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Կրթություն

Ար մեն  Մու րադ յա նը վե րընտր վեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր

Ա ռող ջա պա հութ յան դպրո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա կար գի վեր լու ծութ յու նը` 
հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի դի տա կե տում

 Բա նա վեճ-մրցույթ է անց կաց վել

 Մաս նակ ցութ յուն կար ևոր հե տա զո տա կան ծրագ րին

Ե զա կի սար քա վոր ման շա հա ռու

 Ռեա նի մո բիլ նե րը ար ձա գան քում են շտապ կան չե րին

La Revue du Praticien-ի հա յա լե զու տար բե րա կը

 Վար ժանք՝ ԵՊԲՀ-ում

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կներդր վի բա րո թե րա պիա յի ծա ռա յութ յուն

 Հեր թա կան բաց դա սը

Այց Ֆ րան սիա՝  Սե նա տի հրա վե րով

Մասնակցություն  “Neuroscience Initiative in Armenia” գիտաժողովին

«Ուղեղի կենտրոնը» շուտով կբացի իր դռները 

Հա մա ժո ղով՝ տե սա կա պով

 Հան դի պում՝ ա պա գա գիտ նա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ

Մի ջազ գա յին խորհր դա ժո ղով

Քն նար կում իս պա նա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ

Հարցազրույց

Պրոֆեսոր Ազատ Ենգիբարյանի հոբելյանի առիթով

 Սահ մա նի բժշկու հին

 Հա մախմբ վում են մեր շրջա նա վարտ նե րը

Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած սերնդի ժառանգը կայացած բժիշկ է ԱՄՆ-ում և ԵՊԲՀ 
այցելու պրոֆեսոր

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

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

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

 Ձեռ քը՝ մաս նա գի տա կան ինք նա զար գաց ման զար կե րա կին

Աշ խա տա սի րութ յան արդ յուն քը գո հա ցու ցիչ է

Դժվարություններից չկոտրվելն է ու ժամանակին զուգահեռ քայլելն է ԵՊԲՀ շրջանավարտի 
հաջողության բանաձևը 

 Դե ղա գի տութ յան ո լոր տի գրավ չութ յու նը

 Հո գա տա րութ յու նը բնա վո րութ յան ա ռաջ նա յին գիծ

 Ներդ րում՝ ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում

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

Բժշ կութ յան պատ մութ յու նը՝ մեկ թան գա րա նում

Բժիշկը պատասխանատու է պացիենտի ժպիտի վերականգնման համար

« Դի մակ ներ» ա կում բի նոր ներ կա յա ցու մը

 Մաս նակ ցութ յուն սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րին

 Հի պոկ րատ յան եր դում տված հայ րե նա սեր մար դը

Ֆուտ բո լա յին մրցա շար՝ ան մա հա ցած նե րի հի շա տա կին

Ֆուտ բո լի և  բազ կա մար տի մրցա շա րե րի եզ րա փա կիչ փու լը

Հիշատակի խոսք
Պ րո ֆե սոր  Կոնս տան տին Լ եվո նի  Նա զա րեթ յան-100

Թանգարան

Հերոս-բժիշկ



«Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի դեկ տեմ բե
րի 15ին կա յա ցած հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նիս տում անց կաց վեց ռեկ տո րի մրցու թա յին ընտ րութ
յուն:

Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 20 ան դա մից ներ կա էր 19ը, 1ը բա ցա կա յում էր հար գե լի պատ ճա ռով: 
Փակ գաղտ նի քվեար կութ յամբ միա ձայն ԵՊԲՀ ռեկ տոր ընտր վեց ռեկ տո րի թեկ նա ծու Ար մեն Աբ գա րի 
Մու րադ յա նը: «Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի 
ռեկ տո րի մրցու թա յին ընտ րութ յան արդ յունք նե րը հաս տատ վե ցին նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան նիս տում:

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րար Վահ րամ Դու ման յա նը` ՀՀ վար չա պե
տին և կա ռա վա րութ յան ան դամ ե րին ներ կա յաց րեց մրցույ թի արդ յունք նե րը։

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու մը կրկին ի րեն վստա հե լու հա
մար` Ար մեն Մու րադ յա նը ներ կա յաց րեց ա ռա ջի կա 5 տա րի նե րի բու հի զար գաց ման ծրա գի րը` ընդգ ծե
լով հատ կա պես մի ջազ գայ նաց ման աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հով ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը:

Բժշ կա կան կրթութ յան ո րա կի բարձ րա ցու մը և մի ջազ գա յին ո րա կի կրթութ յան տրա մադ րու մը մշտա
պես ե ղել է հա մալ սա րա նա կան մեծ թի մի ու շադ րութ յան կենտ րո նում: Նա խանշ վա ծի հա մա ձայն` ա վե
լաց վել է օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թի վը` ընդ լայ նե լով երկր նե րի աշ խար հագ րութ յու նը:

 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի և պա տե րազ մի դժվա րին ժա մա նա կա հատ վա ծում բժշկա կան բու
հը՝ ի դեմս պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան, վար չա կան կազ մի, ա պա գա բժիշկ նե րի, հսկա յա կան աշ խա
տանք է ի րա կա նաց րել:

 Փոր ձութ յուն նե րի մի ջով պատ վով անց նե լով` մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող կրթա կան հաս տա
տութ յու նը ա ռա ջի կա յում ևս պատ րաստ է աշ խա տել ու ժե րի գեր լար մամբ` հաղ թա հա րե լով ա ռա ջըն թա
ցին միտ ված նոր մար տահ րա վեր ներ:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը՝ այս տա րի նե րին ա ջակ ցութ
յան հա մար: « Մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թաց է ըն թա նում ոչ միայն ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում, այլև 
մեր առջև դրել ենք հա վակ նոտ ծրա գիր` զար գաց նել կլի նի կա կան ուղ ղութ յու նը մի ջազ գա յին դաշ տում: 
Այս պա հին ար դեն պատ րաստ է «Ու ղե ղի կենտ րո նը», ո րը կբաց վի մեկ ամս վա ըն թաց քում», նշեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը` հա վե լե լով, որ վեր ջին 5 տա րում ոչ միայն բու հում, այլև ԵՊԲՀի կող մից հիմ ադր ված 
հաս տա տութ յուն նե րում ստեղծ վել է 700 աշ խա տա տեղ:

Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նում այժմ կրթութ յուն է ստա նում աշ խար հի 32 
երկ րից ժա մա նած ա վե լի քան 2000 ու սա նող:

Ա ռա ջի կա կար ևոր նպա տակ նե րից է, որ յու րա քանչ յուր երկ րորդ ԵՊԲՀ ու սա նող լի նի ար տերկ րից:
Ն շենք, որ Ար մեն Մու րադ յա նը 2016ի նո յեմ բե րի 4ից մինչև դեկ տեմ բե րի 29ը ե ղել է ԵՊԲՀ ռեկ տո րի 

պաշ տո նա կա տար, իսկ 2016ի դեկ տեմ բե րի 29ից հա մալ սա րա նի ռեկ տորն է:
 Պ րո ֆե սոր Ա. Մու րադ յա նը բժշկա կան կադ րե րի 100ամ յա դարբ նո ցի 22րդ ռեկ տորն է:

ԱՐՄԵՆՄՈւՐԱԴՅԱՆԸՎԵՐԸՆՏՐՎԵՑ

ԵՊԲՀՌԵԿՏՈՐ
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Ար մեն  Մու րադ յա նը և  Հայ կու հի 
 Մի նաս յա նը  Փա րի զում ներ կա յաց րին 

 Հա յաս տա նում վի րա վոր զին վոր նե րի վե րա-
կանգն ման ուղ ղութ յամբ կա տար վող աշ խա-
տանք նե րը։

 Պատ մե ցին, թե ինչ պես է ստեղծ վել  Զին վո րի 
տու նը և  ար ձա նագ րե ցին, որ, փաս տո րեն 
 Հա յաս տա նում, ի դեմս  Զին վո րի տան, ար դեն 
ձևա վոր վել է այն օ ղա կը, որ կա րո ղա ցավ պա-
տե րազ մից հե տո օգ նել վի րա վոր զին վոր նե-
րին՝ վե րա կանգն վել, վե րա դառ նալ լիար ժեք 
կյանք։

Ի դեպ՝ Ֆ րան սիա յի  Սե նա տի ան դամ-
նե րի հրա վե րով և  նա խա ձեռ նութ յամբ Ա․ 
 Մու րադ յանն ու Հ․  Մի նաս յա նը մաս նակ ցե ցին 
մի մի ջո ցառ ման, ո րի ժա մա նակ նա խա տես-
ված էր քննար կել ֆրան սիա կան կող մի ա ջակ-
ցութ յու նը  Հա յաս տա նին և հ րա վի րել լրատ-
վա մի ջոց նե րի ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
ու շադ րութ յու նը՝ հետ պա տե րազմ յան  Հա յաս տա նի 
խնդիր նե րի, գե րի նե րի վե րա դար ձի վրա։

Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
հրա վե րի հա մար, շեշ տել է․ «Ֆ րան սիան և ֆ րան սիա-
ցի ժո ղո վուր դը բո լոր փոր ձութ յուն նե րի ժա մա նակ 
 Հա յաս տա նի կող քին են ե ղել»։

Անդ րա դառ նա լով պա տե րազ մի հետ ևանք նե րի 
հաղ թա հար մա նը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տո րը շեշ տել է. «Երբ 
 Հայ կու հի  Մի նաս յա նի հետ ստեղ ծում էինք  Զին վո րի 
տու նը, մեզ հա մար նա խա տիպ էր  Փա րի զում գոր ծող, 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յան սիմ վոլ հան դի սա-
ցող  Հաշ ման դամ ե րի տու նը»։

Ի դեպ՝  Փա րի զի  Հաշ ման դամ ե րի տու նը և  Զին վո րի 
տու նը նախ նա կան հա մա ձայ նութ յուն են ձեռք բե-
րել փո խայ ցեր կազ մա կեր պել, քա նի որ  Փա րի զի 
 Հաշ ման դամ ե րի տան ղե կա վար կազ մը տպա վոր-
ված է  Զին վո րի տուն այ ցե լած՝ Ֆ րան սիա յի  Սե նա տի 
ան դամ ե րի պատ մած նե րով։

 Նա խօ րեի քննարկ մա նը  Զին վո րի տան տնօ րենն իր հեր թին ներ կա-
յաց րել է պատ մութ յուն ներ, ո րոնք ա ռանց մեկ նա բա նութ յուն նե րի բնու-
թագ րում են պա տե րազ մի և  խա ղա ղութ յան պայ ման նե րում հայ և  ադր-
բե ջան ցի զին վո րա կան նե րի գոր ծե լաո ճե րի տար բե րութ յուն նե րը. « Հայ 
զին վո րա կան նե րը մի ավ տո բուս են փոր ձել կանգ նեց նել, ադր բե ջան ցի 
վա րորդն ա սել է՝ չեմ կանգ նի, միև նույն է՝ դուք կա նանց ու ե րե խա նե րի 
վրա չեք կրա կի», իսկ երբ ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ 
հու մա նի տար հրա դա դար էր հայ տա րար վել, ադր բե ջա նա կան կողմ 
այդ պա հին ռմբա կո ծում էր Ս տե փա նա կեր տը», -ներ կա յաց րել է այդ 
պա հին Ս տե փա նա կեր տի ծննդա տա նը ե ղած  Հայ կու հի  Մի նաս յա նը։

 Փա րի զի  Հաշ ման դամ ե րի տու նը հա տուկ հու շա մե դալ նե րով է 
պարգ ևատ րել ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին և  Զին վո րի տան 
տնօ րեն  Հայ կու հի  Մի նաս յա նին։

ԱՅՑՖՐԱՆՍԻԱ՝ՍԵՆԱՏԻՀՐԱՎԵՐՈՎ

Իրադարձություն



ԵՊԲՀ մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցե-
ցին “Neuroscience Initiative in Armenia” 
 գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում կազ մա կերպ ված 
առ ցանց հան դիպ մա նը, ո րի ըն թաց քում CO-
BRAIN ծրագ րի մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի 
կող մից հնչե ցին բազ մա թիվ ու ղերձ ներ:

Շ վե դիա յի  Լուն դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սոր, նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե-
րի ո լոր տում ա ռա ջա տար հե տա զո տող  Դե նիս 
 Կի րիկն ընդգ ծեց․ «Ն յար դա յին հա մա կար գի 
դե ղե րի հաս տա տում ա վե լի դժվար է, քան 
մա ցած բո լոր դեպ քե րի նը։  Դե ղա գոր ծա կան 
ըն կե րութ յուն ներն ար դեն հաս կա ցել են, որ 
դե ղե րի ստաց ման ողջ գոր ծըն թա ցում մեծ 
է հե տա զո տո ղի դե րը։  Նեյ րո գի տութ յան այ-
սօր վա հե տա զո տո ղը շատ ա վե լի մեծ ներգ-

րավ վա ծութ յուն պետք է ու նե նա։ Ուս տի 
կա ռու ցեք ձեր ա պա գան այն պես, որ գե-
րա զան ցեք ձեր ու սու ցիչ նե րին»։

 Գեր մա նիա յի Թ յու բին գե նի հա մալ սա-
րա նի կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր և  լա բո րա տո րիա յի 
վա րիչ  Լու սի նե  Դա նիել յա նի կար ծի քով՝ 
նեյ րո գի տութ յամբ զբաղ վե լու հա զար 
դրդա պատ ճառ կա։ Ըստ նրա՝ հենց 
նեյ րո գի տութ յան ո լոր տում են ա մե նա-
զար գա ցած գոր ծիք նե րը, մե թոդ նե րը, 
հե տա զո տա կան մո դել ներն ու ֆի նան-

սա վոր ման աղբ յուր նե րը։ «Ե ղե՛ք հա մար ձակ և  օգտ վե՛ք 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յուն նե-
րից», - հա վե լեց նա։

Իսկ  Գեր մա նիա յի  Բո խում քա ղա քի  Ռու րի հա մալ սա-
րա նի մարդ կա յին գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ  Հոա 
Ն գու յե նը վստա հեց րեց, որ հե տա զո տութ յան մեջ հա ջո-
ղել հնա րա վոր է, ե թե կա ցան կութ յուն և մ ղում։

ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և  բու հի հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յանն 
այ ցե լե ցին «Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե-
րի գե րա զան ցութ յան կենտ րոն», որ տեղ ա վար տին 
են մո տե նում շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: Այն 
շու տով իր դռնե րը կբա ցի ե րի տա սարդ հե տա զո տող-
նե րի և  գիտ նա կան նե րի ա ռաջ, ո րոնք վեր ծա նե լու են 
ու ղե ղի հիմ ա րար խնդիր նե րը։ Այս տեղ մո լե կուլ յար 
մա կար դա կով կհե տա զոտ վեն Ալց հեյ մե րի հի վան-
դութ յու նը, աու տիզ մը՝ ա պա հո վե լով հա մաշ խար հա-
յին բո լոր մի տում ե րը։ Ա ռան ձին գոր ծըն թաց կկազ մի 
կո րո նա վի րու սի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ու ղե ղի փո-
փո խութ յուն նե րի հե տա զո տութ յու նը:

Շր ջայ ցի ըն թաց քում նրանք ծա նո թա ցան գեր ժա-
մա նա կա կից հնա րա վո րութ յուն նե րով հա գե ցած գի-
տակր թա կան կենտ րո նի պայ ման նե րին:

 Շի նա րա րութ յան պա տաս խա նա տու նե րին տրվե-
ցին հանձ նա րա րա կան ներ:

Ն շենք, որ «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գե-
րա զան ցութ յան կենտ րո նի» կա ռուց ման շնոր հիվ 
ու ղե ղի ու սում ա սի րութ յան հե տա զո տութ յուն նե-
րը կկա րո ղա նան ո րո շել  Հա յաս տա նի տե ղը մի-
ջազ գա յին գի տա կան քար տե զի վրա:

 Կենտ րո նը կա ռուց վում է «Կր թութ յան բա րե լա-
վում» վար կա յին ծրագ րի նո րա րա րութ յուն նե րի 
մրցակ ցա յին հիմ ադ րա մի երկ րորդ հիմ ա կան 
շրջա փու լով՝ «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ-
րա մի կող մից ի րա կա նաց վող «Ու ղե ղի հիմ ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոն» 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նա կում:

 Գեր ժա մա նա կա կից հնա րա վո րութ յուն նե րով 
հա գե ցած նո րա կա ռույց հաս տա տութ յու նը դառ-
նա լու է բժշկա կեն սա բա նութ յան նոր գի տակր-
թա կան կենտ րոն՝ էլ ա վե լի ընդգ ծե լով մեկ-
դար յա բժշկա կան բու հի գի տա կան նե րու ժի 
դե րը  Հա յաս տա նում և  աշ խար հում:

«ՈւՂԵՂԻԿԵՆՏՐՈՆԸ»

ՇՈւՏՈՎԿԲԱՑԻԻՐԴՌՆԵՐԸ

Գիտություն



Նիս տե րի դահ լի ճում անց կաց վեց ստո մա տո լո գիա կան հա մա ժո ղով պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի, բժիշկ նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար։

 Մի ջո ցառ մանն ու ղիղ տե սա կա պով հետ ևում էին նաև  Մոսկ վա յի մաս նա-
գետ նե րը։

 Հա մա ժո ղո վի բա ցում ազ դա րա րեց ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Լա զար 
Ե սա յա նը։

Այ նու հետև  Ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան ռու սա կան հա մալ սա րա-
նի պրո ֆե սոր, թվա յին ստո մա տո լո գիա յի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, բ․գ․դ․ 
 Սամ վել Ապ րես յա նը հան դես ե կավ «Ամ բող ջո վին բա ցա կա յող ա տամ ե-
րով հի վանդ նե րի հա մա լիր ստո մա տո լո գիա կան վե րա կանգ նու մը» թե մա յով 
դա սա խո սութ յամբ։  Նա ներ կա յաց րեց 3D տպի չի օգ նութ յամբ ժա մա նա կա-
վոր պրո թեզ նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը և դ րանց արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 
շեշ տե լով, որ ա տամ ե րի բա ցա կա յութ յու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում 
նաև պա ցիեն տի հո գե բա նա կան վի ճա կի վրա։

Բ․գ․դ․, պրո ֆե սոր, Ի․Պ․  Պավ լո վի ան վան  Սանկտ  Պե տեր բուր գի ա ռա ջին 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սում ա կան գծով պրո ռեկ տոր, 
վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, ՌԴ ստո մա տո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
Անդ րեյ Ե րե մեն կո յի դա սա խո սութ յան թե ման էր՝ «Շ տապ բժշկա կան 
օգ նութ յան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ամ բու լա տոր 
ստո մա տո լո գիա յում»։

Ն րա խոս քով՝ շտապ բու ժօգ նութ յան կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը մի խնդիր է, ո րին կա րող է առնչ վել ցան կա ցած մարդ։

 Ման րա մասն ներ կա յաց նե լով մահ վան ել քով տար բեր դեպ քեր՝ Անդ-
րեյ Ե րե մեն կոն ընդգ ծեց անհ րա ժեշտ ա նամ ե զի հա վաք ման կար ևո-
րութ յու նը ցան կա ցած բժշկի, հատ կա պես՝ ստո մա տո լո գի հա մար։

«Բժշ կի աշ խա տան քի գլխա վոր բնու թագ րի չը ո րակն է։ Ս տո մա տո լո-
գիա յի ո լոր տում ո րա կը հա վա սա րա զոր է անվ տան գութ յա նը։ Որ ևէ դեպ-
քում պետք է նվա զա գույ նի հասց նել մար դուն վնա սե լու հա վա նա կա-
նութ յու նը, այս ա ռու մով ա ռա վել վտան գա վոր են կլի նի կա կան մահ վան 

դեպ քե րը, ին չի հիմ ա կան նա խան շան ներն են գի տակ ցութ յան և 
շն չա ռութ յան կո րուստ նե րը։

Անդ րեյ Ե րե մեն կոն ա ռանձ նաց րեց ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե-
րում ստո մա տո լո գի կող մից ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում ե րը՝ նշե լով, 
որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 
և չ լի նել դե ղե րի կի րառ մամբ։

Բ․գ․դ․, պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կան  Լա զար Ե սա յա նը նույն պես հա մա ռոտ ներ կա յաց րեց իր դա-
սա խո սութ յու նը՝ « Ցա վը ստո մա տո լո գիա յում» թե մա յով, ո րի ըն-
թաց քում անդ րա դար ձավ ցա վի ֆի զիո լո գիա կան նշա նա կութ յա նը 
և  ցա վի բնո րոշ մա նը։ Ն րա խոս քով՝ ցավն ինք նա պաշտ պա նա կան 
ազ դակ է, ո րը զգու շաց նում է առ կա վտան գի մա սին։

 Հա մա ժո ղո վի ա վար տին  Լա զար Ե սա յա նը ՌԴ ստո մա տո լո գիա-
կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Անդ րեյ Ե րե մեն կո յի կող մից պարգ-
ևատր վեց «Ս տո մա տո լո գիա յի ո լոր տում մա տու ցած ծա ռա յութ յուն-
նե րի հա մար» ա ռա ջին կար գի մե դա լով։

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին մաս նա գետ նե րը պա տաս խա նե ցին 
մաս նա կից նե րին հե-
տաքրք րող հար ցե րին։
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Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի հա մար բժշկա կան հա մալ սա րա նում անց-
կաց վեց « Մոլ դո վա յի և  Հա յաս տա նի բու հե րի՝ հե տա զո տութ յան կա ռա վար ման 
և  հան րա մատ չե լի գի տութ յան կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում (MINERVA)» 
ծրագ րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան հան դի պում:

 Գի տութ յան վար չութ յան պետ, ծրագ րի ԵՊԲՀ հա մա կար գող  Սեյ րան 
 Քո չար յա նը հան դիպ ման սկզբում ներ կա յաց րեց ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագ րի հիմ ա-
կան ձեռք բե րում ե րը և ԵՊԲՀ-ում գի տութ յան հան րա հա սա նե լիութ յան մե խա-
նիզմ ե րի ներդր ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը: Ն րա խոս քով՝ ծրագ-
րի հիմ ա կան նպա տակն է բա րե լա վել հան րա մատ չե լի գի տութ յան 
հիմ ա կան սկզբունք նե րի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը  Հա յաս տա նի 
և  Մոլ դո վա յի հա մալ սա րան նե րում, քննար կել՝ ինչ է նշա նա կում բաց և 
 հան րա մատ չե լի գի տութ յուն, և  ինչ պես է ԵՊԲՀ-ն  պատ րաստ վում մաս-
նակ ցել այդ գոր ծըն թա ցին: « Կար ևոր է նա խան շել, թե ծրագ րի ա վար-
տից հե տո ինչ հնա րա վո րութ յուն ներ ենք ու նե նա լու և  ինչ մի ջա վայր ենք 
ա պա հո վե լու ա պա գա գիտ նա կան նե րի հա մար, ո րոնք ի րենց գի տա կան 
աշ խա տան քի արդ յուն քը նկա րագ րում, ներ կա յաց նում են եվ րո պա կան 
չա փա նիշ նե րին հա մա հունչ՝ տե ղադ րե լով հա մա պա տաս խան հար թակ-
նե րում»,-ա սաց ծրագ րի ԵՊԲՀ հա մա կար գո ղը:

Ծ րա գիրն իր առջև խնդիր ներ է դրել զար գաց նել հան րա մատ չե լի գի-
տութ յա նը վե րա բե րող ազ գա յին և  ինս տի տու ցիո նալ ու ղե ցույց նե րը, քա-
ղա քա կա նութ յու նը և  շար ժա ռիթ նե րը  Մոլ դո վա յում և  Հա յաս տա նում՝ գոր-
ծըն կեր բու հե րում ստեղ ծե լով թվա յին շտե մա րան ներ և խ թա նե լով դրանց 
են թա կա ռուց ված քա յին զար գա ցու մը և  փոխ գոր ծու նա կութ յու նը, այդ 
թվում՝ զար գաց նել մարդ կա յին ռե սուրս նե րը՝ հան րա մատ չե լի գի տութ-
յան սկզբունք նե րի կա նո նա վոր ի րա կա նաց ման և  հե տա զո տութ յուն նե րի 
սո ցիա լա կան ներգ րավ վա ծութ յունն ու հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ-
յունն ա պա հո վե լու հա մար: « Մաս նակ ցե լով այ սօր վա հան դիպ մա նը՝ 
դուք կու նե նաք ին ֆոր մա ցիա յի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ յուն ձեր 
գի տա կան ղե կա վար նե րի և  գոր ծըն կեր նե րի, աշ խա տան քա յին խմբե րի 
հետ»,-դի մե լով ծրագ րի շա հա ռու նե րին՝ ա սաց գի տութ յան վար չութ յան 
պե տը՝ շեշ տե լով, որ այս պի սի մի ջո ցա ռում ե րի շրջա նա կում ձեռք բեր-
ված տե ղե կատ վութ յունն անձ նա վոր ված չէ և  նա խա տես ված է լայն լսա-
րան նե րի հա մար:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագ րի գոր ծըն կեր,  Վա լեն սիա յի 
հա մալ սա րա նի է լեկտ րո նա յին ին ժե նե րիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ալֆ րե-
դո  Ռո սա դոն ներ կա յաց րեց բաց գի տութ յան հիմ ա կան սկզբունք նե րը՝ 
հատ կա պես կար ևո րե լով դրա ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն նե րը։

Քն նարկ վե ցին նաև EURAXESS հար թա կի մի ջո ցով շրջա նառ վող հե-
տա զո տութ յան մեջ մարդ կա յին ռե սուրս նե րի ԵՄ ռազ մա վա րութ յան 
հիմ ա կան դրույթ ներն ու գե րա զան ցութ յան պատ վան շան ստա նա լուն 
ուղղ ված ԵՊԲՀ ձգտում ե րը։ Ն շենք, որ ե ռամ յա ծրագ րում ԵՊԲՀ-ն 
 ներգ րավ ված է որ պես գոր ծըն կեր հա մալ սա րան:

ՀԱՆԴԻՊՈւՄ՝ԱՊԱԳԱ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ

Գիտություն



 Եր ևա նում կա յա ցավ «ԵՄ ՀՈՐԻԶՈՆ ԵՎՐՈՊԱ ԾՐԱԳՐԻ 
ԵՎ EURAXESS – ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊՈՐՏԱԼԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ - 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ» խո րագ րով խորհր դա ժո ղո վը, ո րում բաց ման 
խոս քով հան դես ե կան ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի փոխ նա խա րար Ար թուր  Մար տի րոս յա նը, Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ  Սիգ նե  Ռա ցոն, ՀՀ գի տութ յան կո-
մի տեի նա խա գահ  Սար գիս  Հա յոց յա նը և  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի նա խա գահ Ա շոտ  Սաղ յա նը։

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի հա-
մա կար գող, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը խորհր դա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րին ներ կա յա ցավ « Հա ջո ղակ մի ջազ գա յին գի տա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան փոր ձի փո խա նա կում» թե մա յով զե կույ ցով։

 Ներ կա յաց նե լով «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ և 
ԵՄ հա մա գոր ծակ ցութ յան պատ մութ յու նը՝ նա նշեց․« Մեզ մոտ՝ հա-

մալ սա րա նում, սկսեց ձևա վոր վել մեկ միտք՝ ինչ պես կա րե լի 
է գնալ ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին գի տութ յան հետ քե րով։ 
 Մաս նա գի տա նա լով կեն սա քի միա յի ո լոր տում և  ու սում ա սի-
րե լով բջջում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը՝ մեր կող մից քայլ 
ար վեց դե պի ու ղեղ։  Հաս կա նա լով, որ ու ղեղն անց յա լի, այ սօր-
վա և, միա նա շա նակ կա րող եմ ա սել, վաղ վա գի տութ յունն է, 
մենք փոր ձե ցինք խո րա նալ ու ղե ղի հե տա զո տութ յան ո լոր տում, 
այ սինքն՝ դառ նալ այս ո լոր տի փոր ձա գետ»։

Գ լո բալ նպա տակն, ըստ պրո ռեկ տո րի,  Հա յաս տա նի տե ղո րո-
շում է հա մաշ խար հա յին գի տա կան քար տե զում։

«Սկ սե ցինք մտա ծել Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գե րա-
զան ցութ յան կենտ րո նի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ։  Դա գե ղե ցիկ 
դահ լիճ ու նե նա լը չէ միայն, դա ժա մա նա կա կից սերն դի տեխ նի-
կա ու նե նա լը չէ միայն, դրանք ա ռան ձին գիտ նա կան նե րը չեն 
միայն։  Դա այս ա մե նի հա մախմ բում է, որն, ի վեր ջո, տա լիս 

է ցան կա լի, ծան րակ շիռ և  մի ջազ գա յին հան րույ թի կող մից 
ըն դու նե լի արդ յունք։  Մենք հաս կա նում էինք, որ այս ճա նա-
պար հին պետք է սկսեինք դի մել մի ջազ գա յին կա ռույց նե-
րի։  Դի մե ցինք «ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» ծրագ րին և  հաղ թե ցինք», 
- շեշ տում է  Կոնս տան տին Են կո յա նը։

 Զե կույ ցի ըն թաց քում բժշկա կան բու հի պրո ռեկ տո րը ներ-
կա յաց րեց «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի՝ ԵՊԲՀ գոր ծըն կեր բու-
հե րը՝  Գեր մա նիա յի ( Բոն նի և Թ յու բին գե նի) և Շ վե դիա յի 
( Լուն դի) հա մալ սա րան նե րը, որ տեղ աշ խա տում են նաև 
հայ մաս նա գետ ներ։

«Այժմ աշ խա տում ենք Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի ստեղծ ման ուղ ղութ-
յամբ։  Մենք ստեղ ծում ենք բա վա կա նին լուրջ են թա կա ռուց-
վածք», - վստա հեց րեց  Կոնս տան տին Են կո յա նը՝ շեշ տե լով, 
որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը խո շոր ներդ րում է կա տա րել 
կենտ րո նի շի նա րա րութ յան մեջ։

 Զե կույ ցի ըն թաց քում պրո ռեկ տո րը խո սեց նաև մեկ այլ՝ «ՍԿԱՈՒՏ» ծրագ րի 
մա սին, ո րը  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող «ՀՈՐԻԶՈՆ-2020-ի» կող մից ֆի նան-
սա վոր վող ե զա կի հե տա զո տա կան պրո յեկտ նե րից է: Ա րագ ա ռա ջըն թաց դե պի 
նո րա րա րութ յուն գոր ծո ղութ յան շրջա նա կում հե տա զո տա կան թի մը պետք է կա-
րո ղա նա պար զել ար յան նմու շառ ման նոր Ser-Col սար քա վոր ման արդ յու նա վե-
տութ յու նը տար բեր ախ տո րո շիչ նպա տակ նե րով:

 Հի շեց նենք, որ  Հա յաս տա նը, ի դեմս Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի, «ՔՈԲՐԵՅՆ» նա խագ ծով ա ռա ջին ան գամ 
ճա նաչ վել էր «ՀՈՐԻԶՈՆ-2020 թվի նինգ» ծրագ րի հաղ թող:

Ս տա նա լով Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա կան նա մակն առ այն, որ “CO-
BRAIN: Armenia Center for Translational Research on Chronic Neurodegenerative Dis-
orders: A Neuroscience Initiative on Maintaining Healthy Brain Ageing” վեր նագ րով 
նա խա գի ծը շա հել է «ՀՈՐԻԶՈՆ-2020 թվի նինգ» ծրա գի րը և հ նա րա վոր ա ռա վե-
լա գույն միա վո րի 96.6%-ը ՝ բժշկա կան բու հը դար ձավ դրա հա մա կար գող:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը շա րու նա կում է արդ
յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը Իս պա նիա յի 
 Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա հա մալ սա րա նի 
հետ։ Բժշ կա կան բու հի հան րա յին ա ռող ջութ յան 
և  ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ բիո
նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը 
կարճ ժա մա նակ ա ռաջ դա սա խո սութ յուն նե րով 
հան դես ե կավ վե րո հիշ յալ հա մալ սա րա նում։ 

«Եվ րա միութ յան «Է րազ մուս+» ծրագ րի շրջա նա-
կում բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ե րի եմ մաս նակ ցել, 
սա կայն այս ձևա չա փով ա ռա ջին ան գամ էի մաս նակ-
ցում դա սա խոս նե րի միջ հա մալ սա րա նա կան փո-
խա նակ ման ծրագ րին։  Շատ հե տաքր քիր փորձ էր։ 
 Տար բեր թե մա ներ ա ռա ջար կե ցի ու սա նող նե րի հետ 
քննար կե լու հա մար: Այ սօր աշ խար հում քննարկ վող 
թիվ 1 թե ման կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րակն է, ինձ 
խնդրե ցին ներ կա յաց նել ի րա վի ճա կը  Հա յաս տա նում», 
- պատ մում է Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը։  Դա սըն թա ցին 
մաս նակ ցել է շուրջ 240 ու սա նող։ Քն նարկ վել են հա-
մա վա րա կի ազ դե ցութ յու նը մեր երկ րում հան րա յին 
ա ռող ջա պա հութ յան դի տա կե տից՝ տա րած ման գոր-
ծըն թա ցը, պայ քա րի մո տե ցում ե րը, բնակ չութ յան 
վար քա գի ծը։

«Ինձ հա մար շատ կար ևոր էր տես նել՝ ինչ պես են 
մար դիկ ապ րում և  առնչ վում հա մա վա րա կին Իս-
պա նիա յում, հան րա յին ա ռող ջութ յան տե սանկ յու նից 
հաս կա նալ մշա կու թա յին տար բե րութ յուն նե րը։ Ի րենց 
հա մար նույն պես շատ հե տաքր քիր էր մեր փոր ձը», - 
շեշ տում է հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը։  

Իս պա նա կան  Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա փոք րիկ 
քա ղա քում, ըստ նրա, բնակ չութ յան 90%-ը դի մա կով էր 
նույ նիսկ բաց տա րածք նե րում՝ չնա յած պար տադ րան-
քի բա ցա կա յութ յա նը։

« Կար գա պա հութ յունն ու կազ մա կերպ վա ծութ յունն 
այս քա ղա քում բա վա կա նին բարձր մա կար դա կի վրա 
էին», - ա վե լաց նում է Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը։

Ն րա տե ղե կաց մամբ՝ բժշկա կան բու հի ղե կա վա րի 
հանձ նա րա րութ յամբ հան րա յին ա ռող ջութ յան և  ա ռող-
ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ բիոնն ի րա կա նաց-
նում է հե տա զո տութ յուն՝ հա մե մա տա կան ներ անց կաց-
նե լով  Հա յաս տա նում կո րո նա վի րու սի թես տի դրա կան 
և  բա ցա սա կան արդ յունք նե րի և դ րանց ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի միջև։

« Բա ցի դրա նից, մենք վեր ջերս շա հե ցինք պե տա կան 
ֆի նան սա վո րում և  մեծ հե տա զո տութ յուն ենք անց կաց-
նում։  Դա ե րեք տա րի տևո ղութ յամբ լուրջ աշ խա տանք 
է, ո րում ներգ րավ ված է մեր ամ բիո նի 4 աշ խա տա կից։ 
 Մեր աշ խա տան քա յին խում բը պի տի ու սում ա սի րի 
COVID-19-ի բե ռը ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի 
վրա։ Արդ յուն քում ծրագ րում ենք մշա կել ո րո շա կի մո-
տե ցում եր, ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ մեղ մե լու այդ բե-
ռը և հ զո րաց նե լու հա մա կարգն այս պի սի ճգնա ժա-

մա յին ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում», - նշում է Ար տա շես 
 Թադ ևոս յա նը։  Մինչ այժմ, նրա խոս քով, թվա յին որ ևէ 
տվյալ կամ փաստ չկար այն մա սին, թե հա մա վա րա կի 
պայ ման նե րում ինչ քա նով տու ժե ցին բժշկա կան մյուս 
ծա ռա յութ յուն նե րը։

«Ե թե մենք, օ րի նակ, 30 հի վան դա նոց փա կում ենք՝ 
վե րապ րո ֆի լա վո րե լով դրանք որ պես քո վիդ կենտ-
րոն ներ, դա նշա նա կում է, որ այդ հի վան դա նո ցի սպա-
սարկ ման շրջա նա կում գտնվող մար դիկ զրկվում են 
մա ցած հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հնա րա վո րութ-
յու նից», - ընդգ ծում է հան րա յին ա ռող ջութ յան մաս նա-
գե տը։

Ն րա հա մոզ մամբ՝ սա վեր ջին հա մա վա րա կը և 
 վեր ջին վի րու սը չէ, ո րը լուրջ մար տահ րա վեր է աշ-
խար հի հա մար:

«Երբ 1970-80-ա կան թվա կան նե րին հայ տա րար վեց, 
որ « Ծա ղիկ» հի վան դութ յու նը վե րա ցել է, դրա նից հե-
տո 30-ից ա վե լի ծանր վի րու սա յին հի վան դութ յուն ի 
հայտ ե կավ։ Դ րանց թի վը նո րից է ա վե լա նա լու։ Եր-
բեմ հի վան դութ յուն նե րը մեղմ ըն թացք են ու նե նում, 
եր բեմ էլ՝ սար սա փե լի հետ ևանք նե րով, ինչ պես ե ղավ 
այս դեպ քում։ Երկր նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն այս 
խնդիր ներ րի հաղ թա հար մա նը», - նշում է Ար տա շես 
 Թադ ևոս յա նը։ Ն րա կար ծի քով՝ կար ևոր է հաս կա նալ՝ 
ռե սուր սա յին ինչ ա պա հով վա ծութ յուն ու նի մեր եր կի-
րը։

«Խն դիր ներ շատ կան․ հի վան դա նոց նե րը պետք է 
հա գեց նենք մահ ճա կալ նե րով, ա պա հո վենք մե կու-
սաց ման հնա րա վո րութ յուն ներ։  Պետք է ի րա տե սա-
կան մո տե ցում եր որ դեգ րենք», - ա սում է դա սա խո սը՝ 
ընդգ ծե լով պատ վաստ ման կար ևո րութ յունն ու ա ռաջ-
նա հեր թութ յու նը և  շեշ տե լով, որ այդ գոր ծըն թա ցը չի 
կա րող միան ման ի րա կա նաց վել տար բեր երկր նե րում:  

 Բա ցի դրա նից, հա վե լում է Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը, 
կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան և  պատ վաստ ման 
մա սին բո լոր կեղծ տե ղե կութ յուն նե րը պետք է ըն դուն-
վեն քննա դա տո րեն և  հիմ վեն միայն գի տա կան լուրջ 
հե տա զո տութ յուն նե րի վրա: 

ՔՆՆԱՐԿՈւՄԻՍՊԱՆԱՑԻԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՀԵՏ

Գիտություն



ԱՀԿ-ի եվրոպական տարածաշրջանում 
առողջապահության դպրոցական ծառայությունների 
համակարգի վերլուծության վերաբերյալ Մոսկվայում 
կայացել է եզրափակիչ աշխատաժողով, որին 
մասնակցել է 9 երկիր:

Հայաստանի պատվիրակության կազմում 
էր նաև «Հերացի» պոլիկլինիկայի՝ դպրոցի և 
նախադպրոցական հաստատությունների բաժնի 
պատասխանատու, բժիշկ Մարինե Նազարյանը։

Միջոցառման նպատակը դպրոցներում գործող 
ազգային չափորոշիչների հիման վրա մատուցվող 
բժշկական ծառայությունների գնահատումը, 
աջակցում ու բարելավում էր:

«Բարձրացված խնդիրների մեծ մասը նույնն էր 
մասնակից բոլոր երկրների համար. դպրոցներում 
անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական պարագաների 
պակասը, բուժկետի անբավարար պայմանները, 

սպասարկող բուժքույրերի մասնագիտական ցածր մակարդակը, 
նրանց գործնական և տեսական անբավարար գիտելիքները, 
ուղեցույցերի բացակայությունը, թերի կապը հաստատությունների 
միջև (հաճախ՝ բացակայությունը)` դպրոց, դպրոցը սպասարկող, 
աշակերտի տեղամասային պոլիկլինիկաներ, հատուկ կարիք 
ունեցող երեխաների համար պայմանների բացակայություն, 
նրանց հետ աշխատելու մասնագետների և  հմտությունների 
պակաս, բուժանձնակազմի ցածր վարձատրություն ու պաշտոնի 
ցածր հեղինակություն, պոլիկլինիկաներում դպրոցների 
պատասխանատուների թերի լիազորություններ...»,- նշում է Մարինե 
Նազարյանը:

Մեր երկրում կատարվող աշխատանքները ղեկավարում և 
ներկայացնում էր ծրագրի համակարգող, մանկաբույժ, դեռահասային 
բժիշկ Մարինա Մելկումովան: Հայաստանում առողջապահական 
դպրոցական ծառայությունների համակարգի վերլուծության 
արդյունքում՝ որպես թույլ կողմեր, նշվեցին նաև երեխաների 
մասնակցության բացակայությունն իրենց սեփական առողջության 
պահպանման գործին, դպրոցներում անձնակազմի թերի գիտելիքներն 
առողջությանը վերաբերող հարցերում ու դրանից բխող որոշակի 
անտարբերության մթնոլորտը կրթական հաստատություններում:

Ուժեղ կողմերից նշվեցին խնդիրների շուրջ տարվող 
աշխատանքների դրական արդյունքները, ինչպես նաև դեռահասների 
իրազեկվածությունը բարձրացնող www.teenslive.am կայ քը, որ տեղ 
ե րե խա նե րը կա րող են գտնել ի րենց հու զող հար ցե րի պա տաս խան-
նե րը՝ նույ նիսկ ա նա նուն տար բե րա կով:

«Որ պես հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի կա մեր կող մից սպա սարկ-
վող դպրոց նե րից եր կու սը մաս նակ ցել են պի լո տա յին ծրագ րին՝ անց-
կաց վել են սե մի նար ներ բուժ քույ րե րի, զրույց-դա սեր՝ ե րե խա նե րի և  
ու սուց չա կան անձ նա կազ մի հետ, տրա մադր վել են ու սու ցո ղա կան 
նյու թեր:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆԸ`ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻԴԻՏԱԿԵՏՈւՄ
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Ի ու րա խութ յուն մեզ՝ պետք է նշել, որ հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի-
կա նե րի կող մից սպա սարկ վող բո լոր դպրոց ներն ա պա հով ված են անհ-
րա ժեշտ դե ղո րայ քի և բժշ կա կան պա րա գա նե րի, գոր ծիք նե րի ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան սահ ման ված ողջ ցան կով»,-ընդգ ծում 
է  Մա րի նե  Նա զար յա նը` հա վե լե լով, որ հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի-
կա յի բուժ քույ րե րը պար բե րա բար անց նում են մաս նա գի տա կան վե րա-
պատ րաս տում, յու րա քանչ յուր մեկ կամ եր կու շա բա թը մեկ ան գամ ու-
նե նում են սե մի նար ներ պո լիկ լի նի կա յում (այժմ նաև zoom-հար թա կում), 
որ տեղ քննար կում են ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը և  վեր լու ծում մաս նա գի-
տա կան հար ցեր:

Ն շենք, որ տա րի նե րի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րի հետ ա վան դույթ 
դար ձած զրույց ներն ա ռող ջութ յան մա սին, ո րոնք ընդ հատ վել էին հա մա-
ճա րա կի պատ ճա ռով, վե րա կանգն վել են:

 Մաս նա գե տը փաս տում է, որ սահ ման ված հան րակր թա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում ՀՀ ԱՆ չա փո րո շիչ նե րով մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րը 
շատ ա վե լի ծա վա լուն են՝ մյուս երկր նե րում նա խա տե սած ազ գա յին չա-
փո րո շիչ նե րի հա մե մատ:

Ն շենք, որ հան րակր թա կան դպրոց նե րում բաժ նի պա տաս խա նա տու-
նե րի կող մից ի րա կա նաց վում է դպրոց նե րում մա տու ցած ծա ռա յութ յուն-
նե րի մշտա կան վե րահս կո ղութ յուն:

Դպրոցականների հիգիենայի մասին իրազեկվածությունը 
բարձրացնելու գործում բուժաշխատողները կարևոր 

անելիքներ ունեն
« Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յի՝ դպրո ցի և  նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի բաժ նում աշ խա տող մաս նա գետ նե րը վստահ են և 
 սե փա կան օ րի նա կով են ցույց տա լիս, որ ոչ միայն ծնող ներն ու ու սու-
ցիչ նե րը, այլև բժիշկ նե րը ևս  ե րե խա նե րին վա րակ նե րից պաշտ պա նե լու, 
հի գիե նա յի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու գոր ծում կար ևոր 
ա նե լիք ներ ու նեն:

Դպ րո ցի և  նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի բաժ նի պա տաս-
խա նա տու, բժիշկ  Մա րի նե  Նա զար յա նը նշում է, որ ա շա կերտ նե րի շրջա-
նում կար ևոր է հի գիե նա յի կա նոն նե րին տի րա պե տե լը, գի տե լիք նե րը 
հարս տաց նե լը, ին չը նպաս տում է ա ռող ջութ յան պահ պան մանն ու ամ-
րապնդ մա նը:

«Ի րա զեկ ման ծրա գի րը պո լիկ լի նի կա յի նա խա ձեռ նութ յամբ մեկ նար-
կել էր դեռևս կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կից ա ռաջ, սա կայն այժմ 
էլ հա մալ սա րա նա կան բուժ քույ րերն ար դեն երկ րորդ տա րին է շա րու նա-
կում են դա սըն թաց նե րը, հան դի պում ե րը դպրո ցա կան նե րի հետ»,- ա սում 
է  Մա րի նե  Նա զար յա նը՝ հա վե լե լով, որ նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում 
նա խա տես ված է ընդգր կել այն 13 հան րակր թա կան դպրոց նե րը, ո րոնց 
ա ռաջ նա յին բժշկա կան սպա սար կում ի րա կա նաց վում է « Հե րա ցի» հա-
մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի կա յի կող մից: Ծ րագ րից ան մասն չեն մա ցել 
նաև հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի կա յի կող մից սպա սարկ վող նա խակր-
թա կան հաս տա տութ յուն նե րը:

«Զ րույց նե րը անց կաց վում են դեռևս տար րա կան դա սա րան ցի նե րի 
շրջա նում, բայց պատ րաստ վում ենք անց կաց նել նաև բարձր դա սա րան ցի-
նե րի հետ ի րենց տա րի քին հա մա պա տաս խան ծրագ րով:  Հա ճախ փոք րիկ-
նե րը, առ հա սա րակ մար դիկ տեղ յակ չեն հի գիե նա յի կա նոն նե րին:  Մենք 
վստահ ենք, որ ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յու նը մեր ա պա գա յի ե րաշ խիքն է և  մեր 
այս աշ խա տան քով ցան կա նում ենք փո խել փոք րիկ նե րի մտա ծե լա կեր պը»,- ընդգ ծում 
է  Մա րի նե  Նա զար յա նը՝ հա վե լե լով, որ ու սու ցիչ նե րը ևս  ոգ ևո րութ յամբ նպաս տում են 
այդ ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին:

 Նա խա ձեռ նութ յունն ան տար բեր չի թո ղել դպրո ցա կան նե րին, ով քեր մաս նա գետ նե-
րի հետ զրույ ցում նշել են, որ նախ քան հա մա վա րա կի ըն թաց քում տար բեր հե ռուս տա-
տե սա յին տե սա հո լո վակ նե րի տա րա ծու մը, ի րենք ևս  վա րակ նե րից պաշտ պան վե լու 
մի ջոց նե րին վարժ տի րա պե տե լու և  հի գիե նա յի կա նոն նե րի պահ պան ման գի տե լիք-
ներ ու նեին:

Կրթություն



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց ված օբ յեկ տա-
յին վար ժան քը նպա տակ ու ներ փոր ձար կել հրդե հի 
դեպ քում աշ խա տա կից նե րի և  ու սա նող նե րի տար հան-
ման կազ մա կերպ ման ի րա կա նա ցու մը:

Ու սում ա վար ժութ յան մաս նա կից նե րի կազ մում էին 
ԵՊԲՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի և  տա րա հան ման 
հանձ նա ժո ղովն ե րը, ԱԻ և ՔՊ շտա բը, ՔՊ կազ մա վո-
րում ե րը, « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի-
րի շտա պօգ նութ յան բրի գա դը, վար ժան քին ներգ րավ-
ված էր նաև ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան կրթա գի տա կան 
կենտ րո նի «ՈւԱԶ» մակ նի շի ավ տո մե քե նան: 

 Գործ նա կան մի ջո ցա ռում երն ի րա կա նաց վում էին մեկ 
տե ղա մա սում՝ լա բո րա տոր մաս նա շեն քում և  հա րա կից 
տա րած քում, հա ջոր դա բար ա պա հո վե լով ի րա կա նաց-
վող բո լոր մի ջո ցա ռում ե րի տե սա նե լիութ յունն ու մեկ-
նա բա նութ յու նը՝ բարձ րա խո սով:  Գործ նա կան մի ջո ցա-
ռում ե րի ընդ հա նուր ղե կա վա րում ի րա կա նաց վում էր 
օբ յեկ տա յին վար ժան քի ղե կա վա րի կող մից՝ օ պե րա տիվ 
շտա բի մի ջո ցով: 

 Վար ժան քի ու սում ա կան նպա տակն էր կա տա րե-
լա գոր ծել ԵՊԲՀ ղե կա վար կազ մի ու նա կութ յուն նե րը 
հրդե հի դեպ քում՝ աշ խա տա կից նե րի և  ու սա նող նե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բեր յալ ո րո-
շում ե րի ըն դուն ման հար ցում, ինչ պես նաև բա րե լա վել 
մաս նա կից նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րը՝ հրդե հի 
գո տում հրդե հա շիջ ման, փրկա րա րա կան և  ան հե տաձ-
գե լի վթա րա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում՝ ստու գե լով բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու 
ի րա տե սութ յու նը:
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Օ րերս անց կաց ված մի ջազ գա յին բժշկա կան, է թի կա կան 
մրցույ թը կազ մա կերպ վել էր ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի խորհր դի կող մից՝ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
բա նա վե ճի ա կում բի հետ հա մա տեղ։

Մր ցու թա յին ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում օ տա րերկ րա-
ցի ա պա գա բժիշկ նե րի 4 թիմ բա նա վի ճեց ա ռա ջարկ ված 
2 թե մա յով՝ «Արդ յո՞ք անհ րա ժեշտ է սահ մա նել քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն բժշկա կան սխալ նե րի հա մար» և 
« Բո տոք սը վնա սու՞մ է, թե ՞ օգ նում»։   

 Թի մե րի մաս նա կից ներն ընտր վել էին պա տա հա կա նութ-
յան սկզբուն քով:

 Բա նա վե ճի թե մա ներն ու սա նող նե րին տրա մադր վել էին 
մրցույ թից 24 ժամ ա ռաջ։  

Մր ցու թա յին ժյու րիի կազ մում էին օ տա րերկ րա ցի նե րի ու-
սուց ման դե կա նա տի դե կան, տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի 
և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Գա յա նե 
Ա վե տիս յա նը, կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար և 

 ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ Ա րամ  Բայ կո վը, ախ տա ֆի-
զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և 
 բա րե լավ ման հար ցե րով խորհր դա կան Ար տեմ Գ րի գոր յա նը, օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ խա տան քա յին բաժ նի ղե-
կա վար  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հին, ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի մի-
ջազ գա յին կա պե րի բաժ նի ղե կա վար  Վա հագն  Պետ րոս յա նը։

 Մաս նա կից թի մե րը ներ կա յաց րին ի րենց հա մո զիչ փաս տարկ նե րը 
և հ նա րա վո րութ յուն ու նե ցան հար ցեր ուղ ղե լու միմ յանց։  

Ժ յու րիի՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի վրա հիմ ված գնա հա տա-
կան նե րի արդ յունք նե րով հաղ թող ճա նաչ ված թի մերն ան ցան կի-
սաեզ րա փա կիչ փուլ։

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին ժյու րիի կազ մում գտնվող դա սա խոս նե րը 
բարձր գնա հա տե ցին ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ջան քե րը արդ-
յու նա վետ բա նա վե ճի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև 
ու սա նող նե րի հետ կիս վե ցին անձ նա կան և  մաս նա գի տա կան փոր-
ձով:  

Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի բա նա վե ճի մրցույ թի եզ րա փա կիչ 
փու լի մեկ նար կից ա ռաջ ներ կա նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար-

գե ցին հա նուն հայ րե նի քի զոհ ված հե րոս նե րի ան մար հի շա տա կը։
Օ տա րերկ րա ցի նե րի 2 թիմ (թիմ 2 և  թիմ 7) թեժ բա նա վեճ անց կաց-

րին «Ու՞մ ներդ րում է ա վե լի մեծ բժշկա կան ո լոր տում՝ թե րապև տի՞, 
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թե՞ ընդ հա նուր վի րա բույ ժի» թե մա յով։
Մր ցու թա յին ժյու րիի կազ մում էին օ տա րեկ րա-

ցի նե րի ու սուց ման փոխ դե կան, հյուս ված քա բա-
նութ յան ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս Ա նա հիտ 
Ազ նաուր յա նը, օ տա րեկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
փոխ դե կան, նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո-
նի դա սա խոս  Մե րի Մ խի թար յա նը, կրթական 
ծրագրերի բաժնի ղեկավար և  ֆար մա կո լո գիա յի 
ամ բիո նի դո ցենտ Ա րամ  Բայ կո վը, օ տա րերկ րա-
ցի ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ խա տան քա յին 
բաժ նի ղե կա վար  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հին։

 Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հին հոր դո րեց բա նա վի-
ճող կող մե րին թե մա յի վե րա բեր յալ վկա յա կո չել 
հստակ թվեր, հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք-
ներ՝ մատ նան շե լով և՛ թե րապևտ նե րի, և՛ վի րա-
բույժ նե րի սխալ նե րը։

Ժ յու րիի գնա հա տա կան նե րի արդ յունք նե րով 
հաղ թող ճա նաչ վեց յո թե րորդ թի մը, ո րի ան դամ-
նե րին շնորհ վե ցին հա վաս տագ րեր և ն վիր վե ցին գրքեր։  Մաս նակ ցութ յան հա վաս-
տագ րեր հանձն վե ցին նաև բա նա վե ճի մյուս բո լոր մաս նա կից նե րին։

Ա րամ  Բայ կո վը, շնոր հա վո րե լով բա նա վե ճի մաս նա կից նե րին, կոչ ա րեց ու սա նող-
նե րին կենտ րո նա նալ ընդ հա նուր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի կար ևո րութ յան 
վրա։ « Բա նա վե ճի թե մա հան դի սա ցող հար ցե րի մե ծա մաս նութ յու նը վի ճա հա րույց 
է, և չ կա որ ևէ հստակ պա տաս խան։ Բժշ կութ յան ցան կա ցած ճյուղ ու նի իր կար ևո-
րութ յու նը։ Բժշ կա կան յու րա քանչ յուր նեղ մաս նա գի տա ցում ու նի իր պա ցիենտ նե-
րին», - ընդգ ծեց դա սա խո սը։

 Մե րի Մ խի թար յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց մի ջո ցառ ման բո լոր կազ մա կեր-
պիչ նե րին և  մաս նա կից նե րին։ «Ա պա գա կա րիե րա յի ըն թաց քում դուք ան պայ ման 
կգի տակ ցեք հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի և  է թի կա յի կար ևո րութ յու նը», - հա-
վե լեց նա։

Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ  Տիգ րան Ա լեք սան յա նը գո հու նա կութ-
յուն հայտ նեց այն փաս տի ա ռի թով, որ բա նա վե ճը բժշկա կան բու հում մեկ նար կեց 
հենց օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ։ «Վս տահ եմ, որ խա ղե րը 
կլի նեն շա րու նա կա կան, իսկ բա նա վե ճը՝ վա րա կիչ», - շեշ տեց նա։

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հին ընդգ ծեց․ «Ես ու զում եմ, որ պես զի 
ձեզ նից յու րա քանչ յու րը, աշ խար հի տար բեր երկր նե րում հայտն վե լով, իր գի տե լիք-
նե րով ու կա րո ղութ յուն նե րով ցույց տա, որ հե րա ցիա կան է։  Մենք պի տի հպար տա-
նանք՝ լսե լով ձեր ա նու նը բժշկութ յան այս կամ այն ո լոր տում»։

Շ նոր հա կա լա կան խոս քով բա նա վե ճի մրցույ թը եզ րա փա կեց օ տա րերկ րա ցի ու-
սա նող նե րի խորհր դի նա խա գահ  Լո կեշ Պ րա բա կա րա նը։
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Santé Arménie միութ յունն իր կրթա կան 
ծրագ րե րի շրջա նա կում հան դես է գա լիս 
նոր նա խա ձեռ նութ յամբ` հայ ըն թեր ցո ղին 
տրա մադ րել ֆրան սիա կան հե ղի նա կա վոր 
բժշկա կան պար բե րա կա նե րից մե կի` La Re-
vue du Praticien-ի հա յա լե զու տար բե րա կը։

70-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող այս պար-
բե րա կա նը կրթել է ֆրան սիա ցի բժիշկ նե-
րի մի քա նի սե րունդ և  շա րու նա կում է այդ 
ծան րակ շիռ գոր ծը։ Իր բա ժա նորդ նե րի մեծ 
զանգ վա ծով (ա վե լի քան 20 000 բժիշկ)՝ այն 
ֆրան սա լե զու պար բե րա կան նե րի շար քում 
ա ռա ջա տար նե րից է։

 Պար բե րա կա նի հա յե րեն տար բե րա կը 
լույս է տես նում և  անվ ճար տա րած վում 
Santé Arménie-ի մի ջոց նե րով` ա ռանց որ ևէ 
սահ մա նա փակ ման։

 Հու սով ենք՝ այն կծա ռա յի հայ բժիշկ նե-
րին մաս նա գի տա կան նոր գի տե լիք նե րով 
զի նե լու գոր ծին։
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Բժշ կա կան մի ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
վա րակ նե րը՝ կապ ված բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա-
սարկ ման հետ, ա ռա վել տա րած ված ան ցան կա լի հետ-
ևանք ներ են, ո րոնք հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան 
լուրջ խնդիր են հան դի սա նում, քա նի որ բա ցա սա բար 
են անդ րա դառ նում հի վան դա ցութ յան, մա հա ցութ յան և 
կ յան քի ո րա կի վրա:  

Ն րանց կան խար գե լու մը ե ղել է հիմ ախն դիր բժշկա-
գի տութ յան զար գաց ման բո լոր փու լե րում և  այ սօր էլ 
շա րու նա կում է մալ այդ պի սին ամ բողջ աշ խար հում, 
քա նի որ նկատ վում է դրանց տա րած վա ծութ յան, հի-
վան դա ցութ յան և  մա հա բե րու թան ա ճի մի տում:

 Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) տվյալ նե րի` աշ խար հում 100 
պա ցիեն տից 7-ը զար գա ցած և 15-ը՝ զար գա ցող երկր նե-
րում բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա նա լու 
ըն թաց քում ձեռք են բե րում բժշկա կան մի ջամ տութ յուն-
նե րով պայ մա նա վոր ված վա րակ ներ (ԲՄՊՎ):

Տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե րում ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի ծա ռա յութ յան պա ցիենտ նե րի 30%-ի շրջա նում 
զար գա նում է ԲՄՊՎ, իսկ զար գա ցող երկր նե րում այդ 
ցու ցա նի շը 2-3 ան գամ ա վե լի մեծ է:

 Ներ կա յումս  Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում գոր ծող 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց-
նող կազ մա կեր պութ յուն նե րում ան հա մա չափ են լա-
բո րա տոր կա րո ղութ յուն նե րը, ո րոնք խո չըն դո տում են 
բժշկա կան մի ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
վա րակ նե րի ախ տո րոշ ման ո րա կի ա պա հով մա նը, ախ-
տո րոշ ման մե թոդ նե րի ստան դար տաց մա նը:

 Լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման մե թո դա բա նա կան մո տե-
ցում ե րի մեծ բազ մա զա նութ յու նը, առ կա մաս նա գի տա-
կան նե րու ժի ո րա կա վո րում ե րի տար բեր մա կար դակ-
նե րը, ինչ պես նաև հե տա զո տութ յան տար բեր  փու լե րի 
նկատ մամբ անհ րա ժեշտ հսկո ղութ յան բա ցա կա յութ-
յու նը խիստ մե ծաց նում է ոչ հա վաս տի արդ յունք նե րի 
ստաց ման հա վա նա կա նութ յու նը, որն էլ կա րող է բա-
ցա սա բար անդ րա դառ նալ ա ռա վել հա մա պա տաս խա-
նող բուժ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման վրա:

  Ներ կա յումս հա մաշ խար հա յին ա ռող ջա պա հութ յան 

հա մար լուրջ հիմ ախն դիր է հա կա ման րէա յին դե ղե րի 
նկատ մամբ կա յու նութ յան զար գա ցու մը:

 Դե ղա կա յուն ձևե րով վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե-
րը են թա կա չեն ստան դարտ սխե մա նե րով բուժ ման. 
արդ յուն քում եր կա րում է հի վան դութ յան ըն թաց քը, 
դե ղա բու ժութ յու նը դառ նում է ա նարդ յու նա վետ, և 
 մե ծա նում է ան բա րե հա ջող ել քե րի և  բար դութ յուն նե րի 
թի վը, ինչ պես նաև ա վե լա նում է ներ հի վան դա նո ցա-
յին վա րակ նե րի ա ռա ջաց ման և  տա րած ման ռիս կը: 
 Հա կա ման րէա յին դե ղե րի նկատ մամբ կա յու նութ յան 
ուժգ նա ցող վտան գը պայ մա նա վոր ված է նաև բժշկա-
կան կազ մա կեր պութ յու նում նրանց չհիմ ա վոր ված և  ոչ 
պատ շաճ օգ տա գործ մամբ:

Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը` Ա ռող ջա-
պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
(ԱՀԿ) ա ջակ ցութ յամբ ընտր ված բժշկա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում՝ («Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նում և 
« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում) 
ի րա կա նաց նե լու է ժա մա նա կի տվյալ պա հին բժշկա-
կան մի ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված վա րակ-
նե րի և  հա կա ման րէա յին դե ղե րի կի րառ ման տա րած-
վա ծութ յան  հե տա զո տութ յան ծրա գիր, ո րը կնպաս տի 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բժշկա կան մի-
ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված վա րակ նե րի և 
 հա կա ման րէա յին դե ղե րի  նկատ մամբ կա յու նութ յան 
հա մա ճա րա կա բա նա կան հսկո ղութ յան դետ քա յին հա-
մա կար գի ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև բժշկա կան մի-
ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված վա րակ նե րի 
ախ տո րոշ ման և  ռա ցիո նալ բուժ ման մի ջո ցով դրանց 
հի վան դա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց մա նը:  

 Հե տա զո տութ յան ծրագ րի նպա տակն է բժշկա կան 
մի ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված վա րակ նե րի 
վաղ ախ տո րո շու մը և  հա կա ման րէա յին դե ղե րով նպա-
տա կա յին և  արդ յու նա վետ բուժ ման ի րա կա նա ցու մը, 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում հա կա ման րէա-
յին դե ղե րի վար ման մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, 
բժշկա կան մի ջամ տութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
վա րակ նե րի ախ տո րոշ ման, հայտ նա բեր ման, հա ղորդ-
ման գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գոր ծու մը, հա մա ճա րա-
կա բա նա կան հսկո ղութ յան հա մա կար գի զար գա ցու մը:

ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆԿԱՐԵՎՈՐ
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ԵՊԲՀ-ն  շուրջ 300.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրա մաշ նորհ 
է շա հել, ին չի արդ յուն քում կդառ նա տա րա ծաշր ջա նում ե զա կի 
« Ծո վա ձի»՝ Seahorse սար քա վոր ման շա հա ռու:  Ձեռք բե րե լով այս 
սար քը՝  Հա յաս տա նը կդառ նա  Ռու սաս տա նից հե տո ԱՊՀ երկ րորդ 
պե տութ յու նը, որ տեղ առ կա է նմա նա տիպ սարք:

ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի կող մից ներ կա յաց ված 
հայ տով ձեռք կբեր վի շուրջ ե րեք հար յուր հա զար ԱՄՆ դո լար ար-
ժո ղութ յամբ Seahorse XFe96 ա նա լի զա տոր: Seahorse XF նյու թա փո-
խա նա կութ յան ա նա լի զա տոր նե րը մինչ այժմ ե զա կի սար քա վո-
րում երն են աշ խար հում, ո րոնք կա րող են կեն դա նի բջիջ նե րում 
ի րա կան ժա մա նա կում օբ յեկ տիվ գնա հա տել նյու թա փո խա նա-
կութ յու նը:

 Նո րաս տեղծ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում սար քա վոր ման օգ-
նութ յամբ փոր ձա րա րա կան աու տիզ մի, Ալց հեյ մե րի և  մի շարք 
այլ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում գնա հատ վե լու է նյու թա փո խա-
նա կութ յան խան գար ման աս տի ճա նը, ինչ պես նաև փոր ձարկ վող 
կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի՝ պո տեն ցիալ դե ղե րի նյար դա-
պաշտ պան ազ դե ցութ յու նը ու ղե ղի տար բեր կա ռույց նե րից ան-
ջատ ված նյար դա յին կուլ տու րա նե րում:

ԵԶԱԿԻՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆՇԱՀԱՌՈւ
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« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի շտա պօգ նութ յան ար տագ-
նա բրի գադն օ րերս  Մեղ րիից Եր ևան 
է տե ղա փո խել բրոն խիո լիտ ախ տո-
րոշ մամբ 17 օ րա կան ե րե խա յի՝ ծանր, 
թթված նա կախ յալ վի ճա կով:

 Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն-
դա նաց ման կլի նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ 
 Կա լեն տեր յա նի խոս քով՝ փոք րի կը 
գտնվում է հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե-
րի վե րահս կո ղութ յան տակ. ստա նում է 
հա մա լիր բու ժում՝ օք սի գե նո թե րա պիա, 
ին գա լա ցիոն և  հա կա բակ տե րա յին թե-
րա պիա:

Ն շենք, որ « Մու րա ցան» հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի ա մե նագ նաց 
ռեա նի մո բիլ ներն՝ ան կախ ե ղա նա կից, 
կրի տի կա կան վի ճա կում հայտն ված նո-
րա ծին նե րին բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով ուղ ևոր վում են ա մե-
նա հե ռա վոր մար զեր՝ հաղ թա հա րե լով դժվա րա մատ չե լի ճա նա պարհ ներ:

Բժշ կա կան կենտ րոն տե ղա փոխ վե լու շնոր հիվ գրե թե 92-96% դեպ քե րում հա-
ջող վում է փրկել բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող փոք րիկ նե րի կյան քը:

Ար տագ նա ծա ռա յութ յան մի ջո ցով տա րե կան 800-ից ա վե լի նո րա ծին 
 Հա յաս տա նի տար բեր ծննդատ նե րից տե ղա փոխ վում են « Մու րա ցան» հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լիր:  Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի-
կա յում ներդր ված են նո րա ծին նե րի բուժ ման բո լոր ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա-
նե րը:

 Հա վե լենք, որ 2021 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1-ի դրութ յամբ « Մու րա ցան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նոց դի մել է 45․166 ե րե խա, ո րից 13․362-ին  տրա մադր-
վել է ստա ցիո նար բու ժօգ նութ յուն:

Կլինիկական



« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 2021 թվա կա-
նի վեր ջից ներդր վել և  այ սօր ար դեն հա ջո ղութ յամբ կի րառ վում է 
բա րո թե րա պիա յի ծա ռա յութ յուն: 

 Բա րո թե րա պիան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա-
նաց վում է  հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող բժիշկ-մաս-
նա գե տի՝ բա րո թե րապև տի կող մից: 

 Ծա ռա յութ յան պա տաս խա նա տու Ար մի նե  Տեր տեր յա նը նշում է, 
որ աշ խար հում լայ նո րեն կի րառ վող այս մե թո դի շնոր հիվ օր գա նիզ-
մի բջիջ նե րին 5-ից 10 ան գամ ա վե լի ա րագ է հասց վում թթվա ծին:  

  Բա րո թե րա պիան ու նի բա ցար ձակ և  հա րա բե րա կան ցու ցում-
ներ: 

Այն լայ նո րեն կի րառ վում է ոչ միայն սուր թու նա վո րում ե րի ընդ-
հա նուր ծա ռա յութ յան մեջ, այլև հետ քո վի դա յին բար դութ յուն նե րի, 
խնդիր նե րի ժա մա նակ: Այն լայ նո րեն կի րառ վում է նաև կոս մե տո-

լո գիա յի, ինչ պես նաև պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան բնա գա վա ռում: 
 Մաս նա գե տը վստա հեց նում է, որ ծա ռա յութ յու նից օգտ վե լու ա ռա ջին իսկ այ-

ցից հե տո դրա կան արդ յուն քը նկա տե լի է:  Սեան սի տևո ղութ յու նը 45 րո պե է: Այն 
անց կաց վում  է նո րա գույն սերն դի բա րոա պա րա տով:  Բա րոխ ցի կը ա պա կե պատ 
է և  թա փան ցիկ, ո րի շնոր հիվ պա ցիեն տը տես նում է իր շուր ջը կա տար վող գոր-
ծըն թաց նե րը: Տ րա մադր վում է բա րո հա գուստ և  ո րո շա կի տե ղե կատ վութ յուն բա-
րո սեան սի մա սին: 

 Բա րոխ ցի կը կի րառ վում է շմոլ գա զից թու նա վոր ված ե րե խա նե րի բուժ ման գոր-
ծըն թա ցում, ինչ պես նաև այլ թու նա վո րում ե րի բուժ ման ժա մա նակ:  Պահ պան վում 
են անվ տան գութ յան բո լոր չա փա նիշ նե րը, պա ցիեն տը գտնվում է  բու ժանձ նա-
կազ մի հսկո ղութ յան ներ քո: 

«ՄՈւՐԱՑԱՆ»ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
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« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցում ԵՊԲՀ քո լե ջի 3֊րդ  կուր սի ու սա նող-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ անց կաց վեց հեր թա-
կան բաց դա սը՝ «Ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յուն» 
ա ռար կա յից;

 Բաց դա սի մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րին 
մաս նա գի տութ յան նրբութ յուն ներն ու ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը՝ կար ևո րե լով վի րա բու-
ժա կան հմտութ յուն նե րին տի րա պե տու մը քո լե-
ջի ու սա նող նե րի հա մար: Ն մա նա տիպ դա սերն 
օգ տա կար են թե՛ ու սում ա կան նյութն ա վե լի 
լավ յու րաց նե լու, թե՛ յու րաց րա ծը լսա րա նին 
ճիշտ մա տու ցե լու ա ռու մով:

ՀԵՐԹԱԿԱՆԲԱՑԴԱՍԸ

Կլինիկական



100ամ յա բու հի հա րուստ պատ մութ յան է ջե րը պար բե րա բար 
թար մա նում են այն կեր տող նե րի` հա մալ սա րա նի նա հա պետ նե
րի հա րուստ հի շո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ ու նո րո վի ներ կա յաց
վում լսա րա նին: «Բժշ կի ու ղին» շար քի 2022 թվա կա նի ա ռա ջին 
թո ղար կու մը նվիր վում է բժշկա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր Ա զատ Ա դի բե կի Են գի բար յա նին: Իր գոր ծին ու բժշկա
կան սե րունդ ներ կրթե լու ա ռա քե լութ յա նը նվիր ված հա մալ սա
րա նա կա նը հուն վա րի 5ին դար ձավ 80 տա րե կան: Տո նա կան 
օրն իր հա րա զատ ամ բիո նի հա մեստ աշ խա տա սեն յա կում էր, 
եր կա րամ յա գոր ծըն կեր նե րի ջերմ ըն կե րակ ցութ յամբ: Ան ցած 
մաս նա գի տա կան ճա նա պար հը վեր հի շում է սի րով ու ոգ ևո րութ
յամբ: Կ յան քի հիմ ա կան թեզն է՝ նպա տա կադր վել նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար և  աշ խա տել բա րեխղ ճո րեն, անմ ա ցորդ: «Բժշ
կա կան հա մալ սա րանն ինձ հա մար տուն է, օ ջախ, ա մեն ինչ...: 
Գու ցե ան հա մեստ է հնչում, բայց սոսկ աշ խա տան քով չես կա րող 
հաս նել հա ջո ղութ յան, ե թե չու նես նաև շնորհ: Շ նոր հա կալ եմ 
բնութ յանը, որ ու նե ցել եմ աշ խա տե լու կամք և ուժ և սահ ման ված 
նպա տա կին հաս նե լու ձգտում», իր ու ղին ներ կա յաց նե լու ա ռա
ջար կը չմեր ժե լով՝ ա սում է Ա զատ Են գի բար յա նը:

 Պա տա ռիկ ներ ու սա նո ղա կան հու շե րից

( Հատ ված՝ « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի 100-ամ յա կին 
նվիր ված հո բել յա նա կան հոդ վա ծից) « Հի շում եմ՝ ըն դա մե նը եր կու ամս վա 
աս պի րանտ էի կեն սա բա նութ յան ամ բիո նում, երբ իր մոտ կան չեց ամ բիո նի 
վա րիչ, եր ջան կա հի շա տակ Հա րութ յուն (Արտ յոմ) Կա րա պետ յանն ու հանձ նա-
րա րեց հա ջորդ օր վա նից վա րել բու ժա կան ֆա կուլ տե տի գե նե տի կա յի բաժ նի 
դա սա խո սութ յուն նե րը։ Ճիշտ է՝ ես ա վար տել էի նաև հե ռա կա ման կա վար ժա-
կան ինս տի տուտ, սա կայն դպրո ցա կան ման կա վար ժութ յու նը և դա սա վանդ-
ման մե թո դի կան մի բան է, բու հա կան դա սա խո սութ յու նը, երբ լսա րա նում 
նստած են 160-180 ու սա նող ներ՝ բո լո րո վին այլ բան։ Ինչ ևէ՝ ես մտնում եմ այդ 
տա րի նե րի ա մե նա մեծ՝ 7-րդ լ սա րա նը, և  ման կա վար ժա կան տե սա կան գի տե-
լիք նե րի փո խա րեն ինձ օգ նութ յան էին հաս նում իմ դա սա խոս նե րի՝ ա կա դե-
մի կոս Հ․  Բու նիաթ յա նի և պ րո ֆե սոր Է․ Մ խե յա նի, մաս նա վո րա պես՝ դո ցենտ 
Տ. Ս տե փան յա նի ի րա վի ճա կա յին կեր պար նե րը։ Կ լի նի կա կան ա ռար կա նե րից 
ու սուց ման մեր գլխա վոր բա զա նե րից մե կը ա ռա ջին կլի նի կա կան հի վան դա-
նոցն էր, որ տեղ վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում սկսե ցինք ու սում ա սի րել 
ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յուն, ո րի ամ բիո նի վա րիչն էր գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ս․  Շա րի ման յա նը։

… Այդ տա րի նե րին նա 69 տա րե կան էր՝ ամ բիո նի վա րի չի 27 տար վա ստա-
ժով։  Նի հար էր, ցածր ու բա րակ ձայ նով նրա ա ռա ջին դա սա խո սութ յու նը ա նա-

տո մի կու մի ա ռա ջին լսա րա նում ա ռանց բարձ րա խո սի ոչ միայն լսե լի չէր, այլև տպա վո րիչ 
չէր։  Սա կայն, երբ կլի նի կա յում ներ կա յա ցանք գործ նա կան պա րապ մուն քի, մաս նակ ցե ցինք 
նրա վա րած հա մայ ցե րին, գրա դա րա նից ստա ցանք նրա հե ղի նա կած «Ընդ հա նուր վի րա-
բու ժութ յուն» դա սա գիր քը, մեր նախ նա կան կար ծի քը փոխ վեց, ինչ պես ա սում են՝ 180 աս-
տի ճա նով։ Կ լի նի կա յում նա դրութ յան տերն էր, հի վան դի շա հե րը նրա հա մար ա ռա ջին պլա-
նում էին։  Վայ այն բժշկին կամ դո ցեն տին, ով հա մայ ցի ժա մա նակ ճիշտ և  հիմ ա վոր ված 
չներ կա յաց ներ ա նամ ե զը կամ վի րա հա տութ յան ժա մա նակ զգոն չէր։ Կ լի նի կա յում նրան 
տես նե լու ա ռա ջին օր վա նից Ս․ Շա րի ման յա նը մեզ հա մար դար ձավ իս կա կան բժշկի կեր-
պար, ո րը այր վում էր մո մի նման՝ հի վանդ նե րին լույս տա լու հա մար։ Կ յան քում ան վա նի 
մաս նա գե տը չա փա զանց սկզբուն քա յին էր, ազ նիվ ու շի տակ մտա վո րա կա նի կեր պար»:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը 1970 թվա կա նից սկսած աշ խա տում է հենց հա րա զատ բու հում, 
սկսել է գոր ծու նեութ յու նը որ պես աս պի րանտ, ա պա գի տաշ խա տող, դո ցենտ, պրո ֆե սոր, 
դե կան ու գի տա կան քար տու ղար։
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 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

Ա զատ Են գի բար յա նը 1964-1970թթ. սո վո րել է ԵրԲԻ-ի բու-
ժա կան ֆա կուլ տե տում՝ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ, 
ե ղել է լե նին յան կրթա թո շա կա ռու։ 1961-1966թթ. ու սա նել 
է ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի կեն սա բա նութ յան ֆա-
կուլ տե տի հե ռա կա բաժ նում։ 1970-1973թթ. ԵրԲԻ-ի կեն սա-
բա նութ յան ամ բիո նի աս պի րանտ էր։ 1986թ.  Մոսկ վա յում 
պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թե զը՝ « Հա մակց ված հա-
կաօք սի դան տո թե րա պիան միո կար դի փոր ձա րա րա կան 
ին ֆարկ տի պայ ման նե րում՝ մե տա բո լիկ, ձևա բա նա կան և 
 գոր ծա ռա կան տե ղա շար ժե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում» թե մա յով, 1980-1990թթ. կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի 
դո ցենտ էր, 1990թ.-ից մինչ օրս նույն ամ բիո նի պրո ֆե սոր։ 1991-1997թթ. ման կա-
բու ժութ յան ֆա կուլ տե տի դե կանն էր, 1997-2007թթ. ԵՊԲՀ գի տա կան քար տու ղա-
րը, 1993թ.-ից մինչ օրս տե սա կան բժշկութ յան խորհր դի ան դամ, 2006թ.-ից մինչ 
օրս ա ռաջ նա յին գի տա կան փաս տաթղ թե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ։ Եր կու 
ան գամ ար ժա նա ցել է ԵՊԲՀ ոս կե մե դա լի։ Պ րո ֆե սորն ա վե լի քան 160 գի տա-
կան հոդ վա ծի, 1 մե նագ րութ յան, 12 գի տա մե թո դա կան աշ խա տան քի, 1 գի տա կան 
ար տո նագ րի հե ղի նակ է, 3 ա տե նա խո սութ յան ղե կա վար, բա զա յին ֆի նան սա-
վոր վող թե մա յի ղե կա վար:

 
Առ այ սօր դա սա վան դում է և ընդգ ծում, որ ա պա գա բժիշկ նե րի հետ աշ խա տելն 
իր տա րերքն է:  Դա սա խոս- ու սա նող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կար ևո րե լով` 
ժպի տով է նշում, որ վա յե լել է ա պա գա բժիշկ նե րի տար բեր սե րունդ նե րի սե րը, 
վստա հութ յու նը: «Այ սօր հա ճախ են քննա դա տում ու սա նող նե րին, բայց պետք 
է փաս տեմ, որ մենք ու նենք հիա նա լի ու սա նո ղութ յուն։ Ն րանք ու նեն սո վո րե լու 
ցան կութ յուն, պար զա պես պետք է ա ջակ ցել և  ճիշտ ուղ ղոր դել»,- շեշ տում է եր կար 
տա րի նե րի փորձ ու նե ցող դա սա խո սը` հա վե լե լով, որ ու սա նո ղա կան նստա րա-
նին այ սօր տես նում է այն փայ լուն ե րի տա սարդ նե րին, ո րոնք վա ղը կհա մալ րեն 
ա վագ նե րի շար քե րը և  լա վա գույնս կշա րու նա կեն ի րենց գոր ծը թե́ գիտ ակ ան, 
թե́ կլինի կա կա ն և տե սա կա ն ուղղո ւթյո ւննե րո վ: Ապա գա  բժիշկնե րի  հետ դասա-
խո սա կա ն, ուսո ւմա գի տա կա ն աշխա տա նքի  անբա ժա ն բաղկա ցո ւցի չ է նաև 
դաստի արա կչա կա ն մասը : Բժշկա կա ն կենսա բա նո ւթյո ւնը  այն առա րկա նե րի ց 
է, որի  հետ ապա գա  բժիշկնե րը  ծանո թա նո ւմ են առա ջի ն կուրսո ւմ: Տե սա կա ն 
առա րկա նե րի  հիմքը , պրոֆե սո ր Ենգի բա րյա նի  գնահա տմա մբ, պետք է ամո ւր 
դրվի, որպե սզի  նախա պա տրա ստի  սովո րո ղնե րի ն անցնե լո ւ կլինի կա կա ն առա-
վե լ բարդ առա րկա նե ր:

…Ապրե ՛ս, խոսքի դ տերը  եղա ր և ի նձ հուսա խա բ չարե ցի ր։ Ես հեռվի ց 
հեռու  հետևե լ եմ քեզ և ու րա խ եմ, որ չեմ սխալվե լ

«Շա տ տարի նե ր անց ես թակե ցի  նրա աշխա տա սե նյա կի  դուռը  և պա տմե ցի  մի 
զարմա նա հրա շ պատմո ւթյո ւն համա ռ դիմո րդի  ու «Կե նսա բա նո ւթյո ւն» առա րկա-
յի  ընդո ւնե լո ւթյա ն քննությա ն հանձնա ժո ղո վի   անո ւն հանա ծ նախա գա հի  մասի ն։ 
Նա  անչա փ հուզվե ց՝ հիշե լո վ տարի նե ր առա ջ կատա րվա ծը , իսկ ես նվիրե ցի  իմ 
հեղի նա կա ծ գիրքը ՝ ջերմ մակա գրո ւթյա մբ։ Առա վե լ քան զգացվա ծ էի. ի՞նչ կլինե ր 
ինձ հետ, ինչպե ՞ս կընթա նա ր կյանքս, ինչպե ՞ս պետք է ապրե ի կոտրվա ծ սրտով 
ու կյանքի ց չբավա րա րվա ծ, եթե  այդ բարի  ու ազնի վ մարդը  անտա րբե րո ւթյա-
մբ կտրեր ճակա տա գրի ս թելը ՝ վերջնա կա նա պե ս զրկելո վ ինձ բժիշկ դառնա լո ւ 
երջա նկո ւթյո ւնի ց։ Բժշկա կա ն էի դիմո ւմ հինգե րո րդ անգա մ, արդե ն ամո ւսնա ցե լ 
էի, երե խա  ունե ի, բայց համա ռո ւմ էի՝ պետք է բժիշկ դառնա մ: Քննո ղ դասա-
խո սը  ցանկա նո ւմ էր «անբա վա րա ր» նշանա կե լ, ես համա ռո րե ն հանձնա ժո ղո վի  
նախա գա հի ն էի պահա նջո ւմ... Քա ռա սո ւնհի գ տարի  է անցե լ այդ օրի ց, սակա յն 
երա խտա գի տո ւթյա ն զգացո ւմը  առ այսօ ր կրում եմ իմ սրտում: Չգի տե մ՝ ինչի ց, 
նա հասկա ցա վ ինձ... դրակա ն գնահա տա կա նս հնարա վո րո ւթյո ւն տվեց ընդո-
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ւնվե լ: Եթե  չլինե ր նա, իմ ճանա պա րհի ն չէին հանդի պի  բոլո ր այն ելևէ-
ջնե րը , արկա ծնե րը , դրամա տի կ և բե րկրա լի  պահե րը , որո նք վերա պրե լ 
եմ շնորհի վ այդ ընտրո ւթյա ն:  Այդ զարմա նա հրա շ անձը  այժմ բժշկակա ն 
համա լսա րա նի  կենսա բա նո ւթյա ն ամբի ոնի  պրոֆե սո ր Ազա տ  Ենգի բա-
րյա նն է»,- մեջբե րո ւմը  Արցա խյա ն ազա տա մա րտի  ակտի վ մասնա կի ց,  
վիրա բո ւյժ Գևո րգ Գևո րգյա նի  2018 թվակա նի  հունվա րի ն  հրապա րա-
կվա ծ հոդվա ծի ց է։

Սի րվա ծ աշխա տա նքի ն, կոչմա նը  զուգա հե ռ Ազա տ Ենգի բա րյա նի  
կյանքո ւմ կարևո րա գո ւյն տեղ ունի  ընտա նի քը : Բժշկա կա նո ւմ է  աշխա-
տո ւմ և ա րգա սա բե ր գործո ւնե ությո ւն ծավա լո ւմ նրա կինը՝  բժշկակա ն 
համա լսա րա նի  «Ապա գա  բժիշկ» պաշտո նա թե րթի  գլխավո ր խմբագի ր  
Սե դա  Թո րո սյա նը :

 
Հա մա լսա րա նա կա ն զույգի  որդի ն՝ Էմի լ Ենգի բա րյա նը  ևս շա րո ւնա կո ւմ 
է իր հայրի կի մասնա գի տա կա ն գիծը : Բո ւհի շրջանա վա րտը պլաստի կ 
վիրա բո ւյժ է: Հա յա ստա նյա ն առա ջա տա ր բժշկակա ն կազմա կե րպո-
ւթյո ւննե րո ւմ հաջո ղվա ծ մասնա գի տա կա ն գործո ւնե ությո ւն ծավա լե լո-
ւց հետո  2018 թվակա նի ց գործո ւնե ությո ւնը  շարո ւնա կո ւմ է Բա հրե յնո ւմ, 
AAPRAS, ESPRAS, IPRAS կազմա կե րպո ւթյո ւննե րի անդա մ է, ինչպե ս 
նաև օրբի տա լ շրջանի դեֆե կտնե րի  փակմա ն ժամա նա կ ճակա տա յի ն 
լաթի օգտա գո րծմա ն և քթի  մեջքի  կոնտո ւրա յի ն օստե ոտո մի այի  համա ր 
հատո ւկ դուրի  մեթո դնե րի  հայտնա գո րծո ղն ու համա հե ղի նա կն է։ էմի լ 
Ենգի բա րյա նը  միջա զգա յի ն հեղի նա կա վո ր ամսա գրե րո ւմ տպագրո ւմ է 
գիտա կա ն հոդվա ծնե ր, բժշկակա ն գիտո ւթյո ւննե րի  թեկնա ծո ւ է։ 

Նրա  որդի ն՝ Ալե քսա նդր Ենգի բա րյա նը  ևս ը նտրե լ է բժշկությո ւնը , նա 
այժմ միջի ն մասնա գի տա կա ն կրթությո ւն է ստանո ւմ ԵՊԲՀ քոլե ջո ւմ: 
Թո ռնի կնե րը  Ենգի բա րյա ննե րի ընտա նի քո ւմ մշտապե ս հպարտա նա լո ւ 
առի թնե ր են ստեղծո ւմ, ոգևո րո ւմ և ա ռա ջ մղելո ւ ուժ պարգևո ւմ: Տա րի-
նե րի  ընթա ցքո ւմ Ազա տ Ենգի բա րյա նը  և Սե դա  Թո րո սյա նը  շատ ժամա-
նա կ են հատկա ցրե լ ճամփո րդո ւթյո ւննե րի ն՝ լինե լո վ տարբե ր աշխա րհա-
մա սե րո ւմ։ Ազա տ Ենգի բա րյա նը  հետա հա յա ց նշում է, որ յուրա քա նչյո ւր 
ճամփո րդո ւթյո ւն հարստա ցրե լ է նրա կյանքը  գեղե ցի կ ու թանկ հիշո ղո-
ւթյո ւննե րո վ։ Իսկ Ալե քսա նդր թոռնի կի  հետ Արևմտյա ն Հա յա ստա նո վ 
կատա րա ծ ճամփո րդո ւթյա ն նպատա կը  մեկն է եղե լ՝ նրան ծանո թա ցնե լ 
իր պապե րի  ծննդավա յրի ն՝ Բա յա զե տի ն, ապա ՝ Կա րս, Անի , Ադա նա , Կի-
լի կի ա... Քչե րը գիտե ն, որ անվա նի  գիտնա կա նը նաև ստեղծա գո րծո ւմ է։ 
Հե ղի նա կա ծ բանա ստե ղծո ւթյո ւննե րը  բնաշխա րհի , սիրո , զգացմո ւնքա-
յնո ւթյա ն թեմա նե րո վ են։

Հո բե լյա նի  առթի վ զրույցը  պրոֆե սո ր Ենգի բա րյա նը  եզրա փա կո ւմ է 
հետևյա լ խորհրդո վ «Բա րո ւթյո ւնը  թող իշխի  բոլո րի ս սրտում, որո վհե-
տև այն Աստծո  կողմի ց տրված պարգև է։ Ուրա խա նա լ ուրի շի  հաջո ղո-
ւթյա մբ, կիսե լ դիմա ցի նի  մտահո գո ւթյո ւնն ու հոգսը , ցավե լ յուրա քա-
նչյո ւր զոհվա ծ զինվո րի  համա ր, խոնա րհվե լ նրանց հիշա տա կի ն…»։ 
Նպա տա կա սլա ցո ւթյո ւնը , աշխա տա սի րո ւթյո ւնը  և վե րլո ւծա կա ն միտքը , 
հմուտ դասա խո սի  վստահե ցմա մբ՝ հաջո ղո ւթյա ն հասնե լո ւ այն հիմա-
կա ն նախա դրյա լնե րն են, որո նք պետք են ապա գա  բժշկին՝ լավ մասնա-
գե տ դառնա լո ւ համա ր։
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ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի աշ խար հագ րութ յու նը լայն է ոչ միայն մեր 
հայ րե նի քում, այլև  Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս:

 Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ Այ գե ձոր գյու ղի ա ռող ջութ յան կենտ րո
նում է աշ խա տում Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա
կան հա մալ սա րա նի՝ 1997 թվա կա նի շրջա նա վարտ նե րից մե կը՝  Նաի րա 
Գ րի գոր յա նը:  

 Նա  Բերդ քա ղա քից է:   Միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 1991 թվա-
կա նին ըն դուն վել է բժշկա կան ինս տի տուտ:

«Բ ժիշկ դառ նա լու ցան կութ յուն ու նե ցել եմ ման կուց, քա նի որ սի րում էի այ-
ցե լել բուժ քույր մայ րի կիս աշ խա տա վայր: Բ ժիշկ ներն ինձ հրա շա գործ ներ էին 
թվում, և  դա պա տա հա կան չէր, քա նի որ իս կա պես լի նում էին դեպ քեր, երբ 
մաս նա գի տա կան հա մազ գեստ կրող բժիշկ նե րը, գտնե լով պա ցիեն տի ա պա-
քին ման ել քը, հրաշք ներ էին գոր ծում»,-խոս տո վա նում է Ն․ Գ րի գոր յա նը:

 Նաի րա Գ րի գոր յա նը սո վո րել է բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ-
տե տում:

«Ին տեր նա տու րան ան ցել եմ  Բեր դի հի վան դա նո ցում: 2009-2010 թվա կան-
նե րին Եր ևա նում ըն տա նե կան բժշկութ յան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րի եմ մաս նակ ցել և  հի մա, որ պես ըն տա նե կան բժիշկ, աշ խա տում եմ Այ գե-
ձո րի ա ռող ջութ յան կենտ րո նում»,-նշում է  Նաի րա Գ րի գոր յա նը:

 Նա ընդգ ծում է, որ աշ խա տան քի ըն թաց քում հա ճախ է հի շում իր դա սա-
խոս նե րին։ 100-ամ յա բու հի շրջա նա վար տը ու սա նո ղա կան ալ բոմ 
ա ռանձ նա կի ոգ ևո րութ յամբ է թեր թում:

« Հատ կա պես դժվար ի րա վի ճակ նե րը հաղ թա հա րե լիս ներ քուստ 
շնոր հա կալ եմ լի նում հա մալ սա րա նի իմ դա սա խոս նե րին։  Շատ մեծ 
ջեր մութ յամբ եմ հի շում և  ե րախ տա պարտ եմ թե րա պիա յի դա սա-
խոս, դո ցենտ  Մար տին  Թադ ևոս յա նին, ո րը, բա ցի մաս նա գի տա-
կան գի տե լիք ներ փո խան ցե լուց,  իմ մեջ ամ րապն դել է նաև բժշկի 
աշ խա տան քի՝ մար դա սի րա կան այս ա ռա քե լութ յան հան դեպ սե րը, 
նվի րու մը: Բժշ կա կա նում սո վո րելն ինձ հա մար ա ռանձ նա հա տուկ 
էր, հի մա իմ կյան քում ա մեն լավ բան կա պում եմ այդ բու հի, այն-
տեղ ու սում ա ռութ յան հետ:  Հի շում եմ նաև պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր 
 Կա նա յա նին: Բժշ կա կա նում իմ ուս ման տա րի նե րը հա մըն կան 
 Հա յաս տա նի հա մար ծանր ժա մա նա կաշր ջա նի՝ պա տե րազ մա կան 
և  հետ պա տե րազ մա կան տա րի նե րի հետ: Ձգ տումս էր լավ սո վո րել, 
դառ նալ լավ բժիշկ, վե րա դառ նալ սահ ման՝ օգ նե լու մարդ կանց, բու-
ժօգ նութ յուն տրա մադ րել դրա կա րիքն ու նե ցող նե րին»,-նշում է Գ րի-
գոր յա նը:

  Նաի րա Գ րի գոր յա նի ա մու սի նը՝  Մու րադ Գ րի գոր յա նը ևս բ ժիշկ է, 
նրանք միա սին են աշ խա տում:

«Այ գե ձո րի ա ռող ջութ յան կենտ րո նում մեր փոքր անձ նա կազ մը աշ-
խա տում է նվի րու մով։ Ապ րե լով սահ մա նում՝ առնչ վում ենք նեղ մաս-
նա գի տա կան սպա սար կում պա հան ջող տա րաբ նույթ ծանր, եր բեմ 
նաև հրա զե նա յին վի րա վո րում ե րի դեպ քե րի:  Հ րա զե նա յին ծանր 
վնաս վածք նե րով հի վանդ ներ են ըն դուն վել մեր կենտ րոն 2020-ի 
հու լի սին  Տա վու շում տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի օ րե րին։ Ե ղել են դեպ քեր, երբ ա կա նի պայթ յու նի հետ ևան քով 
են վի րա վոր նե րի մեզ մոտ տե ղա փո խել, ա րել ենք ա ռա վե լա գույ նը՝ 
նրանց կյան քը փրկե լու հա մար:  Մենք սպա սար կում ենք սահ մա նա-
մերձ  Չի նա րի և Այ գե ձոր գյու ղե րի բնա կիչ նե րին»,- ման րա մաս նում 
է բժիշ կը:

 Խոս տո վա նում է, որ դժվա րութ յուն նե րը պատ վով հաղ թա հա րե-
լուց հե տո անն կա րագ րե լի բերկ րանք է ապ րում։ Այժմ ա ռանձ նա կի ջանք և ն վի րում 
է պա հան ջում կո րո նա վի րու սով վա րակ ված հի վանդ նե րի բու ժու մը։  Մինչև այժմ 
պատ վով են դի մա կա յում նաև ա ռող ջա պա հա կան այս ծանր մար տահ րա վե րին:

 Մաս նա գի տա կան շա րու նա կա կան կրթութ յու նը կար ևո րե լով՝ հա ճախ մաս նակ-
ցում է մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման կուր սե րի։

Եզ րա փա կում է՝ աշ խա տան քը ծանր է և  պա տաս խա նա տու, բայց այն սի րով է 
կա տա րում։

ՍԱՀՄԱՆԻԲԺՇԿՈՒՀԻՆ

Հարցազրույց



 Չորս տա րուց ա վե լի  Մեծ Բ րի տա նիա յում արդ յու նա
վետ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ
նե րի միութ յու նը, ո րի նա խա գահն է բժշկա կան բու հի 
հնդիկ շրջա նա վարտ Ա րուն  Դա բա սը։

 Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նի ջան քե րով ստեղծ-
ված կա ռույ ցը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում կապ հաս տա-
տել ԱՄՆ-ում,  Բել գիա յում,  Լե հաս տա նում, Հնդ կաս տա նում, 
 Մեծ Բ րի տա նիա յում,  Ռու սաս տա նում, Ավստ րա լիա յում,  Նոր 
 Զե լան դիա յում, Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րում, 
Ի րա նում,  Հա յաս տա նում աշ խա տող ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե-
րի, ինչ պես նաև շրջա նա վարտ չհան դի սա ցող ան վա նի բժիշկ-
նե րի հետ և  հա մախմ բել նրանց։ 

 Միաց յալ  Թա գա վո րութ յու նում ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի 
միութ յան ղե կա վար Ա րուն  Դա բասն ըն տա նե կան բժիշկ է։  Նա 1994-
2000 թթ․  սո վո րել է բժշկա կան բու հում։ Այ նու հետև վե րա դար ձել է Հնդ-
կաս տան և  վե րա պատ րաստ վել այն տեղ։  Հա մա պա տաս խան քննութ-
յուն նե րը հանձ նե լով՝ 2004 թվա կա նին նրան հա ջող վում է աշ խա տան քի 
անց նել  Մեծ Բ րի տա նիա յում։

2013 թվա կա նին Ա րուն  Դա բա սը վե րա պատ րաստ վեց Ո ւել սի 
 Կար դի ֆի հա մալ սա րա նում՝ մաշ կա բա նութ յան ո լոր տում, 2018 թվա-
կա նին՝ Ս տա ֆորդ շի րի հա մալ սա րա նում՝ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տում։

Այժմ նա Ո ւոր վի կի բժշկա կան դպրո ցում կլի նի կա կան դա սա-
խոս է, հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի կլի նի կա կան ա ռաջ նորդ՝ 
« Քա վենթ րի և Ո ւոր վիկ շիր գոր ծըն կե րա յին վստա հութ յուն» կազ-
մա կեր պութ յու նում, ո րը մաս նա գի տա ցած է հո գե կան ա ռող ջութ յան 
բնա գա վա ռում ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու և  վե րա պատ րաս տե լու 
ո լորտ նե րում։     

«Սկզ բում ու զում էի ֆուտ բո լիստ դառ նալ։ ԵՊԲՀ-ում ֆուտ բո լի 
հնդկա կան թի մի ա վագն էի։ Այն ժա մա նակ մեր թի մը միակն էր, որ 
հան րա պե տա կան բու հա կան մրցա շա րում ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց-

րեց», - հա րա զատ հա մալ սա րան կա տա րած հեր թա կան այ ցի ըն թաց-
քում ոգ ևո րութ յամբ հի շում է Ա րուն  Դա բա սը։

Ա վագ քույ րը ևս բժշ կա կան բու հի շրջա նա վարտ է և  նույն պես աշ խա-
տում է  Մեծ Բ րի տա նիա յում։  Կի նը ստո մա տո լոգ է, ու նի 2 ե րե խա՝ 11 
տա րե կան տղա և 6 տա րե կան աղ ջիկ։

Իր մա սին Ա րուն  Դա բա սը շատ չի խո սում, փո խա րե նը ոգ ևոր ված 
պատ մում է Անգ լիա յում ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի միութ յան ստեղծ-
ման մա սին։

«Ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին շատ սի րե ցի  Հա յաս տա նը։ Որ պես 
բժիշկ կա յա նա լու իմ ու ղին մեկ նար կեց Եր ևա նում, շա րու նակ վեց 
Հնդ կաս տա նում, և  այժմ ես  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յու նում եմ։  Շատ 
եմ ու զում իմ կա պե րի շնոր հիվ ա ջակ ցել  Հա յաս տա նում կրթութ յուն 
ստա ցող տե ղա ցի և  օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ նե րին՝ ա պա հո-
վե լով նրանց ա ռա ջըն թա ցը և  ա մուր կա պը միմ յանց հետ, ինչ պես 
նաև հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման և 
 փոր ձի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ յու նը եվ րո պա կան այս զար-
գա ցած երկ րում», - ա սում է Ա րուն  Դա բա սը։
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2015 թվա կա նին Օքս ֆոր դում նա հան դի պեց մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով ԵՊԲՀ պրո ռեկ-
տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նին։

«Պ րո ռեկ տո րը մեզ հա մար միշտ ծնո ղի պես էր, ան սահ ման 
ե րախ տա գի տութ յան զգա ցում ու նենք նրա հան դեպ։ Աշ խար-
հի ոչ մի հա մալ սա րա նում նման բան չկա։  Հենց Օքս ֆոր դում 
էլ ո րո շե ցինք կյան քի կո չել նոր, շատ կար ևոր այս նա խա ձեռ-
նութ յու նը։ Ե րեք տա րի անց՝ 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-
ին, մենք ար դեն պաշ տո նա պես հիմ ե ցինք ԵՊԲՀ շրջա նա-
վարտ նե րի միութ յու նը  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յու նում», - նշում 
է Ա րուն  Դա բա սը։

Սկզ բում միութ յու նը կազմ ված էր 12 շրջա նա վար տից, այժմ 
այն ար դեն ու նի 38 ան դամ։ Ն րանց թվում՝ ըն տա նե կան բժիշկ-
ներ, ակ նա բույժ ներ, սրտա բան ներ, օր թո պեդ ներ, ու րո լոգ ներ, 
գի նե կո լոգ ներ, ռա դիո լոգ ներ։

 « Տար բեր նեղ մաս նա գի տա ցում ե րի տեր բժիշկ ներ հա-
մախմբ վե ցին մեկ գա ղա փա րի՝ Շր ջա նա վարտ նե րի միութ յան 
ներ քո։  Կա ռույ ցի ան դամ հան դի սա ցող ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա նա-
վարտ նե րից մե կը, ո րը շատ լավ խո սում է հա յե րեն, այժմ աշ-
խա տում է Ժն ևում,  Կար միր խա չի գրա սեն յա կում», - հա վե լում 
է Ա րուն  Դա բա սը։

 Կա ռույ ցը, նրա խոս քով, սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է նաև 
 Մեծ Բ րի տա նիա յում գոր ծող ճա նաչ ված հայ բժիշկ նե րի հետ։   

«Պ լա նա վո րում ենք ստեղ ծել Շր ջա նա վարտ նե րի միութ յան 
կայք, ո րի մի ջո ցով կհեշ տա նա թե՛ կա պի հաս տա տու մը, թե՛ 
անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յան տա րա ծու մը։ ԵՊԲՀ կա րիե-
րա յի կենտ րո նի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով՝  Մեծ Բ րի տա նիա-
յում ա ջակ ցում ենք շրջա նա վարտ նե րի սե րունդ նե րին, ո րոնք 
ցան կա նում են բժշկա կան կրթութ յուն ստա նալ մեր բու հում, 
օգ նում ենք ու սա նող նե րին աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րից 
տե ղե կա նալ  Հա յաս տա նի և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մա-
սին, իսկ ուս ման ա վար տից հե տո նպաս տում ենք  Միաց յալ 
 Թա գա վո րութ յու նում աշ խա տանք գտնե լուն, կա պեր հաս տա-
տե լուն», - ա սում է Ա րուն  Դա բա սը։

Անգ լիա յում բժշկա կան բու հի Շր ջա նա վարտ նե րի միութ յու նը 
կազ մա կեր պում է նաև գործ նա կան դա սըն թաց ներ՝ տե ղա ցի 
ու սա նող նե րի հա մար։

«Ն րանց գործ նա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց մանն ա ջակ-
ցում են բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րը, ո րոնք, 
ի րենց հեր թին, աշ խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լու հնա րա-
վո րութ յուն են ստա նում», - ա վե լաց նում է Շր ջա նա վարտ նե րի 
միութ յան նա խա գա հը։  

Հարցազրույց



ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի այ ցե լու պրո ֆե սոր 
Գ րեգ  Կա լեմ եր յա նը ԱՄՆ  Մի չի գա նի հա մալ սա րա նի կլի
նի կա կան պրո ֆե սոր է բժշկա կան ու ռուց քա բա նութ յան և 
 ներ քին բժշկութ յան ո լորտ նե րում։  

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից փրկված սերն դի ժա ռանգն 
այ սօր կա յա ցած բժիշկ է  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, իսկ 
նրա կրթած սե րունդ նե րը նո րա նոր ձեռք բե րում եր են 
գրան ցում բժշկութ յան ո լոր տում։

Ան վա նի հայ մաս նա գե տի հետ զրու ցել ենք մաս նա գի
տա կան կողմ ո րոշ ման, մար տահ րա վեր նե րի ու ա ռա վե
լութ յուն նե րի, կա րիե րա յի տար բեր փու լե րի, ո գեշնչ ման 
աղբ յուր նե րի, շրջա դար ձա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի, ինչ
պես նաև չի րա կա նա ցած ե րա զանք նե րի մա սին։ 

 - Բ ժիշկ դառ նա լու մա սին ո րո շում ինչ պե՞ս եք կա յաց րել:
-  Շատ փոքր տա րի քից հիա ցած էի բնութ յամբ և  գի տութ յամբ։ 1960-ա կան նե րի վեր ջին ծնող ներս ստա ցան մաս նա գի տա-

կան հան րա գի տա րա նի ա ռա ջին հա տո րը, ո րում ա նա տո միա յի մա սին ման րա մասն բա ժին կար՝ թա փան ցիկ ծած կույթ նե րով, 
ո րոնք ցույց էին տա լիս ոս կոր նե րը, նյար դե րը, ար յան ա նոթ նե րը, մկան նե րը և  օր գան նե րը։  Ժա մեր շա րու նակ ու սում ա սի րում 
էի դրանք։ Երբ ե կավ քո լեջ գնա լու ժա մա նա կը, գի տեի, որ ու զում եմ կա րիե րա ա նել գի տութ յան ո լոր տում և  ու սում ա սի րել 
բժշկութ յու նը,  քա նի որ այն ինձ հա մար գի տութ յան ա մե նաօգ տա կար կի րա ռում էր, աշ խարհն ա վե լի լա վը դարձ նե լու լա վա-
գույն մի ջո ցը: 

 - Ինչ պի սի՞ մար տահ րա վեր նե րի է բախ վում բժիշկն իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:
 - Ժա մա նա կա կից բժշկութ յան մեջ մար տահ րա վեր նե րը չա փա զանց շատ են, բայց, ընդ հա նուր առ մամբ, դրա կան կող մը դեռ 

գե րակշ ռում է:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում բժշկութ յան ժա մա նա կա կից պրակ տի կա յում մար տահ րա վեր նե րից մե կը բժշկութ յան 
ոչ հա մա չափ ֆի նան սա վո րում է:  Մեկ այլ մար տահ րա վեր է բժիշկ նե րի նկատ մամբ հա սա րա կութ յան վստա հութ յան նվա զու-
մը, ո րը մա սամբ պայ մա նա վոր ված է հա մա ցան ցի հա սա նե լիութ յամբ և դ րա մա տու ցած մո լեգ նող ա պա տե ղե կատ վութ յամբ: 

 - Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն նե րից է օգտ վում բժիշ կը:
- Ու ռուց քա բան լի նե լու ա մե նա մեծ ա ռա վե լութ յու նը մարդ կանց օգ նե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նալն է, երբ նրանք գտնվում 

են ի րենց ա ռող ջութ յան խո ցե լի փու լում: Ս րա հետ մեկ տեղ կար ևոր է հի վանդ նե րին և ն րանց ըն տա նիք նե րին ծա նո թա նա լու, 
նրանց հաղ թա նակ նե րին ու ող բեր գութ յուն նե րին շատ սեր տո րեն առնչ վե լու ա ռա վե լութ յու նը: ԱՄՆ-ում բժշկութ յու նը դեռևս 
ար տոն յալ ո լորտ է, որն ա պա հո վում է ֆի նան սա կան և  աշ խա տան քա յին կա յու նութ յուն նույ նիսկ դժվա րին ժա մա նակ նե րում:  

 - Կ պատ մե՞ք  Ձեր կա րիե րա յի մա սին:
-  Վե րա պատ րաս տու մից հե տո իմ կա րիե րա յի ու ղին ժա մա նա կի ըն թաց-

քում փոխ վեց: Կր թա թո շա կա յին ծրագ րի ըն թաց քում մե ծա պես ներգ րավ ված 
էի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան մեջ՝ ու սում ա սի րե լով թո քե րի քաղց կե ղի 
մո լե կու լա յին մե խա նիզմ ե րը։ Իմ ա ռա ջին ի րա կան աշ խա տան քը Ո ւեյ նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նում որ պես բժիշկ-գիտ նա կան սե փա կան լա բո րա-
տո րիաս ղե կա վա րելն էր: Ո րոշ հա ջո ղութ յուն ներ ու նե ցա լա բո րա տոր ախ-
տո րոշ ման ո լոր տում՝ հե տաքր քիր բա ցա հայ տում ե րով, ո րոնք հան գեց րին 
մի քա նի կլի նի կա կան փոր ձարկ ման, բայց, ի վեր ջո, հաս կա ցա, որ ա վե լի 
շատ հա ճույք էի ստա նում հի վանդ նե րին խնա մե լիս և  դա սա վան դե լիս, քան 
լա բո րա տոր աշ խա տան քից:  Լա բո րա տո րիա յում 10 տա րի աշ խա տե լուց հե-
տո  Մի չի գա նի հա մալ սա րա նը կապ հաս տա տեց ինձ հետ՝ հնա րա վո րութ յուն 
տա լով զար գաց նել թո քե րի քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի ի րենց ծրա գի րը, ուս-
տի ու շադ րութ յունս կենտ րո նաց րի կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի, հի-
վանդ նե րի խնամ քի, ու սուց ման վրա:  Տա րի նե րի ըն թաց քում գոր ծու նեութ յան 
այս ո լոր տում հա վա սա րակշ ռութ յու նը փոխ վեց, բայց նշված ա մեն ին չը դեռևս իմ ա ռօր յա յի մասն է կազ մում:  Շատ հնա րա-
վո րութ յուն ներ եմ ու նե ցել ստանձ նե լու ա վե լի բարձր պաշ տոն ներ, բայց գի տակ ցում եմ, որ իմ ուժն ու ա ռա քե լութ յունն ա վե լի 
շատ հի վանդ նե րի խնամ քի և  ու սուց ման ո լորտ նե րում են:

 Ձեռք բե րում ե րի շար քում, ո րոն ցով ես ա մե նա շատն եմ հպար տա նում, այն պաշ տո նա կան գնա հա տա կան ներն են, ո րոնք 
ստա ցել եմ հի վանդ նե րի նկատ մամբ խնամ քի և  ու սուց ման հա մար:  Սա նե րիցս մի քա նի սը բարձ րա ցել են կա րիե րա յի աս տի-
ճան նե րով՝ դառ նա լով պրո ֆե սոր ներ, ամ բիո նի վա րիչ ներ և  նույ նիսկ՝ քաղց կե ղի կենտ րո նի տնօ րեն։ Ինձ հա մար մեծ պա տիվ 
է ա սել, որ ես ո րո շա կի դեր եմ խա ղա ցել՝ օգ նե լով նրանց հաս նել այս նպա տակ նե րին: 

 - Ո՞վ է  Ձեզ ո գեշն չել կամ ո գեշն չում այս ճա նա պար հին: 
-  Մինչ բժշկա կան դպրո ցը՝ իմ միակ կա պը բժշկութ յան հետ ի րա կա նաց վում էր դե ղա գործ հորս մի ջո ցով, ով աշ խա տում էր 

Ն յու  Յոր քի մի փոք րիկ կղզում:  Հա ճա խորդ նե րից շա տե րը գա լիս էին նրա մոտ ի րենց վնաս վածք նե րի և  հի վան դութ յուն նե րի 
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մա սին հար ցե րով, իսկ նա օգ նում էր նրանց, ինչ պես կա րո ղա նում էր։  Դա ինձ հա մար շատ ո գեշն չող էր:
 Փոր ձում եմ անձ նա կան ո գեշն չում ստա նալ նաև այն ար տա հայ տութ յու նից, ո րը մի ան գամ լսել եմ մի քա հա նա յից. «Ես եր-

րորդն եմ. Աստ ված ա ռա ջինն է, մյուս նե րը երկ րորդն են, ես եր րորդն եմ»:  Միշտ չէ, որ հա ջող վում է հետ ևել այդ պատ գա մին, 
բայց փոր ձում եմ: 

 -  Կա րո՞ղ եք հի շել ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոնք շրջա դար ձա յին են ե ղել  Ձեր անձ նա կան և  մաս նա գի տա կան կյան քում:
- Անձ նա կան կյան քում ա մե նաշր ջա դար ձա յի նը կնոջս հետ ա մուս նա նալն էր և  մեր ե րե խա նե րի ծնուն դը. նրանք փո խե ցին 

իմ կյան քը:
 Մաս նա գի տա կան ա ռու մով կյանքս փոխ վեց Հ յու սի սարևմտ յան հա մալ սա րա նի քո լեջ և բժշ կա կան դպրոց ըն դուն վե լուց հե-

տո․ ես հե ռա ցա տնից և  սո վո րե ցի ան կախ լի նել:
Ու ռուց քա բա նութ յան կրթա թո շա կը  Ջոնս  Հոփ քին սի հա մալ սա րա նում բա ցեց աչ քերս դե պի ա կա դե միա կան բժշկութ յուն և 

 հե տա զո տա կան հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք դար ձան կա րիե րա յիս հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը:  

 - Ու նե՞ք ե րա զանք ներ, ո րոնք դեռ չեն ի րա կա նա ցել։
-  Հի մա 60 տա րե կան եմ, բայց շա րու նա կում եմ զբաղ վել ու ռուց քա բա նա կան պրակ տի կա յով, ինչ պես նաև ի րա կա նաց նել 

ու սուց ման և  հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յան ամ բող ջա կան փա թե թը:  Մի քա նի տա րի ա ռաջ ես « Թո քե րի քաղց կե ղի և կրծ-
քա վան դա կի այլ չա րո րակ հի վան դութ յուն նե րի մա սին» գրքի գլխա վոր խմբա գիրն էի։  Գիր քը ես մշա կել էի որ պես այս հի վան-
դութ յուն նե րով մարդ կանց խնամ քի գործ նա կան ու ղե ցույց: Իմ մաս նա գի տա կան ե րա զանք նե րից մե կը ժա մա նակ ու նե նալն է 
գրե լու այս գրքի թվա յին տար բե րա կը, ո րը կա րող եմ պար բե րա բար թար մաց նել և  տա րա ծել ամ բողջ աշ խար հում։

Իսկ անձ նա կան ե րա զանքս է՝ լի նել ա ռողջ և  անց նել եր կա րատև, հան գիստ թո շա կի, ո րի ըն թաց քում կա րող եմ վա յե լել ժա-
մա նա կը կնոջս և, հու սով եմ, մեր թոռ նե րի հետ: 

 
-  Խո սենք նաև  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:
-  Կինս՝  Մե րին, ա մե րի կա հայ է՝  Դետ րոյ տի շրջա նից։  Մենք հան դի պե ցինք, 

երբ եր կուսս էլ բժշկա կան օր դի նա տու րա յում էինք սո վո րում՝  Չի կա գո յում: 
 Կինս նույն պես ու ռուց քա բան է և  աշ խա տում է որ պես ու ռուց քա բա նա կան դե-
ղա մի ջոց նե րի մշակ ման խորհր դա տու: Ու նենք երկ վոր յակ որ դի ներ՝  Փի թե րը 
և  Ջո նը, նրանք սո վո րում են Ին դիա նա նա հան գի  Նոտր  Դա մի հա մալ սա րա-
նում:

Ծ նող ներս ա ռա ջին սերն դի ա մե րի կա հա յեր էին:  Հայ րա կան տատս ու 
պապս ե կել են  Ռո դոս տո յից (ներ կա յումս՝  Թուր քիա յի  Թե քիր դաղ քա-
ղաք)․  ըն տա նի քից միայն նրանք  են փրկվել  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից: 
 Մայ րա կան տատս ու պապս ե կել են Ուր ֆա յի շրջա նից․ այս տեղ բնակ վող ըն-
տա նիք նե րի մեծ մա սը կա րո ղա ցավ փրկվել ցե ղաս պա նութ յու նից  Հա լե պում 
գտնվող մի ըն տա նի քի օգ նութ յամբ: Ն րանք բո լորն, ի վեր ջո, գտան միմ յանց 
և  հայտն վե ցին Ն յու  Յոր քում, որ տեղ ծնող ներս ծա նո թա ցան, և  որ տեղ էլ 
ես ծնվե ցի ու մե ծա ցա:  Հայրս դե ղա գործ էր, իսկ մայրս՝ ու սուց չու հի, ուս տի 
կրթութ յու նը մեր ըն տա նի քում բարձր էր գնա հատ վում, ինչ պես բո լոր հայ ըն-
տա նիք նե րում՝ որ պես մեզ ճնշել փոր ձող նե րից վեր կանգ նե լու մի ջոց: 

-  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ հոբ բի ու նեք:
 - Չա փից շատ եմ աշ խա տում, հետ ևա բար եր բեք իս կա կան հոբ բի չեմ 

զար գաց րել:  Մինչ մեր տղա նե րը մե ծա նում էին՝ ա զատ ժա մա նա կիս մեծ 
մասն անց նում էր ըն տա նե կան գոր ծու նեութ յամբ, այդ թվում՝ սպոր տով 
զբաղ վե լով:  Մենք սի րում ենք ու սում ա սի րել ԱՄՆ ազ գա յին պար կե-
րը և  մինչ այժմ ե ղել ենք դրան ցից մոտ 15-ում՝ երկ րի տար բեր մա սե րում: 
 Հա ճույ քով կար դում եմ և՛ գե ղար վես տա կան, և՛ ոչ գե ղար վես տա կան գրա-
կա նութ յուն, և  ա մեն օր վա վեր ջում հանգս տա նում եմ՝ կար դա լով թեր թեր 
(ա յո, իս կա կան թղթա յին թեր թեր)՝ հետ ևե լով իմ սի րե լի սպոր տա յին թի-
մե րին:  

-  Հա յաս տա նում ե ղե՞լ եք։ Պ լա նա վո րու՞մ եք ա պա գա յում այ ցե լել մեր 
եր կիր։   

 - Հա յաս տա նում դեռ չեմ ե ղել։  Մի քա նի տա րի ա ռաջ բախտ ու նե ցա հան-
դի պե լու ԵՊԲՀ ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ Գ ևորգ  Թա մամ յա նին, երբ վե րա նա յե ցի Journal of Clin-

ical Oncology ամ սագ րում հրա պա րակ ված նրա հոդ վա ծը: Բ ժիշկ  Թա մամ յա նի շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա դառ նալ 
ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր և  նա խա տե սում էի իմ ա ռա ջին ուղ ևո րութ յու նը  Հա յաս տան կա տա րել 2020 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րին՝ ե լույթ ու նե նա լու բժշկա կան բու հի 100-ամ յա հո բել յա նին նվիր ված գի տա ժո ղո վին:  Սա կայն COVID-19 հա մա վա րա կը 
չե ղար կեց այդ ծրագ րե րը: 

 Ներգ րավ ված եմ նաև քաղց կե ղի և ճգ նա ժա մի նո րաս տեղծ ինս տի տու տի  հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կազ մում:  Հու սով 
եմ՝ կստաց վի  Հա յաս տան այ ցե լել 2022 թվա կա նին՝ մաս նակ ցե լու այս կա ռույ ցի կող մից կազ մա կերպ ված մաս նա գի տա կան 
հա վա քին և  ա վե լին ի մա նա լու այն մա սին, թե ինչ պես կա րող եմ ա ջակ ցել ԵՊԲՀ-ում բժշկա կան կրթութ յա նը: Այդ ժա մա նակ, 
հու սանք, հա մա վա րակն ար դեն անց յա լում կլի նի, և  ես ու ըն տա նիքս կկա րո ղա նանք վա յե լել մեր հայ րե նի քը: 

- Որ պես փոր ձա ռու կլի նի կա կան պրո ֆե սոր՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին: 
- Բժշ կութ յունն ա նընդ հատ փո փոխ վող ո լորտ է․ և  այժմ փո փոխ վում է ա վե լի ա րագ, քան երբ ևէ:  Պետք է բա ցա հայ տել, թե 

ինչ պես սո վո րել և գտ նել մի հա մա կարգ, ո րը թույլ կտա շա րու նա կել ա ճել ընտ րած ո լոր տում՝ ձեռք բե րե լով նոր գի տե լիք ներ 
և հմ տութ յուն ներ:

Հարցազրույց



 Մաս նա գի տա կան շա րու նա կա
կան կրթութ յու նը և  ինք նակր թութ
յու նը յու րա քանչ յուր բժշկի զար
գաց ման և  կա յաց ման հիմքն է: 
Այս հա մոզ մանն է ԵՊԲՀ շրջա նա
վարտ  Լի լիկ Գ րի գոր յա նը, որն այժմ 
« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա
մա լի րի թիվ 1 ստո մա տո լո գիա կան 
պո լիկ լի նի կա յում անց նում է կլի նի
կա կան օր դի նա տու րա՝ ըն տա նե
կան բժիշկստո մա տո լոգ դառ նա լու 
նպա տա կով:

« Գի տե լիք նե րի տե սա կե տից բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը միշտ տրա մադ րում 
է ա ռաջ նա յին ու հաս տա տուն գի տե լիք-
ներ: Ե թե ու զում ես լավ բժիշկ դառ նալ, 
ինք նակրթ վե լը պետք է լի նի գոր ծի կե-
սը:  Բա վա րար վել միայն ու սում ա կան 
նյու թե րով՝ կնշա նա կի, որ սո վո րում ես 
սո վո րե լու, ոչ թե բժիշկ դառ նա լու հա-
մար»,- նշում է ա ռա ջին կուր սի կլի նի-

կա կան օր դի նա տո րը:
Իր շատ հա սա կա կից նե րի նման ընդգ ծում է, որ ԵՊԲՀ-ում ձեռք է բե րել ոչ միայն 

գի տե լիք ներ, այլև ստա ցել հնա րա վո րութ յուն՝ ձևա վո րել սե փա կան ար ժեք նե րը, 
ա ռա վել ընդգր կուն դարձ նել պատ կե րա ցում երն աշ խար հի մա սին, սահ մա նել 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ:  

«Իմ կար ծի քով բժշկի կոչ մանն ար ժա նա նա լու հա մար նախ ևա ռաջ պետք է մարդ 
կոչ մանն ար ժա նա նալ»,- շեշ տում է  Լի լի կը:

Աշ խար հա յաց քի ու մտա հո րի զո նի ձևա վոր ման գոր ծում կար ևոր ազ դե ցութ յուն են 
ու նե ցել նաև հարբժշ կա կան ա ռար կա նե րը, ինչ պի սին է, օ րի նակ՝ փի լի սո փա յութ յու-
նը:  Սո վո րո ղի խոս քով՝ ար ժե հա մա կար գը ձևա վոր վում է նաև լսա րա նում, դա սա-
խո սի մա տու ցած նյու թը լսե լիս, մաս նա գի տա կան քննար կում ե րի ու բա նա վե ճե րի 
ըն թաց քում:

«Երբ բուհ ես ըն դուն վում 16-17 տա րե կա նում, դեռ բա վա կա նա չափ կյան քի 
փորձ չու նես, դա սա խոսն ա մե նաա ռա ջին մարդն է, ո րից օ րի նակ ենք վերց նե լու: 
 Դա սա խո սող ցան կա ցած մարդ պետք է ի մա նա, որ ահ ռե լի պա տաս խա նատ վութ-
յուն է կրում, քա նի որ օ րի նակ է ծա ռա յում»,- պատ մում է ա պա գա մաս նա գե տը:

 Պա տե րազ մի օ րե րին օգ նել է մեր այն հայ րե նա կից նե րին, ո րոնք Ար ցա խից տե ղա-
փոխ վել էին Եր ևան:

ԵՊԲՀ մի խումբ ու սա նող նե րով, հա սա րա կա գի տութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
 Հա յար փի  Սա հակ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ՝ տար բեր սո ցիա լա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն ներ են ի րա կա նաց րել՝ ի ա ջակ ցութ յուն ար ցախ ցի փոք րիկ նե րի:

Ն ման նա խա ձեռ նութ յուն նե րում  Լի լի կը վստահ է, որ կար ևո րը դի մա ցի նին օգ նե-
լու ցան կութ յունն է:

 Բա ցի մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված ծրագ րե րից՝ նա նաև 
ստեղ ծա գոր ծում է:  Հե ղի նա կում է խո հա փի լի սո փա յա կան ուղղ վա ծութ յան մո նո լոգ-
ներ, ընդ լայ նում է հո գե բա նա կան գրա կա նութ յուն ըն թեր ցե լու ցան կը:  Մեծ է նրա 
ցան կութ յու նը՝ քայ լել ժա մա նա կին հա մըն թաց, կյան քի ա րագ փո փոխ վող ռիթ մին 
հա մա հունչ:

«Բ ժիշ կը պետք է ճիշտ տի րա պե տի ոչ միայն իր մաս նա գի տութ յա նը, այլև լի նի 
ներ դաշ նակ ու հա րուստ նե րաշ խար հով»,- հա վե լում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը: 

Ա ռա ջի կա յում Լ․ Գ րի գոր յա նը ծրագ րում է նեղ մաս նա գի տա ցում ձեռք բե րել օր թո-
պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի բնա գա վա ռում ևս: Ի դեպ՝ ու սում ա ռութ յու նից զատ նա 
հա ճա խում է նաև դե ղա գի տա կան դա սըն թաց նե րի:

ՁԵՌՔԸ՝ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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20212022 ու սում ա կան տար վա «Մ խի
թար  Հե րա ցու ան վան» կրթա թո շա կի է ար
ժա նա ցել ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ
տե տի ու սա նող  Հով հան նես  Մա նուկ յա նը, 
ով բժշկա կան հա մալ սա րա նը հա մա րում է 
իր նա խա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ա մե նա կար ևոր 
վայ րը, իսկ դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա
հա րե լու ձգտու մը՝ հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
ե րաշ խի քը:

«Բ նա գի տա կան ա ռար կա նե րը դեռ փոքր 
տա րի քից հե տաքրք րում էին ինձ: Բժշ կութ յունն 
իմ հե տաքրք րութ յուն նե րի հա մադ րութ յունն է»,-
ա սում է ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռուն՝ կար-
ևո րե լով նպա տա կի ընտ րութ յու նը:

Ն րա խոս քով՝ բարձր գնա հա տա կան նե րով 
սո վո րե լը բարդ չէ, ե թե ու սա նո ղի գլխա վոր 
նպա տակն ու ցան կութ յու նը նշված ա ռար կան 
հաս կա նալն ու ըմբռ նելն է:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա-
նո ղը նշում է՝ ե թե սո վո րո ղը գի տակ ցում է մաս նա գի տութ յան 
լրջութ յու նը և  հե տա գա յում չի ցան կա նում հիաս թա փեց նել ա ռա-
ջին հեր թին ինքն ի րեն, գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րելն 
ինք նըս տինք յան ստաց վում է:

« Պետք է գի տակ ցել, որ այ սօր վա սեր տած դա սը հի վան-
դի փրկութ յան վաղ վա ե րաշ խիքն է»,- հա վե լում է  Հով հան նես 
 Մա նուկ յա նը:

Ա պա գա բժիշկն ան վա նա կան կրթա թո շա կի ար ժա նա նա լը հա-
մա րում է պար տա վո րեց նող՝ վեր հի շե լով, որ ցածր կուր սե րում, 
երբ տեղ յակ չէր ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ դառ-
նա լու չա փա նիշ նե րին, բու հում սո վո րել է նույն կերպ՝ ինչ պես որ 
հի մա:

« Հետ ևա բար, կրթա թո շա կը հա մա րում եմ ոչ թե ա ռաջ նա յին 
նպա տակ, այլ ուղ ղա կի աշ խա տա սի րութ յան արդ յունք»,- հա վե-
լում է նա:

«Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան» կրթա թո շա կա ռուն ա պա գա 
բժիշկ նե րին խոր հուրդ է տա լիս կյան քում շեշտն ա ռա վե լա գույնս 
դնել սո վո րե լու վրա՝ վստահ լի նե լով, որ ի րենց աշ խա տանքն 
անն կատ չի մա:

 Խո սե լով մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յան և  որ պես բժիշկ կա-
յաց ման ճա նա պարհ անց նե լու մա սին՝  Հով հան նես  Մա նուկ յա նը 
նշում է, որ դեռ ա ռա ջին կուր սից ցան կութ յուն է հայտ նել նյար դա-
վի րա բու ժութ յու նը ընտ րել որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում:

« Մաս նա գի տա կան կա յաց ման ճա նա պար հը բարդ է բո լո րի 
հա մար, ուս տի կա յաց ման հստակ ճա նա պարհ գծե լը նույն քան 
բարդ է»,-եզ րա փա կում է բժշկա կան բու հի ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռուն:

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
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 Ռո զա Գ րի գոր յա նը բժշկա կան հա մալ սա
րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ է 
ըն դուն վել 2015 թվա կա նին։  Բուհն ա վար տել 
է գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ և  այժմ շա
րու նա կում է կլի նի կա կան օր դի նա տու րան 
« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան կլի նի
կա յում, ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ յուն նե րի 
(գաստ րոէն տե րո լո գիա և  հե պա տո լո գիա) 
ամ բիո նում։

«Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րել եմ բա-
վա կա նին հեշ տութ յամբ, դեռ վաղ տա րի քից էի 
կողմ ո րոշ վել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան 
հար ցում:  Կա րող եմ ա սել, որ այ լընտ րանք չկար։ 
Ինձ հա մար կար բժշկութ յուն և «մա ցա ծը», 
կար ծում եմ՝ քա նի ան գամ էլ ու նե նա յի հնա րա-
վո րութ յուն, կընտ րեի միև նույ նը՝ բժիշկ դառ նա-
լու ու ղին։  Տա տիկս բու ժաշ խա տող է, բայց ես ու 
եղ բայրս ընտ րել ենք այս մաս նա գի տութ յու նը ՝ 

ինք նու րույն ո րո շում կա յաց նե լով՝ գի տակ ցե լով դրա դժվա րութ յուն ներն 
ու ա նա սե լի պա տաս խա նատ վութ յան չա փա բա ժի նը»,-ընդգ ծում է բու հի 
շրջա նա վար տը։

 Ռո զա Գ րի գոր յա նը նշում է, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի, այս տեղ սո-
վո րե լու տա րի նե րի մա սին կա րե լի է ան վերջ խո սել, հի շո ղութ յուն նե րը 
շատ -շատ են:

«Ես բու հը չեմ դի տար կում միայն որ պես գի տե լի քի դարբ նոց, վեց տա-
րի նե րի ըն թաց քում բժշկա կան մայր բուհն ինձ տվել է շատ գի տե լիք ներ, 
զար գաց ման, ինք նակրթ ման, ինքս ինձ բա ցա հայ տե լու, ինք նա ճա նաչ ման 
մեծ հնա րա վո րութ յուն»,- շեշ տում է  Ռո զա Գ րի գոր յա նը։

 Նա ա մե նա մեծ ձեռք բե րու մը հա մա րում է շփու մը բու հի պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան անձ նա կազ մի հետ:  Մար դիկ, ա վագ գոր ծըն կեր ներ, ո րոնք 
փո խան ցել են և՛ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, և «կյան քի» դա սեր։

 « Նեղ մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յու նը կա յաց րել եմ դժվա րութ յամբ։ 
 Խոս տո վա նեմ, որ ինձ հա մար վե ցամ յա կրթութ յունն ա վե լի հեշտ էր։ 
 Գաստ րոէն տե րո լո գի մաս նա գի տա ցու մը ընտ րել եմ եղ բորս խորհր դով 
և  օգ նութ յամբ, հի մա յու րա քանչ յուր հա ջորդ օ րը ա վե լի վստահ եմ դառ-
նում, որ ընտ րութ յու նը ճիշտ էր։ Բժշ կութ յան այդ ճյու ղը ընտ րե ցի, ո րով-
հետև ե րի տա սար դա ցող, զար գա ցող, ար դիա կան ուղ ղութ յուն է», - նշում է 
ա պա գա գաստ րոէն տե րո լո գը՝ հա վե լե լով, որ բժիշկ լի նե լը ա ռա քե լութ յուն 
է, բժշկի կոչ մանն ար ժա նա նա լը ՝ մե ծա գույն ձեռք բե րում։

«Բ ժիշ կը պետք է ու նե նա մարդ կա յին և  մաս նա գի տա կան բարձր ո րակ-
ներ, անմ ա ցորդ նվի րում, ու ժեղ կամք, ա մուր նյար դեր, «ծով» համ բե-
րութ յուն։  Կար ծում եմ՝ յու րա քանչ յուր մաս նա գետ պար տա վոր է իր ամ-
բողջ նե րու ժը կի րա ռե լով գի տակ ցա բար մո տե նալ ի րեն վստահ ված 
աշ խա տան քին, իսկ բժշկին վստահ ված է ա մե նա թան կը՝ մարդ կա յին 
կյան քը»,-ընդգ ծում է  Ռո զա  Ֆե լիք սի Գ րի գոր յա նը։
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Այն գի տակ ցու մը, որ ա պա գա յում պետք է 
գի տե լիք նե րը ծա ռա յեց նել մարդ կանց ա ռող
ջութ յանն ու կյան քե րի պահ պան մա նը, ա վե
լի նա խան ձախն դիր է դարձ նում բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րին՝ կրթվե լու 
և  որ պես մաս նա գետ կա յա նա լու հար ցում։ 
 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող, 
« Հա կոբ  Հով հան նիս յա նի ան վան» կրթա թո

շա կա ռու  Կի մա  Պետ րոս յանն այս սկզբուն քով է 
մո տի վաց նում ինքն ի րեն։

Բժշ կա կա նում սո վո րե լու ե րա զանքն ի րա կա-
նութ յուն դարձ րած ա պա գա դե ղա գե տի ըն տա-
նի քում չնա յած բժիշկ-մաս նա գետ ներ չեն ե ղել, 
այ նո ւա մե նայ նիվ բժշկա կան բու հի ան ցու դար ձը 
մշտա պես ե ղել է նրա ու շադ րութ յան կենտ րո նում: 
« Հա մալ սա րա նի կայ քում հենց ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռու նե րի մա սին տե ղադր ված նյու թերն ինձ 
ա ռանձ նա հա տուկ հիաց մունք էին պատ ճա ռում»,-ա սում է բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող ու սա նո ղը՝ շեշ տե լով, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րան ըն դուն վելն իր կյան քում իս կա պես մեծ ի րա դար ձութ յուն 
էր, և  այժմ ժպի տով է հի շում ու սա նո ղա կան տա րի նե րը, դժվա րութ-
յուն նե րը, հիաս թա փութ յուն նե րը և  նույն ո գով էլ պատ րաստ վում է շա-
րու նա կել, քա նի որ բու հում դեռ շատ ա նե լիք ու նի։ «Բժշ կա կանն ինձ 
բա ցի գի տե լիք նե րից ու հնա րա վո րութ յուն նե րից տվեց թանկ ու հա-
րա զատ մարդ կանց, ո րոնք ա վե լին են, քան պար զա պես ըն կեր ներ։ 
 Հիաց մուն քի ու ե րախ տի քի բազ մա թիվ խոս քեր կհղեի մեր դե կա նին, 
փոխ դե կա նին, դա սա խոս նե րին, ո րոնք՝ բուհ մտնե լուս ա ռա ջին օր վա-
նից մինչ այժմ ա մեն քայ լա փո խի, որ պես ա վագ ըն կեր ներ, ա ջակ ցել 
ու ա ջակ ցում են ինձ»,- նշում է  Կի մա  Պետ րոս յա նը։

 Դե ղա գե տի մաս նա գի տա ցում ստա նա լուց հե տո մաս նա գի տա կան 
կա յաց ման ճա նա պար հին անդ րա դառ նա լով՝ հա վե լում է, որ իր ընտ-
րած բնա գա վա ռում կան ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն ներ՝ 
գի տութ յան մեջ խո րա նա լու, հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու և 
 մարդ կութ յանն ան հայտ բա զում «ին չու՞ նե րի» պա տաս խան տա լու հա-
մար։ « Դա միան շա նակ հնա րա վոր է:  Կար ծում եմ՝ «ին չու՞ նե րից մե կի 
պա տաս խա նը մի օր ես կտամ։ Ի հար կե, ո լոր տի ոչ բո լոր ճյու ղերն են 
ինձ հո գե հա րա զատ, սա կայն վստահ եմ՝ իմ նա խընտ րած ո լոր տում 
ես ճա նա պարհ կհար թեմ՝ որ պես լավ մաս նա գետ»,-ա սում է նա:

Որ պես դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող՝ « Հա կոբ 
 Հով հան նիս յա նի ան վան» կրթա թո շա կի ար ժա նա նա լը  Կի մա 
 Պետ րոս յա նը հա մա րում է պար տա վո րե ցող։

«Եվ ա ռող ջա պա հութ յան, և  ֆար մա ցիա յի ո լոր տում բազ մա թիվ 
խնդիր ներ կան։ Ես շատ կու զեի, որ մեր ինս տի տու ցիո նալ մո դե-
լը հնա րա վո րինս նման վեր զար գա ցած երկր նե րի մո դե լին, լի նեին 
հստակ տա րան ջա տում եր:  Պետք է բո լո րի մեջ լի նի հստակ գի տակ-
ցում, որ իս կա պես պա ցիենտ նե րին ու ո լոր տին առնչ վող տար բեր 
մաս նա գետ նե րի  հետ պետք է աշ խա տեն մար դիկ, ո րոնք գի տե լիք նե-
րի մեծ պա շա րով են զին ված»,-կար ծում է ա պա գա դե ղա գե տը՝ եզ րա-
փա կե լով, որ միայն մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը բա վա կան չեն, և 
բժշ կութ յու նը շա րու նակ ինք նակրթ վե լու  և  ինք նա կա տա րե լա գործ վե-
լու բնա գա վառ է։

ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏԻԳՐԱՎՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5րդ 
 կուր սի ու սա նող  Մա րի նե  Սարգս յա նի հա մար 
բժշկութ յունն ա մե նա հո գե հա րա զատ ո լորտն է, 
որն իր մեջ ամ փո փում է ա մե նա մարդ կա յին հատ
կա նիշ նե րը՝ պա հան ջե լով տո կու նութ յուն և  կամք: 

«Ու թե րորդ դա սա րա նից սկսել եմ հե տաքրքր վել տար-
բեր մաս նա գի տութ յուն նե րով։ Մ տա ծում էի, թե ին չով 
կցան կա նամ զբաղ վել իմ ողջ կյան քի ըն թաց քում, որ պես-
զի ա նընդ հատ նոր բա ներ բա ցա հայ տե լու, ու սում ա սի-
րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նամ։ Արդ յուն քում ա մե նագ-
րա վիչն ինձ հա մար բժշկութ յան ո լորտն էր, քա նի որ սա 
այն ճյուղն է, ո րի շնոր հիվ կա րո ղա նում ես օգ նել մարդ-
կանց. այդ ա ռու մով մար դա սի րութ յունն ա մե նից շատն 
եմ կար ևո րում»,-նշում է նա։ 

 Կո րո նա վի րու սի դեմ պայ քա րում ա պա գա բժիշկն ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել: Ա մեն օր բախ վե լով 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րի՝ վա րա կի կան խար գել ման, հի-
վանդ նե րի ա պա քին ման, կյան քեր փրկե լու հա մար բազ-
մա թիվ դժվա րութ յուն ներ է հաղ թա հա րել՝ բժշկա կան 
բու հի հար յու րա վոր սո վո րող նե րի նման ա մուր կանգ նե-
լով բժիշկ նե րի, իր ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, ու սու ցիչ նե րի 
կող քին։   

«Աշ խա տել եմ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ազ գա-
յին կենտ րո նում՝ որ պես բժշկի օգ նա կան, կա մա վո րա-
կան սկզբուն քով։ Covid 19-ով վա րակ ված հի վանդ նե րի 
հետ աշ խա տե լու ըն թաց քում ձեռք բե րե ցի բժշկա կան 

փորձ, ինչ պես նաև հաս կա ցա պա ցիեն տի հետ շփման նրբութ յուն-
նե րի կար ևո րութ յու նը՝ հո գա տա րութ յունն ա ռաջ նա յին բնա վո րութ-
յան գիծ դարձ նե լով»,-ընդգ ծում է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի ու սա նո ղը։ 

 Նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում  Մա րի նե  Սարգս յա նը 
դեռ չի կողմ ո րոշ վել, քա նի որ իր հա մար բժշկութ յան բո լոր ճյու ղե-
րը կար ևոր են և  հե տաքր քիր։ 

Ն րանց, ով քեր ցան կա նում են ընտ րել բժշկի ու ղին, ա պա գա բժիշ-
կը խոր հուրդ է տա լիս սի րով ընտ րել այս մաս նա գի տութ յու նը, լի նել 
պա տաս խա նա տու և  պատ րաստ լի նել ցան կա ցած դժվա րութ յան 
հաղ թա հար ման:
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 Սո նա  Մար դո յա նը բժշկա կան կադ
րե րի 100ամ յա դարբ նո ցի այս տար
վա շրջա նա վարտ նե րից է:   Բու հը գե
րա զան ցութ յամբ ա վար տած սո վո րո ղի 
խոս քով՝ հա մալ սա րանն ի րեն հնա րա
վո րութ յուն է ըն ձե ռել նախ ճա նա չել 
ինքն ի րեն, ձեռք բե րել ոչ միայն մաս
նա գի տա կան փորձ ու գի տե լիք ներ, 
այլև լավ ըն կեր ներ:

 Խոս տո վա նում է, որ մինչև հա մալ սա-
րան ըն դուն վե լը լիար ժեք չի պատ կե րաց րել 
ոչ միայն մաս նա գի տութ յամբ, այլև կոչ մամբ 
բժիշկ լի նե լու բարձր ար ժե քը, քա նի որ ըն-
տա նի քում բժիշկ ներ չեն ե ղել, սա կայն ու սա-
նո ղա կան տա րի նե րին սկսել է մար դուն, նրա 
ա ռող ջութ յու նը ըն կա լել որ պես բարձ րա գույն 
ար ժեք, և ձ ևա վոր վել է օգ նե լու պատ րաս-
տա կա մութ յուն և  պա տաս խա նատ վութ յան 
բարձր զգա ցում:

« Խո սել բժշկա կան հա մալ սա րա նի մա սին կա րե լի է ան վերջ։ Ու-
սա նո ղա կան տա րի նե րին ու նե ցել եմ բազ մա թիվ դժվա րութ յուն-
ներ, ո րոնք հաղ թա հար վել են կամ քի ու ժի, նպա տա կաս լա ցութ յան 
ու ձգտման շնոր հիվ, բայց բա ցի դժվա րութ յուն նե րից ու նե ցել եմ 
ձեռք բե րում եր, ո րոնք ան գին են ինձ հա մար»,- նշում է  Սո նան։

 Կուր սի այն խմբի՝ որ տեղ սո վո րել է նա, գե րակ շիռ մա սը գե րա-
զանց է հանձ նել պե տա կան ա վար տա կան քննութ յուն նե րը։  Բա ցի 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նից՝ լավ ըն կեր ներ են։  ԵՊԲՀ սո վո րո ղը 
շնոր հա կալ է կուր սըն կեր նե րին՝ իր հա ջո ղութ յուն նե րում ներդ րում 
ու նե նա լու հա մար։

Ու սում ա ռութ յան 4-րդ  կուր սում, ինչ պես  Սո նան է բնո րո շում, սի-
րա հար վել է ռևմա տո լո գիա յին։

« Պե տա կան քննութ յուն նե րից ա ռաջ այն վե րած վեց մեծ սի րո, 
ու հի մա չեմ պատ կե րաց նում իմ կյանքն ա ռանց բժշկա գի տութ յան 
այս ճյու ղի:  Ու զում եմ ռևմա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և  
ո լոր տի զար գաց ման, կա տա րե լա գործ ման գոր ծում ու նե նալ իմ 
ներդ րու մը»,- նշում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը:

Բժշ կութ յու նը նա հա մե մա տում է ար վես տի հետ, իսկ բժիշկ նե րին 
հա մա րում է մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ար վես տին, 
մշա կույ թին մոտ կանգ նած մար դիկ, ով քեր բու ժա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րից զատ նաև դա րեր շա րու նակ լու սա վոր չա կան աշ խա-
տանք են ի րա կա նաց րել հա սա րա կութ յան մեջ:

« Մարդ կանց ա պա քի նե լը, նրանց բժշկե լը կա տար յալ ար վեստ է 
ինձ հա մար, ա ռանց ո րի հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել մեր կյան-
քը, դրա զար գա ցում ու ա ռա ջըն թա ցը»,- ընդգ ծում է ԵՊԲՀ շրջա-
նա վար տը՝ ձգտե լով դառ նալ ո րակ յալ մաս նա գետ և  իր ա մե նօր յա 
աշ խա տան քով նպաս տել բու ժա ռու նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան-
մանն ու կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը:
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 Կամ շի գա  Սի վա կու մա րը ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
2րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի է։

22-ամ յա ա պա գա ու ռուց քա բա նը Շ րի  Լան կա յի կենտ րո նա կան 
նա հան գից է։  Հե տաքրքր ված է դա սա կան պա րե րով (Բ հա րատ նատ-
յամ) և  շատ է սի րում գրքեր կար դալ։

Բ ժիշկ դառ նա լը  Կամ շի գա յի հա մար ման կութ յան մե ծա գույն ե րա-
զանք էր։ «Իմ նա հան գում բժիշկ նե րը շատ չէին․ դա ևս  պատ ճառ հան-
դի սա ցավ, որ պես զի ընտ րեմ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը։ Ծ նող ներս, 
պա պիկս ու տա տիկս ինձ շատ սա տա րե ցին ե րա զան քիս ի րա գործ ման 
ճա նա պար հին», - պատ մում է օ տա րերկ րա ցի ու սա նո ղու հին։

Աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րի իր ո րո նում ե րում  Կամ շի գան 
կար ծում է, որ բա վա կա նին հա ջո ղակ գտնվեց, երբ տե ղե կա ցավ Եր-
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
մա սին։

 « Բու հի ա կա դե միա կան չա փա նիշ նե րը ինձ շատ տպա վո րե ցին։ 
 Խո րա պես հա մոզ վե ցի, որ սա լա վա գույն վայրն է՝ ե րա զան քիս հետ ևից 
գնա լու հա մար։  Մեր դա սա խոս նե րը փոր ձա ռու են և  գի տակ, նրանց ին-

տե րակ տիվ հա ղոր դակ ցութ յունն ու սա նող նե րի հետ ևս  շատ օգ տա-
կար է», - ընդգ ծում է ա պա գա բժիշ կը։

 Հա յաս տա նը  Կամ շի գա յի հա մար երկ րորդ հայ րե նիք է դար ձել։

« Ձեր եր կի րը շատ գե ղե ցիկ է՝ հրա շա լի բնութ յամբ և  ըն կե րա սեր 
մարդ կան ցով», - ա սում է նա։

Չ նա յած նրան, որ ա վար տե լուց հե տո պլա նա վո րում է վե րա դառ-
նալ հայ րե նի Շ րի  Լան կա՝ հույս ու նի, որ մի օր նո րից կվե րա դառ նա 
 Հա յաս տան՝ ծա ռա յե լու մեր երկ րին։  

«Բ ժիշկ նե րը մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում տա ռա պող 
մարդ կանց ժպի տը վե րա կանգ նե լու հար ցում։ Այդ պատ ճա ռով բժիշ-
կը պետք է լի նի բազ մա կող մա նի զար գա ցած և  կա րե կից», - կար ծում 
է  Կամ շի գան։ 

 Լա վա գույ նը մաղ թե լով բո լոր գոր ծըն կեր նե րին՝ ա պա գա ու ռուց քա-
բա նը հա վե լում է, որ բժիշկ դառ նա լու ճա նա պար հին հա ջո ղութ յան 
հաս նե լու հա մար պետք է քրտնա ջան աշ խա տել և  լի նել վճռա կան։  
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի « Դի մակ ներ» թա-
տե րա կան ա կում բը հա մալ սա րա նա կան նե րին ներ կա յա ցավ 
նոր՝ «Ս պան դի աստ վա ծը» եր գի ծա կան կա տա կեր գութ-
յամբ:

Ա պա գա բժիշկ նե րը դե րա սա նի վար պե տութ յամբ ներ կա-
յաց րին բնա վո րութ յուն նե րի այն պի սի շեր տեր, ո րոնք խնդրի 
հետ բախ վե լով՝ բա ցում են մարդ կա յին բնա վո րութ յան մինչ 
այդ թաքն ված բազ մա թիվ գծեր:

 Մար դիկ քա ղա քա կիրթ դի մա կի տակ հա ճախ թաքց նում 
են բո լո րո վին այլ էութ յուն և, ծայ րա հեղ վի ճա կի մեջ 
ընկ նե լով, սկսում են ցույց տալ ի րենց ի րա կան «ես»-ը: 
 Կեր պար նե րից յու րա քանչ յուրն իր տե սանկ յու նից ճիշտ 
է, ինչն էլ հան գեց նում է կոնֆ լիկ տի:

 Հե րոս նե րը, հա մե մե լով ծի ծա ղե լին և  ան հե թե թը, ներ-
կա նե րին մտո րե լու ա ռիթ ներ տվե ցին:

 Ներ կա յաց ման ա վար տին դե րա սա նա կան կազ մը 
ջերմ ծա փող ջույն նե րի ար ժա նա ցավ:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե 
 Բա րո յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց թա տե րա կան 
ա կում բի ան դամ ե րին և  հիմ ա դիր, «Ս պան դի աստ-
վա ծը» եր գի ծա կան կա տա կեր գութ յան ռե ժի սոր, կլին-
կա կան օր դի նա տոր Էռ նեստ  Հով հան նիս յա նին՝ հույս 
հայտ նե լով, որ նման ներ կա յա ցում ե րը շա րու նա կա կան 
կլի նեն:

 « Մեր հո գու դա տար կութ յունն այ սօր լցվեց:  Բո լո րիս հո-
գու մեջ կա դա տար կութ յուն, ապ րեք, որ լցրե ցիք այն:  Մեկ 
ժամ վա ըն թաց քում ստա ցած լից քը բա վա կան է եր կար ժա-
մա նակ բարձր տրա մադ րութ յուն ու նե նա լու հա մար: Բ ժիշկ-
նե րը բազ միցս ա պա ցու ցել են, որ բազ մա կող մա նի զար-
գա ցած մար դիկ են»,-ընդգ ծեց դե կա նը:

Ն շենք, որ « Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում բը հիմ-
նադր վել է 2018 թվա կա նի փետր վա րին: Այն թա տե րա կան 
բե մադ րութ յուն նե րից բա ցի նկա րա հա նում է նաև կար ճա-
մետ րաժ ֆիլ մեր: Ս տեղ ծա գոր ծա կան հի մա կան ժան րը 
ռեա լիզմ է:

 Նոր ան դամ ե րով հա մալր ված թա տե րա կան ա կում բը 
կշա րու նա կի ներ կա յա նալ հե տաքր քիր պիես նե րով՝ հան-
դի սա տե սին ոչ միայն մաս նա կից դարձ նե լով բու հա կան 
մշա կու թա յին կյան քին, այլև դառ նա լով կար ևոր հար թակ՝ 
թա տե րա կան ար վես տով հե տաքրքր ված ու սա նող նե րի 
հա մար:

«ԴԻՄԱԿՆԵՐ»ԱԿՈւՄԲԻՆՈՐՆԵՐԿԱՅԱՑՈւՄԸ

Մշակույթ



 Յու րա քանչ յուր թան գա րան կրթա րան է, հոգ ևոր-
մշա կու թա յին օ ջախ, որ տեղ այ ցե լուն ծա նո թա նում 

է ոչ միայն պատ մամ շա կու թա յին շնչով ո ղող ված ա ռար-
կա նե րի, այլև առնչ վում հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի, 
տվյալ ժո ղովր դի կեն սա սի րութ յան հետ:  Հենց այս տրա-
մա բա նութ յամբ է ե րեք տաս նամ յակ ա ռաջ ստեղծ վել, 
իսկ այժմ լիո վին վե րա նո րոգ վել և  ար դիա կա նաց վել 
 Հա յաս տա նի բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա րա նը՝ 
տե ղա կայ ված ԵՊԲՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն քում:

 Մաս նա շեն քի ճե մաս րա հի մուտ քից ար դեն զգաց վում 
է բժշկա կան կադ րե րի 100-ամ յա դարբ նո ցի պատ մա-
կան, ա կա դե միա կան շուն չը, ո րը հա րա զատ է շատ սո-
վո րող նե րին և շր ջա նա վարտ նե րին:

 Հա մալ սա րա նա կան թի մի ջան քե րով՝ այ ցե լու նե րը 
շու տով 4 սրահ նե րում կծա նո թա նան բժշկա գի տութ յան 

պատ մութ յա նը՝ ըստ ժա մա նա կաշր ջան նե րի (հնա գույն, հե թա նո սա կան, 
հին, միջ նա դար յան, 19-րդ  դար, 20-րդ  դար), բժշկա գի տութ յան հիմ ադր-
մա նը մեր երկ րում, կա յաց մա նը և  զար գաց մա նը, բու հի հա ջո ղութ յուն նե-
րին:

 Շուրջ 5000 ցու ցան մուշ նե րից կազմ ված հա վա քա ծո ւում տեղ են գտել 
ան վա նի գիտ նա կան նե րի ձե ռագ րեր, փաս տաթղ թեր, անձ նա կան ի րեր, 
շքան շան ներ, լու սան կար ներ, տպագր ված աշ խա տութ յուն ներ, բժշկա-

կան գոր ծիք ներ, ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
օգ տա գործ վող նյու թեր և  ի րեր, ինչ պես նաև`գե-
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ՝ քան-
դակ ներ, դի ման կար ներ, հու շան վեր ներ:  Չոր րորդ 
սրա հը ևս  հա տուկ նշա նա կութ յան է: Այն ամ բող-
ջո վին նվիր ված է ռազ մա կան բժշկութ յան պատ-
մութ յա նը:

 Թան գա րա նա գետ  Նա րի նե  Ղա զար յանն ար-
դեն 25 տա րի աշ խա տում է թան գա րա նում, իսկ 
2007 թվա կա նից ղե կա վա րում է հա մալ սա րա նա-
կան այս ստո րա բա ժա նու մը:

« Թան գա րա նը ստեղծ վել է 1990 թվա կա նին՝ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի 18-րդ  ռեկ տոր  Վի լեն 
 Հա կոբ յա նի մտահ ղաց մամբ և  ջան քե րով:  Մինչ 
այդ թան գա րա նը գոր ծել է կա բի նե տա յին հա-
մա կար գով:  Հան րա պե տութ յու նում միա կը հա-
մար վող  Հա յաս տա նի բժշկութ յան թան գա րա նում 
պատ մութ յու նը ներ կա յաց ված է հին օ րե րից մինչև 

մեր ժա մա նակ նե րը:  Հենց դրա նում է թան գա րա նի գլխա վոր ար ժե քը»,- 
պատ մում է թան գա րա նի վա րի չը:

 Պատ մա կան ակ նարկ 

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի  Հա յաս տա նի բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա րա նը հիմ ադր-
վել է 1978 թվա կա նին` ա կա դե մի կոս Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի հա վա քա ծո-
ւի մի մա սի և  թան գա րա նի հիմ ա դիր, եր կա րամ յա տնօ րեն, ճա նաչ ված 
բժշկա պատ մա բան Վ լա դի միր  Մար տի րոս յա նի անձ նա կան հա վա քա ծու ի 
հի ման վրա: 1985 թվա կա նին ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան նա-
խա ձեռ նութ յամբ թան գա րա նի նյու թե րը հանձն վում են  Սար դա րա պա տում 

ԲԺՇԿՈւԹՅԱՆՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆԸ՝
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գտնվող  Հա յաս տա նի ազ գագ րութ յան թան գա րա-
նին, քա նի որ նա խա տես վում էր այն տեղ բժշկութ յան 
պատ մութ յան են թա բա ժին ստեղ ծել:  Սա կայն այդ 
մտահ ղա ցու մը չի ի րա կա նա նում:

1990-ին` հա մա ձայն ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րի հրա մա նի, բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
թան գա րա նը վե րա բաց վում է: 1998-ին` ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րի մեկ այլ հրա մա նով Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի թան գա րա-
նի հի ման վրա ստեղծ վում է  Հա յաս տա նի բժշկութ-
յան պատ մութ յան հան րա պե տա կան թան գա րա նը: 
 Թան գա րա նում տեղ գտած շատ նյու թեր պատ մում 
են  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին հայ բժիշկ նե րի 
մաս նակ ցութ յան, 1988 թվա կա նի Ս պի տա կի ա ղե-
տա լի երկ րա շար ժի հետ ևանք նե րի վե րաց ման, Ար-
ցախ յան ա զա տա մար տի տա րի նե րին մեր բժիշկ նե րի 
անձն վեր գոր ծու նեութ յան մա սին:  Ներ կա յաց ված են 
նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի ստեղծ ման, ան ցած ճա նա պար հի, նշա-
նա կա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին հա վաս տող բազ մա թիվ նյու թեր, 
փաս տաթղ թեր։

 Հան րա պե տութ յան բու հա կան թան գա րան նե րի շար քում  Հա յաս տա նի 
բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա րա նը միշտ ար ժա նի տեղ է զբա ղեց րել:  

 Թան գա րա նի ղե կա վա րի խոս քով՝ այն կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
նաև ու սում ա կան տե սանկ յու նից և  ե զա կի է «Բժշ կութ յան պատ մութ-
յուն» ա ռար կան սո վո րող նե րի և բ ժիշկ-հե տա զո տող նե րի հա մար:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի բո լոր ա ռա ջին կուր սե ցի նե րի հա մար 
թան գա րա նում կազ մա կերպ վել են դա սա ժա մեր, իսկ 
բժշկա կան քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի և  այլ բու հե րի թան-
գա րա նա գի տա կան բաժ նի ու սա նող նե րի հա մար՝ այ-
ցե լութ յուն ներ:  Մաս նա գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ, 
գի տա կան հոդ ված ներ, մե նագ րութ յուն ներ գրե լիս շա-
տերն են օգտ վել ԵՊԲՀ թան գա րա նի նյու թե րից: Մշ տա-
պես գի տա կան աշ խա տանք ներ են կա տար վել և  այս 
ա վան դույ թը աշ խա տա կից նե րը վստահ են, որ շա րու նա-
կա կան է լի նե լու: 

«Ս տեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե րից հա մալ սա րա նի սո-
վո րող նե րը «Բժշ կութ յան պատ մութ յուն» ա ռար կան ու-
սում ա սի րե լիս պար տա դիր մեկ դաս անց կաց նում են 
մեզ մոտ: Ան շուշտ, բժշկա գի տութ յան պատ մութ յամբ 
կա տա րած այս էքս կուր սը տպա վո րիչ և  ու սու ցո ղա-
կան է ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար»,- նշում է  Նա րի նե 
 Ղա զար յա նը՝ հա վե լե լով, որ բժշկա գի տութ յան պատ-
մութ յու նը հարս տա նում է նաև սփյուռ քա հայ ան վա նի բժիշկ նե րի, հա-
մալ սա րա նի ստեղծ ման ա կունք նե րում կանգ նած բժիշկ-գիտ նա կան նե րի, 
ա կա դե մի կոս նե րի մա սին հի շա տա կում ե րով: 

 Թան գա րա նի տնօ րեն  Նա րի նե  Ղա զար յա նը և  ա վագ մաս նա գետ 
Ք նա րիկ  Գա րա սե ֆեր յա նը լավ գի տեն յու րա քանչ յուր ցու ցան մու շի պատ-
մութ յու նը: Այս օ րե րին նրանք զբաղ ված են ցու ցան մուշ նե րի դա սա կարգ-
ման աշ խա տանք նե րով, վստահ, որ թան գա րա նա յին գոր ծը պա հան ջում 
է ա ռա ջին հեր թին նվի րում. նվի րում ոչ միայն բժշկա գի տութ յա նը, այլ ժո-
ղովր դի պատ մութ յա նը, ո րով հետև բժշկա գի տութ յու նը տվյալ ժո ղովր դի 
մշա կույ թի մի մասն է: 

 Վե րա բաց վե լուց հե տո բա ցառ ված չէ, որ թան գա րա նը կբա ցի դռնե րը 
նաև բո լոր հե տաքրքր վող նե րի հա մար: 

Թանգարան



«․․․ Մար դիկ բա ժան վում են ա ռողջ նե րի և  հի վանդ նե րի, 
ան կախ նրա նից ա ռա ջա դեմ են, թե հե տա դեմ, հա րուստ 
են, թե աղ քատ, մեղ սա վոր են, թե ա ռա քի նի, պճնա մոլ 
են, թե ճգնա վոր: Այդ ծայ րա հե ղութ յուն նե րի ջրբա ժա-
նում կանգ նած է բժիշ կը, ո րը ձգտում է բո լո րին դարձ նել 
հնա րա վո րինս եր ջա նիկ՝ գո նե ա ռող ջա կան տե սա կե-
տից:  Հի պոկ րա տի հետ ևորդ նե րի նե րաշ խարհն է այս-
տեղ բա ցա հայտ վում էջ առ էջ, և  ըն թեր ցո ղը կանց նի այդ 
տքնան քին հաս նե լու տա տաս կոտ կա ծան նե րով՝ ե րա-
զան քից մինչև ի րա կա նա ցում: Բժշ կի աշ խա տան քում 
չկա ան դորր, այն հա կա սա կան հույ զե րի հրա բուխ է՝ 
ան զուսպ հրճվան քից մինչև դա ռը հու սա հա տութ յուն»: 

Ըն թեր ցեք այս խոս տո վա նան քը և կ ծա նո թա նաք 
փոր ձութ յուն նե րին, ո րով անց նում է նա՝ մինչ վաս տա-
կում է ա ռող ջա ցած հի վան դի ժպի տը...

Գիր քը, ի հար կե, պա տե րազ մի մա սին չէ, սա կայն 
այն մխրճված է յու րա քանչ յու րիս մեջ ցա վոտ ու տնքա-
ցող փշի նման, նրա գի շա կեր էութ յու նը սերն դե սե-
րունդ կռնչում է մեր ազ գի գլխին՝ միայն հազ վագ-
յուտ դեպ քե րում ներ կա յա նա լով հրաշք նե րի տես քով: 
Դ րան ցից եր կու սը ի րա կա նա ցան մեր ըն տա նի քում: 

« Տաս նու թամ յա հայրս մեծ  Հայ րե նա կա նի օ րե րին 
 Կեր չի խրա մատ նե րից մե կում քնած էր ըն կեր նե րի 
հետ, ե րա զում գա լիս է պա պը՝ ապսպ րե լով հետ ևել 
ի րեն: Ս նո տիա պաշ տութ յու նից զուրկ  Վա հա նը այ նո-
ւա մե նայ նիվ գի տակ ցում է, որ հան գուց յա լի կան չին չի 
կա րե լի ար ձա գան քել և շա րու նա կում է հոգ նա տանջ 
նին ջը, սա կայն պա պը կրկին հայտն վում է ու հա մա ռո-
րեն հոր դո րում գնալ իր ետ ևից: Ք նա թա թախ զին վո րը 
ել նում է տե ղից և  քայ լում նրա ուղ ղութ յամբ, սա կայն 
ուր վա կա նը ա վե լի ու ա վե լի է հե ռա նում:  Հայրս արթ-
նա նում է ար կի պայթ յու նից՝ այն ընկ նում է խրա մա տի 
մեջ, որ տեղ քիչ ա ռաջ ինքն էր պառ կած: Ոչ ոք կեն դա նի 
չի մում… Այս պես պա պը փրկում է թո ռին:  Պա տա նի 
զին վո րը ուխտ է ա նում, որ ե թե այս գե հե նից տուն վե-
րա դառ նա և  որ դի ու նե նա, կան վա նի նրա ա նու նով: 
Այն պես որ դեռ չծնված՝ ես ար դեն ա նուն ու նեի»:

Տաս նամ յակ ներ անց Ար ցախ յան պա տե րազմ ե րին 
զին վո րագր վե ցինք ար դեն ես ու որ դիս՝  Գո ռը: Ու՜ր է թե 
այդ դա ժան օ րի նա չա փութ յու նը դրա նով ընդ հատ վի, և  
այդ բա ժա կը մեր  թոռ նե րից հե ռու անց նի…

2020-ի թո հու բո հին վի րա բույժ էի հոս պի տա լում: Ողջ 

ՀԻՊՈԿՐԱՏՅԱՆԵՐԴՈՒՄՏՎԱԾ

ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐՄԱՐԴԸ

 Վեր ջերս լույս տե սավ դեռևս 90ա կան նե րի Ար ցախ յան ա զա տագ
րա կան պայ քա րից մեզ հայտ նի հե րոս, բժիշկ Գ ևորգ Գ րի գոր յա նի 
հեր թա կան գիր քը՝ « Հի պոկ րա տի հա մեստ հմայ քը» վեր նագ րով։

Գր քի հե ղի նա կը 1973ին ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա
կան ինս տի տուտ, 1976ից ու սու մը շա րու նա կել է  Տոմս կի բժշկա կան 
ինս տի տու տում, որն ա վար տե լուց հե տո գոր ծուղ վել է Կ րաս նո յարս
կի երկ րա մաս: 1986ին ըն տա նի քով վե րա դար ձել է Եր ևան: Երկ րա
շար ժից հե տո աշ խա տել է  Մա րա լի կում, Ս պի տա կում: 19891994թթ. 
մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա զա տա մար տին, աշ խա տել է  Հադ րու թի, 
 Գե տա շե նի հի վան դա նոց նե րում, Չլդ րա նի, Դրմ բո նի, Ս տե փա նա
կեր տի և  Ֆի զու լիի զին վո րա կան դաշ տա յին հոս պի տալ նե րում: Եր
կու ան գամ գե րի է ըն կել: Ա մեն ան գամ հրաշ քով ա զատ վե լուց հե տո 
կրկին վե րա դար ձել է Ար ցախ՝ շա րու նա կե լու ա զա տա մար տի կի և 
բժշ կի իր մար դա սի րա կան գոր ծը:  Հինգ զա վակ նե րի հայ րը 1998
ին պարգ ևատր վել է «Մ խի թար  Հե րա ցի», 1999ին՝ « Մայ րա կան 
ե րախ տա գի տութ յուն», 2001ին՝ « Մար տա կան ծա ռա յութ յան հա
մար» մե դալ նե րով, 2002ին՝ «Ա րա բո» հու շա մե դա լով: «Ս պի տակ» 
փրկա րա րա կան ջո կա տի հետ փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի է 
մաս նակ ցել  Հա յաս տա նում, Ար ցա խում, Վ րաս տա նում և Ի րա նում: 
 Նա Ար ցախ յան ա զա տա մար տին նվիր ված գրքե րի և հ րա պա րա կա
խո սա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

 Մեր նա խորդ հա մար նե րից մե կում ներ կա յաց րել էինք դժոխ քի մի
ջով ան ցած մար դու կյան քի հի շար ժան ակն թարթ նե րը, ո րը ներ կա
յաց ված էր « Մարդ կա յին գոր ծոն» խո րագ րով:

Ինչ պես յու րա քանչ յուր հայ րե նա սեր մարդ, վի րա բույժ Գ ևորգ Գ րի
գոր յա նը այս ան գամ ևս Ար ցա խում էր ու կա տա րում էր վի րա բույ ժի 

ա ռա քե լութ յու նը, ու  երբ  հրե տա կոծ վեց հեր թա կան  հոս պի տա լը, բժիշ կը մաց 
փլա տակ նե րի տակ և  ծանր  վնաս վածք ներ ստա ցավ։

Այս ան գամ ձեզ ենք ներ կա յաց նում նրա՝ Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մի դա ռը 
հի շո ղութ յուն նե րից մի հատ ված, որն ընդգրկ վել է նրա՝ « Հի պոկ րա տի հա մեստ 
հմայ քը» գրքում։ 

ԱԻԴԱ  ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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անձ նա կազ մը մինչև վերջ ըմ պեց այն դա-
ռը մրու րը, որ կոչ վում է նա հանջ՝ ռմբա կո ծում էին օր 
ու գի շեր, բայց մենք հա մառ էինք և  շեն քե րը վնաս վե-
լուց հե տո նոր տե ղե րում էինք հոս պի տալ ծա վա լում: 
 Ջաբ րա յի լից  Տող, հե տո  Կար միր  Շու կա,  Խաչ մաչ, 
 Կա ղար ծի… Ար կե րի վա յոցն ու ռում բե րի պայթ յուն նե րը 
այն աս տի ճան ա ռօ րեա կան էին, որ տղա նե րը հա յացք-
ներն ան գամ չէին շրջում ձայ նի ուղ ղութ յամբ: Այդ պես 
էինք ապ րում և  ա մո քում տա ռապ յալ նե րին:

«Ե զա կի ա ռա վոտ էր, վի րա վոր նե րի հոսք չկար, և  ես 
տրվե ցի իմ մու սա յին՝ ըն թեր ցա նութ յա նը:  Հո գու տվայ-
տանք նե րի դեմ չեմ հայտ նա բե րել ա վե լի զո րեղ բա լա-
սան՝ որ տեղ հայտն վեինք, գիրք էի փնտրում: Անց յա լի 
փոր ձից  ի մաս տա ցել էինք՝ պայթ յուն նե րից ա պա կի-
ներն ա ռա ջինն են փշրվում ու շատր վա նում վի շա պի 
ա տամ եր հի շեց նող բե կոր ներ, ուս տի գի շեր նե րը ծվա-
րում էինք պա տե րի հո վա նու տակ, հե ռու լու սա մուտ-
նե րից, և  դա բազ միցս ար դա րաց րել էր ի րեն: Եր ջա-
նիկ պա տա հա կա նութ յամբ այդ օ րը գիր քը փրկեց իմ 
կյան քը, ա սես մե կը շշնջար. «Գ լուխդ դե պի լու սա մու տը 
դարձ րու»:  Շատ օ րեր անց ինձ հու շե ցին. « Դա քո պա-
հա պան հրեշ տակն է ե ղել»:

Դպ րո ցը վե րա կա հա վո րել էինք հոս պի տա-
լի:  Դա սա սեն յակ նե րից մե կում պառ կե ցի մահ-
ճա կա լին ու ե րա նութ յան մեջ ձեռքս ա ռա գիր քը: 
 Նա խա հե ղա փո խա կան  Ռու սաս տա նում գեր մա նա ցի 
մի բնա խույզ ձմռա նը սահ նա կով, եղ ջե րու նե րի լծա-
սար քով ճա նա պար հոր դել էր  Սի բի րի խոր քե րում և 
«Тундра» վեր նագ րով գիրք էր գրել բնութ յան, տե ղաբ-
նակ նե րի կեն ցա ղի, նրանց պաշ տա մունք նե րի, սո վո-
րույթ նե րի մա սին:  Հա րա զատ թե մա էր:

 Հե ղի նա կին չհասց րե ցի հի շել՝ հեր թա կան  ռմբա կո-
ծութ յան ո րո տը դե պի ինձ էր գա լիս: Ոռ նոցն ու ա կանջ 
ծա կող սու լո ցը եր կա րաձգ վե ցին, լսվեց մի  հրե շա վոր  
ճայթ յուն, ա սես տար տա րո սի բո լոր դևե րը միա սին եղ-
ջե րա փող էին փչում ու կաղ կան ձում: Հե տո դժոխ քը 
պայ թեց՝ ըն կա լե ցի միայն դղրդո ցը, դա մի ակն թարթ 

էր: Զ գա ցի, որ վեր ևից քա րեր են թափ վում ու երբ վերգ-
տա ինձ, սեն յա կում հով վեր գա կան ան դորր էր, ան գամ 
փո շու ամպն էր նստել: Եր ևի ինչ-որ ժա մա նակ ան գի-
տա կից էի ե ղել: Մար մինս չէի զգում, շարժ վել հնա րա-
վոր չէր, ա սես ու րի շի մա սին էր խոս քը, են թադ րե ցի, 
որ ող նա շարս է կոտր վել: Ինձ վրա հսկա յա կան թումբ 
էր գո յա ցել, ու սե րից վար թաղ ված էի քա րե րի, փո շու և  
ա պա կու բե կոր նե րի տակ:  Միայն գլուխս և  աջ ձեռքս 
էին ա զատ մա ցել,  փոր ձե ցի օգ նել ինձ, սկսե ցի քա րե-
րը վար հրել:  Պա տը, ո րի տակ դրված էր մահ ճա կա լը, 
ռմբա հա րութ յու նից փլվել էր ինձ վրա, ան հարթ եզ րե-
րով հսկա յա կան անց քը շնաձ կան խո րա բաց ե րախ էր 
հի շեց նում:   Լու սա մու տը, դու ռը, պա հա րա նը տե ղա-
հան էին ե ղել ու փշրվել, եր կա թե մահ ճա կա լի սնա րը 
ո լոր վել էր բա րակ մե տա ղա լա րի նման: Ինչ-որ մե կը 
ա ռա ջա ցավ դե պի մի ջանց քի խոր քը, ձայն տվե ցի:  Քիչ 
հե տո տղա նե րը ինձ գտան ու ա զա տե ցին  քա րա կույ-
տի կա պանք նե րից:  Պատ կե րաց նել միայն, թե որ քան 
կեն սու նակ է մարդ ա րա րա ծը և  ի՜նչ  մո լեգ նութ յամբ է 
կառ չում կյան քից՝ շուր ջը քաոս է, սեն յակն ա վեր ված 
է, քարն ու եր կաթն ան գամ չեն դի մա ցել, բայց ոտ քի 
ե լա և  ինք նու րույն վար ի ջա երկ րորդ հար կից՝ ող նա-
շարս չէր վնաս վել: Ս տե փա նա կեր տի հոս պի տա լում, 
ուր տար հան վե ցինք Էդ գա րի՝ բա կում վի րա վոր ված 
մեր մյուս բժշկի հետ, ինձ մոտ ախ տո րո շե ցին  կո ղե րի 
բազ մա թիվ կոտր վածք ներ, հե մոպնև մո թո րաքս, թո քի 
սալ ջարդ և  այլ ման րուք ներ: Էդ գա րին հի շա տակ մաց 
գոտ կա տե ղում մխրճված  նույն ռում բի բե կո րը»:

Դժ վար չէ գու շա կել, թե ով էր պա հա պան հրեշ տա կը, 
նա միայն  ի մը չէր, քան զի որ դիս  պա տե րազ մից անվ-
նաս տուն վե րա դար ձավ:  Բայց ե թե նա խախ նա մութ յու-
նը այլ կերպ տնօ րի ներ, սո վո րա կա նի նման պառ կած 
կլի նեի բար ձով դե պի սեն յա կի անկ յու նը,  քա րե հե ղե ղը 
գլխո վին կծած կեր ինձ՝ փրկել պար զա պես չէին հասց-
նի:

Առ այ սօր ափ սո սում եմ, որ գիր քը չհասց րե ցի կար-
դալ: Ա հա այս պի սի զար մա նահ րաշ բա ներ։ 

Ա սե լիքս ինչ է՝ գիրք կար դա ցեք և լ սեք ձեր պա պե-
րին…»։

Հերոս-բժիշկ



Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նում կազ մա կերպ-
վում են մի ջո ցա ռում եր՝ ա պա գա բժիշկ նե րին խրա խու սե-
լով մաս նակ ցել և ս պոր տա յին բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն ներ 
գրան ցել:

 Հա յաս տա նի բադ մին տո նի ֆե դե րա ցիա յի և  ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի կող մից օ րերս կազ մա կերպ վել 
էր ցու ցադ րա կան խաղ, ո րին մաս նակ ցում էին ոչ միայն բու հի 
ու սա նող նե րը, այլև ֆե դե րա ցիա յի ան դամ ե րը: 

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նի խոս քով՝ նման մի ջո ցա ռում ե րի 
նպա տա կը բու հում սպոր տաձ ևե րի զար գա ցում ու տա րա-
ծում է, ա ռողջ ապ րե լա կեր պը պրո պա գան դե լը:

«Բժշ կա կան մայր բու հի բազ մա թիվ ու սա նող ներ ընտ րած 
մաս նա գի տութ յու նը սի րով հա մա տե ղում են սպոր տի հետ ՝ 
գրան ցե լով լա վա գույն արդ յունք ներ:  Բադ մին տո նի մրցում-
նե րում ևս  ու սա նող ներն ակ տի վութ յուն են ցու ցա բե րում: Այն 
ա մե նաա րագ սպոր տաձևն է, ո րը զար գաց նում է նաև ու-
շադ րութ յուն ու տրա մա բա նութ յուն»,- հա վե լում է  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նը՝ նշե լով, որ ա ռա ջի կա յում ևս  տար բեր մի ջո ցա-
ռում եր են նա խա տես ված:

ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐԻՆ
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Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի կող մից 
օ րերս կազ մա կերպ ված ֆուտ բո լա յին մրցա շա րը նվիր-
ված էր Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մում ան մա հա ցած 
հե րա ցիա կան նե րի հի շա տա կին: 

 Նախ քան մի ջո ցառ ման մեկ նար կը, ներ կա նե րը՝ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ ծա ղիկ ներ 
խո նար հե ցին հե րոս տղա նե րին նվիր ված հու շա տախ-
տա կի ա ռաջ: 

Ող ջու նե լով ֆուտ բո լա յին մրցա շա րի մաս նա կից նե րին՝ 
բու հի ղե կա վա րը հա ջո ղութ յուն մաղ թեց նրանց: 

« Ցան կա նում եմ, որ պես զի ձեր պայ քա րը լի նի ար դար, 
հաղ թի ա մե նա պատ րաստ վածն ու ու ժե ղը:  Մեր հե րոս 
տղա նե րը ձե զա նից մեկն էին, նրանք այ սօր կա րող էին 
ձեզ հետ մրցել, բայց կյան քը նվի րե ցին մեր ար ժա նա պատ-
վութ յան, մեր ա զա տութ յան, այ սօր վա հա մար:  Հա մոզ ված 
եմ՝ ա մեն ինչ կա նենք, որ պես զի խա ղաղ և  ա ռողջ օ րերն 
ան պա կաս լի նեն մեր ժո ղովր դից, մեր երկ րից»,-նշեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը: 

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը վստա հեց րեց, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում նման մի ջո ցա ռում երն ամ րապն դե լու և 
 վա րա կիչ են դարձ նե լու սպոր տով զբաղ վե լու մշա կույ թը։

 Ֆուտ բո լա յին մրցա շա րին մաս նակ ցում էին տար բեր 
ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող ներ:  Խա ղա ցող թի մե րը հույս 
հայտ նե ցին, որ ֆուտ բո լա յին հան դի պում ե րը թույլ են 
տա լիս ոչ միայն ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը ցու ցադ րել, 
այլև ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա են դնում ըն կե րա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը:

ՖՈւՏԲՈԼԱՅԻՆՄՐՑԱՇԱՐ՝

ԱՆՄԱՀԱՑԱԾՆԵՐԻՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Սպորտ



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցավ ֆուտ բո լի և 
 բազ կա մար տի մրցա շա րե րի եզ րա փա կիչ փու լը, ո րին մաս-
նակ ցող տար բեր ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող ներն ի րենց 
հա ջո ղութ յուն նե րը նվի րե ցին Ար ցախ յան վեր ջին պա տե-
րազ մում ան մա հա ցած հե րա ցիա կան նե րի հի շա տա կին:

 Ֆուտ բո լա յին 23 թիմ և  բազ կա մար տի 90 մաս նա կից 
ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի կող մից պարգ ևատր-
վե ցին դիպ լոմ ե րով, մե դալ նե րով և  գա վաթ նե րով:

Խ րա խու սե լով բժշկա կան մայր բու հում սպոր տի զար-
գա ցու մը՝ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ  Հա րութ յուն  Թա միր յա նը նշեց, որ նման մի ջո ցա ռում-
նե րը շա րու նա կա կան են լի նե լու։

«Ս պոր տա յին նման մրցա շա րերն ու սա նող նե րին թույլ 
են տա լիս ցույց տալ ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը` ոգ ևո-
րիչ օ րի նակ դառ նա լով ըն կեր նե րի հա մար: Այս ֆուտ բո լա-
յին մրցա շա րում լա վա գույ նը ճա նաչ վե ցին օ տա րերկ րա ցի-
նե րի ֆա կուլ տե տի, ինչ պես նաև ընդ հա նուր բժշկութ յան և 
ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի թի մե րը՝ գրա վե լով 
ա ռա ջին ե րեք հո րի զո նա կան նե րը:  Բազ կա մար տի մրցա-
շա րին մաս նակ ցող ու սա նող նե րը տե ղեր գրա վե ցին՝ ըստ 
քա շա յին կար գի»,-նշեց ամ բիո նի վա րի չը՝ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե լով բու հի ղե կա վա րութ յա նը՝ ԵՊԲՀ-ում տար-
բեր մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ մանն ա ջակ ցե լու հա-
մար:

ՖՈւՏԲՈԼԻԵՎԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻՄՐՑԱՇԱՐԵՐԻ

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉՓՈւԼԸ
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Սպորտ



Հիշատակի խոսք
ՊՐՈՖԵՍՈՐԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆԼԵՎՈՆԻ

ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ-100

Վեր ջերս լրա ցավ ան վա նի գիտ նա կան, ման կա վարժ, հայ դա
տա կան բժշկութ յան լա վա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի, Եր
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Լ ևո նի 
 Նա զա րեթ յա նի 100ամ յա կը:

Կ.Լ.  Նա զա րեթ յա նը ծնվել է 1921 թվա կա նին, Եր ևա նում։ 1940 թվա կա նին 
ա վար տել է Մ. Գոր կու ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը և  զո րա կոչ վել գոր ծող 
բա նակ, որ տեղ ծա ռա յել է մինչև երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
ա վար տը՝ ա վագ լեյ տե նան տի կոչ մամբ:

1947-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի բուժպ րո ֆի լակ տիկ 
ֆա կուլ տետ: Ուս ման ըն թաց քում նշա նակ վել է ինս տի տու տի արհ կո մի տեի 
նա խա գահ: Ակ տիվ հա սա րա կա կան աշ խա տան քի և  գե րա զանց ա ռա ջա-
դի մութ յան հա մար ար ժա նա ցել է պե տա կան մրցա նա կի: Ինս տի տուտն 
ա վար տե լուց հե տո 1953-ին նշա նակ վել է ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յան դա տա կան բժշկութ յան բյու րո յի դա տաբժշ կա կան փոր ձա-
գետ և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի դա տա կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի ա վագ լա բո րանտ: 1962 թվա կա նին՝ թեկ նա ծո ւա կան թե զը 
պաշտ պա նե լուց հե տո, նշա նակ վել է ամ բիո նի ա սիս տենտ, իսկ 1967-ին՝ 
պաշտ պա նե լով դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը, ստա ցել է բժշկա կան 

գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի կո չում և ն շա նակ վել  ամ բիո նի դո ցենտ: Ինս տի տու տում 
աշ խա տե լու տա րի նե րին նա ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է ինչ պես ինս տի տու տի, այն-
պես էլ հան րա պե տութ յան հա սա րա կա կան կյան քին, հան դի սա ցել է « Գի տե լիք» 
ըն կե րութ յան բժշկա կան սեկ ցիա յի նա խա գահ: 1974 թվա կա նին Կ. Նա զա րեթ յա-
նին շնորհ վում է պրո ֆե սո րի կո չում, ա պա 1979 թվա կա նին նշա նակ վում է ԽՍՀՄ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հի գիե նա յի և  թու նա բա նութ յան հա մա միու-
թե նա կան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի հայ կա կան մաս նաճ յու ղի տնօ րեն, 
ընտր վում ԽՍՍՀՄ կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի գի տա կան 
խորհր դի ան դամ:

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Կ.  Նա զա րեթ յա նը 1991-ին վե րա դար ձել է Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա տա կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի պրո ֆե սո րի պաշ տո նին, որ տեղ և  աշ խա տել է մինչև 2010 թվա կա նը:

Եր կար տա րի նե րի աշ խա տան քա յին, գի տա կան և  մաս նա գի տա կան հմտութ յուն-
նե րը Կ.  Նա զա րեթ յա նը սի րով փո խան ցել է ե րի տա սարդ սերն դի փոր ձա գետ նե րին: 
 Մեծ են նրա ծա ռա յութ յուն նե րը բժշկա կան կադ րե րի, մաս նա վո րա պես՝ դա տաբժշ-
կա կան փոր ձա գետ նե րի պատ րաստ ման բնա գա վա ռում: Կ.  Նա զա րեթ յա նի գի տա-
կան աշ խա տանք նե րը հիմ ա կա նում նվիրվսծ են ե ղել  Հա յաս տա նում գրա նո զա նով 
ախ տա հար ված ցո րե նազ գի նե րի՝ որ պես սննդամ թերք օգ տա գոր ծե լուց թու նա վո-
րում ե րից մա հա ցած նե րի մահ վան պատ ճառ նե րի և  կեն դա նի մա ցած նե րի թու-
նա վոր ման բար դութ յուն նե րի ու սում ա սի րութ յա նը:  Նա զբաղ վել է նաև բժշկա կան 
բա րո յա գի տութ յան հար ցե րով: Կ. Նա զա րեթ յա նը հե ղի նակ և  հա մա հե ղի նակ է 84 գի-
տա կան հոդ ված նե րի, 2 մե նագ րութ յան, 2 դա սագր քի, 9 մե թո դա կան ցու ցու մի:

 Կոնս տան տին Լ ևո նի  Նա զա րեթ յա նը մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում ու սա նո-
ղութ յան, դա տա կան բժիշկ նե րի և  ինս տի տու տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի 
շրջա նում:

                                                             Շ.Ա. ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչ,

բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,
բժշկության և  ի րա վուն քի պրո ֆե սոր
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A competitive election of the Rector was held at the December 15 sitting of the Board of Trustees of the 
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi.

 19 out of 20 members of the Board of Trustees were present, 1 was absent for a good reason. Armen 
Abgari Muradyan, the candidate for rector, was unanimously elected YSMU Rector by secret ballot.

Expressing gratitude to the management of the Medical University for entrusting him again, Armen Mu-
radyan presented the development program of the university for the next 5 years, emphasizing the need to 
ensure the continuity of internationalization work.

Improving the quality of medical education and providing international quality education has always been 
the focus of a large university team. According to the plan, the number of international students has in-
creased, expanding the geography of the countries.

During the difficult period of the corona virus and the war, the medical university, along with professors, 
administrative staff, future doctors, has done a lot of work.

Having passed through trials with honor, the educational institution with a century-old history is ready to 
work hard in the near future, overcoming new challenges aimed at progress.

It should be noted that Armen Muradyan was the acting rector of YSMU from November 4 to December 
29, 2016, and the rector of the university since December 29, 2016.

 Professor A. Muradyan is the 22nd rector of the 100-year-old forge of the medical staff.

ARMEN MURADYAN WAS RE-ELECTED 
YSMU RECTOR



Science
INTERNATIONAL CONFERENCE

The conference entitled «EU HORIZON EUROPE PROGRAM AND 
EURAXESS - ARMENIA PORTAL - PRESENTATION - EVENT» was 
held in Yerevan.

 RA Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sports 
Arthur Martirosyan, Representative of the European Commission 
Signe Ratzo, Chairman of the RA Committee of Science Sargis Ha-
yotsyan and President of the National Academy of Sciences Ashot 
Saghyan made opening speeches.

YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs, COBRAINE Program Coor-
dinator, Professor  Konstantin Yenkoyan introduced the conference 
participants with a report on “Successful International Scientific Co-
operation Experience Exchange”.

Presenting the history of YSMU and EU cooperation within the 
framework of the “COBRAINE” program, he mentioned: Specializing 
in biochemistry, studying the processes taking place in the cell, 
we took a step towards the brain. Realizing that the brain is the 
science of the past, today and surely tomorrow, we tried to go 
deeper into the field of brain research, that is, to become an 
expert in this field. “

According to the vice-rector, the global goal is to place Arme-
nia on the world scientific map.

 “We started thinking about creating a Center for Excellence 
in Brain Research. It is not only having a beautiful hall, it is 
not only having modern equipment, it is not only  having sep-
arate scientists. It is the combination of all these, which, in 
the end, gives the desired result, acceptable to the interna-
tional community. We understood that in this way we had to 
start applying to international structures. “We applied to the” 
HORIZON-2020 “program and we won,” Konstantin Yenkoyan 
emphasizes.

During the report, the Vice-Rector of the Medical Univer-
sity introduced the “COBRAINE” program, YSMU partner 
universities - the universities of Germany (Bonn և Tub-
ingen), Sweden (Lund), where Armenian specialists also 
work.

 “Now we are working on the establishment of a scientif-
ic-educational center for basic brain research. We are cre-
ating a rather serious infrastructure, “Konstantin Yenkoy-
an assured, emphasizing that the medical university has 
made a large investment in the construction of the center.

During the report, the Vice-Rector also spoke about an-
other “SCOUT” program, which is one of the unique re-
search projects funded by “HORIZON-2020” implemented 
in Armenia. Rapid progress to Innovation as part of the 
operation, the research team should be able to determine 
the effectiveness of the new Ser-Col blood sampling equipment for a variety of diagnostic 
purposes.

It should be remembered that Armenia, represented by the Yerevan State Medical Univer-
sity after Mkhitar Heratsi, was recognized as the winner of the “HORIZON-2020 Twinning” 
program for the first time under the “COBRAINE” project.

Receiving the official letter from the European Commission stating that “COBRAIN: Armenia 
Center for Translational Research on Chronic Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience 
Initiative on Maintaining Healthy Brain Aging” won the HORIZON 2020 program - 96.6% of 
the maximum possible points,the medical university became its coordinator.



 YSMU Rector Armen Muradyan, Chairman of the Board 
of Trustees of the University Mikael Adamyan visited the 
“Center of Excellence in Basic Brain Research”, where the 
construction work is nearing completion. It will soon open 
its doors to young researchers, scientists, who will decipher 
the basic problems of the brain. Here, at the molecular lev-
el, Alzheimer’s disease and autism will be studied, ensuring 
all the world trends. A separate process will be the examina-
tion of brain changes caused by corona virus.

During the tour they got acquainted with the conditions of 
the scientific-educational center equipped with state-of-the-
art facilities.

Instructions were given to those in charge of construction.
It should be noted that due to the construction of the Center for Excellence in Brain Research, brain re-

search will be able to determine Armenia’s place on the international scientific map.
The center is being built in the second major phase of the Education Improvement Credit Program Com-

petitive Innovation Fund as part of the Yerevan Mkhitar Heratsi State Medical University Foundation’s Sci-
entific Brain Research Center Grant Program.

The newly built institution, equipped with state-of-the-art facilities, will become a new scientific-educa-
tional center of medical biology, further emphasizing the role of the scientific potential of a century-old 
medical university in Armenia and in the world.

 THE BRAIN CENTER WILL
 SOON OPEN ITS DOORS
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PARTICIPATION IN “NEUROSCIENCE 
INITIATIVE IN ARMENIA” CONFERENCE

YSMU Specialists participated in an online meet-
ing in the scopes of the conference “Neuroscience 
Initiative in Armenia “ in which  a variety of missions 
were addressed by the international participants.

Sweden Lund University Hospital Professor, lead-
ing researcher in the field of Neurodegenerative 
disorders,  Dennis-Kirik,  emphasized: “Getting ap-
proval for nervous system drugs is even more dif-
ficult than all the other cases. The drug companies 
have already realized that the role of the researcher 
in the whole process of getting drugs approved is 
great. Today’s neuroscience researcher must have 
a much greater involvement. Build your future in a 

way that exceeds your teachers. ”
According to Lusine Danielyan- the professor of the Chair of Clinical Pharmacology and head of lab of 

Thübingen University in Germany,  there are  thousand incentives to deal with neuroscience. As to her, it 
is in the field of neuroscience that has most developed tools, methods, sources of funding and research 
models. “Take the chance to take advantage of the opportunities provided by the partnership,” she added.

And the chair of the human genetic department at the Ruri University in Bochum, Germany Hoan  Guyen, 
assured that it is possible to succeed in the research, if there is a desire and motivation.



An informative meeting for young researchers about the 
project   MINERVA-Strengthening Research Management 
and Open Science Capacities of HEIS in Moldova and Arme-
nia”  was held at the university. 

The Head of the Science and YSMU project coordinator 
Seyran Kocharyan presented the basic achievements of the 
MINERVA project and the procedures of the works of the 
implementation of popularization mechanisms of science in 
YSMU.

According to him, the main goal of the program is to im-
prove the implementation conditions of the basic principles 
of comprehensive science in Armenian and Moldovian uni-
versities, discuss what open and comprehensive science is, how YSMU is going 
to take part in this process. 

“It’s possible to predict what opportunities we will have after the end of the 
program and what environment we will provide for future scientists”-added the 
program coordinator.

The program has set itself the task of developing a national and  institutional 
manuals, strategies and motives in Moldova and Armenia creating digital re-
sources and providing its infrastructural development and interoperability.

“By participating in today’s meeting, you will have the opportunity to ex-
change information with your research leaders, partners and workgroups “  
said the head of the Science addressing the project beneficiaries, stating that  
the information acquired in such events is not personalized and is intended for 
wider community “ .

During the meeting, MINERVA project partner, Valencia University professor 
of   Electrical Engineering Chair , Professor Alfredo Rosado presented the basic 
principles of open science especially outlining its advantages and disadvantag-
es.

The basic principles of  EU strategy of the research of human resources 
present in EURAXESS platform and aspiration of YSMU for receiving a prestige 
award were also discussed.

 It should be noted that in the three-year program YSMU is involved as a 
partner university.

A MEETING WITH THE PARTICIPATION 
OF  FUTURE SCIENTISTS

Science



A DEBATE COMPETITION WAS 
HELD AT YSMU

The first session of the International Medical/Ethical 
competition was successfully conducted by the YSMU Fac-
ulty Council of International Students in collaboration with 
the Debate club of the university’s Students’ Parliament.

The event comprised of 2 debated between 4 teams. 
The participants of all the teams were randomly selected 
and segregated based on equal distribution in order to 
have teams with equal strengths.

The adjudicators for the event were: Gayane Avetisyan, 
Dean of International students; Aram Baykov, Head of De-
partment of Academic Affairs and Pharmacology; Artem 
Grigoryan, Head of Department of pathophysiology, Rahul 
Anil Sethi, Head of Department of International Cooper-
ation; and VahagnPetrosyan, President of International 

Affairs Department of YSMU Students’ Parliament.
The topics for the debate were given to the teams exactly 24 

hours before the debate competition. The first debate was 
on the topic “Should there be criminal offence for medical 
errors?” to which Teams 1 & 2 presented their arguments 
in a strategic and structured manner. The second debate 
started between Teams 5 & 6 on the topic “Is Botox more 
harmful than useful?”. Both teams were very convincing in 
their arguments.

The judges really appreciated the hard work and research 
put in by all the participants.

The winners of the debates were Team 2 and Team 5 re-
spectively who will be moving on to the semifinals.

The event was concluded by appreciation speeches by all 
the adjudicators who commended the efforts of the Orga-
nizing Committee and Students’ Parliament. The judges also 

inspired the young minds by sharing their personal and profes-
sional advice.

The final round of the International student debate competi-
tion took place recently.

Before the start of the final stage of the International students’ 
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debate competition, those 
present observed a minute 
of silence in memory of the 
Armenian heroes who died 
for the sake of the homeland 
and also to the sudden demis-
es of CDS of India Gen. Bipin 
Rawat. Two teams of future 
foreign doctors (Team 2 and 
Team 7) had a heated de-
bate on “Whose contribution 
is greater in the medical field, 
the physician or the general 
surgeon?”.

The competition jury con-
sisted of Deputy Dean of In-
ternational Education, Senior 
Lecturer of the Chair of Histol-
ogy Anahit Aznauryan, Depu-
ty Dean of International Edu-
cation, Lecturer of the Chair 
of Normal Anatomy Mary Mkhitaryan, Head of Ac-
ademic affairs department, Head of the Chair of 
Pharmacology, Associate Professor Aram Baykov, 
Head of International Students Affairs Rahul Anil 
Sethi. The latter urged the parties of the debate 
to refer to clear numbers, the results of research, 
pointing out the mistakes of physicians and sur-
geons. 

According to the results of the jury, the winner 
was the seventh team (Team 7), the members of 
which were awarded certificates and books. Certifi-
cates were also handed to all the other participants 
of the debate competition. Congratulating the par-
ticipants of the debate, Aram Baykov called on the 
students to focus on the importance of the health-
care system in general. “Most of the questions that 
are the subject of debate are controversial, there is no clear 
right answer. Each medical specialty has its patients”, the lec-
turer emphasized. Mary Mkhitaryan thanked all the organizers 
and participants of the event. “In your future career, you will 
definitely realize the importance of good communication skills 
and ethics,” she added.

The President of the Student Parliament Tigran Aleksanyan 
expressed satisfaction with the fact that the debate games in 
the medical university started from foreign students. “I am 
sure that the games will be continuous and the debate will be 
contagious,” he stressed. At the end of the event, Rahul Anil 
Sethi emphasized: “I want each of you, appearing in different 
countries of the world, to show with your knowledge and abil-
ities that he is “YSMU product”. We should be proud to hear 
your name in this or that field of medicine”.

Lokesh Prabakaran, President of the Council of International 
Students, concluded the debate competition with a word of 
gratitude.

Education



- Let us start with your decision to become a doc-
tor. How did it happen? Was that your dream?

- From a very young age, I was fascinated by nature 
and science. In the late 1960s, my parents received a 
free “A” volume of an encyclopedia, and in it was a very 
detailed section on Anatomy with transparent overlays 
showing bones, nerves, blood vessels, muscles, and or-
gans – I spent hours studying the way it all fit together. 
When time came to go to college, I knew that I wanted a 
career in science and decided on medicine since it struck 
me as the most useful application of science, the best way 
to try to make the world a better place. 

- What kind of challenges can you mention in the 
medical profession?

- There are way too many challenges in modern med-
icine now to list, but overall, the positives still outweigh 
the negatives. The modern practice of medicine in the 
United States has always been heavily impacted by the 
finances of medicine, but over the past decade or so, the 
focus on the bottom-line has encroached into all aspects 
of medicine and hampers our ability to provide optimal 
care. Another challenge has been the erosion of societal 
trust in physicians, in part driven by the rise of the Inter-
net and the rampant misinformation that it provides. 

- What privileges do you enjoy being a doctor?
The greatest privilege of being an oncologist is hav-

ing the opportunity to help people when they are at their 

most vulnerable point. Along with this comes the privilege 
of getting to know our patients and their families and to 
share in both their triumphs and tragedies in a very close 
and personal way. More concretely, medicine in the Unit-
ed States is still a privileged field that provides financial 
security and job security even in difficult times. 

- Please, tell a little bit about your career ladder 
and professional achievements.

- My career path after training has changed over time. 
During my fellowship, I got heavily involved in lab re-
search, studying molecular mechanisms in lung cancer, 
so my first real job was as a physician-scientist at Wayne 
State University, running my own lab. I had some suc-
cess in the lab with interesting findings that led to sev-
eral clinical trials, but I eventually realized that I enjoyed 
taking care of patients and teaching more than I enjoyed 
lab work and writing grant applications. After 10 years in 
the lab, the University of Michigan contacted me with an 
opportunity to develop their lung cancer program, so I 
shifted my focus to clinical research, patient care, teach-
ing and administration. Over the years, the balance of 
these activities has shifted, but all are still part of my 
daily routine. I have had opportunities to take on larger 
administrative roles, but I realize that my strength and 
enjoyment lie more in the hands-on aspects of patient 
care and teaching. 

Among the achievements that I am most proud of are 

THE DESCENDANT OF THE GENERATION 
THAT SURVIVED THE ARMENIAN GENOCIDE 
IS AN ACCOMPLISHED DOCTOR IN THE USA 

AND YSMU VISITING PROFESSOR
Visiting Professor of the YSMU Chair of Oncology Greg Kalemke-

rian is a Clinical Professor at the University of Michigan in the fields 
of Medical Oncology and Internal Medicine.

After completion of his medical education and training, Dr. Kalem-
kerian was a physician-scientist at Wayne State University/Kar-
manos Cancer Institute from 1993-1999. Since 1999, he has been on 
faculty at the University of Michigan, where he currently serves as the 
Associate Division Chief for Faculty Development and Education, the 
Associate Director of the Hematology/Oncology Fellowship Program, 
and the Clinical Research Team Leader for the Thoracic Oncology 
Team in the University of Michigan Rogel Cancer Center. 

In addition to his work at UM, Dr. Kalemkerian is the for-
mer Chair of the NCCN Small Cell Lung Cancer Guideline Panel and has served on numerous grant review sec-
tions, editorial boards, and committees of national and international professional societies. His honors include the 
receipt of the American Society of Clinical Oncology Excellence in Teaching Award and the University of Michi-
gan Outstanding Clinician Award, as well as election to the University of Michigan League of Clinical Excellence. 
Dr. Kalemkerian has given over 200 invited lectures, authored more than 180 research articles, reviews, commentaries and 
book chapters, and edited two books on lung cancer.

The descendant of the generation that survived the Armenian Genocide is a well-known doctor in the United States today, 
and the generations he educated are recording new achievements in the field of medicine.

We talked to the famous Armenian specialist about his professional path, challenges and advantages, sources of inspiration, 
turning points, as well as unfulfilled dreams. 
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the formal recognitions I have received for providing out-
standing patient care, teaching and mentoring. More in-
formally, I have seen several of my former trainees rise 
through the ranks to become full professors, department 
heads and even a cancer center director – it is an honor 
to be able to say that I played some small part in helping 
them achieve these goals. 

- Who inspired or still inspires you on this path?
- Prior to medical school, my only personal connection 

with medicine was my father, who was a pharmacist on 
a small island off New York City. Many of his custom-
ers came to him with questions about their injuries and 
ailments, and he would help them as he could, which 
touched me as a very generous and inspiring thing for 
him to do.

I also try to gain personal inspiration from something I 
once heard a priest say during his sermon: “I am third – 
God is first, others are second, I am third”.  I don’t always 
succeed in following this, but I try. 

- Could you remember events that were a turning 
point in your both personal and professional life?

- The biggest turning points in my personal life were 
marrying my wife, Mary, and having our children – they 
both changed my life in so many positive and fruitful ways. 

Professionally, being accepted to college and med-
ical school at Northwestern University was obviously 
life-changing, not only professionally, but also personal-
ly as I moved away from home and learned to be in-
dependent. Doing my oncology fellowship at Johns Hop-
kins opened my eyes to academic medicine and research 
opportunities that have become the main aspects of my 
career. 

- Do you have dreams that haven’t been realized 
yet?

- I am now 60 years old, but haven’t yet slowed down, 
at least not professionally! I continue with a busy oncolo-
gy practice, as well as a full slate of teaching and research 
activities. A few years ago, I was primary editor on a book 
“The Handbook of Lung Cancer and Other Thoracic Malig-
nancies” which I developed as a practical guide to caring 
for people with these diseases. One of my professional 
dreams is to have the time to write a single-author, digital 
version of this book which I could regularly update and 
distribute worldwide.

My personal dream is that I will have a long, healthy, re-
laxing retirement during which I can enjoy spending time 
with my wife and (hopefully) our grandchildren. 

- Let’s speak a little bit about your family.
- My wife, Mary, is an Armenian-American from the De-

troit area whom I met when we were both doing medical 
residency in Chicago. She is also an oncologist and works 
as a consultant on oncology drug development. We have 
twin sons, Peter and John, who are currently students at 
the University of Notre Dame in South Bend, Indiana.

My parents were both first-generation Armenian-Amer-
icans. My paternal grandparents came from Rodosto 
(currently Tekirdag) and were the only survivors of the 
Genocide in their families. My maternal grandparents 
came from the Urfa region, with most of their families 
managing to escape the Genocide with the help of family 
in Aleppo. All of them eventually found their way to New 

York City where my parents met through the Armenian 
Church youth group and where I was born and raised. My 
father was a pharmacist, and my mother was a teacher, 
so education was highly valued within our family, as it is 
in all Armenian families as a way to rise above those who 
try to oppress us. 

- Professor, do you manage to relax? What hob-
bies do you have?

- I work too much, so I have never really developed 
hobbies. While our boys were growing up, most of my free 
time was spent with family activities, including sports. We 
love to explore the U.S. National Parks and have been to 
about 15 of them so far in different parts of the country.

I enjoy reading, both fiction and non-fiction, and at the 
end of each day, I relax by reading the newspaper (yes, a 
real paper newspaper!) and following my favorite sports 
teams. 

- Have you been to Armenia? Are you planning to 
visit our country in the future?

- I have not yet been to Armenia. Several years ago, I 
had the good fortune of meeting Dr. GevorgTamamyan, 
Professor of Oncology at Yerevan State Medical Univer-
sity, when I reviewed a manuscript he published in the 
“Journal of Clinical Oncology”. Thanks to Gevorg, I have 
had the opportunity to become an adjunct professor at 
YSMU and had planned to make my first trip to Armenia 
in September 2020 to speak at the medical symposium 
celebrating YSMU’s 100th Anniversary. Of course, the 
COVID-19 pandemic derailed those plans. 

More recently, I have become involved on the Board 
of Trustees of the newly founded Institute of Cancer and 
Crisis (ICC). Now, I am hoping to visit Armenia in 2022 
to participate in a symposium hosted by ICC and to learn 
more about how I can assist in medical education at 
YSMU. Hopefully, the pandemic will be behind us by then, 
and I and my family can enjoy exploring our ancestral 
homeland. 

- What do you miss from your homeland?
- The food!! Even though I speak and understand very 

little Armenian, what I feel most strongly when I attend 
church or other Armenian events is a sense of belonging. 

- As an experienced Clinical Professor, what ad-
vice would you give to your future colleagues?

- Medicine is an ever-changing field that is now chang-
ing faster than ever before. You must learn how to learn 
and find a system that will allow you to keep growing in 
your field by gaining new knowledge and skills.

There are many frustrations in modern health systems, 
but in the end, it is all about the people we take care 
of – ensuring that we know enough and spend enough 
time to help them do as well as is possible. Frequently, it 
is more important to be conscientious than smart, to take 
the time to follow-up and maintain good communication, 
to go the extra step to provide people with the care that 
they need.

There are an infinite number of ways you can utilize 
your medical education and training to improve the world. 
Explore opportunities to find the path that best suits your 
skills and dreams, and don’t be afraid of changing paths 
along the way.
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DOCTORS AROUND THE WORLD UNITE 
UNDER THE YSMU ALUMNI ASSOCIATION 

IN GREAT BRITAIN
YSMU Alumni Association, headed by the Indian graduate Arun 

Dabas, has been operating in the United Kingdom for more than 
4 years.

The structure created by Vice rector for external affairs and 
international partnerships Yervand Sahakyan provides an oppor-
tunity to connect YSMU graduates, as well as non-graduate doc-
tors, working in the USA, Belgium, Poland, India, Great Britain, 
Russia, Australia, New Zealand, the United Arab Emirates, Iran, 
Armenia.

Arun Dabas, head of the YSMU Alumni Association in the Unit-
ed Kingdom, is a family doctor.

45-year-old specialist studied at a medical university from 1994 
to 2000. Then he returned to India and after passing the relevant 
exams, in 2004 he managed to get a job in Great Britain.

In 2013, Arun Dabas trained in dermatology at Cardiff University in Wales, and in 2018 in mental health at 
Staffordshire University.

Now he is a clinical tutor at Warwick Medical School, Clinical Lead Community Services at Coventry and War-
wickshire Partnership Trust. 

“In the beginning I wanted to become a football player. I was the captain of the Indian football team at YSMU. 
At that time, our team was the only one that took the first place in the tournament,” Arun Dabas fondly remem-
bers during his visit to the medical university.

His elder sister is a graduate of a medical university too and also works in Great Britain. His wife is a dentist, 
they have 2 children - an 11-year-old boy and a 6-year-old girl.

Arun Dabas does not talk much about himself, instead he enthusiastically tells about the establishment of the 
YSMU Alumni Association in England.

“During my studies I loved Armenia very much. My journey as a doctor started in Yerevan, continued in India, 
and now I am in the United Kingdom. Due to my connections, I want to support future local and foreign doctors 
studying in Armenia, ensuring their progress, strong connection with each other, as well as the opportunity to 
train university specialists and exchange experience in this developed European country,” Arun Dabas says.

In 2015 in Oxford he met with Yervand Sahakyan, Vice-Rector for External Affairs and International Relations.
“The vice-rector has always been like a father to us, we are infinitely grateful to him. There is no such thing 

in any university in the world. It was in Oxford that we decided to launch a new, very important initiative. Three 
years later, on September 10, 2018, we have officially established the YSMU Alumni Association in the United 
Kingdom”, Arun Dabas remembers.

Initially, the union consisted of 12 graduates, now it has 38 members. Among them - family doctors, ophthal-
mologists, cardiologists, orthopedists, urologists, gynecologists, radiologists.

“Doctors with different narrow specializations united under one idea - the Alumni Union. One of the YSMU Indian 
graduates, who is a member of the structure and speaks Armenian very well, now works at the Red Cross office 
in Geneva”, Arun Dabas adds.

According to him, the structure also closely cooperates with well-known Armenian doctors operating in Great 
Britain.

“We plan to create a website of the Alumni Union, through which it will be easier to establish communication 
and disseminate the necessary information. In partnership with the YSMU Career Center, we support generations 
of alumni in the UK wishing to receive medical education at our university, help students learn about Armenia and 
medical university from around the world, and help find employment and networking in the UK after graduation”, 
Arun Dabas says.

YSMU Alumni Association in England organizes internships for local students as well.
“The development of their practical skills is supported by the graduates of the medical university, who, in turn, 

get the opportunity to gain work experience,” adds the President of the YSMU Alumni Association in the United 
Kingdom.

58



Student's corner
YSMU STUDENT FROM SRI LANKA: A 

DOCTOR IS RESPONSIBLE FOR BRINGING 
SMILE ON THE PATIENT’S FACE

Kamshiga Sivakumar is a second-year 
student of the Faculty of General Medicine 
of Yerevan State Medical University. 

22-year-old future oncologist is from the central prov-
ince of Sri Lanka. She is interested in classical dance 
(Bharathanatyam) and reading books.

Becoming a doctor was a biggest childhood dream 
for her. “In my province there weren’t many doctors, 
so that was also a reason for me to choose medicine. 
My parents, grandpa and grandma inspired me a lot 
and encouraged me to fulfil my dreams”, international 
student tells.

Kamshiga was lucky enough in her research to get 
to know about Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi. “The academic standard and repu-
tation of the university amazed me. I got a deep in-
tention that this would be the best place for me to 
pursue my dream. Our lecturers are well experienced 
and knowledgeable, their interaction with students is 
so comfortable and useful”, she emphasizes.

Armenia has become a 2nd motherland for Kamshi-
ga. “You have a beautiful country with a lot of natural 
surrounding and friendly people”, she adds.

After the graduation she wishes she could stay here 
but she will return to Sri Lanka to get registered in the 
medical council there. “I hope I will return to Armenia 
one day to do some service to the all lovely people 
here”, Kamshiga assures.

Doctors, from her point of view, have a big responsi-
bility to bring smiles on the faces of suffering human-
ity. “So, according to me, the doctor should be highly 
knowledgeable and compassionate. My best wishes to 
all those sisters and brothers who have chosen med-
icine. I would like to say 
that becoming a doctor 
requires a lot of hard work 
and determination to suc-
ceed”, Kamshiga Sivaku-
mar concludes.




