 343 մասնակից՝ 55 քաղաքների 73 բուհերից,
որոնց թվում՝ սովորողներ ՌԴ-ից, Ասիայից, Աֆրիկայից,
Եվրոպայից, Հյուսիսային Ամերիկայից և ԱՊՀ երկրներից:
ԵՊԲՀ-ից ֆարմացիայի ամբիոնի մագիստրոսներ՝ Էլեն
Սահակյանն ու Մարուսյա Այվազյանը ներկայացրին ֆար
մացիայի ամբիոնում դեղագիտական ֆակուլտետի այլ
մասնագիտական ամբիոնների մասնակցությամբ կա
տարված գիտահետազոտական մագիստրոսական աշ
խատանքները՝ «Կապակցող նյութերի ազդեցությու
նը դեղահատերից պարացետամոլի ձերբազատման
վրա» և «Իզոինդոլի նոր ածանցյալների սինթեզը և
կենսաբանական ակտիվության հետազոտումը» թե
մաներով: Ներակացվող աշխատանքներն ընտրվել են՝
համապատասխանեցվելով մի շարք չափորոշիչների,
որոնցից ամենակարևորն արդիականությունն ու դի
տարժանությունն են:
Ամենամյա միջոցառման նպատակն է մի հարկի տակ
հավաքել սկսնակ դեղագետների և պոտենցյալ գործա
տուների՝ խոշորագույն դեղագիտական ընկերություն
ներից:
Նշենք, որ 2020 թվականին Համառուսական միջբու
հական GxP գագաթնաժողով կանցկացվի Կալուգայի
մարզում:
Ֆարմացիայի ամբիոնն իր երախտագիտությունն
է հայտնում բուհի և ֆակուլտետի ղեկավարությանը՝
աջակցության համար, «Արփիմեդ»
դեղագործական ընկերությանը՝ Էլեն
Սահակյանի հետազոտական աշխա
տանքի կատարմանը նպաստելու հա
մար:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ՝
ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ԵՎ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՆ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
պետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ հունի
սի 25-26-ը Աղվերանում կայացավ ‹‹Որակի ապահով
ման ներբուհական համակարգի հիմ
ն ախնդիրները և
մարտահրավերները›› խորագրով միջազգային աշխա
տաժողով, որին մասնակցում էին ՀՀ բուհերի, ՀՀ ԿԳՄՍ
նախարարության, ՈԱԱԿ-ի ներկայացուցիչներ և միջազ
գային փորձագետներ՝ Բելգիայի Լյովեն քաղաքի Թոմաս
Մոր համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի ղե
կավար Հիլդա Շելսը, նույն համալսարանի լրագրության
ֆակուլտետի դեկան Իրիս Դե Ռուվերը, Բարձրագույն
ուսում
ն ական հաստատութունների Եվրոպական ասո
ցիա
ցիա
յի (European Association of Institutions in Higher Education) նախկին գլխավոր քարտուղար Յոհան
Կլոեն և կառավարման խորհրդատու՝ Էրիկ Թամբորին:
Համաժողովին ԵՊԲՀ-ն ներկայացված էր կրթության
որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի 3 աշ
խատակիցներով:
Երկու օրերի ընթացքում միջազգային փորձագետ
ներն անդրադարձան որակի ապահովման հիմ
ն ախն
դիրներին հետևյալ թեմաներով՝
բուհի կառուցվածքի և ռազմավարության փոխհա
րաբերությունը/ կրթական
կոմպետենցիաների
վերջնարդյունքները՝ բուհի կառուցվածքի ձևավոր
ման հիմքում,
արդյունավետ
և բարձրորակ
բարձրա
գույն կրթության իրականացման մեթոդներն ու մո
տեցում
ն երը,
դասավանդման որակի գնահատում,
շահակիցների ներգրավման քայլերի, գործողութ
յունների պլան,
դասավանդման, ուսում
ն առության մեթոդների կա
պը կրթական վերջնարդյունքնրի և գնա
հատման մեթոդների հետ
միջազգայնացում,
ակադեմիա
կան և վարչական համակազմի հմտութ
յունների ձևավորում:
Համաժողովի շրջանակներում մի
ջազգային փորձագետներն անցկացրին
վարժանքներ, որտեղ մասնակիցները
կատարեցին խմբային աշխատանքներ,
ներկայացրին իրենց բուհերի փորձն ու
ձեռքբերում
ն երը:
Ամփոփելով երկօրյա աշխատաժողո
վը՝ փորձագետները բոլոր մասնակից
ներին հանձնեցին մասնակցության հա
վաստագրեր:

 ԵՐԹԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
Հ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՕՊԵՐԱՏԻՎ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիո
նում հերթական գործնական հմտության դասաժամն էր:
ԵՊԲՀ երրորդ կուրսի ուսանողներն օպերատիվ վիրաբուժության և
տեղագրական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օրդույանի գլխա
վորությամբ կատարեցին վիրահատություն ճագարի վրա:
Ուսանողները, նախքան վիրահատությունը սկսելը, ուսում
ն ափորձարա
րական վիրասրահում ծանոթացան վիրասրահի աշխատանքների կազ
մակերպմանը, որից հետո կատարեցին ճագարի հաստ աղու մասնատում:
Սիմյոն Օրդույանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գործնական դասաժամը
կարևոր է նրանով, որ ուսանողներին ոչ միայն հնարավորություն է տալիս
կատարելագործել ստացած գիտելիքները, այլև ծանոթանալ վիրահատա
կան այնպիսի նրբություններին, որոնք շատ կարևոր են վիրահատության
ժամանակ:
Ամբիոնի վարիչը նաև նշեց, որ կենդանիների վրա փորձարարական վի
րահատություններ հաճախակի են կատարվում, և վիրահատություններից
հետո կենդանիները շարունակում են ապրել:
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ԱՐՑԱԽԻ ՇՈՒՐՋ 150 ՄԱՆԿԱ
ՎԱՐԺ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ԵՊԲՀ-Ի
ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԾՐԱԳՐԻՆ
Բժշկական համալսարանի նախաձեռնությամբ իրականացված
ծրագրի շրջանակում Արցախի դպրոցների և նախադպրոցական
հաստատությունների շուրջ 150 մանկավարժ մասնակցեց առաջին
բուժօգնության վերապատրաստման դասընթացներին: Ապագա
բժիշկները 2 օր շարունակ` հունիսի 29-ից 30-ը, սովորեցրել են օձի,
կարիճի խայթոցների և այրվածքների ժամանակ յուրաքանչյուրի հա
մար կենսական նշանակություն ունեցող հմտություններ:
Առաջին բուժօգնության ծրագրի մասնակիցները ծանոթացել են
անհրաժեշտ միջոցառում
ն երին՝ տուժածի կյանքը փրկելու և հնա
րավոր բարդությունները կանխելու նպատակով: Արցախում մեկ
նարկած ԵՊԲՀ-ի ծրագրի հիմքում կարևոր գաղափար է՝ առաջին
բուժօգնության հմտություններ ուսուցանել յուրաքանչյուրին, հատ
կապես՝ ուսուցիչներին, դաստիարակներին, այդ թվում՝ աշակերտ
ներին: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի տիրապետի՝ ինչպես
կարելի է վարվել այս կամ այն իրավիճակում՝ չվնասելով սխալ մի
ջամտություններով, քանի որ առաջին բուժօգնությունը կարող է ճա
կատագրական լինել տուժածի համար:
Արցախում առաջին բուժօգնության դասընթացին մասնակիցների
հետաքրքրվածությունն ու ներգրավվածությունը գնահատվել է գե
րազանց, քանի որ մասնակիցների թիվը եղել է սահմանվածից ավե
լին: Հաշվի առնելով այս հանգամանքները՝ ԵՊԲՀ-ն նախատեսում է
շարունակել ծրագիրը Արցախում՝ ընդգրկելով ավելի շատ
մասնակիցների: Արցախից մեկնարկած ծրագիրն անց է
կացվել Արցախի Հանրապետության առողջապահության,
կրթության և գիտության նախարարների հովանու ներքո։
ԵՊԲՀ-ի նախաձեռնած ծրագիրը շարունակական կլինի
և կիրականացվի նաև հանրապետության այլ դպրոցների
և նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժ
ների համար։ Երիտասարդ բժիշկների և ԵՊԲՀ ուսանող
ների խումբը Արցախում ծրագիրն իրականացրել է պրո
ռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանի գլխավորությամբ:

 ԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ՝
Հ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԳՈՐԾԻՔ
Հեռավար ուսուցումը հարմարավետ և ժամանակակից
գործիք է կրթությունն ավելի բազմակողմանի դարձնելու
համար: Այդ առիթով ԵՊԲՀ-ում անցկացված եռօրյա դա
սընթացին մասնակցեցին ուսանողներ և դասախոսներ՝
մասնագիտական և տեսական ամբիոներից:
Դասընթացի նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթաց
նել հեռավար դասընթաց ստեղծելու գործիքներին, այդ
թվում՝ «Moodle» համակարգի օգտագործման հմտություն
ներին:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի փոխդեկան, ախ
տաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, կրթության որակի
գնահատման և բարելավման հարցերով խորհրդական
Արտեմ Գրիգորյանը, լինելով դասընթացի մասնակից,
նշեց, որ հարթակը հնարավորություն կտա լայն շրջանակ
ներում ամբողջական դասընթացներ կամ դրանց որոշ
հատվածներ իրագործել առցանց: «Չնայած աշխարհում
առավել տարածված ու մեծ հնարավություն ունեցող հար
թակ լինելուն՝ այն օգտագործելու համար պահանջվում
են հմտություններ»,- ասաց նա՝ ավելացնելով, որ պետք է
աշխատանքներ տանել ԵՊԲՀ-ում՝ այն կիրառելու մեխա
նիզմ
ն եր ներդնելու համար:
Արտեմ Գրիգորյանի խոսքով՝ սա բուհի ուսում
ն ական
պրոցեսում բարեփոխում
ն երին համահունչ նախագիծ է,
և քայլեր են արվում 2019-2020 ուսում
ն ական տարում այն
ներդնելու ուղղությամբ:
«Հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում ուսում
նական գործընթացի մի մասը կազմակերպել առ
ցանց: Դա երնթադրում է բավականին հետաքրքիր
շփում, երկխոսություն դասախոսի և ուսանողների
միջև: Այն նաև մեծ հնարավություններ կտա կազմա
կերպել խմբային աշխատանքներ, ինչն աշխարհում
կարևոր խնդիր է»,- ասաց նա՝ ընդգծելով, որ համալ
սարանում աշխատանքներ են տարվում բազմաբա
ղադրյալ գնահատում կազմակերպելու համար, ին
չը ենթադրում է նաև բազմաբաղադրյալ ուսուցում:
Հեռավար ուսուցումը կարող է ծառայել ոչ միայն ու
սանողներին, այլև ազդել բուհի պրոֆեսորադասխո
սական կազմի որակավորման բարձրացման վրա:
Կրթության որակի գնահատման և
բարելավման հարցերով խորհրդականի
կարծիքով՝ այլևս անհրաժեշտություն չի
լինի նույն դասընթացը վարել մեկից ավե
լի անգամ, քանի որ կա հնարավորություն
ստեղծել մեկ դասընթաց, որին կկարողա
նան մասնակցել բոլոր ցանկացողները, իսկ
ստացած գիտելիքները շատ ավելի կայուն
կլինեն՝ քանի որ փոխանցվող տեղեկատ
վությունը միշտապես հասանելի կլինի,
ինչպես նաև կստեղծվի հետադարձ կա
պի, մեկը մյուսին գնահետելու ու լրացնելու
հնարավորություն:
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«1+2» ԾՐԱԳՐՈՎ
ԻՆՏԵՐՆԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԸ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԵՐԴՈՒՄ ՏՎԵՑԻՆ
Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական հա
մալսարանի 28 շրջանավարտները, «1+2» ծրագրի շրջանակում,
օգոստոսի 22-ին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում
զինվորական երդում տվեցին: Մեկ տարի անց, ավարտելով ին
տերնատուրան՝ ԵՊԲՀ շրջանավարտները կստանան իրենց դիպ
լոմ
ն երն ու սպայի կոչում, որից հետո հնարավորություն կունենան
երկու տարի Հայոց բանակում ծառայել որպես բժիշկ:
Նշենք, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից «1+2»
ծրագիրն առաջին անգամ իրականացվում է ԵՊԲՀ-ի առաջարկով:
ԵՊԲՀ շրջանավարտները ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն են
ստացել ծառայության ընթացքում բժշկական գործունեություն ծա
վալել զորամասերում:
Հիշեցնենք, որ 2017 թվականին Ազգային ժողովի կողմից ընդուն
ված «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի
մասին» օրենքի համաձայն՝ 2018 թվականից բժշկական համալսա
րանի շրջանավարտները կլինիկական օրդինատուրա ընդունվելու
համար այլևս տարկետման իրավունք չունեն:

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
ԿԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ ԿԾՎԱԾՔԻ
ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵԶԱԿԻ
ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
ԵՊԲՀ Միքայելյան հիվանդանոցի հրավերով Թայվանի
Կաթոլիկ հոսպիտալի դիմածնոտային վիրաբուժության բաժան
մունքի ղեկավար Բիյոնդ Հանգ-Յանգ Լինը նախավիրահատա
կան անվճար խորհրդատվություններ է իրականացրել այն պա
ցիենտների համար, որոնք նախատեսում են անցնել կծվածքի
շեղում
ն երի վիրահատական բուժում:
Նախավիրահատական կոնսուլտացիանները նպատակ ունեն
հիվանդներին նախապատրաստել վիրահատության: Թայվանի
Կաթոլիկ հոսպիտալի դիմածնոտային վիրաբուժության բաժան
մունքի ղեկավարի հետ պայմանավորվածության համաձայն՝
նախատեսվում է այդ վիրահատություններն իրականացնել
Միքայելյան հիվանդանոցում: Նմանատիպ վիրահատություննե
րը Հայաստանում դեռևս եզակի են: Թեև գոյություն ունեն վերին
և ստորին ծնոտի վիրահատության տարբեր մեթոդներ, սակայն
Բիյոնդ Հանգ-Յանգ Լինի մեթոդով իրականացվող վիրահա
տությունը նորույթ է Հայաստանի պացիենտների համար:
Թայվանի Կաթոլիկ հոսպիտալի դիմածնոտային վիրաբու
ժության բաժանմունքի ղեկավարի կողմից հունիսի 24-ից 25-ը
խորհր
դատ
վութ
յուն են ստա
ցել 16-ից 37 տա
րե
կան 10 պա
ցիենտ: Հունվար ամսին կվիրահատվեն նրանք, ովքեր կանցնեն
օրթոդոնտիկ բուժում և պատրաստ կլինեն վիրահատության:
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկները նա
խատեսում են պացիենտների բուժումն իրականացնել նոր մեթո
դով, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ այն ավելի արդյունավետ է:
Հայտնի վիրաբույժ Բիյոնդ Հանգ-Յանգ Լինն այցի շրջանա
կում մասնագիտական հմտություններով կիսվել է ԵՊԲՀ ուսա
նողների և կլինիկական օրդինատորների հետ, ինչպես նաև՝ կլոր
սեղան-քննարկման ընթացքում Հայաստանում ոլորտի առաջա
տար մասնագետներին ներկայացրել է ոլորտի զարգացման
տեմպերը:
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ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ՝
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ
ՈՒՆԵՑՈՂ 35 ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի, Հանրապետական ման
կական էնդոկրինոլոգիական դիսպանսերի և «Կաթիլ» բարեգործական
հիմ
ն ադրամի նախաձեռնությամբ հուլիսի սկզբին արդեն 10-րդ անգամ
անցկացվեց ամառային ճամբար՝ շաքարային դիաբետ ունեցող 35 երե
խայի համար։
Լինելով ընտանիքից հեռու, բայց գտնվելով բժշկների, բուժքրոջ և
ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի բժիշկ-օրդինատորի հսկողության
տակ` երեխաները դառնում են ավելի ինքնուրույն, ավելի զգոն` իրենց եւ
մյուսների նկատմամբ, կտրվում են հիվանդանոցային առօրյայից, ունե
նում են հետաքրքիր ժամանց, ձեռք են բերում նոր ընկերներ, որոնցից
հետագայում բաժանվում են մեծ դժվարությամբ:
Մեկ շաբաթվա ընթացքում երեխաները հասցրել են զբաղ
վել նկարչությամբ, կավագործությամբ, ունեցել են երաժշ
տության, պարի, պարդատիր մարմ
ն ամարզության ժամեր,
ինչպես նաեւ պատրաստել են համերգ` ամենամյա խարույկի
շուրջ իրենց բժիշկներին և ծնողներին ներկայացնելու հա
մար։
Նշենք, որ արյան մեջ գլյուկոզայի հսկողությունը կատար
վում էր Freestyle Libre Sensor CGMS գլիկեմիայի շարունակա
կան մոնիթորինգի ապարատներով, որոնք ԱՄՆ-ի AHABA
կազմակերպության կողմից երեխաներին հատկացրել էր
հյուրընկալված բժիշկ Մարիամ Մանուկյանը, ինչպես նաև
ավանդական Accu-check performa գլյուկոմետրերով:

 ԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ
Ճ
ԵՂԱՆԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃՇԳՐԻՏ
ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆՆ Է
Ճշտգրիտ
ախտորոշման
համար
յուրաքանչ
յուր հե
տա
զոտ
ման մե
թոդ պետք է ընտր
վի բու
ժող բժշկի կողմից՝ հաշվի առնելով հիվանդութ
յան
առանձնահատկություններն
ու
ընթացքը:
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի
Ռադիոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար Կարինե Գյոզալ
յանը՝ ներկայացնելով ճառագայթային ախտորոշման
եղանակները, նշեց, որ հասարակության մեջ թյուր կար
ծիք կա, թե ՄՌՏ-ն հետազոտման ունիվերսալ մեթոդ է և
բոլոր հարցերի պատասխանները կարելի է ստանալ այս
եղանակով: «Չկա որևէ ունիվերսալ մեթոդ: Ախտորոշ
ման յուրաքանչյուր ձևիր տեղն ունի և լրացնում է մյու
սին»,–ասաց նա՝ ավելացնելով, որ ռենտգենոգրաֆիան
և սոնոգրաֆիան լավագույն մեթոդներն են սկրինինգ հե
տազոտությունների համար, դրանք արագ են և մատչելի:
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան գործիքա
յին ախտորոշման անվտանգ, ժամանակակից մեթոդ է,
որը թույլ է տալիս չկիրառելով իոնիզացնող ճառագայթներ՝ ստանալ հետազոտվող
հատվածի շերտավոր պատկեր՝ ցանկացած հարթության մեջ: Կենտրոնի ղեկավա
րի խոսքով՝ այն համարվում է առավել ինֆորմատիվ ախտորոշման տարբերակ՝
գլխուղեղի, ողնուղեղի, փափուկ հյուսվածքների, հոդերի և մի շարք այլ օրգան հա
մակարգերի հետազոտման համար: Ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու նպատակով
հաճախ կարիք է լինում համադրել տարբեր մեթոդներով ստացված տվյալները:
Կարինե Գյոզալանն ընդգծեց, որ ՄՌՏ-ի միջոցով կարելի է հայտնաբերել գլխու
ղեղի ուռուցքային հիվանդությունները, բնածին արատները, այսօր շատ տարած
ված դեմիէլինիզացնող հիվանդությունը, ինչպես նաև մեծ է ՄՌՏ-ի դերը իշեմիկ,
մետաստատիկ և այլ բորբոքային հիվանդությունների հայտնաբերման գործում:
Վերջին շրջանում մեծ է ՄՌՏ-ի դերը սիրտանոթային համակարգի հիվանդութ
յունների ախտորոշման համար, այն լայն կիրառում ունի նաև անևրիզմաների և
մալֆորմացիաների հայտնաբերման համար, որը, ի տարբերություն ՀՇ-ի, կատար
վում է ոչ կոնտրաստ անգիոգրաֆիայի տարբերակով: Շատ հաճախ ՄՌՏ հետազո
տության ինֆորմատիվությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտություն է լինում
կիրառել կոնտրաստ նյութ: ՄՌՏ-ի ժամանակ օգտագործվող կոնրտաստ նյութերը
համարվում են անվն աս, սակայն նրանց բացասական ազդեցությունն օրգանիզմի
վրա մինչև վերջ բացառված չէ:
ՄՌՏ հետազոտությունը կատարվում է առանց տարիքային սահմանափակման,
անհրաժեշտության դեպքում հղիները նույնպես կարող են անցնել ՄՌՏ հետազո
տություն: Բոլոր առավելություններով հանդերձ՝ ՄՌՏ հետազոտությունն ունի նաև
հակացուցում
ն եր՝ օրգանիզմում մետաղական կամ էլեկտրամագնիսական սարքե
րի (կարդիոստիմուլյատորներ, կոխլեար ինպլանտներ, անոթային կլիպսներ և այլն)
առկայության դեպքում հետազոտվողն իրազեկվում է հնարավոր բարդությունների
մասին:
Ի տարբերություն ՄՌՏ հետազոտության ՀՇ հետազոտությունն ավելի կարճատև
է և շատ ինֆորմատիվ է պոլիտրավմաների, գլխուղեղի իշեմիկ և հեմոռագիկ կաթ
վածների, արյունազեղում
ն երի, անևրիզմաների և այլ անոթային մալֆորմացիանե
րի, ինչպես նաև ուռուցքային հիվանդությունների հայտնաբերման ու նրանց տա
րածվածությունը գնահատելու համար:
Կլինիկայի ղեկավարը նշեց, որ Ռադիոլոգիայի կենտրոնը սերտորեն համագոր
ծակցում է ԱՄՆ-ի Ֆիլադելֆիայի Թոմաս Ջեֆֆերսոնի անվան Ռադիոլոգիայի
կենտրոնի հետ և 1,5Տ հզորությամբ մագնիսառեզոնսանսային տոմոգրաֆի միջո
ցով կատարված բոլոր հետազոտությունների արդյունքները կարող են մեկնաբան
վել և ախտորոշվել նաև Ջեֆֆերսոնի համալսարանական հիվանդանոցի առաջա
տար ռադիոլոգ-մասնագետների կողմից:
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
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ԵՐԵՎԱՆ-ԿԱՊԱՆ, Կ
 ԱՊԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ՝
12 ԺԱՄ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝
ՓՐԿՎԱԾ ՆՈՐԱԾՆԻ ԿՅԱՆՔ
ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի
սանավիացիոն կանչի շրջանակում Կապան քաղաքից
Նորածնային վերակենդանացման կլինիկա է տեղա
փոխվել բնածին թոքաբորբով, ծանր շնչառական խան
գարումով նորածին: Կանչը գրանցվել է հուլիսի 30-ին,
ժամը 21:00-ի սահմանում: Հեռախոսային խորհրդատ
վություն իրականացնելուց հետո՝ երեխայի մոտ դրա
կան դինամիկայի բացակայության պատճառով, նույն
օրը «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի
բուժանձնակազմը՝ ժամը 22:00-ին Նորածնային վերա
կենդանացման կլինիկայի բժիշկ-նեոնատոլոգ Սոնա
Իսրայելյանի գլխավորությամբ մեկնել է Կապան:
Ժամը 03:30-ի սահմանում բուժանձնակազմը գտնվել
է Կապանի հիվանդանոցում՝ ծանր վիճակում գտնվող
նորածնին վերցնելով հսկողության տակ: Վիճակը
գնահատելուց հետո՝ որոշում է կայացվել օժանդակող
սարքի պայմաններում գտնվող նորածնին Կապանից
տեղափոխել Երևան:
Համալսարանական բժշկի արհեստավարժ աշխա
տանքի արդյունքում հաջողվել է կայունացնել երեխայի
վիճակը, և առավոտյան՝ ժամը 09:00-ին, առանց ար
հեստական շնչառության պայման ստեղծելու՝ սովորա
կան բեղիկով, նորածնին տեղափոխել են «Մուրացան»
համալսարանական հիվանդանոց, որտեղ վերջինս
գտնվում է համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկ
ների հսկողության տակ, իրականացվում են անհրա
ժեշտ բոլոր միջոցառում
ն երը երեխայի կյանքին սպառ
նացող առողջական խնդիրները լուծելու համար:
Նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկնեոնատոլոգ Սոնա Իսրայելյանի խոսքով՝ այսօր
նկատվում է դրական դինամիկա, երեխայի վիճակը
կայուն է:

ԵՊԲՀ ԱՅՑԵԼՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐ,
ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆ
ՍԱԱԴ Ք
 ԵՆԴԵՐՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԱՎ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ
ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր, ԱՄՆ-ի Մեյոի կլինիկայի արյունաբան
և ուռուցքաբան Սաադ Քենդերյանն այցելեց Ռ.Հ. Յոլյանի ան
վան արյունաբանական կենտրոն։ Պրոֆեսորի ուսում
ն ասիրութ
յան հիմ
ն ական ուղղություններն են՝ T բջջային իմունաթերապիան՝
տարբեր արյունաբանական և այլ քաղցկեղների դեպքում, ինչպես
նաև՝ ալլոգեն ոսկրածուծի փոխպատվաստումը։
Բժիշկ Քենդերյանի զեկուցումը ևս ուղղված էր բջջային իմունա
թերապիային արյունաբանության մեջ։ Զեկուցման մեջ, մասնավո
րապես, անդրադարձ կատարվեց Մեյոի կլինիկայում կատարվող
կլինիկական հետազոտությանը, որի ընթացքում օգտագործվում
են CAR T բջիջներ՝ CD 19-ի դեմ։
ԵՊԲՀ կատարած իր առաջին այցի շրջանակում բժիշկը ծանո
թացավ համալսարանի կրթական և գիտական գործունեությանը,
ինչպես նաև այցելեց «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոց՝ բարձր գնահատելով համալիրի գործունեությունը:

 ԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
Հ
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ
ԵՊԲՀ-ն, խիստ կարևորելով միջազգային համագոր
ծակցության անհրաժեշտությունը, ըստ արժանվույն գնա
հատելով դրա հեռագնա արդյունավետությունը՝ շարունա
կում է ուղղորդվել միջազգային չափորոշիչներով, որոնք
առկա են հեղինակավոր բժշկական կրթօջախներում
ու բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատություններում:
Առաջնորդվելով դեպի միջազգայնացում սկզբունքով՝
ԵՊԲՀ-ն ձեռք է բերել բացառիկ համաձայնություն «Adventist Health Glendale» բժշկա
կան կենտ
րո
նի հետ, և
առաջիկայում պատրաստվում է կնքել համագործակ
ցության տարբեր համաձայնագրեր:
Ամերիկյան առաջատար «Adventist Health Glendale»
բժշկական կենտրոնի հետ համագործակցության արդ
յունքում՝ ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատորներն ուսման
ընթացքում հնարավորություն կունենան կրթական
ծրագ
րե
րի ո
րոշ մասն անց
նել «Adventist Health Glendale» բժշկական կենտրոնում: Համագործակցությունը,
փորձի փոխանակման շրջանակում, ամերիկյան բժշկական կենտրոնի
մասնագետներին հնարավորություն է ընձեռում պարբերաբար այցե
լել Հայաստան և ԵՊԲՀ-ում հանդես գալ դասախոսություններով:
Հավելենք, որ բուհի ղեկավարությանը հաջողվել է նաև հստակ պայ
մանավորվածություններ ձեռք բերել կլինիկական օրդինատորների
կեցության և այլ ծախսերի հետ կապված:
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ԵՊԲՀ հյուրեր

ԵՊԲՀ ԱՅՑԵԼՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐԸ
ԿԱՋԱԿՑԻ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՐՑՈՒՄ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանն օրերս
հյուրընկալեց ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր, Հարավային
Կալիֆորնիայի համալսարանի ինտենսիվ նեյրոթերապիա
յի և կաթվածի բաժնի ղեկավար, հայազգի բժիշկ Ներսես
Սանոսյանին:
ԵՊԲՀ-ի գործունեությանը, ծրագրերին ու զարգաման տեմ
պերին ծանոթանալով՝ բժիշկը նկատեց, որ բուհը մեծ առա
ջընթաց է գրանցել ոլորտում և ունի բավարար ներուժ՝ ավելի
բարձր ցուցանիշերի հասնելու համար: ԵՊԲՀ այցի շրջանա
կում Ներսես Սանոսյանը եղավ նաև «Հերացի» թիվ 1 համալ
սարանական հիվանդանոցում, որտեղ նյարդավիրաբուժութ
յան և գլխուղեղի կաթվածների բուժման մասնագիտացված
կենտրոնի նյարդաբան Եկատերինա Հովհաննիսյանի հետ
քննարկեց ոլորտի զարգացման նորամուծությունները
Հայաստանում:
Կայացած արդյունավետ հանդիպում
ն երի արդյունքում
նախագծվել են մի քանի համատեղ ծրագրեր, որոնք սկիզբ
կդնեն երկարաժամ
կ ետ և խորը բժշկական ուսում
ն ասիրութ
յունների իրականացմանն ու աշխատությունների կազմմա
նը:
Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի ինտենսիվ
նեյրոթերապիայի և կաթվածի բաժնի ղեկավարի խոսքով՝
կներդրվեն անհրաժեշտ ջանքեր՝ բժշկական համալսարա
նում նյարդաբանության ոլորտի զարգացմանն աջակցելու և
երիտասարդ մասնագետներին առաջնորդելու համար:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԻ
ՆՎԻՐՅԱԼԸ
«Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամե
նախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր
դրոշմը, պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին,
հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հո
գեբանությունը». Հովհաննես Թումանյանի այս խոսքերն ավելի քան
բնորոշում են այն համոզմունքները, որով երկար տարիներ առաջ
նորդվում է հնդեվրոպաբան, լեզվագետ, ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիո
նի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ, Հյուսիսային համալսարանի պատվավոր
պրոֆեսոր Հենրիետա Սուքիասյանը: ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին
ընդառաջ իրականացվող «Բժշկի ուղին» շարքի 24-րդ մասը հմուտ
մասնագետի ծննդյան օրվան ընդառաջ ընթերցողին կպատմի նրա
անցած ճանապարհի մասին։ Նա մասնագիտական ողջ կյանքը նվի
րել է հայոց լեզվի՝ աշխարհի հնագույն լեզուներից մեկի ուսում
ն ասիր
մանն ու տարածմանը։
Բժշկականում շատերը կփաստեն, որ անհնար է պատկերացնել
տիկին Սուքիասյանին առանց ստեղծագործական որևէ նոր նախա
ձեռնության։ Բոլոր ծրագրերի առանցքում ուսանողներն են ու նրանց
շուրթերով հնչող հայերենը։ Հենրիետա Սուքիասյաի ներկայությամբ
ոչ միայն ուսանողները, այլև թե՛ ավագ, թե՛ կրտսեր գործընկերնե
րը ակամա փորձում են ավելի գեղեցիկ խոսել հարազատ լեզվով։
Տարվա ընթացքում, խմբագելով տասնյակ բժշկագիտական մենագ
րություններ, դասագրքեր, ուսում
ն ական ձեռնարկներ, ժամանակա
կից տեխնոլոգիաներից օգտվելով հանդերձ՝ տարիների փորձ ունե
ցող մասնագետը հավաստիացնում է՝ իր հիմ
ն ական զենքը գրիչն է,
աշխատանքային նյութը՝ տպագիր թուղթը։


Կենսագրական տվյալներ

 ենրիետա Սուքիասյանը ծնվել է Գյումրիում։
Հ
Միջնակարգ կրթությունը Երևանում ստանալուց հե
տո 1959-1965թթ. սովորել է Երևան Խ. Աբովյանի
անվան պետական մանկավարժական ինստիտու
տի պատմաբանասիրական ֆակուլտետում։ 19651967թթ. Մասիսի միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզվի և
գրականության ուսուցչուհի էր, 1965-1970թթ. ՀՀ ԳԱԱ
Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում ասպի
րանտ՝ հնդեվրոպական լեզուների համեմատական
քերականության գծով, 1970-1989թթ. նույն ինստի
տուտում կրտսեր, ապա ավագ գիտաշխատող, իսկ
1989-1995թթ., 2014թ. առ այսօր լեզվի ինստիտուտում
համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող։
1989թ.
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական հա
մալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս,
ապա դոցենտ, 1995թ. առ այսօր հայոց լեզվի ամբիոնի
վարիչ, միաժամանակ ի պաշտոնե համալսարանում
հրատարակվող բժշկագիտական գրականության,
«Բժշկություն, գիտություն և կրթություն» գիտատեղեկատվական հան
դեսի լեզվաբան-խմբագիր, բժշկագիտական լեզվի և տերմինների կա
նոնարկման ծրագրի ղեկավար։ 2000թ. ԵՊԲՀ հիմ
ն ադրման 70-ամյա
կի կապակցությամբ արժանացել է համալսարանի «Ոսկե մեդալի»։
2005թ. Ստեփանակերտում հայ գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիր
ված միջազգային գիտաժողովին զեկուցումով հանդես գալու համար
համալսարանի ղեկավարության կողմից ստացել է շնորհակալագիր։
2010թ. ԵՊԲՀ հիմ
ն ադրման 90-ամյակի կապակցությամբ արժանա
ցել է «Ոսկե կրծքանշանի»։ 2014թ. ԵՊԲՀ «Բարձրագույն բժշկական
կրթության ներկան և ապագան» խորագրով XX ուսում
ն ամեթոդական
գիտաժողովին ակտիվ մասնակցելու և բանավոր զեկուցումով հան
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դես գալու համար արժանացել է հավաստագրի։ ՀՀ Սփյուռքի նախարա
րության կողմից Օշականում մայրենի լեզվին նվիրված միջոցառում
ն երին
ակտիվ մասնակցության համար ստացել է շնորհակալագիր, ՀՀ կրթութ
յան և գիտության նախարարության կողմից արժանացել է վկայականի՝
2015թ. դասախոսների վերապատրաստմանը մասնակցելու համար։
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կողմից 2016թ մեծանուն լեզվաբան Հր.
Աճառյանի ծննդյան 140–ամյակին նվիրված գիտաժողովին մասնակցելու
համար ստացել է շնորհակալագիր:
2019թ հայ մեծ բանաստեղծ Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիր
ված «Հովհաննես Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիակա
նությունը» միջազգային գիտաժողովին ակտիվորեն մասնակցելու համար
նրան շնորհվել է հավաստագիր:
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված Հյուսիսա
յին համալսարանի կողմից պարգևատրվել է «Թումանյան-150» հուշա
մեդալով, «Աշխարհի գույները» խորագրով 5-րդ երաժշտական փա
ռատոնին «Վերնատուն» երգչախումբը, ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր
Արմեն Մուրադյանը, ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հենրիետա
Սուքիասյանը
«Հանդես» փրոդաքշնի կողմից իրականացվող ամե
նամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ ստացել են մրցանակներ և
պատվոգրեր:

Պատմական ակնարկ

 ախքան հայոց լեզվի ամբիոնի հիմ
Ն
ն ադրումը 1989-1992թթ.
Դասավանդել է բժշկական ինստիտուտի արտասահմանցիր
ների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնում գործող հայոց լեզվի և
գրականության դասընթացում: Սկզբնական շրջանում հայոց լեզ
վի և գրականության դասընթացը նախատեսված էր միայն ռու
սական կրթություն ունեցող ուսանողների համար: Հայոց լեզվի
ամբիոնը հիմ
ն ադրվել է 1992թ. արտասահմանցիների համար
ռուսաց լեզվի ամբիոնում գործող հայոց լեզվի և գրականության
դասընթացի հիման վրա: Գործունեության վաղ շրջանում ամ
բիոնում աշխատել են Մ. Հ. Դարբինյանը, Հ. Վ. Սուքիասյանը.
Ա. Շ. Դանիելյանը, Ա. Շ. Ավետիսյանը, Ա. Գ. Ավետիսյանը, Ս. Խ.
Թորոսյանը, Հ. Գևորգյանը, իսկ հետագայում ամբիոնը համալր
վել է նոր մասնագետներով՝ Լ. Խ. Թորոսյան, Ն. Ա. Թոռունյան,
Գ. Ա. 
Դավթ
յան, Մ. Լ. Ա
թա
բեկ
յան, Ա. Ա. Ա
վե
տիս
յան, Մ. Հ.
Բաբայան, Ն. Հ. Եղիազարյան, Ա. Բ. Սիսյան, Ս. Ա. Լալայան, Ս.
Ս. Մինասյան, Դ. Գրիգորյան, Ա. Ստեփանյան, Մ. Ասատրյան, Ս.
Մալխասյան, Ա. Ղարիբյան և այլք:
Կարևոր դեր է ստանձնել ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնը
բժշկական լեզվի կանոնարկման, մշակման, դասավանդ
ման աշխատանքներում: Այժմ ամբիոնի հիմ
ն ական գոր
ծառույթներից մեկը տեղացի ուսանողներին հայոց լեզու և
բժշկական տերմինաբանություն դասավանդելն է: ԵՊԲՀում դասընթացը կոչվում է հայոց լեզու և բժշկական տերմի
նաբանություն:
Ամբիոնի դասախոսական անձնակազմի նպատակն է՝
• տեղայնացնել դպրոցում ձեռք բերած հանրակրթա
կան լեզվական գիտելիքները,
• խորացնել հայոց լեզվի իմացության մասնագիտա
կան ուղղվածությունը,
• հայերենի իմացության այն անհրաժեշտ հիմքը դնել,
որի վրա հնարավոր լինի շարունակել բժշկագիտա
կան լեզվի յուրացումը մյուս բոլոր դասընթացների
միջոցով:
Տեղացի ուսանողներին առարկան դասավանդվում է 1-ին
կուրսում շաբաթական 2 ժամով:

Երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետի գիտական հետաքրքրություննե
րի շրջանակը լայն է.   հնդեվրոպաբանություն, հայ լեզվաբանության պատ
մություն, բժշկագիտական լեզվի և տերմինների կանոնարկում։ 1984թ. նա
պաշտպանել է «Ածականը հայերենում» թեմայով թեկնածուական թեզ՝
ստանալով բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստի

Բժշկի ուղին

ճան։ 1990թ. ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողովի կողմից նրան շնորհվել է դոցենտի
կոչում՝ լեզվաբանություն մասնագիտությամբ։ 2019թ Հյուսիսային հա
մալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ գիտության բնագավառում
ձեռքբերում
ն երի և Հյուսիսային համալսարանի հետ բազմամյա համա
գործակցության համար Հենրիետա Սուքիասյանին շնորհվել է «Հյու
սիսային համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի» կոչում: Նա զեկու
ցում
ն երով հանդես է եկել Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
կողմից կազմակերպված լեզվաբանների միջազգային գիտաժողովն ե
րում։ Խմբագրել է 250-ից ավելի ուսում
ն ամեթոդական ձեռնարկներ և
դասագրքեր, 100-ից ավելի գիտական հոդվածներ: Մենագրությունների,
բժշկագիտական ուսում
ն ական ձեռնարկների և շուրջ 100 գիտական
հոդվածների հեղինակ է, որոնք լույս են տեսել Հայաստանում և ար
տերկրում։ 1991թ. մասնակցել է «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակման աշխատանքներին։ Մասնագետը նաև ԵՊԲՀ ուսում
ն ամեթո
դական կենտրոնական խորհրդի անդամ է և հումանիտար առարկանե
րի ուսում
ն ամեթոդական խորհրդի նախագահ։
Շուրջ 20 տարի եղել է «Մեր լեզուն, մեր խոսքը»

հաղորդաշարի հեղինակն ու վարողը

 իջինից բարձր սերնդի հեռուստադիտողը տարիներ անց էլ չի մոռա
Մ
նում տասնամյակներ առաջ մայրենիին նվիրված նրա հաղորդում
ն երը,
հմայիչ ու գերգրագետ խոսքը։ Այսօր էլ նա հայոց լեզվին նվիրված տար
բեր հաղորդում
ն երի, միջոցառում
ն երի սպասված հյուրն է։

Օտարերկրացիները հայերենով են
ճանաչում Հայաստանը

Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչը վստահ է՝ հայ մար
դը որտեղ էլ լինի, ուսանի և ուսուցանի՝ անկախ
մասնագիտությունից պիտի պահի ու պահպանի իր
հայեցի նկարագիրը, գնահատի և ճանաչի հայրենի
քի պատմամշակութային արժեքները:
«Բժշկական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնն
օտարազգի ուսանողների ուսուցման երկարամյա
փորձ ունի: Հնդիկ, արաբ, պարսիկ, հորդանանցի,
ինչպես նաև ԱՊՀ, սփյուռքահայ ուսանողներին
հայերենի ուսուցումը նպատակ ունի սովորողնե
րին հնարավորինս հաղորդակից դարձնելու մեր
Մայրենիին, ազգային ոգու ակունքներին, ազգային
ու համամարդկային արժեք ունեցող գործերին»,ասում է Հենրիետա Սուքիասյանը: Հայերենին
չտիրապետող ուսանողներին հայոց լեզու դասա
վանդելն ունի ոչ միայն ուսում
ն ական, այլև ճանաչո
ղական նշանակություն:
Նրա գնահատմամբ օտարերկրացիները հայե
րենով են ճանաչում Հայաստանը: Այդ նպատակով
անհրաժեշտ է օտարերկրյա ուսանողների մեջ հետաքրքրություն առա
ջացնել մեր հնագույն լեզվի և մշակույթի նկատմամբ: Եվ որպեսզի հա
մալիր ուսուցումը նպատակին ծառայի, օտարախոս ուսանողները պետք
է զգան հայոց լեզվի առանձնահատկությունն ու հնչեղությունը։ Այսպի
սով, ամբիոնում դասավանդող դասախոսների նպատակն է մշակել այ
լազգի ուսանողների բանավոր խոսքի մենախոսության, երկխոսության,
բազմախոսության կաղապարները, զարգացնել նրանց բանավոր խոս
քի մշակույթն այն նկատառումով, որ կարողանան ճիշտ հայերենով շա
րադրել իրենց մտքերը, տիրապետեն խոսակցական լեզվին, զրույցներ
վարեն առօրյա թեմաներով:

«Վերնատունը» համախմբել է հայ և օտարերկրացի
ապագա բժիշկներին

Եթե երբևէ ականատես լինեք, թե ինչպես են հնդիկ, արաբ, պար
սիկ, այլազգի քաղաքացիները ոչ միայն խոսում, այլև երգում մեր լեզվով՝
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հայերենով, ապա չզարմանաք՝ ամենայն հավանականությամբ դուք այցելել
եք բժշկական համալսարան, հայոց լեզվի ամբիոն, որտեղ ազգային շունչը
հենց մուտքից է զգացվում ու տարածվում։ Դա պատահական չէ, քանի
որ Հենրիետա Սուքիասյանի ղեկավարությամբ ամբիոնում 2001թ.-ից
գործում է «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնը, որին հաջող
վում է համախմբել ու հայոց լեզվի հանդեպ սեր սերմանել, ինչպես հայ,
այնպես էլ օտարերկրացի ապագա բժիշկներին:
«Վերնատան» անդամ
ն երը ոչ միայն բժշկական բուհում, այլև այլ
համալսարաններում կազմակերպվող մշակութային միջոցառում
ն երի
սպասված հյուրն են։
Ուշագրավ են 2015-2016թթ. ԳԱԱ-ում ակադեմիկոսներ Գ. Բ.
Ջահուկյանի՝ 95, Հր. Աճառյանի՝ 140, 2017-2018թթ. պետական մանկա
վարժական համալսարանում անվանի լեզվաբաններ, պրոֆեսորներ
Վ. Քոսյանի՝ 85, Ա. Ա. Աբրահամյանի՝ 100, 2019թ. Հյուսիսային համալ
սարանում Հ. Թումանյանի 150-ամյակներին բժշկական համալսարա
նի «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնի, «Վերնատուն» հա
մույթի՝ հնդիկ, պարսիկ, հորդանանցի, սիրիացի, ԱՊՀ ուսանողների հայեցի
խոսքը և երգը:
Տարիներ ի վեր Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նում ավանդույթ է դարձել բազմաբնույթ միջոցառում
ն եր կազ
մակերպելը, և այդ միջոցառում
ն երը շարունակ կազմակերպել է
ԵՊԲՀ «Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնը: Արդեն 17
տարի է՝ կենտրոնը կատարում է հայրենանվեր գործ՝ բազմաբ
նույթ հետաքրքիր ու բովանդակալից հոբելյանական միջոցա
ռում
ն երով հարստացնելով համալսարանական առօրյան: «Հ.
Սահյան-90», «Բարեկամության կամուրջներ», «Անուշ» պոեմի
100-ամյակին նվիրված միջոցառում
ն եր...
Ուշադրության են արժանի հատկապես գրերի գյուտի 1600-ամ
յակին նվիրված միջոցառումը Արցախում (Գանձասար, Շուշի,
Ամարաս), Մայրենի լեզվի օրը, Մայիսյան հաղթարշավն երը, Մեծ
եղեռնի տարելիցը նշելու հիանալի փորձը:
Կենտրոնի գործունեությունը չի վրիպում նաև ԶԼՄ-ների ու
շադրությունից։  Նախորդ տարի «Վերնատունը» Հենրիետա
Սուքիասյանի ղեկավարությամբ Հանրային հեռոստաընկերութ
յան «Երգ-երգոց» հաղոդման հյուրն էր։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և Երևանի
թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի համատեղ ջանքերով անց
կացվեց «Թումանյան-150» միջոցառումը, որի ընթացքում
«Վերնատուն» երգչախմբի ուսանող-սաները Թումանյանի
ստեղծագործությունները կարդացին հայերենով ու կատա
րեցին Կոմիտասի ու այլ հեղինակների ստեղծագործություն
ներ: Դասականներից բացի, նաև ժամանակակից ստեղծա
գործություններ են կատարում։ Համո Սահյանի հեղինակած
խոսքերի և Սասուն Պասկևիչյանի երաժշտության հիման
վրա գրված «Մեր լեզուն» ստեղծագործությունը ընդգրկված
է նրանց հիմ
ն ական երգացանկում։
Գիտամշակութային կենտրոնի գործունեության շրջանա
կում կազմակերպվում են նաև ուսանողական միջամբիո
նական գիտաժողովն եր, տեղացի և արտասահմանցի ու
սանողների միջխմբային և ներխմբային բանավոր խոսքի,
հայրենագիտական թեմայով մրցույթներ: «Վերնատունը»
հայոց լեզվի ամբիոնի, վարիչ Հենրիետա Սուքիասյանի ստեղծագործական
աշխատանքների մի մասն է: Ամբիոնում տարվա ընթացքում նախաձեռնում
ու կազմակերպում են նորանոր միջոցառում
ն եր: Բոլոր նախաձեռնություննե
րի առաջին ու առաջնային նպատակը մեկն է՝ հանրահռչակել ու պահպանել
հայերենը, կամ ինչպես բնորոշել է անգլիացի բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնը՝
Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն։
Հեղինակ՝ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ Հ
 ԵՆՐԻԵՏԱ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԻ
անձնական արխիվից

Բժշկի ուղին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՐՈՍ ՌՈԲԵՐՏ
ԱԲԱՋՅԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ ԿՐՈՂ ԼՍԱՐԱՆ
ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆ՝ Զ
 ԻՆՎՈՐԻ ՏԱՆԸ
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում տեղի ու
նեցավ գրադարանի, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի մասնակից,
Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունը կրող լսարանի բացման
հանդիսավոր արարողությունը:
Ռոբերտ Աբաջյանի պապիկի՝ Գևորգ Աբաջյանի խոսքով՝ ընտանիքը
սիրով է ընդունել առաջարկը՝ լսարանն անվանակոչել Ռոբերտ Աբաջ
յանի անունով, պայմանով, որ իրենց որդին որպես հավաքական կեր
պար իր մեջ պետք է ամփոփի հայրենիքի համար կյանքը տված բոլոր
հերոսներին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով հյուրերին՝ նշեց, որ
օրը նշանակալից է, քանի որ քաղաքային հիվանդանոցի շենքն իր
100-ամյակի տարում ունի նորակառույց գրադարան, Արցախի հե
րոս Ռոբերտ Աբաջյանի անվան լսարան, նոր հիվանդասենյակներ՝
իր հաղթանակած ուղին շարունակելով «Զինվորի տուն» պատվա
վոր կոչումով: «Այստեղ բացված առաջին լսարանն անվանակոչել
ենք Ռոբերտ Աբաջյան հերոսի անունով, ով իր կյանքը զոհեց, սա
կայն ազգի արժանապատվությունը չհանձնեց»,- ասաց ռեկտորը՝
նախաձեռնությունն իրականություն դարձնելու համար շնորհակա
լություն հայտնելով ԱՄՆ Կալիֆորնիայի նահանգի հայ բժիշկնե
րի միության ղեկավարներին, որոնց դրամահավաքի արդյունքում
իրականություն է դարձել այս ազգանվեր գործը:
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը
նշեց, որ սփյուռ
քի գոր
ծո
նը շատ կար
ևոր է հայ
րե
նի
քի պաշտ
պանության գործում: «Այսօր հպարտություն եմ զգում՝ կանգնե
լով այստեղ բուժվող զինծառայողների կողքին»,- ասաց նա՝
հավելելով, որ ԵՊԲՀ-ի և ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի նա
խաձեռնությամբ իրականացվող ծրագրերը ծառայում են ի
նպաստ պետության:
Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի 5-րդ միջազգային
բժշկական համագումարին մասնակցող պատվիրակություն
ների ներկայացուցիչներ, անվանի բժիշկներ, հյուրեր, այդ
թվում՝ մերօրյա հերոս Արմենակ Ուրֆանյանի մայրը: Որոշում
է կայացվել հաջորդ լսարանն անվանակոչել Արմենակ Ուր
ֆանյանի անունով:
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը
նախատեսում է համալրել նորաբաց գրադարանը գրքերով:
Ինչպես նշեց Արմեն Մուրադյանը՝ գրադարանի առաջին 50
գիրքը նվիրել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը:
Նշենք, որ միջոցառման մասնակիցներին իր հայերեն կա
տարում
ն երով ողջունեց ԵՊԲՀում սովորող հնդիկ ուսանողու
հին՝ ցույց տալով հարգանքը
հայ ժողովրդի ու նրա մշակույ
թի հանդեպ:
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ԿՄԵԿՆԱՐԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐ՝ «ՀԵՐԱՑԻ Լ
 ԱԲ»
ԵՊԲՀ-ն կունենա երիտասարդական, նորարարական բժշկական հա
ղորդաշար՝ «Հերացի Լաբ»: Շուտով մեկնարկող նախաձեռնությունը
նպատակ ունի առավել հանրամատչելի ներկայացնել մարդու առողջութ
յան վերաբերյալ ճշգրիտ ու գիտահեն տեղեկատվություն։
Բժշկական համալսարանը շուրջ 100 տարի իր ուսերին է կրում մեր ժո
ղովրդի առողջության պահպանման բարձր պատիվը, մենք ընդլայնում
ենք այդ առաքելության հնարավորությունները, ինչում իրենց ներդրու
մը կունենան բուհի ուսանողներն ու կլինիկական օրդինատորները: Օգ
տագործելով իրենց երիտասարդ ներուժը՝ սովորողները հնարավորութ
յուն կունենան հանդես գալ որպես հաղորդավար ու խմբագիր՝ «Հերացի
Լաբ» բժշկական հաղորդաշարում:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի և Կոպենհագենի համալ
սարանի միջև օրեր առաջ կնքվել է երկկողմա
նի նոր փոխանակային ծրագրի պայմանագիր:
Ծրագիրը ԵՊԲՀ հիգիենայի և էկոլոգիայի և
Կոպենհագենի համալսարանի սննդաբանութ
յան և սպորտի ամբիոնների միջև 2016-2018թթ.
իրականացրած ծրագրի հաջորդ փուլն է:
Նախորդ
ծրագիրը
ճանաչվել
էր
Կոպենհագենի համալսարանի ամենահաջող
ված միջազգային համագործակցական ծրագ
րերից մեկը, ինչը հնարավորություն է ընձեռնել
շարունակել
համագործակցությունը`ընդլայ
նելով երկկողմ հետաքրքրությունների շրջա
նակը: Կնքված պայմանագրի շրջանակում
պլանավորվում են ոչ միայն սննդաբանության
ոլորտի համաշխարհային ճանաչում ունեցող
դանիացի գիտնականների այցեր ԵՊԲՀ, այլև մեր դասախոսական անձ
նակազմի այցեր Կոպենհագեն:
Բացի այդ ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատորներին հնարավորութ
յուն կընձեռվի կլինիկական սննդաբանության եռամսյա դասընթաց
անցնել Դանիայում: Բժշկական համալսարանն իր հերթին ընդունելու
է Կոպենհագենի համալսարանի սննդաբանության մագիստոսական
ծրագրի ուսանողների, ովքեր իրենց մասնագիտական պրակտիկայի մի
մասը կանցկացնեն այստեղ:

FMGE ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
ԲԺՇԿԱԿԱՆԸ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԵՌՅԱԿՈՒՄ Է
Հնդկաստանի ազգային քննական հանձնաժողովի տվյալներով 1000-ից ավե
լի հնդիկ դիմորդներ ունեցող համալսարանների մեջ Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանն արտասահմանյան բժշկական
շրջա
նա
վարտ
նե
րի քննութ
յուն (Foreign Medical Graduates Examination (FMGE))
հանձնելու վիճակագրությամբ լավագույնների առաջին եռյակում է:
Հնդկաստանում բժշկական գործունեություն ծավալելու համար
Հնդկաստանի Հանրապետության ազգային քննական հանձնաժո
ղովի կողմից անցկացվող FMGE քննությանը մասնակցում է աշ
խարհի շուրջ 60 երկրի 450 համալսարանում ուսանած յուրաքանչյուր
հնդիկ ուսանող:
ԵՊԲՀ հնդիկ շրջանավարտների մեծ մասը բարեհաջող հանձնում
է FMGE քննությունը, ինչն աշխարհի բուհերի շրջանում բարձր ցու
ցանիշ է։
Նշենք, որ միջազգայնացմանն ուղղված աշխատանքների շրջա
նակում, ԵՊԲՀ-ն հնդիկ ուսանողների համար FMGE քննության հաղ
թահարումն առավել դյուրին դարձնելու նպատակով իրականացնում
է FMGE քննության նախապատրաստական դասընթացներ:
ԵՊԲՀ-ում կրթություն ստացած հնդիկ ուսանողները՝ վերադառնալով իրենց եր
կիր, բժշկական գործունեություն սկսելուց առաջ բարեհաջող հանձնելով արտա
սահմանյան բժշկական շրջանավարտների քննությունը՝ միջազգային կրթական
հարթակներում բարձրացնում են թե՛ բժշկական բուհի, և թե՛ Հայաստանի վար
կանիշը։

Թ
 ԵՀՐԱՆՈՒՄ ԿՏԵՂԱԴՐՎԻ
ՄԽԻԹԱՐ Հ
 ԵՐԱՑՈՒ ԱՐՁԱՆԸ
Թեհրանի պետական բժշկական համալսարանի խոր
հուրդը որոշել է խորհրդանշական քայլով սկսել ԵՊԲՀ-ի
հետ ապագա արդյունավետ աշխատանքն ու երկարաժամ
կետ կապերի հաստատումը: Հայ մեծանուն գիտնական
Մխիթար Հերացու արձանը կտեղադրվի ԹՊԲՀ բժշկա
գիտության պուրակում՝ ի նշան համագործակցության և
բարեկամության ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ բուհե
րի:
ԵՊԲՀ-ի գիտական խորհուրդը, հաշվի առնելով Թեհրանի
պետական բժշկական համալսարանի եղբայրական քայլը,
որոշում է կայացրել, որի համաձայն՝ Ավիցենայի արձա
նը տեղ կգտնի ԵՊԲՀ-ի կողմից առաջիկայում կառուցվող
բժիշկների պուրակում:
Նշենք, որ Թեհրանի պետական բժշկական համալսարա
նի պատվիրակության պաշտոնական այցը ԵՊԲՀ տեղի է
ունեցել մայիսին, որի ընթացքում ձեռք են բերվել երկարա
ժամ
կ ետ և բազմակողմանի համագործակցության պայմա
նավորվածություններ։ Նոր ուսում
ն ական տարում նախա
տեսվում են փոխայցեր, փորձի փոխանակման ծրագրեր,
որոնք նոր հեռանկարներ կբացեն երկու համալսարանների
ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար։
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ՄՐՑԱՆԱԿ՝ «ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀՆԴԻԿՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիում օրերս կայացած «Կրթության գե
րազանցություն, գլոբալ ընտրություն» մրցանակաբաշխությանը ԵՊԲՀ-ն
հաղթող ճանաչվեց «Օտարերկրյա լավագույն բժշկական համալսարան
հնդիկների համար» անվանակարգում: Հնդկաստանում ԵՊԲՀ-ի շրջա
նավարտների միության նախագահ Դալջետ Սինգ Չաուհանին և ԵՊԲՀ
միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Եր
վանդ Սահակյանին մրցանակը հանդիսավոր կերպով հանձնեց Հնդկաս
տանում ճանաչված դերասան Ջեկի Շրոֆֆը:
Այս անվանակարգում Հնդկաստանի կողմից շնորհվող մրցանակը
բժշկական կրթության ոլորտում երկարատև աշխատանքի գնահատական
է, որն ավելի կսերտացնի ու կամրապնդի կրթության բնագավառում երկու
երկրի համագործակցությունը: ԵՊԲՀ-ն, կարևորելով բժշկական կրթութ
յան արտահանումը որպես ռազմավարություն, շարունակում է ընդունել,
կրթել ու բժիշկներ պատրաստել այլ երկրների համար: Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում այսօր բազմա
թիվ արտասահմանցի ուսանողների կողքին հնդիկ ուսանողների թիվը
մնում է գերակշռող՝ ավելի քան 600 ուսանող:
Համաձայն Հնդկաստանի ազգային քննական հանձնաժողովի տվյալ
ների՝ արտասահմանյան բժշկական շրջանավարտների քննություն (Foreign Medical Graduates Examination (FMGE)) հանձնելու վիճակագրությամբ
ԵՊԲՀ-ն ևս առաջատարների շարքում է: Բժշկական համալսարանում
կրթություն ստացած հնդիկ ուսանողները վերադառնալով իրենց երկիր՝
բժշկական գործունեություն սկսելուց առաջ, բարեհաջող հանձնում են
արտասահմանյան բժշկական շրջանավարտների քննությունը՝ բարձրաց
նելով թե՛ բժշկական բուհի, և թե՛ Հայաստանի վարկանիշը միջազգային
կրթական հարթակներում:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ «Ի՞ՆՉ, ՈՐՏԵ՞Ղ, Ե՞ՐԲ»
ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հ
 ԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՊԲՀ ուսանողները շարունակում են ակտիվորեն մաս
նակցել ոչ միայն մասնագիտական միջոցառում
ն երի, այլև
իրենց ուժերը փորձել ինտելեկտուալ տարբեր մրցույթներում:
 Հուլիսի 15-ին Երևանի ինտելեկտուալ խաղերի ակումբի և
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի համագործակցությամբ
անցկացվեց այս տարվա «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» Հայաստանի
երիտասարդական առաջնությունը:
Խաղին մասնակցում էին թիմեր Երևանից և Գյումրիից:
Ըստ խաղի կանոնների՝ հաղթող թիմին հնարավորություն էր
տրվում մեկնել Բելառուս՝ մասնակցելու եվրոպական առաջ
նությանը:
ԵՊԲՀ-ն ներկայացնում էր «ՄԵԴԻԿՈՒՍ» թիմը, որը զբա
ղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը:
Նշենք, որ հաղթեց «Марк болан, который живет на крыше»
թիմը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԸ
ՆՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ՀԱՐՈՒՍՏ «ԹԵԺ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԱՄԱՌ ԵՆ ԽՈՍՏԱՑԵԼ
Երիտասարդ հետազոտողների միությունը
ԵՊԲՀ-ում գործող ամենաակտիվ, երիտասար
դական կառույցներից է։ Սկսնակ և երիտասարդ
գիտաշխատողների, դասախոսների, հայցորդ
ների, կլինիկական օրդինատորների և ուսանող
ների գիտաhետազոտական գործունեությանը
խթանելուն, ստեղծագործական ներուժի լիար
ժեք իրականացմանն օժանդակելուն ուղղված
այս միավորման կատարած աշխատանքների ու
ծրագրերի մասին զրուցել ենք Երիտասարդ հե
տազոտողների միության նախագահ Մարիամ
Մովսիսյանի հետ։
-ԵՊԲՀ-ում հաճախ կարող ենք լսել ուսանող,
կլինիկական-օրդինատոր, ասպիրանտ կրթա
կան որակավորումն երը. «երիտասարդ հետազո
տող» եզրույթը, կարծես, փոքր-ինչ չակերտները
բացելու, լայն իմաստով ներկայացնելու կարիք
է զգում։ Ե՞րբ է տեղծվել Երիտասարդ հետազո
տողների միությունը և ի՞նչ նպատակներ ունի։
-Երիտասարդ հետազոտողների միության նպա
տակն է ստեղծել գիտական միջավայր և խթանել
երիտասարդների ներգրավվածությունը գիտա
հետազոտական աշխատանքներում: Մեր գործու
նեությունն ուղղված է միավորելու և աջակցելու երի
տասարդ հետազոտողներին՝ օրդինատորներին,
ասպիրանտերին և երիտասարդ մասնագետներին,
բացահայտել նրանց խնդիրները, ուսում
ն ասիրել և
առաջարկել համապատասխան լուծում
ն եր: Մեր ու
շադրության կենտրոնում է հատկապես կլինիկական
հետազոտությունների զարգացումը Հայաստանում,
ուս
տի շատ ծրագ
րեր հենց այս ուղ
ղութ
յամբ են
կազմված: Շատ հաճախ մեր երիտասարդները
տեղյակ չեն այն բոլոր հնարավորություններին,
որոնք առկա են ինչպես Հայաստանում, այնպես
էլ մեր երկրի սահմաններից դուրս: Ուստի փոր
ձում ենք մեր ֆեյսբուքյան էջի միջոցով տեղե
կացնել նաև այդ հնարավորությունների մասին:
Կառույցը ստեղծվել է 2007թ. Երիտասարդ գիտ
նականների խորհուրդ անվանմամբ, իսկ 2017թ.
մի խումբ երիտասարդներով միավորվեցինք
և փորձեցինք նոր շունչ հաղորդել մեր գործու
նեությանը՝ առաջարկելով նոր անվանում, նոր
տարբերանշան և աշխատանքների կազմա
կերպման նոր մոտեցում:
-Հետազոտական աշխատանքը երիտա
սարդ սովորողների շրջանում խթանելուն
ուղղված նման միություններ կա՞ն այլ բուհե
րում։
-Այլ բուհերում ևս կան երիտասարդ գիտնա
կանների միավորում
ն եր, սակայն ոչ բոլոր բու
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Հարցազրույց
հերում են դրանք ակտիվ: Այսօր երիտասարդները
գնալով ավելի համախմբվում են՝ բարձրաձայնե
լով երիտասարդ գիտնականների խնդիրները
և պաշտպանելով իրենց շահերը: Հուսանք՝ մոտ
ապագայում բոլոր բուհերում այս կառույցներն ակ
տիվ գործունեություն կծավալեն, իսկ մենք մեր օրի
նակով կփորձենք առավել մոտիվացնել մնացած
ներին: Համագործակցությունը նման կառույցների
հետ կարևոր է:
-Գիտության ոլորտում, կարծես, ընդունված է
ունենալ հետաքրքիր, նորարական կարգախոս
ներ, Դուք ունե՞ք նախընտրելի ձևակերպում,
որն ուղենիշ է ձեր բոլոր նախաձեռնություննե
րում։
-Մենք փորձում ենք նոր իդեաներ գեներացնել,
ոգեշնչել երիտասարդներին ներգրավվելու հետա
զոտական աշխատանքներում, օգնում ենք նրանց
կյանքի կոչել նոր գաղափարներ, նաև ուղղորդում
ենք:  Հենց այդպիսինն է մեր կարգախոսը՝ “Ideate,
inspire, guide!”:
-Ամռան շրջանը համալսարանական կյանքում հարա
բերականորեն խաղաղ է, ի՞նչ աշխատանքներ են երի
տասարդ հետազոտողներն իրականացնելու տարվա
շոգ ամիսներին։
-Ճիշտ նկատեցիք, որ երիտասարդ հետազոտողները
ամռանը քիչ են հանգստանում և առավել ինտենսիվ զբաղ
վում են հետազոտական աշխատանքներով: Բացի այդ
պատրաստվում ենք հաջորդ կիսամյակին, քննարկվում են
նոր գաղափարներ և առաջարկներ, պլանավորվում են նոր
նախաձեռնություններ երիտասարդների շրջանում հետա
զոտական տարբեր հմտություններ զարգացնելու, ինչպես
նաև նրանց մոտ նորարարական աշխատանքների հան
դեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ուղղությամբ: Քն
նարկում
ն երը համատեղելու ենք հաճելի հանգստի հետ,
քանզի այդ ընթացքում ուղեղն ավելի լավ է աշխատում և
ավելի կրեատիվ մտքեր են ծնվում:
Որպեսզի մեր աշխատանքն առավել թիրախային և արդ
յունավետ լինի՝ որոշել ենք ամռան ընթացքում երիտասարդ
ների շրջանում մի հարցում իրականացնել և հասկանալ,
թե ինչ տիպի հմտություններ կցանկանային զարգացնել, և
ինչ միջոցառում
ն եր են մեզանից սպասում: Ուստի, պիտի
բոլոր երիտասարդներին, ովքեր կկարդան այս հոդվածը,
խնդրենք մասնակցել մեր հարցմանը:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAD7AoZuKf-RCjGOYOJs7RM1Q5MyUJubJhdhWcc2nG7nQsNw/viewform
-Կարծում
եմ՝
ավելորդ
չի
լինի
տեղեկացնել
համալսարանականներին,
թե
ինչ
հիմունքներով է հնարավոր միանալ ձեր թիմին։
-Մեր մասին տեղեկանալու, մեր գործունեությանը
հետևելու և երիտասարդների համար օգտակար տարբեր
նյութեր գտնելու համար բոլորը կարող են հետևել մեր
ֆեյսբուքյան էջին https://www.facebook.com/YRUnion/, իսկ
թիմին միանալու համար անհրաժեշտ է լրացնել անդամակ
ցության հարցաթերթիկը, որից հետո մենք կհրավիրենք մեր
նիստին:
https://w w w.cognitoforms.com/ԵՊԲՀԵր…/
եհմանդամակցությանդիմում  
Հարցազրույցը՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ Երիտասարդ հետազոտողների
միության արխիվից

«...ԵՊԲՀ-Ի ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՊԱՐԳևԸ ՄԱՐԴԻԿ ԵՆ...».
ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒՍԱՋՅԱՆ
Ապագա բժիշկ Ամալյա Մանուսաջյանն ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանող է: Ար
մավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքից է։ Նրա խոսքով՝
սովորաբար բժշկական համալսարան ընդունված ուսա
նողներն ունենում են գեղեցիկ ու ռոմանտիկ պատմութ
յուն այն մասին, թե ինչպես են մանկությունից երազել
դառնալ բժիշկ, ինչպես են ատամհատկին ստետասկոպ
վերց
րել ևայլն, բայց նա նման պատ
մութ
յուն չու
նի։
Համալարանական լրահոսին հետևողներն վստահաբար
ար
դեն հասց
րել են ճա
նա
չել նրան մեր այլ հրա
պա
րա
կումն երից։ Մինչև ականջների ծայրը և՛ համալսարանին,
և՛ բժշկությանը սիրահարված ապագա բժիշկն այս անգամ
պատմում է, որպես ուսանող՝ իր ակտիվ գործունեության
և այլ թեմաների մասին։

-Ողջույն, Ամալյա, այս անգամ «Ապագա բժիշկ» թերթի շա
պիկին քո նկարն է լինելու: Ի՞նչ մտածեցիր, երբ իմացար այդ
մասին:
-Ողջույն: Իհարկե, առաջին զգացողությունս հպարտությունն
էր, քանի որ միշտ տեսել եմ իմ ավագ ընկերներին համալսարա
նական թերթի շապիկին ու հիացել եմ, որ իրենց աշխատասի
րության ու նպատակասլացության շնորհիվ հասել են այնպիսի
հաջողությունների, որ իրենց մասին գրվում է «Ապագա բժիշկ»
թերթում: Այս անգամ հերթն իմն է, ու դա ցույց է տալիս, որ աշ
խատանքն ու ուսանողական ակտիվությունը երբեք աննկատ չեն
մնում: Իսկ երբ գիտակցեցի, որ պիտի լուսանկարվեմ (չեմ սիրում
այդ գործն ու ահավոր լարվում եմ) ու համալսարանի բոլոր անկ
յուններում տեսնեմ իմ նկարը, հետևաբար լուսանկարչին բարդ
աշխատանք էր սպասվում:
-Ավարտական կուրսում ես սովորում: Ի՞նչ զգացողություններ
են առաջանում, երբ մտածում ես, որ սա վերջին տարին է որ
պես՝ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանող:
-Դեռ այդ հանգամանքի վրա չեմ կենտրոնացել: Որևէ առանձ
նահատուկ զգացողություն չունեմ, պարզապես գնում եմ հերթա
կան ցիկլի դասերին ու զբաղվում՝ իմ մյուս գործերով: Կարծում
եմ՝ ավարտելու զգացողությունը կգա 2-րդ կիսամյակի ընթաց
քում, երբ կսկսենք պետական քննություններին նախապատ
րաստվել:
-Արդեն կողմ
ն որոշվել ե՞ս նեղ մասնագիտության ընտրության
հարցում:
-Ցավոք՝ դեռ ոչ, ու դա ինձ ամենաշատ հուզող հարցն է ար
դեն երկար ժամանակ: Բազմաթիվ գործոններ է պետք հաշվի
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առնել: Նախասիրություններս, աշխատաշուկայի պահանջարկը,
բացվող հեռանկարները: Կարծում եմ այն օրը, երբ կկարողանամ
համադրել այս ամենն ու որոշում կայացնել՝ ինձ համար իսկա
կան տոն կդառնա:
-Կպատմե՞ս ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի գլխավորութ
յամբ կարճ ժամանակ առաջ Արցախ կատարած այցի մասին։
-Հիանալի ուղեևորություն էր: Ինձ առաջարկեցին ԵՊԲՀ պրո
ֆեսորների հետ գնալ եռօրյա աշխատանքային այցի, որի ընթաց
քում պետք է լինեինք Վարդենիսի և ԼՂՀ-ի հիվանդանոցներում:
Պրոֆեսորները խորհրդատվություն էին անում պացիենտների
հետ, իսկ մեր գործն, ինչ
պես միշտ, ի
րեն
ցից սո
վո
րե
լու հնա
րավորությունից հերթական անգամ օգտվելն էր: Հիմ
ն ականում
ուղեկցել եմ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ
Վիգեն Արայի Ասոյանին: Նման մարդու հետ շփվելն ու խորհր
դատվություններ իրականացնելը մեծ հաճույք էր ինձ համար:
Շատ էի տպավորվել: Վարդենիսի հիվանդանոցում շենքային
պայմանները շատ վատն էին, ու այդ պայմաններում բժիշկներն,
իրոք, հերոսական աշխատանք էին կատարում: Մենք հաճախ
ենք բողոքում, եթե որևէ լսարանի պատերից մեկի վրա մի ճաք
է լինում, որովհետև սովոր ենք իդեալական պայմանների ու մո
ռանում ենք, որ բժշկի կոչումը կրող շատ մարդիկ պարզապես
տարրական հարմարություններից զուրկ պայմաններում են կա
տարում իրենց ամենօրյա աշխատանքը:
Ինձ շատ դուր եկավ ԼՂՀ-ի հանրապետական հիվանդանոցը:
Կարծես ամերիկյան բժշկական ֆիլմերի հիվանդանոցներից մե
կում լինեինք: Իր ողջ ծավալով ու հզորությամբ աշխատելու դեպ
քում, վստահ եմ՝ այդ հիվանդանոցը կարող է դառնալ առողջա
պահական տարածաշրջանային կենտրոն:
Հիանալի էր կազմակերպված նաև Ստեփանակերտի «Արևիկ»
մանկական հիվանդանոցի աշխատանքը: Ամեն ինչ համակարգ
ված էր ու առավելագույնս համապատասխան պահանջվող նոր
մերին:
Կարծում եմ՝ նման այցերը շատ կարևոր են, քանի որ հնա
րավորություն են տալիս ծանոթանալ մեզ զուգահեռ գոյություն
ունեցող իրականությանը, ծանոթանալ մարզային բժիշկների
խնդիրներին ու համագործակցության եզրեր փնտրել: Պարոն
Ասոյանը այնտեղ որոշեց, որ կկազմակերպի սեմինարներ մար
զային բժիշկների համար, որոնց ընթացքում կքննարկվեն մի
շարք հիվանդությունների բուժման ժամանակակից սկզբունքնե
րը: Հնարավորության դեպքում ինքս էլ սիրով կմասնակցեմ:
Բացի աշխատանքային այցերից ժամանակ ունեցանք նաև
շրջել Ստեփանակերտում, գնացինք Գանձասար, ծանոթացանք
Արցախի շքեղ բնության հմայքին ու համեղ խոհանոցին: Առաջին
անգամ էի այնտեղ լինում: Շնորհակալ եմ նման հնարավորութ
յան համար:

-Վերջերս ֆեյսբուքում հրապարակում էիր արել, որտեղ աս
վում էր, որ շուտով 4-րդ լսարանում հետաքրքիր բան է լինելու:
Կպատմե՞ս ինչի մասին է խոսքը:
-4-րդ լսարանը դեռ առաջին կուրսից, երբ այնտեղ հատակն
անտանելի «ճռռում» էր, եղել է իմ ամենասիրելի լսարանը: Երբ
իմացա, որ այն պատրաստվում են վերանորոգել, շատ ուրախա
ցա ու որոշեցի, որ անպայման այնտեղ զեկուցում եմ ունենալու:
Այդ ժամանակ դեռ չկային քեյսերի խումբն ու դրա հետագա զար
գաման հետ կապված մեր պլանները: Իհարկե, հիանալի է՝ կլի
նիկական դեպքերը քննարկել օնլայն հարթակում, ու դա լինելու է
շարունակական, սակայն կարևորում եմ նաև «կենդանի» հանդի
պում
ն երն ու շփումը: Դրա համար 4-րդ լսարանը հիանալի պայ
մաններ ունի, ու շատ շնորհակալ եմ համալսարանի ղեկավա
րությանը, որը մեր կողմից հետաքրքիր ծրագիր ներկայացնելու
դեպքում՝ խոստացել է տրամադրել այն: Այս պահին փնտրտուքի
մեջ ենք: Փորձում ենք ստեղծել հնարավորինս հետաքրքիր ձևա
չափ, որպեսզի հանդիպում
ն երը լինեն և՛ հետաքրքիր, և՛ արդյու
նավետ ու նպաստեն մեր գիտելիքների կիրառմանն ու նոր գիտե
լիքներ ձեռք բերելուն: Կարծում եմ՝ այս գործում մեզ կօգնեն մեր
դասախոսները: Դեռ փակագծեր չեմ բացի: Երբ ամեն ինչ պատ
րաստ լինի՝ ուսանողներն անմիջապես կտեղեկանան ու ակնկա
լում եմ նրանց ակտիվ մասնակցությունը, քանի որ այս ամենն
արվում է նրանց համար:

-Գիտեմ, որ նաև ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի համանուն
գիտական ակումբի կորդինատորն ես: Ի՞նչ գործունեություն ես
ծավալում այնտեղ:
-Այո, արդեն մոտ մեկ տարի զբաղվում եմ ախտաֆիզիոլոգիա
յի գիտական ակումբի աշխատանքների կորդինացմամբ: Ինձ
համար և՛ մեծ պատիվ, և՛ շատ մեծ պատասխանատվություն է
նման հիմ
ն արար ամբիոնի գործունեության մի մասինկը լինել:
Այս պահին գիտական 2 հետազոտության վրա ենք աշխատում:
Հույս ունեմ, որ դրանք կավարտենք մինչև նոյեմբեր ու կսկսենք
այլ հետազոտություններ ևս: Պարբերաբար ունենում ենք հան
դիպում
ն եր ու journal-club-ներ, որոնց ընթացքում քննարկում
ենք բազմաթիվ թեմաներ ու փորձում ենք ախտաֆիզիոլոգիայի
անսահման տիեզերքում նոր բացահայտում
ն եր անել: Վերջերս
կազմակերպված հանդիպմանը ծանոթացա 3-րդ կուրսեցիների
հետ, որոնք նոր են անցնում առարկան և ցանկանում են մաս
նակցել գիտական ակումբի գարծունեությանը: Հուսով եմ՝ կկա
րողանամ մոտիվացնել նրանց ու օրինակ հանդիսանալ, որ բացի
ամենօրյա դասերից ու քննություններից մտածեն նաև հավելյալ
գրականություն ու գիտական հոդվածներ կարդալու, ինչպես
նաև զեկույցներով հանդես գալու մասին:

Ուսանողի անկյուն

-Նկատել եմ, որ նաև ակտիվորեն մասնակցում եք հայալեզու
«Վիքիպեդիան» բժշկական հոդվածներով հարստացնելով:
-Այո, արդեն մի քանի բժշկական հոդվածներ եմ թարգմանել
հայալեզու «Վիքիպեդիայի» համար, քանի որ խիստ կարևորում
եմ հանրության համար մատչելի և հավաստի բժշկական ին
ֆորմացիայի առկայությունը: «Վիքիպեդիայի» հայաստանյան
գրասենյակը պարբերաբար վորքշոփեր է կազմակերպում մեզ
համար ու դրանով խթանում մեր հետաքրքրվածությունն այդ
գործում: Արդեն թարգմանած հոդվածներիցս են՝ քաղցկեղը,
խոսլեցիստիտը, սիֆիլիսը, հղիությունը, տուբերկուլոզը և այլն,
իսկ այս պահին թարգմանում եմ պրեէկլամպսիայի մասաին հոդ
վածը: Սա շարունակական է լինելու ու ազատ ժամանակ ունե
նալու դեպքում փորձելու եմ մեծացնել իմ ներդրումն այդ հանրօ
գուտ գործում:
-Որպես ավարտական կուրսի ուսանող՝ ի՞նչ խորհուրդ կտաս
ցածր կուրսերի ուսանողներին:
-Լավագույն խորհուրդը, որ կարող եմ տալ՝ լավ սովորել՝ չթե
րագնահատելով տեսական առարկաների կարևորությունը մաս
նագիտական ողնաշարի ձևավորման հարցում: Առաջին 3 կուր
սերի առարկաներն այն հիմքն են, որի վրա մենք կայանալու ենք՝
որպես մասնագետ: Բաց թողած յուրաքանչյուր թեմա հետագա
յում այլ բացթողում
ն երի շարք է առաջացնում, որը դժվար է լի
նում լրացնել: Բացի այդ՝ խորհուրդ կտամ անպայման զբաղվել
անգլերենով՝ առանց մեկ օր անգամ հետաձգելու: Իրենց միշտ
թվալու է, որ տվյալ պահին շատ են զբաղված ևանգլերենի հա
մար ավելի հարմար ժամանակ կգտնեն, բայց ո՛չ, ամեն հաջորդ
կուրս միայն ավելացնում է զբաղվածությունը, իսկ առանց անգ
լերենի արդի աշխարհում հնարավոր չէ բժիշկ դառնալ (չնայած
համալսարանն ավարտել հնարավոր է):

-Եվ վերջում խնդրում եմ պատասխանես մեր բլից-հարցմանը։
-Ամենասիրելի կուրսը
-3-րդը, սիրով նորից կկրկնեի։
-Ամենաբարդ կուրսը
-Ադապտացիայի առումով՝ 1-ին, իսկ ռոտացիայի առումով՝
4-րդ։
-Ամենասիրելի տեսական առարկան
-Ախտաֆիզիոլոգիա։
-Ամենասիրելի կլինիկական առարկան
-Հավանաբար՝ գինեկոլոգիա։
-Համալսարանի ամենասիրելի վայրը
-Ընթերցասրահ։
-Ամենադժվար քննությունը
-Միանշանակ՝ մանրէաբանության քննությունը, ու կարծում եմ՝
բոլորի համար է այդպես։
-Ի՞նչն է ամենաշատն օգնում հաղթահարել դասապրոցեսի
դժվարությունները
-Սուրճը
-Գլխավոր ձեռքբերումդ համալսարանական տարիների ըն
թացքում
-Միշտ ասել եմ ու կասեմ՝ ԵՊԲՀ-ի լավագույն պարգևը մար
դիկ են, որոնց գտել եմ այստեղ՝ համակուրսեցիներս, ընկերներս,
դասախոսներս: Իրոք, շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ այստեղ
եմ, այս մարդկանց շրջապատում ու որ իրենք իմ կյանքի մի մաս
նիկն են:
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀԻ  
ԱՅՍ ՏԱՐՎԱ ՄԻԱԿ ՈՒՍԱՆՈՂԸ
ԳԵՐԱՍԻՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆՆ Է
Գերասիմ Մարգարյանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ
Պառավաքար գյուղից է։ Այս ուսում
ն ական տարում ընդունվել
է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ։ Ասում է,
որ դեռ չի որոշել հետագայում բժշկական ինչ նեղ մասնագի
տություն է ընտրելու։ Բուհ է ընդունվել բարձր միավորներով։
«Մայրս մասնագիտությամբ բժշկուհի է, թերապևտ, ընտա
նեկան բժիշկ, մանկուց մեծացել եմ բժշկական միջավայրում։
Հավանաբար, դա էր գլխավոր պատճառը, որ որոշեցի բժիշկ
դառնալ»,- խոստովանում է բժշկական համալսարանի առաջին
կուրսի ուսանողը։ Գերասիմ Մարգարյանի կարծիքով, բժշկի
մասնագիտությունը մշտապես պահանջված է, հատկապես
Երևանից մոտ երկու հարյուր կիլոմետր հեռավորության վրա
գտնվող սահմանամերձ շրջանում։ «Իհարկե դեռ վաղ է խոսել
այդ մասին, բայց ամեն դեպքում, որոշել եմ սովորելուց հետո
վերադառնալ գյուղ, իմ մասնագիտությանը զուգահեռ, նաև
առողջապահության կազմակերպիչ հանդես գալ, օգնել, որ մեր
փոքր շրջանում ևս զարգանա բժշկությունը, որևէ մասնագետի
խնդիր չլինի»,-նշում է Գերասիմ Մարգարյանը։ Պառավաքար
գյուղի ամբուլատորիան ունի մասնագետների համալրման կա
րիք։ Հիշում է, թե ինչպես մի քանի տարի առաջ ադրբեջանա
կան զինուժը սկսեց գնդակոծել Պառավաքարը, ինչի հետևան
քով մի կին զոհվեց, եղան նաև վիրավորներ։ Ահա նաև նման
դեպքերն էին, որ ամրապնդեցին Գերասիմի որոշումը՝ ընտրել
այնպիսի մասնագիտություն, որով կարող է օգնել մարդկանց։
Դպրոցում սովորելու տարիներին, երբ արդեն ընտրել էր, որ
բժիշկ է դառնալու, մշտապես օգնում էր մայրիկին՝ բուժօգնութ
յուն ցուցաբերել մարդկանց, որոնք դիմում էին իրենց։ «Որոշա
կի փորձ այդ առումով ունեմ»,- ասում է Գերասիմ Մարգարյանը։
Պառավաքար գյուղից այս տարի միայն Գերասիմն է ընդունվել
բժշկական համալսարան։ Իսկ Բերդի տարածաշրջանից այս
տարի ԵՊԲՀ է ընդունվել ութ դիմորդ, որոնք կսովորեն Ընդ
հանուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներում։
Սահմանամերձ Պառավաքար գյուղից վերջին անգամ Երևա
նի պետական բժշկական համալսարան դիմորդ էր ընդունվել
տասը տարի առաջ։ Գերասիմ Մարգարյանի խոսքով, համագ
յուղացի բժիշկն ընտրել է վնասվածքաբանի մասնագիտությու
նը ևայժմ հաջողությամբ աշխատում է։ 2019-2020 թթ. ուսում
նական տարին Գերասիմ Մարգարյանը սկսում է ապագայի
հանդեպ մեծ ակնկալիքներով, որ բուհից վերցնի հնարավո
րինս շատ գիտելիք, ձեռք բերի հմտություններ՝ հետագայում
հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով։
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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SUCCESS CHOOSES THOSE
WHO ARE PREPARED.
YSMU GRADUATES TOOK
HIPPOCRATIC OATH
The solemn session of the Scientific Council of
Mkhitar Heratsi State Medical University was marked
by the Hippocratic Oath of Alumni. 923 YSMU alumni swore to abide by the doctor's title, proudly wearing the white medical uniform.
YSMU Rector, Professor Armen Muradyan addressed the graduates and noted that the day was
memorable and symbolic. “I want you to be happy,
remembering that you are a graduate of a university called “Heratsi”.Hope you will have the peace
of mind to share in the care of others, be healthy,
in order to treat your patients with endless care
as well as prosper, as your path should not be in
the field of materialism but serve the community,
"said the rector, advising not to forget teachers and
the university. In their welcoming remarks, YSMU
alumni noted that combining everyone's efforts will
be a cornerstone not only for medicine but also for
solving health problems. Students who passed the
graduation exams thanked all those who embodied all that bears the high name of "Medical University". They proudly emphasized that professors
and lecturers by educating them, have transferred
knowledge, skills, medical ethics norms, thus opening new horizons where we need to continue to specialize and improve throughout their lives as success
selects those who are trained.
During the graduation evening of YSMU alumni a
video was shown, where lecturers and students told
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about the way they have passed together. Welcoming future colleagues, renowned cardiologist
Michael Adamyan emphasized that new doors are
being opened , as everyone must choose a narrow specialty that will guide them throughout their
lives. “A difficult road awaits you. I wish you to pass
it on with dignity and honesty, because people can
only be trusted with high professional skills and
the ability to communicate properly, "he said, expressing confidence that this generation would be
able to solve many of the challenges facing medicine. Vahan Artsruni, Chairman of YSMU Board
of Trustees, stated that every YSMU graduate is
associated with destiny. "The university has given
you everything to enter society and be useful to
the people, your families, and our state," he said,
wishing the graduates professional achievements.
Expressing high spirits to attendees, former
YSMU alumnus Aram MP3 wished every graduate
to take this path to become a good specialist and
doctor. YSMU Indian alumni were distinguished by
their activity, welcoming the participants through
national dances. The evening was concluded with
a 100-year-old university alumni who graduated
from medical school more than half a century ago
but continues to be at the forefront of educating
future doctors. The solemn session of the Scientific Council continued in the yard of the historical
building of the Heratsi University Hospital Complex
No. 1, where the celebration dedicated to the 25th
anniversary of YSMU Military Medical Faculty was
held, as well as, according to the tradition, YSMU
Military faculty graduates and students who get
scholarships received their diplomas.

Graduation

ITS HIGHLY RESPONSIBLE
TO SERVE TWICE UNDER
HIPPOCRATIC AND
MILITARY OATHS
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The celebration dedicated to the 25th anniversary of YSMU Military Medical Faculty took place in the yard of the historical building
of Heratsi University Hospital Complex No. 1, which started with a
special march of the General Staff of the RA Armed Forces. On this
solemn day, at a solemn meeting of the Scientific Council, renowned
scholars of the Medical University and alumni of the Military Medical
Faculty have traditionally received Hippocratic Oaths, receiving their
graduation diplomas, entering a new, professional phase of life.
According to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, it is highly
symbolic to graduate from a medical university and wear a military uniform, very responsible for serving under the Hippocratic and
Military oath of office twice. "These people are undoubtedly
strong and responsible, and I want them to carry out their
responsible mission with dignity," the RA Prime Minister said.
Referring to the foreign graduates, Nikol Pashinyan expressed
hope that they had acquired the necessary knowledge, lived
in their native environment and would henceforth become
RA ambassadors in their countries, achieving successes that
would make proud both of their relatives and friends, as well
as the Armenian people. Prime Minister Nikol Pashinyan emphasized that the medical university is today the single most
successful state university, reflecting the state's perception
of the future of the higher education system. “I hope that
YSMU, embarking on the path of internationalization, will
expand this experience, which will be pursued by other universities of Armenia, making it attractive to foreign students.
According to the Prime Minister, every citizen should feel that
medical services are available to him, and it should be in
reality. “As you can see, it is a priority for our government
to prevent any citizen from returning to any health facility
empty-handed. I want us together to create a situation
where each doctor's hand is always open and ready to
help, not only de jure but also de facto. This is our collective work, which we must do, "the prime minister said.
Welcoming RA Prime Minister Nikol Pashinyan, ministers,
law enforcement officials, ambassadors, defenders of the
homeland, prominent and future doctors and participants
of the event, YSMU Rector, Professor Armen Muradyan
congratulated the graduates on the occasion of a 100-year
history of a city hospital. "This building is our historical
memory, it is not only a medical blacksmith, but also carriers of military glory, as the heroes of the nation are being
treated and treated here," the rector said, recalling the
slogan "Don't harm". Armen Murdyan advised the graduates to always be the
first, as the first one has no right to make a mistake. He assured the scientific
council that these graduates would be the first. Today, only Armenia and Russia
have military-medical faculties in the region, where specialists important for the
homeland are trained to become military doctors. Their training forge, YSMU
Military Medical Faculty, is 25 years old. Armenian Defense Minister David Tonoyan expressed confidence that YSMU graduates will do their best. "We have
high expectations from you," the minister said, congratulating the graduates
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on their graduation, as well as on the 25th anniversary of the
creation of the Military Medical Faculty.
By the order of David Tonoyan, a large number of YSMU
professors were awarded diplomas, souvenirs, memorials
and medals for their contribution to the long-term cooperation with the Ministry of Defense of the Republic of Armenia,
development of military-medical education and science. According to the decision of the Scientific Council, for the 25th
anniversary of the establishment of YSMU Military Medical
Faculty, Davit Tonoyan, Minister of Defense of the Republic
of Armenia, was awarded the First Degree Order of Yerevan
State Medical University after Mkhitar Heratsi. Director of the
Center Haykuhi Minasyan was awarded the Order of the First
Instance for effective work in the creation, development, rehabilitation and wounded soldiers health rehabilitation center.
YSMU is always obliged to honor the people who performed
the deeds. Gold and silver medals named "Heratsi"
have been awarded to prominent doctors who have
served the homeland for many years, carrying the title
of Doctor of Exemplary for each graduate. According
to tradition, every year YSMU reports to the country's
leadership. It was noted on this occasion that in line
with the tradition of being an international educational institution, the Medical University has enrolled 1200
students in the 2018-2019 academic year, including
more than 300 foreigners from 36 countries. During
the mentioned period 1008 students left for professional life. By modernizing medical simulation centers, students' performance improved by 4.7Among
the many achievements worth mentioning is the success of Armenia and YSMU in the field of science in
being recognized as the winner of the HORIZON 2020
TWINNING program and receiving a $ 1 million grant.
The Medical University has also received international
institutional accreditation, has become a CSTO military-medical training center, and the YSMU diploma
has been recognized by another
Sri Lanka country. Emphasizing the
importance of the internationalization process, the Medical University
has received and honored 35 professors, 7 honorary doctors and 3
Nobel Laureates from one of the
world's leading universities. Due
to daily and productive work, the
medical university has increased its
own funds by 206%. According to
YSMU Rector, Professor Armen Muradyan, this whole had came to life
within just 365 days with a help of
healthy family consisting of 11,000
people with 8,000 students, and
3200 staff members. "Continuing to
invest vigor and effort, 365 days later we will have a refurbished gym, give
new life to centuries-old walls, build a doctors' park with our own hands, invest
in state-of-the-art educational equipment, expand medical facilities, expand
medical facilities, expand international literacy time, and we will focus on pediatric problems, "said YSMU Rector, adding that YSMU will continue with smile,
heart, soul and energy educate the new generation and heal people.

HIGH-ACHIEVING
GRADUATES OF MKHITAR
HERATSI STATE MEDICAL
UNIVERSITY RECEIVED
DIPLOMAS OF HONOURS
53 high-achieving graduates of Mkhitar Heratsi State Medical University
received diplomas of honors in the auditorium of the Artsakh Hero Robert Abajyan opened in the 100-year-old city hospital building. The diplomas were solemnly presented by renowned professors, beloved lecturers
and deans of the faculties .According to YSMU Rector Armen Muradyan,
the graduation exams are fundamental and have fundamental importance,
and they have done their best to comply with international standards. "We
should be able to call you colleagues with a calm conscience and be confident that you can accomplish all the goals for which you have gone through
this difficult path," the rector said, stressing that it is a great honor for the
doctor to justify that trust is a duty.
Armen Muradyan expressed hope that such traditions would beautify the
history of the medical university and be memorable for every student who
graduated from the medical university.
"Today will be the celebration dedicated to the 25th anniversary of YSMU
Military Medical Faculty, as well as, according to tradition, YSMU nominees
and graduates of the Military Medical Faculty will receive their diplomas.
Long live to those who got diplomas of honors of Mkhitar Heratsi State Medical University! According to the teacher board standing at the foundations
of the 100th year of establishment and success, every new generation is
bound to be better than the previous one, and today's generation has such
a great mission. The university's devotees called on future physicians who
have graduated from advanced degrees to look only ahead, as medicine is
based on experience as well as developing knowledge. “Always be guided
by the 'Don't harm' principle. And this is possible if you have honorable
teachers and knowledge, ”YSMU Rector Armen Muradyan concluded.
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YSMU SCHOLARS WON
A MAJOR GRANT
“Scientific-Educational Center for Basic Brain Research” of the Yerevan State Medical University after
Mkhitar Heratsi has been recognized as the winner
of the World Bank-funded “Improvement of Education” Program; the grant is over USD 600,000. YSMU
Vice-rector on Scientific Affairs, Professor Konstantin
Yenkoyan, will establish a scientific-educational center
based on the Neuroscience Laboratory. Including science in education, it will contribute to the process of
transformation from dominant teaching to research.
According to Vice-rector Konstantin Yenkoyan, the
project aims to create a modern and powerful infrastructure, develop innovative neuroscience research,
acquire modern teaching methods, and recruit highly-qualified specialists. "With the establishment of the
Center for Fundamental Brain Research, we expect to give new pace to
the studies of Alzheimer's disease, autism and stroke by improving their
quality," he said, stressing that it would be possible to increase the proportion of research-oriented staff. The head of the scientific team also
stated the importance of the integration of students in scientific research,
as well as the development of research thinking among them. "The medical and technical base of the Brain Science Research Center will serve as
a platform for students from other universities as well as scientists from
research centers," he said, adding that this is the second major victory
this year after the “Horizon 2020 Twinning” program. According to Konstantin Yenkoyan, this is a serious challenge for YSMU in the process of
internationalization. "In a couple of years we will have achievements in
science, which we can present to the world, while continuing our work
in science, placing Armenia on the international map as a country with
serious achievements in the field of medicine," added Vice-Rector, by
stressing that the medical university has adopted a policy to develop basic
brain research, thereby creating a center of excellence in brain research.
Konstantin Yenkoyan noted that the creation of the neuroscience laboratory has become the first step of development, sustaining YSMU's victory
in two major grant programs. The first grant project, “Horizon 2020 Twinning”, is an educational, scientific, and political achievement for Armenia,
complemented by a second grant to establish a "Brain Research Center
for Fundamental Education". “In the first case, we will train staff working
with right methodology, and in the second case we will supplement the
material and technical base by acquiring a large number of equipments.
Initially, we will provide the stream of students, and then they will learn
how to conduct different research,” added the head of the scientific team.
Combining science and education, YSMU also plans to create a platform
for targeted seminars, discussions and meetings. This project will also
launch a number of educational programs and trainings aimed at developing research skills. "We will continue our science development programs
in all areas, adding new ones to our achievements," concluded Vice-Rector on Science, Professor Konstantin Yenkoyan.
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