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Գիտություն

Այս համարում

ԵՊԲՀ օտարերկրացի ուսանողների թիվը կգերազանցի 2000-ի սահմանը
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Հաղթանակ՝ARICE թվինինգ ծրագրում
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Միջազգային համաժողովում ներկայացվել է Հայաստանը
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ԵՊԲՀ հրավիրյալ պրոֆեսոր Սարգիս Նալբանդյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ
Ուսանողական ամենապահանջված միջոցառում
ն երից մեկի՝ CINCO-ի թեման
աղիների բորբոքային հիվանդություններն էին
Կսահմանվի ապրիլյան պատերազմի հերոս Մերուժան Ստեփանյանի անվան կրթաթոշակ
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի մասնակիցները
ստացան ավարտական հավաստագրեր
Թանգարանի դռները բաց են բոլոր հետաքրքրվողների համար
Ապագա վիրաբույժները շարունակում են
կատարելագործել գործնական հմտությունները
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«Մուրացան» հիվանդանոցում բացվեց բոքսային բաժանմունք
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ԵՊԲՀ հյուրեր
Սեչենովցիները ԵՊԲՀ-ում էին
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Մեկնարկել են համալսարանական բժիշկների փոխայցերը
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Իրադարձություն
Խաղաղության կոչով «Ջայ Ջագաթ-2020» քայլարշավի
մասնակիցներն այցելեցին ԵՊԲՀ
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Բացվեց պրոֆեսոր Վաղինակ Գրիգորյանի անվան լսարան

23

Բժշկի ուղին
100-ամյա բուհի 94-ամյա շրջանավարտը

24-25

«Բժիշկը պետք է սիրի մարդկանց, լինի հոգատար և ուշադիր»
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Հարցազրույց
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ԵՊԲՀ երիտասարդ գիտնականի հորդորը
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Անուշավան Սաֆարյանի բժշկական հավաքածու ում
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Ուսանողի անկյուն
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շնորհը փոխանցվել է հայրիկից

34
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Ուսանողների քայլերը՝ զարգացող ֆիզիոլոգիային հավասար

34

Ցանկացած գործունեության, երևույթի՝ խորը, մանրակրկիտ, բազմակողմանի
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37

Քույր ու եղբայր՝ Հայաստանի չեմպիոններ
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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 «ՄՈԱ» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 48 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

ԵՊԲՀ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ
ԿԳԵՐԱԶԱՆՑԻ 2000-Ի ՍԱՀՄԱՆԸ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ներգրավումը միջազգային կրթական տարածք
շարունակական գործընթաց է: ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի նիս
տում միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը ներկայացրեց այդ ուղղութ
յամբ իրականացված աշխատանքներն ու հեռանկարները:
«Միջազգայնացման ոլորտի առանձնահատկությունը այն է,
որ ինքնագնահատական հնարավոր է տալ միայն միջազգային
ցուցանիշների հետ համեմատության միջոցով»,-ասաց պրո
ռեկտորը՝ հավելելով, որ բոլոր առաջատար բուհերի համար
օտարերկրացի ուսանողների թիվը համարվում է տնտեսական
աճի ծանրակշիռ գործոն, որը խթանում է մյուս ոլորտների գոր
ծունեությունը:
Երվանդ Սահակյանը նշեց, որ ԵՊԲՀ-ում սովորում է 1820
օտարերկարացի ուսանող, որոնցից 1111-ը՝ այլազգի, 709-ը
սփյուռքի հայազգի ուսանողներն են: «2019-2020 ուսում
ն ական տա
րում ԵՊԲՀ ընդունվել են երբևիցե ամենամեծ թվով՝ 536 օտարերկրա
ցի ուսանողներ»,-փաստեց նա՝ համոզմունք հայտնելով, որ
2020-2021 ուսում
ն ական տարում օտարերկրացի ուսանողնե
րի թիվը կգերազանցի 2000-ի սահմանը: «Այսպիսի կանխա
տեսում
ն երի հիմք են հանդիսանում աշխարհաքաղաքական
մի շարք զարգացում
ն երը: Հաշվի ենք առնում նաև այն գոր
ծոնը, որ Շրի Լանկայի բժշկական խորհուրդը հաստատել է
ԵՊԲՀ-ի «Բուժական գործ» որակավորումը, և 2020-2021 ու
սում
ն ական տարում բժշկական համալսարանը կարող է այդ
երկրից ընդունել շուրջ 100 ուսանող»,- ասաց Երվանդ Սա
հակյանը:
Միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտորը՝ ներկայացնելով հաշվետվությունը, հիշեցրեց,
որ վերջին 15 տարվա ընթացքում օտարերկրացի ուսանող
ների թվաքանակի աճը կազմել է 45 տոկոս, ինչը համադ
րելի է միջազգային ցուցանիշների հետ: Նրա կարծիքով՝ առաջիկա
տարիներին օտարերկրացի ուսանողները կկազմեն ԵՊԲՀ ուսա
նողության ընդհանուր թվի 50 տոկոսը, ինչը թույլ կտա համընթաց
շարժվել միջազգային զարգացում
ն երին և կանխատեսում
ն երին:
«Միջազգայնացման գործընթացին նպաստում են համալ
սարանի քանակական և որակական ցուցանիշները. ընդ
լայնվել է համալսարանական հիվանդանոցների ծավալը՝
մասնավորապես ձեռք է բերվել «Միքայելյան» վիրաբու
ժության ինստիտուտը, ավելացել է համալսարանական
մյուս հիվանդանոցների թողունակությունը, այդ թվում՝
ձեռք են բերվել լաբորատոր, բուժական և ուսում
ն ական
արդի սարքավորում
ն եր և այլն»,-ասաց Երվանդ Սահակ
յանը՝ նշելով, որ հետագա գործունեությունը կազմակեր
պելիս հաշվի կառնվի այն հանգամանքը, որ օտարերկրա
ցիների կողմից բուհի ընտրության հարցում կարևորվում
է՝ բուհի կրթական որակն ապագա կարիերայի համար,
միջազգային համբավը, միջազգային գովազդը, գին-որակ
հարաբերակցությունը, ծանոթությունը երկրին:

4

Գիտություն

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, կարևորելով
միջազգային համագործակցության բաժնի կատա
րած աշխատանքները՝ շնորհակալություն հայտնեց,
ընդգծելով, որ միջազգային շուկայի զարգացում
ն երը
կրթական համակարգը տանում են դեպի կոշտացում,
և դժվար է պահել և զարգացնել այն ձեռքբերում
ն ե
րը, որոնք տասնյակ տարիներ ուղեկցել են բժշկական
համալսարանին: «10 տարիների ընթացքում գրեթե
կրկնապատկվել է օտարերկրացի ուսանողների թվա
քանակը, ինչը վկայում է, որ մեր ներուժը միտված է
արտահանել բժշկական կրթությունը»,-ասաց ռեկտո
րը:
Երվանդ Սահակյանն անդրադարձավ նաև ԵՊԲՀ
100-ամյակի միջոցառում
ն երի կազմակերպման ծրագ
րում օտարերկրացի շրջանավարտների ներգրավա
ծությանը, որոնց այդ շրջանակում մեծ տեղ է հատ
կացված: «Մենք մշտապես պահում ենք կապը տարբեր երկրներում
մեր շրջանավարտների միությունների հետ: Նրանք պատրաստ են
համագործակցել, ինչպես նաև մասնակցել այն միջոցառում
ն երին,
որոնք տեղի կունենան Հայաստանում»,-ընդգծեց նա:
Նշենք, որ մինչ օրս 50-ից ավելի արտասահմանցի
պրոֆեսորներ արդեն հաստատել են սեպտեմբերի
28-ից հոկտեմբերի 3-ն անցկացվող ԵՊԲՀ 100-ամյա
կին նվիրված գլխավոր համագումարին իրենց մաս
նակցությունը, որի ընթացքում կկազմակերպվի նաև
շրջանավարտների հավաք:
Հագեցած օրակարգով նիստի հաջորդ հարցը
վերաբերում էր ՀՀ վաստակավոր բժիշկ Կառլեն
Եսայանի անվան կրթաթոշակի սահմանման առա
ջարկին: Կրթաթոշակը, որը կհամապատասխանի
մեկ տարվա ուսման վարձաչափին, կտրամադրվի
մարզերից և Արցախից կարգապահ ու բարձր առա
ջադիմությամբ աչքի ընկնող, սակայն ռոտացիոն
համակարգին չմասնակցող ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանողի:
Հաջորդիվ գիտական խորհրդի անդամ
ն երի հաս
տատմանը ներկայացվեց մասնագիտական և շարունակական
կրթության՝ բժիշկների և բուժքույրերի կատարելագործման դասըն
թացների ուսում
ն ական պլան-ծրագրերը, կանոնակարգերի փոփո
խությունների և լրացում
ն երի նախագծերը, ինչպես նաև ուսում
ն ա
կան գրականություն:

 ԱՂԹԱՆԱԿ՝ ARICE
Հ
ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳՐՈՒՄ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանը հաղթել է «Քաղցկեղի
հետազոտությունների ենթակառուցվածքի ստեղ
ծումը Հայաստանի համար» (ARICE) թվինինգ
ծրագրում, որը նպատակ ունի բարձրացնել
Հայաստանում հետազոտական ենթակառուց
վածքների հնարավորությունները քաղցկեղի
հետազոտության ոլորտում` զարգացնելով ժա
մանակակից բիոբանկի տվյալները, հետազո
տությունները:
Նշված նպատակին հնարավոր է հասնել այդ
ոլորտի առաջատար համալսարանների հետ
սերտ համագործակցության արդյունքում:
ԵՊԲՀ-ն` որպես համակարգող, ծրագիրը կիրա
կանացնի Ավստրիայի Գրացի բժշկական համալ
սարանի, Ֆրանսիայի քաղցկեղի ուսում
ն ասիրութ
յան միջազգային կենտրոնի և Չեխիայի Կառլովա
համալսարանի մասնակցությամբ` տարածելով իր
կարողությունները` ինստիտուցիոնալ, ազգային և
տարածաշրջանային մակարդակում:
Նշված հետազոտման ենթակառուցվածքի ստեղծումը պայ
մանավորված է քաղցկեղի հիվանդացության և մահացության,
ինչպես նաև՝ հազվադեպ հանդիպող չարորակ հիվանդութ
յունների տարածվածության շատ բարձր ցուցանիշներով` եվ
րոպական երկրների համեմատությամբ: ARICE նախագիծը
ապահովելու է քաղցկեղի հետազոտման ենթակառուցվածքի
զարգացումն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ` տարածաշր
ջանում:
Քաղցկեղի կանխարգելման, մասնավորապես` բիոմար
կերների լայնածավալ պոպուլյացիոն հետազոտությունները
նպաստելու են նոր գիտական նվաճում
ն երին և բուժման հա
ջողություններին:
ARICE նախագծի իրականացումը հիմքեր կստեղծի կլինի
կական բժշկության, կենսաբանության, բժշկական էթիկայի,
բժշկական տնտեսագիտության, կենսաստատիստիկայի զար
գացման համար:
Բժշկական համալսարանի կողմից համակարգվող, 3 տարի
տևողությամբ՝ «Քաղցկեղի հետազոտությունների ենթակա
ռուցվածքի ստեղծումը Հայաստանի համար» (ARICE) թվի
նինգ ծրագիրը կիրականացվի ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկա
յի ամբիոնի մասնագետների կողմից, որոնք մեծ փորձ ունեն
քաղցկեղի գենետիկայի ուսում
ն ասիրության ոլորտում:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՈՒՄ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
Մարտի սկզբին Ինդոնեզիայի Բալի կղզում է անց
կացվել Խաղաղօվկիանոսյան և եվրասիական լյար
դաբանների (APASL) 29-րդ տարեկան համաժողովը,
որին Հայաստանը և Երևանի պետական բժշկական
համալսարանը ներկայացրել են ԵՊԲՀ թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Վահե Ազատյա
նը և «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի
լյարդաբանության վարիչ, Հայաստանի լյարդաբան
ների ասոցիացիայի նախագահ Հասմիկ Ղազինյանը:
Միջոցառումը մեկ հարկի տակ էր համախմբել
առաջատար բժիշկ-գիտնականների՝ աշխարհի տար
բեր անկյուններից: Իրենց մասնակցությունը հեղի
նակավոր այս համաժողովին մասնագետները նվի
րել են ԵՊԲՀ 100-ամ
յա հո
բել
յա
նին: Այս տա
րի ևս
հայաստանյան պատվիրակները հետաքրքիր զեկույ
ցով են ներկայացել միջազգային լսարանին: Վահե
Ազատյանը իր գիտական աշխատանքի խորհրդա
տու, ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիո
նի վարիչ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան
Լազար Եսայանի գլխավորությամբ այժմ ուսում
ն ասի
րում է «Բերանի խոռոչի իմունահյուսվածքաբանական
և իմունահիստոքիմիական փոփոխությունների վաղ
կանխարգելմանը, ախտորոշմանը և բուժման մոտե
ցում
ն երը՝ վիրուսային B և C հեպատիտների և ՄԻԱՎ
վարակով հիվանդների մոտ» թեման: Պատահական
չէ, որ անցկացված համաժողովին Վահե Ազատյանը և
Հասմիկ Ղազինյանը ներկայացրել են զեկույց՝ նվիր
ված բերանի լորձաթաղանթի մորֆոլոգիական փո
փոխություններին՝ վիրուսային B և C հեպատիտի և
ՄԻԱՎ վարակի ժամանակ:
ԵՊԲՀ դասախոսի տեղեկացմամբ՝ գիտական թե
ման մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել: Նա նշում
է, որ մասնակցությունն այս միջոցառմանը փորձի փո
խանակման լայն հնարավորություն է ընձեռում: Վահե
Ազատյանի խոսքով՝ շատ պատվիրակներ նշել են
այն մասին, որ ծանոթ են Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի պատ
մությանը և գիտական ներուժին: 2021 թա
վականի սեպտեմբերին նախատեսվում է
Խաղաղօվկիանոսյան և երվրասիական
լյարդաբանների (APASL) կողմից կազմա
կերպվող հերթական համաժողովն անցկաց
նել Հայաստանում:

ԵՊԲՀ ՀՐԱՎԻՐՅԱԼ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ՍԱՐԳԻՍ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԸ ՀԱՆԴԵՍ
ԵԿԱՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՄԲ
ԵՊԲՀ-ում կայացավ դասախոսություն Ավստրալիա
յից ժամանած ԵՊԲՀ հրավիրյալ պրոֆեսոր Սարգիս
Նալբանդյանի մասնակցությամբ:
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Ան
նա Վարդանյանը՝ ողջունելով ներկաներին նշեց, որ
դասախոսության թեմաները արդիական են և կարևոր
նշանակություն ունեն, հատկապես, երիտասարդ մաս
նագետների համար: «Այսպիսի դասախոսություննե
րը նպաստում են մասնագետների ստեղծագործական
մտածելակերպի զարգացմանը և մասնագիտական
գիտելիքների խորացմանը, առաջացնում են հետաքրք
րություն մասնագիտության հանդեպ»,- շեշտեց նա:
Սարգիս Նալբանդյանը՝ ներկայացնելով դասախո
սության թեման, նշեց, որ ուրախությամբ է իր փորձն ու
գիտելիքները փոխանցում ինչպես բարձր կուրսի ուսա
նողներին, այնպես էլ՝ օրդինատորներին:
Հրավիրյալ պրոֆեսորն անդրադարձավ ժա
մանակակից մոտեցում
ն երին, որոնք պետք է
կիրառվեն հիվանդների համակցված բուժման
պլանավորման ժամանակ:
Նշենք, որ պրոֆեսորը մի քանի օր շարունակ
հաճախել է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամ
բիոն, որտեղ անցկացրել է տեսական և գործնա
կան դասախոսություններ:
Հանդիպման ընթացքում զեկույցով հանդես
եկան նաև ԵՊԲՀ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
յի ամբիոնի դոցենտ Սերգո Հովհաննիսյանը և
նույն ամբիոնի դասախոս Արտակ Հեբոյանը՝
խոսելով դիմածնոտային պրոթեզավորման,
մետաղական և ցիրկոնիումի օքսիդի հենքերով
կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում պարօ
դոնտի հյուսվածքների վիճակի համեմատական
գնահատման և այլնի մասին:
Դասախոսության ավարտին ուսանող
ների կողմից հնչեցին բազմաթիվ հարցեր,
որից հետո տեղի ունեցավ ակտիվ քննար
կում:
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՄԵՆԱՊԱՀԱՆՋՎԱԾ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ՝ CINCO-Ի
ԹԵՄԱՆ ԱՂԻՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԷԻՆ
Էմիլ Գաբրիելյանի անվան լսարանում կայացավ
հերթական CINCO-ն, որը դարձել է ուսանողական
ամենապահանջված միջոցառումը և կարևոր տեղ է
զբաղեցնում ԵՊԲՀ ակադեմիական միջավայրում:
ԵՊԲՀ IV-VI կուրսերի ուսանողներից բացի ներկա
էին նաև կլինիկական օրդինատորներ և բժիշկներ:
CINCO-ի թեման այս անգամ աղիների բորբոքային
հիվանդություններն էին: Սկզբում դասախոսությամբ
հանդես եկավ գաստրոէնտերոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս Մանիկ Գեմիլյանը՝ ներկայացնելով աղի
ների բորբոքային հիվանդությունների կլինիկական
դեպքերը: Այնուհետև հյուսվածաբանական ախտո
րոշման նրբությունները ներկայացրեց բժիշկ-ախ
տաբան Փառանձեմ Խաչատրյանը:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուր
սի ուսանող Ամալյա Մանուսաջյանը CINCO-ի
ավարտին «Menti-quiz»-ի միջոցով ստուգեց ու
սանողների ստացած գիտելիքները, ապա ներ
կայացրեց ինտերակտիվ քեյս: Հաղթողները
ստացան գրքեր:

ԿՍԱՀՄԱՆՎԻ ԱՊՐԻԼՅԱՆ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՐՈՍ
ՄԵՐՈՒԺԱՆ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը հյուրընկալեց ապ
րիլյան պատերազմի հերոս, «Մարտական խաչ» I-ին աս
տիճանի շքանշանի ասպետ, ավագ լեյտենանտ Մերուժան
Ստեփանյանի ծնողներին:
Բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշ
մամբ ստեղծվել է Մերուժան Ստեփանյանի անվան կրթա
թոշակ։ Այն կտրվի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի բարձր
առաջադիմությամբ սովորող, հոգատարությամբ առանձ
նացող ուսանողին: Այս նախաձեռնությունը նպատակ ու
նի ոչ միայն հերոսացնել Մերուժան Ստեփանյանին, այլև
ցույց տալ նրա հոգատարությունը զինվորի նկատմամբ:
Ապրիլյան պատերազմի հերոսն իր կյանքը զոհելով փրկել
է վիրավոր զինվորին:
Մերուժան Ստեփանյանի հայրը ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետի կուրսանտների հետ հանդիպման ժամանակ
ընդգծեց, որ հերոսներին նվիրված միջոցառում
ն երն ու
նախաձեռնությունները տխրելու առիթ չեն: «Հերոսներին
հարկավոր է հիշել հերոսաբար: Նրանք հավերժ մեր մտքերում ու սրտերում
են»,-եզրափակեց նա:
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«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ» ԹԵՄԱՅՈՎ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
ՍՏԱՑԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ
ԵՊԲՀ-ում «Առողջապահության մարքեթինգ» թեմա
յով դասընթացի մասնակիցներ ստացան ավարտա
կան հավաստագրեր:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան
Մարինե Հովհաննիսյանը, շնորհավորելով դասընթա
ցի մասնակիցներին, կարևորեց ութշաբաթյա դասըն
թացի արդյունավետությունը՝ հատկապես փորձի փո
խանակման տեսանկյունից:
«Փորձում ենք դասընթացին ներգրավել այնպիսի
մասնագետների, ովքեր այս բնագավառում մեծ փոր
ձառություն ունեն»,-ասաց նա ՝ նշելով, որ տրված գի
տելիքները թույլ կտան գրագետ ղեկավարում կազմա
կերպել:
ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ,
«Հերացի» արհեստակցական կազմակերպության նա
խագահ, դեղագործության կառավարման ամբիոնի
դոցենտ Մարթա Սիմոնյանն էլ իր հերթին շնորհավո
րելով մասնակիցներին նշեց, որ ուրախ կլինի մաս
նակիցներից լսել դասընթացի առավելությունների և
թերությունների մասին կարծիքներ, ինչը թույլ կտա
ավելի կատարելագործել դասընթացի ճիշտ անցկա
ցումը և լրացնել եղած բացթողում
ն երը:
Մասնակիցները, դասընթացի անցկացման և արդյու
նավետության մասին տարբեր արձագանքներ հնչեց
նելով՝ կարևորեցին տրամադրված պրակտիկ գիտե
լիքները և հմտությունները:

ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԴՌՆԵՐԸ ԲԱՑ ԵՆ
ԲՈԼՈՐ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎՈՂՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
Եթե մարդու անատոմիայով եք հե
տաքրքրված և երբևէ անցնեք Կորյունի 2
հասցեով, ապա լավ հնարավորություն
ունեք այցելելու ԵՊԲՀ անատոմիական
մասնաշենքում տեղեկայված և անվա
նի բժիշկ-գիտնական Վահան Արծրունու
անունը կրող անատոմիական թանգա
րան:
Տեսակով և ցուցադրվող նմուշներով
հանրապետությունում եզակի այս թան
գարանը գործում է նորմալ անատոմիայի
ամբիոնին կից: Այն 1926 թվականին հիմ
նադրել է պրոֆեսոր Վահան Արծրունին,
ով հայերենով «Անատոմիա» դասավան
դող առաջին դասախոսն էր, «Նորմալ
անատոմիա» հայալեզու առաջին դա
սագրքի հեղինակը: Այցելուների համար
հայ բժշկագիտության նվիրյալի մասնա
գիտական գործունեությանը նվիրված
հատուկ անկյուն կա թանգարանում: Այս
տեղ է տեղադրված բժշկագիտության
նահապետի կիսանդրին:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
դեկան, նորմալ անատոմիայի ամբիոնի
վարիչ Կարինե Բարոյանն անգիր գիտի
բոլոր ցուցանմուշների տեղն ու դասավո
րությունը: Նրա անմիջական հսկողութ
յամբ է աշխատակիցների կողմից պահ
պանվում, խնամվում և թարմացվում
յուրաքանչյուր նմուշ: Ամբիոնի սրտում
տեղակայված՝ իր չափերով ոչ շատ մեծ,
բայց հարուստ այս թանգարանում այցե
լուների համար ներկայացված են բացա
ռիկ ցուցանշում
ն եր, որոնք գրավում են
թե ուսանող, թե դպրոցական այցելու
ներին, թե անհատներին և թե խմբերին:
Թանգարանի հավաքածուն գոյության
ընթացքում երկու անգամ վերականգն
վել է:
Անատոմիական թանգարանով հե
տաքրքրվողները ոչ միայն մայրաքաղա
քից, այլև հեռավոր մարզերից են գալիս
բժշկական համալսարան, հատկապես
տար
վա տաք ա
միս
նե
րին: Եվ դա պա
տահական չէ, քանի որ ամբիոնի աշխա
տակիցների ուղեկցությամբ նրանց հե
տաքրքիր էքսկուրս է սպասում:
Այստեղ իրենց ուրույն տեղն ունեն
մարդու՝ ֆորմալինի լուծույթում պահ
վող առանձին օրգանները, չափահաս
մարդկանց և նորածինների կմախք
ները, ինչպես նաև ամբիոնի պրոֆե
սորադասախոսական
անձնակազմի
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կողմից պատրաստված պատրաստուկ
ները: Թանգարանի առանձին պահարա
նում ներկայացված են բնածին բազմա
թիվ արատներով նորածինների դիակներ,
որոնք առավել ընկալելի են դարձնում դա
սախոսության նյութը:
Անատոմիական թանգարանի նմուշնե
րից են նաև հայտնի մարդկանց զմռսված
ուղեղները, ֆորմալինի լուծույթում պահ
պանված սրտերը, գուսան Շերամի կոկոր
դը, պրոֆեսոր Արծրունու ուղեղն ու սիրտը,
Քեչեկի և Թամանյանի ուղեղնորը:
Կարինե Բարոյանը պատմում է, որ թան
գարանի ամենահիշարժան ցուցանմուշնե
րից է Սևանի ավազանի պեղում
ն երի ժա
մանակ հայտնաբերված արքայադստեր
կմախքը, որն ունի ավելի քան 2000 տարվա
պատմություն:
Առանձին պահարանում ցուցադրված
են ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ու
սանողների համար նախատեսված ցու
ցանմուշները՝ կաթնատամ
ն եր և մ
ն այուն
ատամ
ն եր ունեցող ծնոտներ, ինչպես նաև
կենդանիների ծնոտներ, այդ թվում` շնաձ
կան ծնոտներ, որոնք օգնում են ուսում
ն ա
սիրելու ատամ
ն երի ֆիլոգենետիկ առանձ
նահատկությունները:
Նորմալ անատոմիայի ամբիոնի վարիչն
ընդգծում է, որ այս բոլոր ցուցանմուշներն
ապահովում են որակյալ դասավանդում՝
նաև հանդիսանալով անատոմիական գի
տելիքների հարստացման միջոց՝ այլ բու
հերի ուսանողների և ավագ դպրոցների
աշակերտների համար:
Սովորողների ու ապագա դիմորդների
ուշադրությունը գրավող այս առարկան՝
«Անատոմիան», տիկին Բարոյանի գնա
հատմամբ՝ պահանջում է ոչ միայն առանձ
նակի նվիրում մասնագիտությանը, այլև
մարդկային բարձր հատկանիշեր, գեր
կարգապահություն: Նրա տեղեկացմամբ՝
շատերն են դիմում ամբիոնական աշխա
տանքի համար, բայց քչերին է հաջողվում
համապատասխանել բոլոր չափանիշերին
և դառնալ գիտության այս հետաքրքիր
ճյուղին նվիրված լավ մասնագետ:
Թանգարան այցելեցին
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ և
ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԸ

ԱՊԱԳԱ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վի
րաբուժության ամբիոնին կից գործող օպերա
տիվ վիրաբուժության խմբակը, որը միտված է
կատարելագործել ուսանողների գործնական
հմտությունները, իր շուրջն է համախմբել ինչ
պես տեղացի, այնպես էլ՝ օտարերկրացի ուսա
նողներին:
Խմբակում առկա է երեք հիմ
ն ական ուղղութ
յուն՝ ընդհանուր, անոթային, միկրո և պլաստիկ
վիրաբուժություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի
իր համակարոգողները: Վերջիններս ներգրավ
վում են ուսանողներին՝ զարգացնելով ընտրած
ուղղությունը: Կարևորվում են ինչպես գործա
նական, այնպես էլ՝ տեսական հմտությունները:
Օպերատիվ վիրաբուժության խմբակի միկրո և
պլաստիկ վիրաբուժության հոսքում ներգրավ
ված է շուրջ 40 ուսանող՝ 20 տեղացի և 20 ԱՊՀ
երկրներից: Ամենօրյա պարապմունքների շրջա
նակում ուսանողները սովորում են նյարդակար,
անոթակար, ջլակար և այլ հմտություններ:
Օրինակ՝ միկրո և պլաստիկ վիրաբուժութ
յան հոսքի ուսանողներն արդեն ձեռք բերած
հմտությունների շնորհիվ միկրովիրաբուժական
գործիքների օգնությամբ պատրաստել են օրի
գամի թռչուն:
Յուրաքանչյուր շաբաթ օպերատիվ վիրաբու
ժության խմբակի անդամ
ն երը հանդես են գալիս
զեկույցներով՝ ամփոփելով նախորդ շաբաթ կա
տարած աշխատանքների արդյունքները:
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8 ՕՐՈՒՄ՝ 13 ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽՈՒՄ
Բժշկական համալսարանի և Արցախի հանրապետա
կան բժշկական կենտրոնի միջև ստորագրված՝ կրթականկլինիկական համագործակցության մասին հուշագրի
շրջանակում Արցախ մեկնած «Հերացի» թիվ 1 հա
մալսարանական հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվա
զիվ սրտաբանության կլինիկայի սրտաբան Արտյոմ
Մելիքյանը 8 օրում կատարել է 13 վիրահատություն՝
հիմ
ն ականում սրտի անոթների անգիոպլաստիկա՝
ստենտավորում:
Սրտաբան Արտյոմ Մելիքյանի խոսքով՝ հիվանդնե
րի մեծ մասին ցուցված է եղել սրտի անհետաձգելի
վիրահատական միջամտություն: «Արցախի հանրա
պետական հիվանդանոցն ապահովված է անհրա
ժեշտ բոլոր պայմաններով ու սարքավորում
ն երով,
սակայն ինվազիվ սրտաբանության ծառայությունում
անհրաժեշտ են վերապատրաստված մասնագետ
ներ»,- ասաց սրտաբանը: Նրա խոսքով՝ թեև սրտա
նոթային հիվանդությունները տարածվածությամբ
ամենաշատն են, սակայն սրտային հիվանդների թի
վը նույնպես քիչ չէ, որոնց մեծ մասը հաճախ անհե
տաձգելի բուժօգնության կարիք է ունենում: «Տեղում
օգնություն ցույց տալու համար արհեստավարժ մասնա
գետների անհրաժեշտությունը կարևոր խնդիր է ցանկա
ցած հիվանդանոցի, այդ թվում՝ Արցախի հանրապետա
կան բժշկական կենտրոնի համար»,-ընդգծեց սրտաբանը՝
ավելացնելով, որ նախնական պայմանավորվածություն
է ձեռք բերվել, որի համաձայն՝ Արցախի հանրապետա
կան բժշկական կենտրոնի սրտաբանության ծառայութ
յան մասնագետներից մեկը կվերապատրաստվի որպես
ինվազիվ սրտաբան, ինչը հնարավորություն կտա սրտի
հիվանդություններ ունեցող արցախցի հիվանդներին՝
վիրահատվել Արցախում, քանի որ սրտային խնդիրների
դեպքում ամեն րոպեն կարևոր է հիվանդի կյանքը փրկե
լու համար:
Բժիշկների փոխայցերի արդյուն
քում հնարավորություն կստեղծվի
ավելի ակտիվ համագործակութ
յան. արցախցի մասնագետներին
կփոխանցվի համալսարանական
բժիշկների փորձն ու հմտություն
ները:
Կրթական-կլինիկական համա
գործակցության մասին հուշագրի
շրջանակում Արցախի հանրապե
տական բժշկական կենտրոն փո
խօգնության նպատակով կմեկնի
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանա
կան հիվանդանոցի ընդհանուր և
ինվազիվ սրտաբանության կլինի
կայի ինվազիվ սրտաբանության
ծառայության ղեկավար Վահան
Մխիթարյանը: Փոխայցերը կկրեն
շարունակական բնույթ:

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
ԲԱՑՎԵՑ ԲՈՔՍԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում
օրերս բացված առանձնացված մասնաշենքով ման
կական բոքսային բաժանմունքը կծառայի հատկապես
ինֆեկցիոն խնդիրներ ունեցող հիվանդներին՝ նվա
զեցնելով ներհիվանդանոցային վարակի ռիսկերը: Այն
հիվանդները, որոնց մոտ առկա է ինֆեկցիոն հիվան
դություն, սակայն կարիք ունեն բուժվելու բազմապրոֆիլ
հիվանդանոցում՝ բուժումը կշարունակեն բոքսային բա
ժանմունքում: Բաժանմունքի բացումով «Մուրացանը»
համապատասխանում է 3-րդ մակարդակի մանկական
հիվանդանոցի չափորոշիչներին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ հի
վանդանոցն ունի անհրաժեշտ ստորաբաժանում
ն եր,
փորձառու մասնագետներ, որակի վերահսկողություն,
որը թույլ է տալիս բուժել այն դեպքերը, որոնք այլ հի
վանդնոցներում կարող են ավելի ռիսկային լինել:
«Վիրաբուժական և թերապևտիկ ուղղություններ ունե
ցող հիվանդանոցի համար սուր անհրաժշտություն էր
ունենալ բոքսային բաժանմունք»,-ասաց ռեկտորը՝ ավելացնելով,
որ հաշվի առնելով սուր շնչառական խնդիրներով քաղաքացինե
րի դիմելիության բարձրացումը, բոլոր դիագնոստիկ պարագանե
րով հագեցած 20 մահճակալով բաժանմունքն արդեն գործում է:
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ «Մուրացանը» հանրապետության
երեք խոշոր մանկական հիվանդանոցներից մեկն է, որն իր վրա է
վերցնում նաև մարզային կանչերի ծանրաբեռնվածություն՝ շուրջ
700-ից ավելի կանչեր տարվա ընթացքում:
ԵՊԲՀ ռեկտորն շեշտեց, որ որպես համալսարանական հիվան
դանոց՝ «Մուրացան»-ը պետք է լիովին համապատասխանի ոչ
միայն բուժօգնության, այլև բուժսպասարկման առջև դրված պա
հանջներին: «Ապագա բժիշկները, որոնք ապահովելու են վաղվա
առողջապահությունը, պետք է տեսնեն ժամանակակից հիվան
դանոցային մենեջմենթ, նավիգացիա, լոգիստիկա և որակ, որն
առաջնահերթություն է»,-բաժանմունքի բացման ժամանակ նշեց
Արմեն Մուրադյանը՝ ընդգծելով, որ այդ նպատակով ԵՊԲՀ-ն
ներդնում է մեծ եռանդ և ֆինանսական միջոցներ:
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ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՅՑԵՐԸ
Բժշկական համալսարանի և Արցախի Հանրապետական
բժշկական կենտրոնի միջև ստորագրված կրթական-կլինիկա
կան համագործակցության մասին հուշագրի շրջանակում մեկ
նարկել են համալսարանական բժիշկների այցերն Արցախ:
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի ընդհա
նուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկայի սրտաբան Ցոլակ
Սարգսյանն առաջինն է, ով մեկշաբաթյա այցով գտնվում էր Ար
ցախի Հանրապետական բժշկական կենտրոնում:
Ինչպես նշեց Ցոլակ Սարգսյանը՝ փոխօգնությունը նախատես
ված էր ինտերվացիոն՝ ինվազիվ սրտաբանության ծառայությու
նում: Այցի հիմ
ն ական նպատակն էր ծանոթանալ, թե ինչպես է
կազմակերպվում ծառայությունը, ինչպիսի մոտեցում
ն եր ունեն
այնտեղ աշխատող սրտաբանները: «Առիթ ունեցանք առնչվել
այնտեղ բուժվող հիվանդների հետ, ինչպես նաև փոխանցել մեր
փորձը մասնագետներին»,-ասաց Ցոլակ Սարգսյանը՝ ավելացնե
լով, որ համագործակցության հուշագրի շնորհիվ բժիշկ
ները հնարավորություն կունենան ավելի ակտիվ համա
գործակցել, մշակել ու քննարկել հիվանդների բուժման և
առողջացման հնարավորությունները: «Փոխօգնության
այցի շնորհիվ ես կարողացա փոխանցել մեր փորձը, ինչ
պես նաև ծանոթանալ, թե ինչպես են կազմակերպվում
սրտաբանական ծառայությունները Արցախում, ինչպի
սի մոտեցում
ն եր կան սրտաբանների կողմից: Շփվելով
հիվանդների հետ, մենք կկարողանանք նաև բարելավել
մեր ունեցած մասնագիտական փորձը»,-ընդգծեց սրտա
բանը՝ նշելով, որ յոթ օրերի ընթացքում առիթ է ունեցել
աշխատել նաև այլ սրտաբանական խնդիրներով հի
վանդների հետ:
Ցոլակ Սարգսյանի կարծիքով՝ այսպիսի փոխայցերի
կազմակերպումը կարևոր է ինչպես Արցախում, այնպես
էլ ՀՀ մյուս մար
զե
րում: «
Կար
ծում եմ՝ այս նա
խա
ձեռ
նությունը շարունակական կլինի բժշկության այլ բնա
գավառներում ևս, քանի որ կարևորվում է առաջատար
մասնագետների համագործակցությունը և փորձի փո
խանակումը»,-ասաց սրտաբանը:
Նշենք, որ Արցախի Հանրապետական
բժշկական կենտրոնում այժմ կրթական-կլինի
կական համագործակցության մասին հուշագ
րի շրջանակում փոխօգնության նպատակով
աշխատում է «Հերացի» թիվ 1 համալսարա
նական հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության կլինիկայի սրտաբան Արտյոմ
Մելիքյանը:

ՓՐԿՎԵԼ Է ՄԵԿ ԱՄՍԱԿԱՆ
ՓՈՔՐԻԿԸ
Բժշկի մասնագիտական գործունեության ընթացքում հաճախ է պա
տահում, երբ հարկ է լինում շատ արագ կողմ
ն որոշվել, ճիշտ ախտո
րոշել՝ պացիենտի կյանքը փրկելու համար։ Շատ դեպքերում նույն
ախտանիշները բնորոշ են լինում տարբեր վիճակների, ինչը շեղում է՝
բարդացնելով ախտորոշման ընթացքը։
«Մուրացան» համալսարանական հիվադանոցի մանկաբուժական
թիվ 1 կլինիկա էր ընդունվել բրոնխիոլիտ ախտորոշումով մեկ ամ
սական երեխա։ Օբյեկտիվ զննման ժամանակ առկա են եղել արտա
հայտված հևոց, ինտոքսիկացիա՝ մարմ
ն ի նորմալ ջերմաստիճանի
ֆոնին։ Հերթապահ մանկաբույժ Նունե Պողոսյանի ուշադրությունը
գրավել են արտահայտված տախիկարդիան, սրտի խիստ խլացած և
առիթմիկ տոները։ Մանրակրկիտ զննման արդյունքում հայտնաբեր
վեց սրտի սահմանների լայնացում, իսկ կրծքավանդակի ռենտգեն
հետազոտության արդյունքում՝ սրտի սահմանների զգալի մեծացում:
Մանկաբուժության թիվ 1 կլինիկայի ղեկավար Կարինե Սիմոնյանի
հետ խորհրդատվությունից հետո հրավիրվել է մանկական սրտաբան,
ով էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտությամբ հայտնաբերել է աորտա
յի փականային ստենոզ՝ կրիտիկական կոարկտացիայով, բաց օվալ
անցք, միջնախասրտային խտրոցի դեֆեկտ, միտրալ փականի ան
բավարարություն։ Նշված ախտորոշումով երեխայի կյանքին վտանգ
սպառնացող վիճակը պահանջում էր անհապաղ վիրաբուժական մի
ջամտություն։ Երեխան կլինիկայում գտնվել է ընդամենը վեց ժամ,
որի ընթացքում թթվածնի սատուրացիան իջել է 93-86%։
Համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի ռեանիմոբիլով՝
բժշկի ուղեկցությամբ, երեխան տեղափոխվել է Նորք-Մարաշ բժշկա
կան կենտրոն, որտեղ անմիջապես կատարվել է անհետաձգելի վի
րաբուժական կորեկցիա։ Վիրահատության առաջին էտապն անցել
է բարեհաջող, սակայն նշված սրտի բարդ արատը շտկելու համար
անհրաժեշտ են կորեկցիայի ևս երկու փուլ։ Մասնագետների թիմը
փոքրիկ պացիենտին մաղթում է քաջառողջություն։
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ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ
Է ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՄԻՈՏՈՄԻԱ՝
ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱԽԱԼԱԶԻԱՅԻ
ԲՈՒԺՈՒՄ
«Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցում
առաջին անգամ էնդոսկոպիայի ծառայության թիմը՝ ղեկա
վար, էնդոսկոպիստ Կարեն Մանուկյանի գլխավորությամբ
իրականացրել է էնդոսկոպիկ միոտոմիա: Մինչ այս Հա
յաստանում կերակրափողի ախալազիայի բուժման հիմ
նական մեթոդ է եղել էնդոսկոպիկ բալոնային լայնացումը,
որոշ դեպքերում՝ բաց վիրահատական կամ լապարասկո
պիկ միոտոմիան:
Կարեն Մանուկյանի խոսքով՝ էնդոսկոպիկ միոտոմիան
բժշկության մեջ կիրառվում է վերջին 10 տարիների ըն
թացքում, սակայն այս միջամտությունը ոչ բոլոր բժշկական
կենտրոններում է կատարվում, իսկ Հայաստանում այսպի
սի վիրահատություն մի քանի անգամ իրականացրել են
արտերկրից ժամանած մասնագետները:
«Էնդոսկոպիկ միոտոմիան կերակրափողի ախալազիա
յի բուժման մյուս մեթոդներից տարբերվում է քիչ տրավ
մատիկությամբ՝ չկա կտրվածք, վերք, իսկ հետվիրահա
տա
կան շրջանն ա
վե
լի կարճ է և թեթև»,-նշում է
էնդոսկոպիստը՝ ավելացնելով, որ գոյություն ունեն
ախալազիայի տեսակներ, որոնք այլ եղանակներով
հնարավոր չէ բուժել:
Կերակրափողի ախալազիան նյարդամ
կ անային
հիվանդություն է, որը արտահայտվում է ստորին կե
րակրափողային փականի (նաև անվանվում է կար
դիալ փական) ռեֆլեկտոր թուլացման անբավարա
րությամբ կամ բացակայությամբ:
Ինչպես նշեց Կարեն Մանուկյանը՝ կերակրափողի
ախալազիայի ժամանակ մկանները, որոնք կծկվում
ու դժվարացնում են սննդի անցանելիությունը,
պետք է կտրվեն, որպեսզի սնունդը հեշտությամբ
կերակրափողով անցնի դեպի ստամոքս:
Հիվանդի վիճակը, որին կերակրափողի ախալա
զիայի կապակցությամբ կատարվել է էնդոսկոպիկ
միոտոմիա, գնահատվում է բավարար:

ՍԵՉԵՆՈՎՑԻՆԵՐԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷԻՆ
Մոսկվայի Ի. Սեչենովի անվան առաջին պետա
կան բժշկական համալսարանի տեղագրական
անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամ
բիոնին կից գործող խմբակի անդամ
ն երը ԵՊԲՀ-ում
էին: Նրանք ԵՊԲՀ ուսանողներին ներկայացրին
իրենց կատարած աշխատանքները, խմբակի կա
ռուցվածքը և նպատակները:
Խմբակի ավագ Արբակ Խաչատրյանը կարևորեց
թե՛ տեսական, թե՛ գործնական գիտելիքները՝ խո
սելով համագործացության հետագա հեռանկարնե
րի մասին: Խմբակի անդամ Գևորգ Առաքելյանը ,
ով ԵՊԲՀ-ում սովորելուց հետո տեղափոխվել է Ի.
Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական
համալսարան, կարևորեց նման հանդիպում
ն երը և
փորձի փոխանակում
ն երը, որոնք երկուստեք հնա
րավորություն կտան ընդլայնելու գիտելիքները:
Նրանք անդրադարձան նաև առաջիկայում նախա
տեսվող ուսանողական օլիմպիադայի կազմակերպ
ման և անցկացման հարցերին:
Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրա
բուժության ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օրդույանն էլ
իր հերթին խոսեց ամբիոնին կից խմբակի աշխա
տանքների մասին: «Սա այն ուղին է, որին ձգտում
էինք հասնել և ուրախ կլինենք, եթե ուսանողների
թիվը հոսքերում ավելի ընդլայնվի»,-ընդգծեց նա:
Նշենք, որ տեղագրական անատոմիայի և օպե
րատիվ վիրաբուժության ամբիոնը սերտ համագոր
ծակցում է Մոսկվայի Ի. Սեչենովի անվան առաջին
պետական բժշկական համալսարան տեղագրական
անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամ
բիոնի հետ։ ԵՊԲՀ տեղագրական անատոմիայի և
օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնին կից գործող
օպերատիվ վիրաբուժության խմբակը, որը միտ
ված է կատարելագործել ուսանողների գործնական
հմտությունները, իր շուրջն է համախմբել ինչպես
տեղացի, այնպես էլ՝ օտարերկրացի ուսանողներին:
Խմբակում առկա է երեք հիմ
ն ական ուղղություն՝
ընդհանուր, անոթային, միկրո և պլաստիկ վիրաբու
ժություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր համակա
րոգողը:
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ԵՊԲՀ հյուրեր

ԴԵՂԱԳԵՏ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ
ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ն, առաջնորդվելով դեպի միջազգայնացում
սկզբունքով, շարունակում է կազմակերպել տարբեր
միջոցառում
ն եր, որոնք թույլ են տալիս զարգացնել ինչ
պես ունեցած գիտելիքները, այնպես էլ՝ կիսվել փորձի
փոխանակմամբ:
Բժշկական համալսարանը հյուրընկալեց Դեղագետ
ուսանողների եվրոպական ասոցիացիայի փոխնախա
գահ Բեռնարդո Մարինհեիրոյին, ով, ներկայացնելով
ասոցիացիայի գործունեությունը, ծանոթացրեց ասո
ցիացիայի ծրագրերին՝ նպատակ ունենալով ամրապն
դել համագործակցության հնարավորությունները:
Բեռնարդո Մարինհեիրոն նշեց, որ ուրախ է գտնվել
ԵՊԲՀ-ում՝ կարևորելով այսպիսի հանդիպում
ն երի
կազմակերպումը: «Ասոցիացիայի նպատակը դեղա
գիտական ոլորտի առաջմղումն է, ինչը հնարավոր է
դեղագետ ուսանողների զարգացմանն ուղղված քայ
լերով»,-նշեց նա՝ հավելելով, որ փորձի փոխանակումը
դրան նպաստող լավագույն գործոններից է:
Հանդիպման ավարտին ընտրվեց Հայաստանում դե
ղագետ ուսանողների եվրոպական ասոցիացիայի աշ
խատանքները համակարգող խումբ:
Նշենք, որ հանդիպումը կազմակերպվել էր Հայաս
տանի դեղագործության զարգացման ասոցիացիայի
հետ համագործակցության արդյունքում, որը հանդի
սանում է Դեղագետ ուսանողների եվրոպական ասո
ցիացիայի ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչի շնոր
հիվ դեղագետ ուսանողներն ունեն հնարավորություն
մասնակցելու եվրոպական ասոցիացիայի կողմից
կազմակերպվող միջոցառում
ն երին և ծրագրերին:

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉՈՎ
«ՋԱՅ Ջ
 ԱԳԱԹ-2020» ՔԱՅԼԱՐՇԱՎԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԵՊԲՀ

«Հանուն արդարության և խաղաղության» խորագ
րով «Ջայ Ջագաթ-2020» քայլարշավի մասնակիցները
հյուրընկալվեցին ԵՊԲՀ-ում:
Խաղաղասերներին հայկական ժողովրդական կա
տարում
ն երով դիմավորեցին արտասահմանցի ու
սանողները, որից հետո ցուցադրվեց Հայաստանի,
ԵՊԲՀ-ի, համալսարանական հիվանդանոցների մա
սին պատմող տեսաֆիլմ:
Քայլարշավի ներկայացուցիչները՝ ողջունելով երի
տասարդներին նշեցին, որ համախմբման կոչով քայ
լարշավը նպատակ ունի ձևավորել մարդու իրավունք
ների գերակայության վրա խարսխված հոգատար
միջավայր, որի հիմքում Մահաթմա Գանդիի գաղա
փարներն են, ով իր ողջ կյանքի ընթացքում պայքա
րել է հանուն արդարության, հավասարության և
խաղաղության`ընտրելով բացառապես ոչ բռնի մեթոդ
ները: «Հայաստանը լավագույն օրինակներից է, որտեղ
առանց բռնության տեղի ունեցավ հեղափոխություն: Եվ
այն համահունչ է մեր տարածած գաղափաներին», -ա
սաց քայլարշավի հնդիկ մասնակիցը՝ ավելացնելով, որ
«Ջայ Ջագաթ-2020» քայլարշավի մասնակիցները ցան
կություն են հայտնել այցելել ԵՊԲՀ, քանի որ բժշկական
համալսարանում են սովորում Հայաստանում ամենա
շատ՝ ավելի քան 1800 արտասահմանցի ուսանողները,
որոնք կարող են միանալ տնտեսական, սոցիալական
և շրջակա միջավայրի խորացող խնդիրների շուրջ հա
մամարդկային համախմբման, խաղաղության կոչին և
այն տարածել իրենց երկրներում:
Ապագա բժիշկների հետ ջայջագաթցիների հան
դիպում եզրափակվեց քայլարշավին նվիրված խա
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ղաղության երգով, որից հետո հյուրերն այցելեցին
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտ
րոն:
Քայլարշավի աշխարհագրության մեջ ներառված
երկրներում Հնդկաստանից և աշխարհի մի շարք այլ
պետություններից ժամանած շուրջ 50 մասնակիցներն
ու պատվիրակներն իրականացնելու են ոչ բռնի փոփո
խություններին նվիրված համաժողովն եր, դասընթաց
ներ, թրեյնինգներ, հանրային քննարկում
ն եր և այլ մի
ջոցառում
ն եր:
Խաղաղասերների
խումբը
փետրվարի
12-ից
մինչև ապրիլի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում
Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անց
կացրին «Հանուն Արդարության և խաղաղության»
խորագրով
«Ջայ
Ջագաթ-2020»
քայլարշավը:
Ջայջագաթցիները հայ-իրանական հարավային սահ
մանից կքայլեն մինչև հայ-վրացական սահման՝ ճանա
պարհին հյուրընկալվելով Հայաստանի գյուղերում և
քաղաքներում, հանդիպելով տեղի բնակչությանը, այցե
լելով պատմամշակութային հուշարձաններ և կոթողներ:
Նշենք, որ Մահաթմա Գանդիի 150-ամյակին նվիրված
քայլարշավը մեկնարկել է 2019 թվականի հոկտեմբերի
2-ին՝ Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքից: Ներառելով
աշխարհի 10 պետություն և անցնելով շուրջ 14 հազար
կմ ճանապարհ` քայլարշավի մասնակիցները նախա
տեսում են 2020թ սեպտեմբերին հասնել Ժնև, որտեղ
Ջայ Ջագաթի մասնակիցները միանալու են տեղական
նախաձեռնությունների 8-օրյա համաժողովին:

Իրադարձություն

ԲԱՑՎԵՑ ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՎԱՂԻՆԱԿ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼՍԱՐԱՆ
Բժշկական կրթության 100-ամյա հոբելյանի առիթով
իրականացվող «Վերադարձ» ծրագրի շրջանակում ԵՊԲՀ
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում բացվեց ամբիոնի նախկին վա
րիչ, պրոֆեսոր Վաղինակ Գրիգորյանի անվան լսարան:
ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Դրաստամատ
Խուդավերդյանը` շնորհավորելով ներկաներին լսարանի
բացման կապակցությամբ, ներկայացրեց ականավոր ճա
նաչված գիտնական-ֆիզիոլոգի անցած ուղին. «Մեծ է եղել
Վաղինակ Գրիգորյանի ներդրումը բուհի զարգացման ու
կադրերի պատրաստման գործում»:
ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը նույնպես վեր
հիշեց Վաղինակ Գրիգորյանի աշխատանքային գործու
նեությունը, նրա հետ անցկացրած տարիները: «Նա ազնիվ
ու նվիրված անձնավորություն էր: Ասում էր՝ կարելի է օբ
յեկտիվ ու խիստ լինել, սակայն չափավորությունն ու մարդ
կային արժանապահությունը պետք է պահպանել»,-ասաց
ակադեմիկոսը՝ ավելացնելով, որ վարչական աշխատանքի
առաջին քայլերը սովորել է Վաղինակ Գրիգորյանից:
Նոմինացիոն կոմիտեի նախագահ, պրոֆեսոր Արտաշես
Ազնաուրյանի խոսքով՝ բժշկական համալսարանում ձևա
վորված ավանդույթը ողջունելի է: «Ամբիոններում լսարան
ներն անվանի պրոֆեսորների անուններով անվանակո
չելը երիտասարդ գործընկերների և ուսանողների համար
կարևոր նշանակություն ունի»,-նշեց պրոֆեսորը՝ ընդգծե
լով, որ  Վաղինակ Գրիգորյանն առանձնանում էր որպես
գիտնական, որը հիանալի տիրապետում էր ֆիզիոլոգիայի
տերմինաբանությանը: Նա համահեղինակել է ռուս-հայե
րեն ֆիզիոլոգիական բառարանն ու ոուս-հայերեն-լատինե
րեն ֆիզիոլոգիական բացատրական բառարանը, որոնք
կարևոր նշանակություն ունեն ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ու
սում
ն ական գործընթացում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ
«Վերադարձ» ծրագիրը միտված է ապագա սերունդնե
րին ներկայացնել100-ամյա բուհի կայացման գործում
ներդրում ունեցած գիտնականներին: «Ծրագիրը կայա
ցած է, քանի որ այլ ամբիոնների կողմից նույնպես ներ
կայացվել են առաջարկություններ՝ իրենց բնագավառի
անվանի գիտնականների անուններով լսարաններ ան
վանակոչելու»,-ասաց ռեկտորը՝ շեշտելով, որ այսպիսով
բուհը վառ է պահում բժշկական կրթության գործում մեծ
ավանդ ունեցող ուսուցիչների անունները՝ նրանց ճանա
չելի դարձնելով ապագա սերունդներին:

100-ԱՄՅԱ ԲՈՒՀԻ
94-ԱՄՅԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ
ԵՊԲՀ մեկդարյա հոբելյանը հարազատ համալսարանի
շուրջ է համախմբում Հայաստանում և հայրենիքի սահման
ներից հեռու բնակվող հին ու նոր շրջանավարտներին։ Մեր
ստեղծագործական թիմին առիթ ընձեռվեց հյուրընկալվել
բուհի ամենատարեց շրջանավարտներից մեկի՝ 1951 թվա
կանին բժշկական ինստիտուտն ավարտած 94-ամյա Էլյա
Հովհաննեսի Գրիգորյանի տանը։
Տասնյակ լուսանկարներում վաստակաշատ բժշկուհու մաս
նագիտական ուղու մասին վկայող թանկ հիշողություններն
են։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի ԵՊԲՀ լաբորատոր
մասնաշենքի մոտ 1976 թվականին արված խմբակային լու
սանկարը, որն արվել է ինստիտուտի պատրաստած 28-րդ շր
ջանավարտների, բժիշկ-մասնագետների՝ բուհն ավարտելու
25-ամյակի առթիվ։ Տիկին Էլյան տարիների հեռվից մեծ ոգևո
րությամբ ու ջերմությամբ է հիշում այս օրը, խնամքով պահպա
նում օրվա առթիվ իրեն ուղարկված հրավիրատոմսի օրինակը,
ինչպես նաև «Ապագա բժիշկ» թերթի նույն թվականի հոկտեմ
բերյան համարում տպագրված գեղեցիկ հոդվածը։
 Մեր ակնարկի հերոսուհու համակուրսեցի
ներից շատերը, որոնց թվում կային անվանի
մասնագետներ, բժիշկ-գիտնականներ, ցա
վոք, այլևս ողջ չեն։
Հայրենիքին ու մարդկանց ծառայելը հա
րազատ բուհին գրեթե հասակակից բժշկուհի
Էլյա Գրիգորյանի ամենօրյա աշխատանքն
էր տասնամյակներ շարունակ։ Նա ծնվել է
1926 թվականին, Երևանում։ Որպես նեղ մաս
նագիտացում ընտրել է ակնաբուժությունը,
քանի որ, ինչպես ինքն է ասում՝ շատ գեղե
ցիկ աչքեր ուներ։ Ինստիտուտն ավարտելուց
հետո, ինչպես ընդունված էր Խորհրդային
ժամանակներում, գործուղվել է Թալին։ Այն
տեղ, անհրաժեշտությունից ելնելով, ոչ միայն
ակնաբուժական, այլև տեսակի բժշկական
տարբեր օգնություններ է ցուցաբերել տե
ղի բնակչությանը, անգամ՝ վիրահատել է։
Հավասարապես սիրել է բժշկության
բոլոր ուղղությունները՝ բացի գինեկո
լոգիայից։ Տարիների հեռվից տիկին
Էլյան նկատում է, որ բժիշկը պետք է
լինի բազմակողմանի զարգացած մաս
նագետ և չսահմանափակի գիտելիք
ներն ու փորձը միայն մեկ նեղ ուղղութ
յամբ։
Թալինում մի քանի տարի աշխատե
լուց հետո Էլյա Գրիգորյանը վերադար
ձել է Երևան։ Հիշում է՝ ինքն է ցանկացել
մասնագիտական
գործունեությունը
շարունակել ոչ թե Հայաստանից հեռու,
այլ՝ հենց ծննդավայրում։
Երկու տարի դպրոցական բժիշկ
աշխատելուց հետո նրա հիմ
ն ական
ու միակ աշխատավայրն է դառնում
Կիլիկիա թաղամասում տեղակայված
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Բժշկի ուղին
Երևանի թիվ 7 պոլիկլինիկան, որտեղ փորձառու ակնա
բույժն աշխատել է մինչև 2012 թվականը և մի
 նչ այսօր
էլ չի կարողանում թաքցնել հուզմունքն աշխատանքի
վերջին օրը հիշելիս։ Եթե տարիքից ելնելով չունենար
առողջական խնդիրներ, գուցե երկարաձգեր մասնա
գիտական բեղուն գործունեությունը։ Հարազատ աշ
խատավայրում տիկին Էլյային չեն մոռանում։ Առայսօր
կրտսեր գործընկերներն այցելում են նրան, զանգա
հարում՝ խորհրդատվության համար։ Մեծ է եղել ակ
նաբույժի ներդրումը պոլիկլինիկայի զարգացման գոր
ծում։ Սպասարկելով մեծահասակ բնակչությանը՝ նա
պացիենտների պակաս չի զգացել։ Հարևաններն էլ
մշտապես օգտվել են Էլյա Գրիգորյանի մասնագիտա
կան խորհուրդներից։ Նա պահանջված մասնագետ է
եղել. համատեղությամբ աշխատելու առաջարկներ է
ստացել։ Խոստովանում է՝ շատ է սիրել ակնաբուժութ
յունը։
«Երիտասարդները պետք է մասնագիտության մեջ
հմուտ լինեն, ճիշտ ախտորոշեն, որպեսզի լավ բուժեն
հիվանդին և արժանանան նրա գոհունակությանը»,ընդգծում է ԵԲԻ շրջանավարտը։
Այսօր էլ նրա առօրյայից անմասն չէ մասնագիտութ
յունը։ Հեռուստացույցով հետևում է բժշկական հաղո
րում
ն երին, ակնաբուժության ոլորտի նորություններին։
Տեսողական խնդիրներով պայմանավորված չի կարո
ղանում ընթերցել և վերընթերցել գեղարվեստական
գրականություն։ Ընտանիքի անդամ
ն երը ներկայաց
րին, որ տարիներ առաջ գրի է առել Երևանի, իր կյան
քի հիշարժան օրերի մասին հիշողությունները։
Բուհի 100-ամյա հոբելյանը տիկին Էլյայի համար ու
րախալի իրադարձություն է։ Ցավում է, որ ֆիզիկապես
չի կարողանա ներկա գտնվել գալիք տոնական միջոցա
ռում
ն երին։ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնա
գետի համար հոբելյանը նաև սեփական ուսուցիչներին
շնորհակալության զգացումով հիշելու լավ հնարավո
րություն է։ Նրանցից է Երևանի բժշկական ինստիտու
տի աչքի հիվանդությունների ամբիոնի և կլինիկայի
նախկին վարիչ, ՀԽՍՀ ակնաբույժների ընկերության
հիմ
ն ադիր- նախագահ Բաբկեն Մելիք-Մուսյանը, ով
անփոխարինելի ներդրում ունի Էլյա Գրիգորյանի՝ որ
պես ակնաբույժ կայացման գործում։ Տիկին Էլյան յու
րաքանչյուր կրթական հաստատության զարգացման
համար կարևոր է համարում լավ դասախոսների, լավ
մասնագետների առկայությունը, որպեսզի բնակչութ
յունը ստանա բարձրակարգ բժշկական օգնություն, սո
վորողներն էլ՝ գիտելիքներ։
Մեծ տատիկը, ինչպես նրան անվանում են թոռնե
րը, ունի երկու տղա, երեք թոռ ևերկու ծոռ։ Թոռները
ե
րեքն էլ բժիշկ
ներ են, կրթութ
յուն են ստա
ցել և
մասնագիտական գործունեությունը շարունակում են
ԱՄՆ-ում։
Հեղինակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 ուսանկարները՝ ԷԼՅԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Լ
անձնական արխիվից և Կ
 ԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

«ԲԺԻՇԿԸ ՊԵՏՔ Է ՍԻՐԻ
ՄԱՐԴԿԱՆՑ, ԼԻՆԻ
ՀՈԳԱՏԱՐ ԵՎՈՒՇԱԴԻՐ».
Հմայիչ և գեղեցիկ ժպիտով 97-ամյա Սիլվա Ալեքսանի
Նահապետյանը ԵԲԻ շրջանավարտ է: Նրա հետ առաջին իսկ
հանդիպումից վարակվում ես բարությամբ և մարդկային ջեր
մությամբ:
Բժիշկ է դարձել մոր ցանկությամբ: Մայրը պառկած է եղել
հիվանդանոցում ու տեսնելով բժիշկների հոգատար վերաբեր
մունքը՝ ցանկացել է, որ դուստրը ևս բժշկի մասնագիտությունն
ընտրի: Ավարտել է ինստիտուտը հեռավոր 1949 թվականին:
Բժշկական բուհը նրա կյանքում ճակատագրական նշանակութ
յուն է ունեցել, քանի որ ուսանողական նստարանին է հանդի
պել ապագա ամուսնուն՝ թերապևտ Լևոն Այվազյանին, ում մա
սին հիշում ու պատմում է մեծ ոգևորությամբ:
Բժշկական բուհի 100-ամյա հոբելյանի առիթվ հյուրընկալվե
ցինք Սիլվա Նահապետյանի տանը, որը մեզ պատմեց իր ան
ցած մասնագիտական երկարամյա ուղու մասին: Նկարների
հարուստ արխիվում առանձնացնում է ավարտական խմբային
լուսանկարը, որտեղ մեզ ցույց է տալիս իրեն և ամուսնուն՝ երի
տասարդ տարիքում:
Սիլվա Նահապետյանը և Լևոն Այվազյանը 100-ամյա հա
մալսարանի 1948-1949 ուսում
ն ական տարվա, ինչպես այն ժա
մանակ կոչվել է՝ հայկական բաժնի 26-րդ շրջանավարտների
խմբում են եղել:    Ամուսինն ինստիտուտն ավարտելուց հետո
աշխատել է Սևանում, այնուհետև՝ մայրաքաղաքի տարբեր
հիվանդանոցներում:
Հետագա նեղ մասնագիտացման ընտրության հարցում ևս
ճակատագիրն իր դերն է խաղացել: Տիկին Սիլվայի քույրը
գտնվել է Լվով քաղաքում, և նրա դպրոցահասակ աղջիկը՝
Դոնարան, եղել է մորաքրոջ խնամքին: Աղջկա մոտ լուրջ
առողջական խնդիրներ են ծագել՝ ախտորոշվել է սեպտիկ
էնդոկարդիտ: Քանի որ աղջնակի մայրն այստեղ չէր, տի
կին Ս
 իլվան ստանձնել է քրոջ դստեր բուժման կազմակերպ
ման հարցը: Աղջիկը ստացիոնար պայմաններում բուժում է
ստանում 1-ին հիվանդանոցի՝ քիթ-կոկորդ-ականջաբանութ
յան բաժանմունքում: Մասնագետները՝ ՀԽՍՀ գիտության
վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Նիկոլայ Նաջարյանի
գլխավորությամբ որոշում են կայացնում վիրահատել երե
խային: Հետագա խնամքի հարցերով զբաղվելու պատաս
խանատվությունը նույնպես վերցնում է տիկին Սիլվան:
Այսպիսով, բժիշկները փրկում են փոքրիկի կյանքը, իսկ
տիկին Սիլվան ևս մեկ կարևոր որոշում է կայացնում:
Պրոֆեսոր Նաջարյանի առաջարկով նա թողնում է աշ
խատանքը 2-րդ բուժմիավորումում, որտեղ արդեն մի
քանի ամիս աշխատում էր, և մասնագիտական գործու
նեությունը շարունակում է 1-ին հիվանդանոցում:
Նա մեծ հարգանքով ու ակնածանքով է հիշում իր բո
լոր ավագ գործընկերներին և դասախոսներին՝ ընդգծե
լով, որ շատերն են իր մասնագիտական զարգացման
գործում կարևոր ներդրում ունեցել:
Կես դարից ավելի Սիլվա Նահապետյանն ակտիվ
զբաղվել է բժշկությամբ: Ամուսինն էլ որոշ ժամանակ իր
հետ բժշկական նույն հաստատությունում է աշխատել:
Թե՛ առաջին հիվանդանոցում, թե՛ հետագայում վերա
միավորման արդյունքում 4-րդ պոլիկլինիկայում աշխա
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տելու ընթացքում, ինչպես ինքն է ասում՝ իր դռան դիմաց
միշտ հերթեր են գոյացել: Մասնագետը պահանջված է
եղել պացիենտների կողմից: Անգամ տանը, թոշակի անց
նե
լուց հե
տո, իսկ նա աշ
խա
տել է մինչև 74 տա
րե
կա
նը,
իրեն դիմում են խորհրդատվության համար, պացիենտներ
ուղարկում:
Տանն էլ մասնագիտական գործիքներ ունի՝ անհ
րաժեշտության
դեպքում
իր
կարիքն
ունեցող
ներին
բուժօգնություն
տրամադրելու
համար:
Շատ պացիենտների հետ էլ ընկերացել է ու կապ է պահ
պանում:
Լավ հիշում է նաև առաջին վիրահատությունը, երբ պետք
է վիրահատեին պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մի ուսա
նողուհու: Երիտասարդ պացիենտը երկար գեղեցիկ մազեր
ուներ, որոնք ականջի վիրահատության պատճառով պետք
է հեռացվեին: Ուսանողուհին հենց տիկին Սիլվային է դի
մում խնդրանքով, որպեսզի մազերը բժիշկները հնարավո
րինս խնամքով հեռացնեն, շատ չկտրեն:
Շուտով 100-ամյակը բոլորող Սիլվա Նահապետյանը
հերթով մեզ է ներկայացնում սև-սպիտակ լուսանկարնե
րը, որոնք առանձնացրել է հանդիպման համար: Ամեն մի
լուսանկար մի պատմությունն ունի և հետաքրքիր հիշո
ղություններ է արթնացնում անցյալից: Դեմքեր և դեպքեր՝
որոնք ամբողջացնում են բժշկուհու կյանքի ուղին:
Մեկ այլ լուսանկարում. մասնագիտական կատարելա
գործման հերթական դասընթացից հետո հիվանդանոցի
բակում արվածն է: Անուն առ անուն ԵՊԲՀ 97-ամյա շրջա
նավարտը թվարկում է բոլոր կոլեգաներին, հիշում նրանց
հետ կապված հետաքրքիր դիպվածներ:  Լուսանկարներից
էլ դիտողին է փոխանցվում 20-րդ դարի երկրորդ կեսին
ապրած մարդկանց՝ հատկապես բժիշկներին բնորոշ բա
րեկրթությունը, ճշտապահությունն ու մեկ բառով ամփոփե
լով՝ ինտելիգենտությունը: Ի դեպ՝ ճշտապահության մասին
տիկին Սիլվան մեջբերում է, նկատելով. «Միշտ փորձել
եմ արագ-արագ ավարտել տան բոլոր գործերը, երբեմն
չհասցնելով ոչ ժամացույց, ոչ որևէ զարդ կրել, որպեսզի
ժամանակին հասնեմ աշխատանքի, չուշանամ: Ամեն մարդ
պետք է սիրի իր գործը: Եթե դուք սիրում եք մարդկանց,
հոգատար եք, ուշադիր, ապա կարող եք լավ բժիշկ դառ
նալ»,- ընդգծում է ակնարկի հերոսուհին:
Մեկ դարին մոտեցող տարիք ունեցող բժշկուհին շրջա
պատված է ընտանիքի ջերմությամբ ու սիրով: Բժշկական
գիծն ընտանիքում շարունակում են նրա երկու դուստրե
րը, ինչպես նաև՝ հարսը և թոռնուհիները: Երկու թոռնու
հիներն այժմ բժշկական կրթություն են ստանում Բեռլինի
Շարիտե համալսարանում:
Տատիկը դեմ չի եղել, թե՛ աղջիկների, թե՛ թոռների բժիշկ
դառնալու ցանկությանը: Հենց նրա թոռնուհու Սիլվա
կրտեսերի մեզ ուղղված նամակի շնորհիվ առիթ ունեցանք
հանդիպելու ԵՊԲՀ 97-ամյա շրջանավարտին:
Հյուրընկալ տունն աչքի է ընկնում նաև մասնագիտական
և գեղարվեստական գրականության առատությամբ:
Զրույցի վերջում տիկին Սիլվան խոստանում է անձամբ
ներկա գտնվել համալսարանի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ
կազմակերպվող միջոցառում
ն երին: Նա ամենասպասված
հյուրերից է լինելու:
ԵՊԲՀ շրջանավարտի հետ զրուցեց
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
 ուսանկարները՝ Մ
Լ
 ԱՐԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ

«ԵՐԳԵԼՆ Ի ՎԵՐՈՒՍՏ ՏՐՎԱԾ ՇՆՈՐՀ Է,
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,
ՈՐԸ ՍԵՐՈՒՄ Է ԱՐՎԵՍՏԻՑ».
ԱՍԱՏՈՒՐ ՉԱՔՄԱՆՅԱՆ
Բժիշկ դառնալը շատերի համար երազանք է, ոմանք էլ բժշկի
մասնագիտությունն ընտրում են՝ որպես լրացում ի վերուստ
տրված տաղանդի:
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորող ընդհանուր բժշկութ
յան ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանող Ասատուր Չաքմանյանը
շատերին հայտնի է ժողովրդական երգերի իր կատարում
ն երով:
Երգել սկսել է վաղ տարիքից: 7-8 տարեկանից հաճախել է իր
հայրիկի` Գևորգ Չաքմանյանի երգչախումբ: «Երբևէ չեմ մտա
ծել բժիշկ դառնալու մասին: Կարծում էի, որ արվեստի ուղղութ
յամբ պետք է շարունակեմ՝ սովորեմ Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիայում: Երբ եկավ մասնագիտություն
ընտրելու պահը, առաջնորդվեցի այն մտքով, որ ունեմ ի վերուստ
տրված շնորհ, ևինձ պետք է մասնագիտություն, որին կհասնեմ
քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում»,- ասում է Ասատուրը՝
կարծիք հայտնելով, որ արվեստին ամենամոտը բժշկությունն է:
«Ժամանակի ընթացքում սկսեցի սիրել և ավելի լավ հասկանալ
բժշկության ու արվեստի կապը՝ բժշկությունը սերում է արվես
տից»,-համոզված է ապագա բժիշկը:
Ասատուրի խոսքով՝ տաղանդի հետ մեկտեղ պետք է մասնա
գիտություն: «Եթե համեմատենք բժշկության բնագավառները՝
պլաստիկ վիրաբուժությունն ու միկրովիրաբուժությունն ամենամոտն են
արվեստին. պլաստիկ վիրաբույժները «մարմ
ն ի ճարտարապետներ» են:
Ապագա պլաստիկ վիրաբույժը փաստում է՝ համալսարանն իրեն տվել է
մեծ փորձ, ինքնուրույնություն, ընկերներ և գիտելիք: «Մյուս բուհերի հետ
համեմատած՝ ԵՊԲՀ-ն տալիս է շատ տեսական գիտելիքներ և հիմք, ինչը
պետք է գնահատվի յուրաքանչյուրիս կողմից»,-նշում
է նա՝ ավելացնելով, որ բուհը նպաստել է իր սիրելի
արվեստը մյուսներին փոխանցելու հարցում: Նրա և
հայոց լեզվի ամբիոնի համախմբված աշխատանքի
շնորհիվ «Վերնատունը» վերելք է ապրում: «Քայլում
էի հայոց լեզվի ամբիոնով և լսեցի հնդիկ ուսանողի
կատարմամբ հայկական էստրադային երգ: Զգացի՝
կկարողանա նաև ժողովրդական երգեր կատարել:
Առաջարկեցի տարբեր ազգությունների ուսանող
ների մասնակցությամբ երգչախումբ հիմ
ն ել, որոնք
կերգեն հայկական ժողովրդական երգեր: Առաջար
կը խրախուսվեց ևես սկսեցի մտնել լսարաններ և
կարճ, հեշտ յուրացվող ժողովրդական երգեր կատա
րել, որոնք ուսանողները կրկնում էին ինձ հետ: Հետո
գրատախտակին գրում էի բառերը ու սկսում էինք եր
գել: Սկզբում ես ընտրեցի մոտ 120 օտարերկրացի ու
սանողի: Հետաքրքրվածությունը շատ մեծ էր: Նրանց
էլեկտրոնային նամակով ուղարկում էի երգի բառերը:
120 ուսանողից ընտրեցի 60-ին, ապա՝ 50 ուսանո
ղի, որոնք արդեն կայացած երգչախմբի անդամ
ն եր
են»,-հիշում է Ասատուրը՝ հավելելով, որ երգչախումբ
հանդես է եկել «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում տեղի ունեցած
համերգներից մեկում, որին բուռն արձագանքել է նաև մամուլը: Ասատու
րի խոսքով՝ մեր բազմաթիվ մեծանուն երգահաններին արտասահմանցի
ուսանողներին ճանաչելի դարձնելը շատ կարևոր է: «Այստեղ գործում էր
հետևյալ տրամաբանությունը՝ եթե հնդիկ, ռուս, սիրիացի, բեյրութցի ու
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սանողները երգում են հայերեն՝ Կոմիտաս, Սայաթ-Նովա, Շահեն, Շերամ,
նրանց մոտ սեր է առաջանում և սկսում են ապրել այդ երգերով՝ կրելով
ու հետագայում տարածելով հայկական մշակույթը»,-ասում է ուսանողը
և ընդգծում, որ երգչախումը մեծ դեր ունեցավ համալսարանում ուսանո
ղական կյանքին ակտիվ շունչ հաղորդելու հարցում, քանի որ սովորելու
հետ մեկտեղ պետք է նաև մշակույթին մոտ լինել: «Այն մարդիկ, որոնք ու
նեն շնորհ, պետք է այսպիսի նախաձեռնություններով հանդես գան: Ու
սանողությունն այսպիսի գործընթացների մեջ ներգրավվելով կազատվի
սթրեսից, ճանաչելի կդարձնի հայկական մշակույթը: Բացի այդ՝ անկախ
մասնագիտությունից, պետք է զգալ արվեստը: Եթե ճիշտ հրամցնենք այն,
ապա կարող ենք ճաշակ ձևավորել:
Այսօր Ասատուր Չաքմանյանը չի մասնակցում երգչախումբի աշ
խատանքներին: Նշում է՝ 4-րդ կուրսից հետո դասերը բարդացան,
իսկ բժշկի մասնագիտությունը պահանջում է ավելի շատ ջանքեր ու
ժամանակ:
Ապագա բժիշկը կարծում է՝ եթե ձգտում ես պրոֆեսիոնալիզմի,
ցանկացած մասնագիտություն բարդ է: «Բժշկի մասնագիտությունը
տարբերվում է մյուս մասնագիտություններից: Այստեղ պահանջվում
է համբերատարություն, կամք և խիղճ: Կայացման համար, ցանկա
ցած այլ մասնագիտությունների հետ համեմատած՝ պետք է ավե
լի շատ ժամանակ ու ջանք ներդնել: Բարդությունները բազմաթիվ
են, որոնք ժամանակի ընթացքում կոփում են որպես մասնագետ:
Եթե ուզում ես բժիշկ դառնալ, շատ բաներ պետք է փոխես քո մեջ:
Հարկավոր է հասկանալ պատասխանատվության չափը, որը վերց
նում ես: Նույնիսկ ամենափոքր սխալի պատճառով հնարավոր է պա
ցիենտին մեծ վնաս հասցնել: Պետք է շատ լավ սովորել, ևեթե սեր
չներդնես աշխատանքդ մեջ, ուրեմն կտառապես»,-համոզված է նա:
Ապագա բժիշկը հիշում է՝ ԵՊԲՀ-ում առաջին կուրսում շատ դժվար էր
հարմարվել. համալսարանի մեծությունը, նոր միջավայրը, որն այնքան էլ
նման չէր իր պատկերացրած միջավայրին: «Սակայն, եթե եկել ես, ապա
պարտավոր ես այդ դժվարությունը հաղթահարել: Դա նման է վիրա
հատության: Եթե տրամադրված չմտնես վի
րահատարան, ապա հոտը, արյունը, վախը,
անհամարձակությունը կխանգարեն աշխա
տանքիդ»,-ասում է Ասատուրը՝ ավելացնելով,
որ ժամանակի ընթացքում, երբ սկսում ես ծանո
թանալ, դասախոսների հետ կապեր ստեղծել,
ընկերանալ՝ աստիճանաբար հարմարվում ես:
Ապագա պլաստիկ վիրաբույժի կարծիքով՝
ինքնաքննադատությունը ցանկացած մասնա
գիտության մեջ լավագույն արդյունքներ գրան
ցելու առաջին պայմանն է: Անդրադառնալով
բժշկական համալսարանում ուսանողներին հու
զող հարցերին՝ Ասատուրը նշեց. «Հաճախ մենք՝
ուսանողներս, բարձրաձայնում ենք խնդիրներ,
ո
րոնք մեզ դուր չեն գա
լիս, ա
ռանց ի
մա
նա
լու դրանց լուծման դժվարությունների մասին:
Հարց բարձրացնելիս ցանկալի է նաև լուծում
ներ գտնել ևառաջարկել: Այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, որ բուհում փոփո
խություններ չեն կատարվում, շատ հարցերի լուծման համար էլ ժամանակ
է հարկավոր»:
Ուսանողի խոսքով՝ զբաղվածությունը, դասերը երբեք չեն ազդել ընկե
րական շրջապատի, ժամանցի վրա: Նա ժամանակն օգտագործում է արդ
յունավետ, և իր կյանքում չկա մեկը մյուսին խանգարող հանգամանք: «Ու
սանողական տարիներին բուհում ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում,
քան՝ ընտանիքում: Այստեղ ամեն ինչ հարազատ է՝ համալսարանական
պատերը, շունչը: Դժվար է համակերպվել, որ ավարտում ենք, սակայն,
պետք է հաշտվել և չկորցնել կապը բուհի հետ՝ միգուցե համալսարանում
դասախոսելով»,- եզարափակում է Ասատուր Չաքմանյանը:
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ
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Գիտությունը բժշկական համալսարանի առանցքային և ամենա
կարևոր ուղղություններից է, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել
որևէ բարձրագույն կրթական հաստատության առաջընթացը։ ԵՊԲՀ
գիտական ոլորտում տասնամյակներ շարունակ իրենց առաջին քայ
լերն են անում երիտասարդ գիտնականներն ու հետազոտողները,
ովքեր հետագայում դառնում են գիտական այս կամ այն ուղղության
զարգացման երաշխավորը։ Պահելով ձեռքը գիտական զարկերա
կին՝ համալսարանական երիտասարդ գիտնականները լուրջ հաջո
ղություններ են գրանցում։ ԵՊԲՀ երիտասարդ գիտական համայնքի
վառ ներկայացուցիչներից է կենսաքիմիայի ամբիոնի դասախոս, նեյ
րոգիտության լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող Կատարինե
Ֆերեշետյանը, ով բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո՝ 2013թ.-ից,
աշխատում է ԵՊԲՀ կենսաքիմիայի ամբիոնում։ Նրա հետ զրուցել ենք
առաջիկա անելիքների և մասնագիտական այլ թեմաների մասին։
-Կատարինե, ինչպե՞ս ընտրեցիք կենսաքիմիկոսի մասնագիտությունը։
-Մասնագիտական ուղղվածությունը որոշված էր դեռ դպրոցական տա
րիներին, և դա միանշանակ կենսաբժշկության հետ առնչություն ունեցող
ոլորտ պետք է լիներ: Մտածում էի դառնալ անասնաբույժ կամ բժիշկ, բայց
բարձր դասարաններում, երբ գիտելիքներս արդեն թույլ էին տալիս ինչ-որ
չափ պատկերացնել ներբջջային մոլեկուլային կյանքը, որոշեցի, որ պիտի
սկսեմ հենց «խորքից», ամենակարևորից: Երկար տարիներ սովորելով
և ապրելով Մոսկվայում և ստանալով ռուսական կրթություն՝ բուհի ընտ
րությունը շատ ավելի հեշտ ստացվեց. ընդունվեցի Հայ-ռուսական (Սլա
վոնական) համալսարանի կենսաբժշկական ֆակուլտետի բժշկական կեն
սաքիմիայի բաժին:
-ԵՊԲՀ երիտասարդ գիտնականների խմբի հետ ի՞նչ ուղղություններով
եք աշխատում հիմա, գիտական ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեք։
-Հետազոտական աշխատանքները սկսել եմ կենսաքիմիայի ամբիոնում
գործող լաբորատորիայում, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում ուշադ
րության կենտրոնում են եղել նյարդային համակարգի զարգացման և
գործունեության խանգարում
ն երի ուսում
ն ասիրությունները: Այս պահին
պրոֆ. Կ.Բ. Ենկոյանի ղեկավարությամբ զբաղվում ենք սաղմ
ն ային և վաղ
հետծննդյան շրջանում նյարդային համակարգի զարգացման խնդիրնե
րի ուսում
ն ասիրությամբ, որոնք բերում են աուտիզմ հիվանդության զար
գացմանը: Ձևավորված են մի քանի ենթախմբեր, որոնք, օգտագործելով
աուտիզմի տարբեր կենդանական մոդելներ, փորձում են բացահայտել
հիվանդության պաթոգենեզի ուղիները: Բացի գիտական նախագծե
րից, ներգրավված եմ նաև գիտության զարգացմանն
ուղղված աշխատանքերում: Ինչպես գիտեք, նախորդ
տարվա ընթացքում ԵՊԲՀ-ն շահեց երկու միջազ
գային դրամաշնորհային ծրագրեր՝ «Հորիզոն 2020»
ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «COBRAIN»
նախագիծը և «Ուղեղի հետազոտությունների գի
տակրթական կենտրոն» դրամաշնորհային ծրագի
րը: Թիմային մեծ աշխատանք է իրականացվել և դեռ
երկար ու բարդ ճանապարհ է սպասվում առջևում:
-Ի՞նչ նպատակներ եք նախանշել Ձեզ համար, ինչ
պիսի՞ հաջողությունների եք ձգտում հասնել։
-Կարճաժամ
կ ետ նպատակներից է թեկնածուական
թեզի ամփոփումը և պաշտպանությունը: Այնուհետև
հիմ
ն ականում կկենտրոնանամ «ՔՈԲՐԵՅՆ» նա
խագծի և «Ուղեղի հետազոտությունների գիտակրթա
կան կենտրոնի» ստեղծման աշխատանքների վրա:
Պլանավորված են երկարաժամ
կ ետ վերապատրաս
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Հարցազրույց
տում
ն եր Գերմանիայում և Շվեդիայում: Ձեռքբերված գիտելիքների և
հմտությունների ներդրման շնորհիվ, հուսով եմ, կկարողանամ աջակ
ցել համալսարանի նյութատեխնիկական և մեթոդական-գիտական
բազաների վերակառուցմանը և նորացմանը, ինչը շատ կարևոր է ժա
մանակակից և մրցունակ գիտության համար:
-Երիտասարդ դասախոս եք, հե՞շտ է համատեղել դասախոսական
աշխատանքը գիտականի հետ, ինչպե՞ս կբնորոշեք Ձեր ուսանողնե
րին։
-Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ոլորտի բարդությունը և
կարևորությունը՝ պատասխանատվության մեծ զգացումով եմ մո
տենում թե՛ դասախոսական, թե՛ հետազոտական գործունեությանս:
Փորձում եմ օրվա մեջ երկուսին էլ հավասար ժամանակ հատկացնել,
չնայած երբեմն դասերը շատ ավելի ուշադրություն են պահանջում:
Այդ իսկ պատճառով, շաբաթ օրերը հաճախ ամբողջությամբ նվի
րում եմ գիտահետազոտական աշխատանքներին: Պետք է նշեմ, որ
մեծ սիրով եմ աշխատում ուսանողների հետ, կիսում եմ և նրանց հետ
վայելում նորը սովորելու ցանկությունը, նրանցից շատ բաներ սովո
րում: Փորձում եմ ներգրավել ուսանողներին հետազոտական աշխա
տանքների մեջ, ամբիոնական, ուսանողական, գիտական խմբակի
շրջանակներում և դրանից դուրս շատ փորձեր ենք իրար հետ անում:
Դասասենյակից դուրս՝ լաբորատորիայում, շփման ձևաչափն այլ
է. բոլորս մտածում ենք մեկ խնդրի ուղղությամբ և փորձում լուծում
գտնել: Հաճախ դասամիջոցներին գալիս են ամբիոն, որպեսզի կիս
վեն մտահղացում
ն երով, ստանան իրենց առաջ քաշած վարկածն ինք
նուրույն ստուգելու հնարավորությունը: Դա միանշանակ ոգեշնչում և
ուրախացնում է ինձ:
-Առաջիկայում ԵՊԲՀ 100-ամյա հոբելյանն է, ինչ կմաղթեք բուհին,
նաև այն երիտասարդներին, ովքեր Ձեզ նման առաջիկայում կեն
սաքիմիկոս են որոշելու դառնալ:
-Սիրով շնորհավորում եմ ԵՊԲՀ ամբողջ պրոֆեսորադասախո
սական և վարչական անձնակազմին, ներկա ուսանողներին և բոլոր
շրջանավարտներին` ԵՊԲՀ հոբելյանի կապակցությամբ: Կարծում
եմ՝ յուրաքանչյուրի համար շատ կարևոր և պատասխանատու է լի
նել 100-ամյա պատմության մի մասնիկը: Կրթությունը մարդկության
զարգացման անբաժան և շարժիչ բաղադրիչն է, հետևաբար` մենք
պարտավոր ենք աշխատել անընդհատ՝ հետևելով ժամանակի (դարի)
տենդենցներին` մնալով ամուր կանգնած երկար տարիների ընթաց
քում ձեռք բերած մեր գիտելիքների և արժեքների վրա:
Բո

լո
րիս մաղ
թում եմ ա
ռող
ջութ
յուն, մեծ ուժ ու ե
ռանդ` մեկ դար
առաջ մեծ սրտացավությամբ և նվիրվածությամբ սկսած գործը պատ
վով շարունակելու համար: Եվ, օգտվելով առիթից, խորհին շնորհա
կալություն եմ հայտնում բոլոր բժիշկներին` ի դեմս ԵՊԲՀ բուժանձնա
կազմի, այս դժվար ամիսներին մեր կողքին լինելու և մեր առողջության
մասին հոգ տանելու համար:
Իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ովքեր նոր են սկսելու
իրենց մասնագիտական ուղին, ապա
միանշանակ առաջնահերթ եմ համարում
մաղթել ազատամտություն, ազնվություն
գործի նկատմամբ և աշխատասիրութ
յուն: Մի՛վախեցեք տարբերվել, մի՛ խու
սափեք պատասխանատվությունից, մի՛
ընկճվեք դժվարություններից:
Հեղինակ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ Կ
 ԱՏԱՐԻՆԵ
ՖԵՐԵՇԵՏՅԱՆԻ
անձնական արխիվից

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ՝
ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳ-ՌԵԱՆԻՄԱՏՈԼՈԳ
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ում բժշկական կրթություն ստանալուն և
լավագույն մասնագետներից մեկը դառնալուն զուգահեռ,
շարունակում են նաև աչքի ընկնել իրենց յուրօրինակ տա
ղանդով՝ այդպիսով տեղ զբաղեցնելով նաև մշակութային
կյանքում։
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Անուշավան
Սաֆարյանը, ով որպես ռեանիմատոլոգ աշխատում է
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի Ինտենսիվ
թերապիայի ծառայության բաժանմունքում և «Ուիգմոր»
կլինիկայում, որպես անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ,
նշեց, որ արվեստն առանձնահատուկ տեղ է գրավում իր
կյանքում։
«Զբաղվում եմ կիսաթանկարժեք քարերի մշակմամբ,
արծաթյա զարդերի պատրաստմամբ և շարունակում
Անուշավան պապիկիս սկսած գործը, մասնավորապես
համալրում եմ մեր կիսաթանկարժեք քարերի ոչ սակա
վաթիվ հավաքածուն»,-ասաց նա՝ նշելով, որ երկու տա
րի առաջ ապագա կնոջ, ԵՊԲՀ ուսանողուհի Ջուլիետտա
Սիմոնյանի հետ, ով այժմ աշխատում է Մանկական ուռուց
քաբանության և արյունաբանության ամբիոնում, որոշել
են սիրողական հարթակից անցնել առավել մասնա
գիտական դաշտ և մարդկանց հետ կիսվել բնության
ինքնատիպ հրաշքներով։
«Միասին ստեղծեցինք «Վանշթայն» արծաթ
յա զարդերի և բնական քարերի բրենդը։ Զարդերը
պատրաստում ենք կնոջս էսքիզներին համապատաս
խան, իսկ բնական քարերը բերված են շուրջ 67 տար
բեր պետություններից։ Մեր հավաքածուի յուրաքանչ
յուր քար ունի իր ուրույն պատմությունը։ Իսկ մոտ մեկ
տա
րի ա
ռաջ միտք հղա
ցավ ստեղ
ծել նաև հա
տուկ
բժշկական հավաքածու մեր կոլեգաների համար։
Փորձում ենք կյանքի կոչել բոլորիս առաջին ուսուցիչ
ներ՝ Նետերի և Սինելնիկովի պատկերած անատո
միական մոդելները։ Լիահույս ենք, որ մեր բժիշկ կո
լեգաներն այդ փոքրիկ զարդանախշերին նայելիս էլ
ավելի մեծ եռանդով կլծվեն իրենց ազնվագույն գոր
ծին և կհիշեն իրենց անցած ուղին և Հիպոկրատի եր
դումը»,- հավելեց անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգը։
Անդրադառնալով բժշկի մասնագիտությանը՝ Անու
շավան Սաֆարյանն ասաց, որ դեռ դպրոցական տա
րիներից անհագ ցանկություն է ունեցել մարդկանց
օգնելու, այդ իսկ պատճառով որոշել է դառնալ բժիշկ։
«Ուսում
ն առությանս տարիներին կամավոր սկզբունքով
հերթապահելով մի շարք կլինիկաների տարբեր բաժան
մունքներում հասկացա, որ ստեղծված եմ անեսթեզիո
լոգ-ռեանիմատոլոգ մասնագիտության համար։ Ոգեշնչ
վելով ավագ գործընկերներիս անսպառ համբերությամբ
և մասնագիտական որակներով, ես էլ էի ցանկանում
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հնարավորինս մեղմել մարդկանց ցավը և պայքարել
նրանց կյանքի համար՝ արտակարգ և կյանքին սպառ
նացող իրավիճակներում։ Մասնագիտությանս նկատ
մամբ սերը էլ ավելի ամրապնդվեց հատկապես կլինիկա
կան օրդինատուրայի ընթացքում, երբ 3 տարի շարունակ
Նոյեմբերյանում կամավորական սկզբունքով բուժօգնութ
յուն տրամադրելու հնարավորություն ունեցա Գլենդելից
ժամանած լավագույն մասնագետների հետ համատեղ։ Այդ
ծրագրի շրջանակներում մոտիկից ծանոթանացա արտա
սահմանյան գործելաոճին և ինձ համար շատ արժեքավոր
փորձ ձեռք բերեցի։ Մասնագիտության առումով կարծում
եմ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել, որի համար մեկ վայրկ
յան անգամ չեմ փոշմանում, մասնագիտությանս հանդեպ
սերը միշտ հաղթում է»,-ասաց նա։
Անուշավան Սաֆարյանը նշեց, որ այժմ էլ ՝ համաճարա
կի հետևանքով առաջացած դժվարին պահերին շարունա
կում է իր գործընկերների կողքին լինել։
«Հերթապահում եմ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ֊ի և
Նորք Մարաշ օրթոպեդիկ հիվանդանոցի Ինտենսիվ թե
րապիայի ծառայության բաժանմունքում՝ բավականին հա
գեցած և խիտ գրաֆիկով։ Կա պացիենտների բավականին
մեծ հոսք, աշխատում ենք գերլարված օրակարգով, սակայն
մեծ սիրով և պատրաստակամությամբ։ Այս օրհասական
պահին չէի կարող չկանգնել իմ ազգի և գործընկերների
կողքին և մի
 այնակ թողնել նրանց այս դժվարին պայքա
րում։ Այլապես ինչի համար էի ընտրել բժշկի մասնագի
տությունը։ Բացի մասնագիտական օգնությունից միշտ
փորձում եմ ցուցաբերել նաև հոգեբանական աջակցութ
յուն, որը հատկապես համաճարակի այս օրերին շատ
կարևոր է։ Միանշանակ ամեն ինչ համատեղելն այդքան
էլ դյուրին չէ, սակայն մեծ նվիրվածության և կամքի ուժի
դրսևորման պայմաններում լիովին հնարավոր է»,-իր խոս
քը եզրափակեց նա։
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
ՈԳԵՇՆՉՎԱԾ՝ ԱՊԱԳԱ
ՎԱՐԱԿԱԲԱՆԻ ՆԿԱՐԵԼՈՒ
ՇՆՈՐՀԸ ՓՈԽԱՆՑՎԵԼ Է ՀԱՅՐԻԿԻՑ
Բնատուր շնորհով, արվեստասեր ուսանողները բժշկական համալ
սարանում քիչ չեն, որոնք տարբեր թելերով կապված են արվեստի որ
ևէ ճյուղին՝ երգ, պար, թատրոն, նկարչություն ևայլն: Բժշկի մասնագի
տությունը բարձր առաջադիմությամբ սովորող ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանող Ալիսա Մովսիսյանին փոխանցվել է
մայրիկից, իսկ արվեստի նկատմամբ սերն ու նկարելու շնորհը՝ հայրի
կից: «Մասնագիտության ընտրության հարցում ինձ ոգեշնչել է մայրս՝ նա
ինձ համար բժշկի օրինակելի կերպար է, ում ցանկանում եմ նմանվել»,ասում է ապագա բժիշկը:
Ալիսայի խոսքով՝ բժշկության մեջ իրեն հետաքրքրող շատ ուղղութ
յուններ կան՝ ակնաբուժությունը, գաստրոէնտերոլոգիան, սակայն նրա
վերջնական ընտրությունը կանգ է առել վարակաբանի մասնագիտութ
յան վրա, ոգեշնչվելով սիրելի դասախոսներից Հռիփսիմե Վալերովն այի
օրինակով, ում մասնագիտական, մարդկային որակները կարևոր դեր են
ունեցել մասնագիտացման հարցում կողմ
ն որոշվելու համար:
Ապագա վարակաբանի կարծիքով՝ բուհում սովորելու տարիներին
դժվարություններ ունենում են բոլորը, սակայն մեծ ջանքեր ներդնելու
դեպքում դրանք կարելի է հաղթահարել: «Ուսման տարիներին կոփվել
եմ մարդկային փոխհարաբերություններում: Համաձայն եմ այն մտքի
հետ, որ ուսանողական տարիներն ամենաերջանիկն են»,-ասում է նա՝
ավելացնելով, որ, չնայած դրան, արդեն պատրաստ է կյանքի հաջորդ
փուլ մտնել որպես բժիշկ՝ բոլոր դժվարություններով, պատասխանատ
վությամբ հանդերձ:
Ալիսան՝ որպես ավարտող ուսանող, ցածր կուրսի ապա
գա բժիշկներին խորհուրդ է տալիս ճիշտ օգտագործել ժա
մանակը՝ շատ կարդալ և ոչինչ չթողնել վաղվան, քանի որ
այդ բացը հետագայում շատ դժվար է լրացնել:
Չնայած մասնագիտական կրթությունը թույլ չի տալիս
շատ ազատ ժամանակ ունենալ, սակայն ապագա բժիշկը
փորձում է դասերի հետ համատեղել տարբեր հետաքրք
րություններ՝ պարը, երգը, ձեռագործ աշխատանքնե
րը, ինչպես նաև՝ նկարչությունը, որի հանդեպ սերը վաղ
մանկական հասակից փոխանցվել է հայրիկից: «Չնայած
այն հայրիկիս հիմ
ն ական մասնագիտությունը չէ, սակայն
վերջինս շատ է ուսում
ն ասիրել արվեստի այս ճյուղը և մշ
տապես խորհուրդներ է տալիս ինձ: Երբ փոքր էի, երաժշ
տություն էինք միացնում և նկարում այն ինչ զգում էինք:
Արդյունքում միմյանցից տարբեր հետաքրքիր նկարներ
էին ստացվում»,-հիշում է ապագա բժիշկը՝ ավելացնելով,
որ սիրում է դիմանկարներ, բժշկական ատլասներ նկարել:
Ալիսան առաջիկայում նախատեսում է զբաղվել գիտա
կան գործունեությամբ՝ խորանալ գիտության մեջ: Նրա
կարծիքով՝ պրակտիկ բժշկության հետ մեկտեղ՝ գիտութ
յունը բժշկության հիմ
ն ասյուներից է և կարևոր դեր ունի բժշկի՝ որպես
մասնագետի կայացման հարցում:
Ուսանողը փաստում է՝ բժշկական համալսարանն իրեն տվել է գիտե
լիք, ընկերներ՝ ինչպես ուսանողների, դասախոսների, այնպես էլ ավագ
գործընկերների շրջանում: ԵՊԲՀ 100-ամյակին ընդառաջ՝ ուսանողը
պատրաստվում է հանդես գալ անակնկալ նախաձեռնությամբ:
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ
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ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
ՍՏԻՊՈՒՄ Է ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ՍԻՐԵԼ
ԲԺՇԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանող Նանե Քոչինյանն իր
ազատ ժամանակը, այդ թվում՝ հանգստյան օրերն անցկացնում է «Հերացի» թիվ 1
հիվանդանոցային համալիրում՝ կատարելով կամավորական աշխատանք:
Ինչպես նշում է Նանեն՝ հիմ
ն ականում լինում է հիվանդանոցի ընդունարանում,
քանի որ ամենից շատ այստեղ է օգնության կարիք լինում՝ պայմանավորված դիմող
ների մեծ թվով: «Հիվանդանոց առաջին անգամ գնացել եմ դեկտեմբերի սկզբին:
Սկզբում չէի մտածում, որ կշարունակեմ նույն ոգևորությամբ հաճախել: Սակայն
օրեցօր ամեն մանրուք ավելի հետաքրքիր էր դառնում: Այնտեղ հնարավորություն
ունեմ իմ կարողությունների սահմանում մասնակցել ցանկացած աշխատանքի՝
զարկերակային ճնշման չափում, երակային ներարկում, էլեկտրասրտագրություն և
այլն»,-ասում է ապագա բժիշկն՝ ավելացնելով, որ երեք ամիսների ընթացքում սո
վորել է, թե ինչպես է պետք հաղորդակցվել հիվանդի հետ, և հասկացել, որ յուրա
քանչյուր պացիենտ անհատական մոտեցում է պահանջում:
Նանեն նշում է, որ կցանկանար նաև մասնակցել հիվանդանոցում հերթապահե
լու աշխատանքին, ծանոթանալ՝ ինչպես է անցնում գիշերը հիվանդանոցում: Նա
նեի՝ հիվանդանոցում կամավորական աշխատանք կատարելու ցանկությունը, որ
պես օրինակ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել նաև կուրսընկերների շրջանում,
որոնք նույնպես ցանկություն են հայտնել գնալ և ծանոթանալ այն ամենին, ինչը
սպասվում է նրանց ապագայում՝ բժշկի մասնագիտություն ստանալուց հետո:
Խոսելով մասնագիտության ընտրության մասին՝ ուսանողը պատմում է, որ բժիշկ
դառնալու որոշումը կայացրել է փոքր տարիքում. ոգեշնչվելով մանկական ստոմա
տոլոգից՝ մտածում էր ատամ
ն աբույժ դառնալու մասին: «Երբ եկավ մասնագիտութ
յան ընտրության պահը, որոշեցի ընդունվել ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ:
Ինձ գրավում էր դատաբժշկությունը, սակայն այժմ մտածում եմ գինեկոլոգիան որ
պես մասնագիտացում ընտրելու մասին»,-ասում է նա՝ շեշտելով, որ եթե չընտրեր
բժշկի մասնագիտությունը, ապա կդառնար իրավաբան: «Հայրս նույնպես իրավա
բան է, և բազմիցս խորհուրդ է տվել ընտրել իր մասնագիտությունը: Սակայն ես
իրականացրի մայրիկիս ցանկությունը: Ընտանիքում բժիշկներ չկան, սակայն եր
կու տատիկներս ավարտել են ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետը, և երկար տա
րիներ աշխատել որպես դեղագործներ»,-հավելեց Նանեն:
Ապագա բժշկի խոսքով՝ իր մասին խոսելիս մայրը միշտ նշում է, որ ինքը շատ
հոգատար է և կարող է լավ բժիշկ դառնալ: «Հոգատարությունը բժշկի բնավարութ
յան անբաժանելի մասը պետք է լինի, ինչպես նաև կարևորում եմ հաստատակա
մությունը, կողմ
ն որոշված լինելը՝ հստակ իմանալով անելիքները և պահելով մարդ
տեսակը: Բժշկի ուղին անցնելիս մարդը կոփվում է, ինչը հաճախ կարող է առա
ջացնել սառնություն, կոպտություն: Պետք է պահել բարին ու հոգու ջերմությունը,
որը բնորոշ է մարդուն՝ անկախ մասնագիտությունից: Հիվանդանոցում ներկա եմ
եղել ամենաթեթևից մինչև ամենածանր դեպքերի, ընդհուպ՝ մահ: Տեսել եմ, երբ հի
վանդին բերել են սրտի կանգով և ռեանիմատոլոգների ջանքերի շնորհիվ փրկվել
են կյանքեր: Կյանքումս առաջին անգամ մարդու մահվան դեպքի ականատես եմ
եղել այստեղ, ինչը շատ ծանր էր ինձ համար»,-ասում է ուսանողը՝ ավելացնելով, որ
այդպիսի դեպքերին ներկա գտնվելու արդյունքում հասկացել է, որ բժշկության մեջ
որոշ բնագավառներ իր համար հասանելի չեն: Դրանք են՝ սրտաբա
նությունն ու ռեանիմատոլոգիան:
Նանեն նշում է, որ բուհում ստացած տեսական գիտելիքներն օգնում
են իրեն հիվանդանոցում կամավորական աշխատանք կատարելու
ժամանակ:
Ինչպես բոլորը, ուսանողը նույնպես ունեցել է խոչընդոտներ՝ վե
րելքներ ու վայրէջքներ: «Դժվարություններ եղել են: Ինձ մի պահ նույ
նիսկ թվացել է, որ իմ առջև կփակվեն բոլոր դռները, սակայն ամեն ինչ
սկսել եմ նորից: Հիվանդանոցում կամավորական աշխատանք կատա
րելը ինձ ոչ միայն ստիպում է ավելի շատ սիրել բժշկի մասնագիտութ
յունը, այլև հնարավորություն է տալիս կես քայլ առաջ լինել մյուս ուսա
նողներից, ովքեր դեռ առիթ չեն ունեցել ծանոթանալ հիվանդանոցի
առօրյա աշխատանքներին»,-եզրափակում է ապագա բժիշկը:
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ՆՇԵՑԻՆ
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԸ
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի և «Խոյ» պա
րի խմբի նախաձեռնությամբ Տեառնընդառաջին նվիր
ված կազմակերպվել էր միջոցառում, որն ուղեկցվեց
ազգային երգ ու պարով:
ԵՊԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմն ու ու
սանողները տոնական տրամադրությամբ պարեցին,
շուրջպար բռնեցին ազգային երգերի ներքո: Վերջում,
ըստ ավանդույթի, ցատկեցին խարույկի վրայով: Ու
սանողները Տեառնընդառաջի մասնակիցների համար
պատրաստել էին փոքրիկ հյուրասիրություն՝ աղանձ,
թխվածքաբլիթ ու քաղցրավենիք:
Նշենք, որ Տեառնընդառաջի նշումը ժողովրդա
կան ավանդույթներից է: Հնում կրակը վառում էին
հիմ
ն ականում ցորենի հասկերից: Կրակի վառվե
լու ընթացքում կանայք սկուտեղի վրա բերում էին
Տեառնընդառաջի տոնական կերակրատեսակների`
փոխինձի, չամիչի, աղանձի, ընկույզի, բոված սիսեռի
մի մասը և բաժանում, մյուս մասը տանում տուն` երե
կոյան խնջույքի համար:
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ՄՐՑՈՒՄ ԵՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊԲՀ հորդանանցի և հնդիկ ուսանողների միջև
անցկացված ֆուտբոլային ընկերական հանդիպու
մը նվիրված էր ԵՊԲՀ 100-ամյակին և նպատակ ու
ներ բժշկական համալսարանում ոչ միայն ամրապն
դել սպորտով զբաղվելու մշակույթը, այլև վարակիչ
դարձնելու այն։
Բոլոր ֆուտբոլասերները մեծ ոգևորությամբ հա
վաքվել էին՝ աջակցելու մասնակիցներին։ Իսկ թիմե
րը հույս հայտնեցին, որ ֆուտբոլային նման հանդի
պում
ն երը կլինեն շարունակական, քանի որ դրանք
թույլ են տալիս թե՛ իրենց հնարավորությունները ցու
ցադրել, թե՛ ավելի ամուր հիմքերի վրա դնել ընկերա
կան հարաբերությունները:
Նշենք, որ Հորդանան-Հնդկաստան հանդիպումն
ավարտվեց 9:5 հաշվով՝ հօգուտ հորդանանցի ուսա
նողների:

ՔՈՒՅՐ ԵՎ ԵՂԲԱՅՐ՝
 ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐ
Հ

ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողներ
Դավիթ Մակյանն ու Անիտա Մակյանն այս տարի ևս մարզակայն մեծ
հաջողություններ են գրանցել: Քույր և եղբայր Մակյանները մարտի
սկզբին մասնակցել են Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիա
յի կողմից անցկացվող մեծահասակների կարատեի Հայաստանի ազ
գային առաջնությունը և հաղթելով՝ դարձել Հայաստանի չեմպիոններ.
Դավիթ Մակյանը՝ 75 կգ քաշային, Անիտա Մակյանը՝ 68 կգ քաշային
կարգերում:
Օրերս նրանց՝ Կարատեի ազգային ֆեդերացիայի մեծահասակ
ների գլխավոր մարզիչ Արման Մակյանի գլխավորությամբ ընդունեց
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը: Ռեկտորը, շնորհավորելով մար
զիկներին, նորանոր մարզական և մասնագիտական հաջողություններ
մաղթեց: Ապագա ստոմատոլոգները նշեցին, որ իրենց հաղթանակը
նվիրում են ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին: Անիտանի պատասխան
ռեկտորի հարցին նշեց, որ դեռ չի կողմ
ն որոշվել ապագա մասնագի
տության ընտրության հարցում, իսկ Դավիթը՝ որպես նեղ մասնագի
տացում հավանաբար կընտրի օրթոպեդիան:
Ապագա ստոմատոլոգներն ընդգծեցին, որ սպորտը չի խանգարում
ուսմանը, նրանք փորձում են համատեղել ուսումը մարզակայն հաջո
ղությունների հետ:
Մարզական ընտանիքը ռեկտորին ներկայացրեց իր հետագա ծրագ
րերը: Մասնավորապես՝ նրանք պատրաստվում են մասնակցել ամռա
նը Սերբիայում կայանալիք կարատեի Եվրոպայի ուսանողական բու
հական առաջնությանը՝ ներկայացնելով ԵՊԲՀ-ն և Հայաստանը:
ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ ողջունելով ուսանողների մարզական հաջողութ
յունները, խրախուսում է կարատեի խմբակների ստեղծումը բժշկական
համալսարանում, և ուսանողների ներգրավվումն այդ սպորտաձևին:
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Սպորտ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՏԱՐՎԱ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐ

ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնն ամփոփելով ուսումնական
տարին, ընտրել է տարվա լավագույն մարզիկներին: Լավագույն մարզիկներն
ընտրվել են ըստ գրանցված արդյունքների ու ձեռքբերումների:
Մակյան Անիտա Արմանի
Ծնվել է 2000 թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 362 խմբի
ուսանողուհի է, Էրզրումի միջազգային մրցաշարի չեմպիոն:
2017թվականին Չեխիայի ք . Պլզենում կայացած Եվրոպայի գրան պրիի արծաթե
մեդալակիր, ՀՀ առաջնությունների բազմակի չեմպիոն, մեծահասկաների
ազգային հավաքականի անդամ (68 կգ քաշային կարգում), 2018 թվականին
Մադրիդում կայացած սպորտային կարատեի մեծահասակների առաջնության
մասնակից, 2019 թվականին «Շարժա օփեն» գրան պրիի արծաթե մեդալակիր:
Մակյան Դավիթ Արմանի
Ծնվել է 2001թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 362 խմբի ուսանող:
2017 թ. Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության բրոնզե մեդալակիր,
2017թ. Պլզենում կայացած Եվրոպայի գրան պրիի մրցաշարի հաղթող, Սոչիում
կայացած «Կովկասի գավաթ» մրցաշարի հաղթող, Հայաստանի 9-ակի չեմպիոն,
2019թ. ՀՀ մեծահասակների գործող չեմպիոն (75 կգ քաշային կարգում), ՀՀ
հավաքականի անդամ, 2019 թ. մասնակցել է Իսպանիայում կայացած Երոպայի
մեծահասակների առաջնությանը:
Իսրայելյան Էմիլ Արսենի
Ծնվել է 1996 թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 420 խմբի ուսանող:
2008 թ. ՀՀ սամբոյի առաջնության բրոնզե, 2010 թ. արծաթե մեդալակիր:
2010թ. միջազգային մրցաշարի բրոնզե մեդալակիր, 2011 թ. աթլետիկայի
համայնքային առաջնության հաղթող, 2014-2016 թթ. ծառայել է ՀՀ ազգային
բանակում, պարգևատրվել է ՀՀ ԶՈՒ մարտական երկրորդ աստիճանի
մեդալով: 2014 և 2015 թ. զորամասի սպարտակիադայի կրկնակի չեմպիոն՝
ձգումներ վարժությունից:
2018թ. ներբուհական ձեռնամարտի չեմպիոն:
2017 թ. միջբուհական ձյուդոյի առաջնության չեմպիոն, 2019 թ. բրոնզե
մեդալակիր:

ՑԱՎԱԼԻ ԼՈՒՐԸ ՑՆՑԵԼ Է ԲՈԼՈՐԻՆ
Սրտի կաթվածից վախճանվել է Ֆիզիկական դաստիարակության
ամբիոնի ավագ դասախոս, Հատիս արշավախմբի ղեկավար Մարտին
Մարտիրոսյանը:

Լուսանկարային ռեպորտաժ՝ հեղինակի
մակագրություններով, մահախոսականի փոխարեն:

Պռոշաբերդ
Պարելու ենք այս պարը ՝ մերը դարձած
Մասիսի գագաթին

Հատիսի անդամների հավաք
տարիներ անց՝ ընտանիքներով,
զավակներով:

Ծննդյան 60-ամյակ, ռեստորան
«Վասպուրական»:
«Հատիսը» նշում է Թաթոսիչի ծննդյան օրը:
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Երբ դեռ չէր թույլատրվում հայերին բարձրանալ
Արարատ, Եվրոպացի լեռնագնացի անվան տակ
բարձրացել է Արարատի գագաթ:

Որոտանի կիրճ,
Սատանայի կամրջի մոտակայքում:
Ցնցուղն էլ մի ուրիշ հաճույք է:

Ցավալի լուր

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆ
ԱՐՓԻԿ Հ
 ԱՍՐԱԹՅԱՆԻ
ՎԱՌ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Կյանքի 70-րդ տարում՝ 2020 թվականի մարտի 27-ին,
Մոսկվայում կյանքից վաղաժամ հեռացել է բժշկական գի
տությունների դոկտոր, ՌԴ Բժշկատեխնիկական գիտություն
ների ակադեմիայի անդամ, պրոֆեսոր, համաճարակաբան,
վարակաբան, վիրուսային հեպատիտների մասնագետ հայտ
նի գիտնական Արփիկ Աշոտի Հասրաթյանը:  
Արփիկ Հասրաթյանը ծնվել է Երևանում, ինժեներների ըն
տանիքում: Սովորել է Ա. Չեխովի անվան № 55 միջնակարգ
դպրոցում: 1973 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է
Երևանի բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը և
ընդունվել Մոսկվայի Ն.Գամալեայի անվան համաճարակա
բանության և միկրոկենսաբանության ազգային հետազոտա
կան ինստիտուտի նպատակային ասպիրանտուրա, որտեղ
աշխատել է ողջ կյանքի ընթացքում: 1977 թվականին պաշտ
պանել է իր թեզը՝ ստանալով բժշկական գիտությունների
թեկնածուի աստիճան, 1997 թվականին ստացել է բժշկական
գիտությունների դոկտորի աստիճան, իսկ 1999 թվականին
նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում:
Ա. Հասրաթյանը եղել է այնպիսի հայտնի գիտնական-հա
մաճարակաբանների աշակերտուհին, ինչպիսիք են պրոֆե
սոր Վեստա Վասիլևան և ակադեմիկոս, ԱՀԿ փորձագետ,
ԽՍՀՄ համաճարակաբանական ծառայության հիմանդիր
Հովհաննես Բարոյանը:
Արփիկ Հասրաթյանի գիտական հետաքրքրությունների
հիմ
ն ական ոլորտը վիրուսային հեպատիտներն էին: 1980-ա
կան թվականներից սկսած՝ Արփիկ Հասրաթյանի գլխավո
րած գիտական խումբը տարիների ընթացքում անցկացնում
էր լայնամասշտաբ հետազոտություններ համաճարակաբա
նության, վիրուսային հեպատիտների ախտորոշման և պրո
ֆիլակտիկայի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ: Պրոֆե
սոր Արփիկ Հասրաթյանի անմիջական մասնակցությամբ
առաջարկվել են նոր մոտեցում
ն եր վիրուսային հեպատիտնե
րի ախտորոշման վերաբերյալ, ստեղծվել են Ռուսաստանում
առաջին ախտորոշիչ սարքավորոմ
ն երը, մշակվել են վիրուսա
յին հեպատիտներով հիվանդացության կանխատեսող մոդել
ներ, որոնց միջոցով հայտնաբերվել են հիվանդներ տարբեր
աշխարհագրական շրջանների առողջ բնակչության շրջա
նում, ինչպես նաև` ՄԻԱՎ վարակակիրների, տուբերկուլոզով
հիվանդների, երիկամային անբավարարություն ունեցողների,
գինեկոլոգիական պաթոլոգիայով, թմրամոլությամբ, ալկո
հոլիզմով հիվանդների շրջանում դրանց տարածման առաձ
նահատկությունները: Արփիկ Հասրաթյանը հայտնի է նաև
սեռական ճանապարհով փոխանցվող մի շարք հիվանդութ
յունների վերաբերյալ իր հետազոտական աշխատանքներով:
Նա 200-ից ավելի գիտական աշխատանքների՝ հոդվածների,
մեթոդական ձեռնարկների և մենագրությունների հեղինակ է:
«Մասնավոր համաճարակաբանություն» երկհատորյա ձեռ
նարկը, որի գլուխների խմբագիրը և հեղինակը պրոֆեսոր
Հասրաթյանն է, դարձել է համաճարակաբանության դասա
կան տեղեկագիր:
Անվանի մասնագետը մեծ ներդրում ունի պրակտիկ համա
ճարակաբանության գիտական և բարձրակարգ մասնագետ
ների պատրաստման գործում: Նրա ղեկավարությամբ պատ
րաստվել են տասնյակ թեկնածուական ատենախոսություններ,
նրա ուսանողների թվում են Ռուսաստանի Դաշնության երկու
վաստակավոր բժիշկներ:
Արփիկ Հասրաթյանը մեծ հայրենասեր էր: Երկար տարի
ներ ապրելով Մոսկվայում՝ նա միշտ հիշում էր իր արմատնե
րի մասին, շատ էր սիրում ևերբեք չէր մոռանում իր հայրե
նիքի՝ Հայաստանի մասին: Նա սերտորեն և արդյունավետ

համագործակցել է Ա.Բ.
Ալեքսանյանի
անվան
Համաճարակաբանության,
վիրուսաբանության
և
բժշկական
մակաբուծա
բանության
գիտահետա
զոտական կենտրոնի, Եր
ևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ինֆեկ
ցիոն հիվանդությունների
և համաճարակաբանության ամբիոնների հետ: Մեծ է նրա
ներդրումը Հայաստանում վիրուսային հեպատիտների խնդրի
տարբեր ասպեկտների ուսում
ն ասիրման գործում: Հայ կոլե
գաների հետ անցկացված լայնամասշտաբ համատեղ հետա
զոտությունների արդյունքում ներկայացվել են վիրուսային
հեպատիտների համաճարակաբանական բնութագիրը, էթիո
լոգիական կառուցվածքը, հայտնաբերվել են վիրուսային հե
պատիտի շրջանառության առանձնահատկությունները:
Արփիկ Հասրաթյանն օգտագործում էր Հայաստանի գի
տական և բժշկական համայնքների հետ շփման ցանկացած
հնարավոություն: Նա ակտիվ մասնակցություն է ունեցել
Հայաստանում կայացած գիտական կոնֆերանսներին, հան
դես է եկել զեկուցում
ն երով և դասախոսություններով, մեծ
պատրաստակամությամբ խորհրդատվություն է տրամադրել
թեկնածուական աշխատանքների իրականացման վերաբեր
յալ: Հայկական գիտական համայնքը բարձր է գնահատում
պրոֆեսոր Հասրաթյանի ներդրումը Հայաստանի համաճա
րակաբանության և վիրուսաբանության զարգացման գործում:
Արփիկ Հասրաթյանն ուժեղ ակադեմիական ավանդույթ
ներով հրաշալի ընտանիք ունի: Ամուսինը՝ պրոֆեսոր Միշիկ
Ղազարյանը, աշխարհահռչակ ֆիզիկոս, Հայաստանի
Գիտությունների ակադեմիայի օտարերկրյա անդամ, ընդա
մենը 10 օր ավելի է ապրել կնոջից: Միշիկ Ղազարյանը պղնձի
գոլորշիների հիմքով ինքնաջեռուցվող լազերի ստեղծողն է,
գիտության և տեխնիկայի ասպարեզում ԽՍՀՄ 1980 թվակա
նի Պետական մրցանակի դափնեկիր է: Միշիկ Ղազարյանը
զբաղվում էր նաև լազերային բժշկության համակարգերի
և սարքավորում
ն երի մշակմամբ: Արփիկ Հասրաթյանի և
Միշիկ Ղազարյանի երեխաները՝ բժշկական գիտություննե
րի թեկնածու Սերինե Ղազարյանը և պրոֆեսոր, Նորվեգիայի
Օստֆոլդ հիվանդանոցի (Østfold Hospital Trust) աբդոմինալ
վիրաբուժության պրոֆեսոր, Եվրոպական Էնդոսկոպիկ վի
րաբուժության գիտահետազոտական հանձնաժողովի ան
դամ, Նորվեգիայի Թագավորական Ոսկե մեդալի դափնեկիր,
ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր Հայրազատ Ղազարյանը, ժառան
գել են ընտանիքի լավագույն ավանդույթները՝ շարունակելով
աշխատել գիտության և բժշկության ասպարեզում: Արփիկ
Հասրաթյանի քույրը՝ Հասմիկ Հասրաթյանը, նույնպես բժիշկ
է, ֆիզիոլոգիայի պրոֆեսոր, աշխատում է Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում:
Աշխատասիրությունը, բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, առա
ջադրված նպատակին հասնելու ձգտումը, իր գիտելիքներով
և փորձով կիսվելու ցանկությունը համատեղվում էին Արփիկ
Հասրաթյանի մեջ անսպառ լավատեսությամբ, մեծ էներգիա
յով և բարյացակամությամբ:
Արփիկ Հասրաթյանի վառ հիշատակն ընդմիշտ կմնա նրան
ճանաչողների սրտերում:

Event

MEMBERS OF JAI JAGAT
2020 VISITED YSMU WITH
CALL FOR PEACE

YSMU welcomed the members of the global Jai Jagat 2020 march, who
are “on the move for peace and justice.” They were greeted with traditional Armenian performances by foreign students, and subsequently shown a
documentary about Armenia, YSMU, and university hospitals.
Addressing the students, the members of the delegation declared that
the goal of the march is to build a caring space upon the supremacy of human rights, based on the ideas of Mahatma Gandhi, who fought for justice,
equality, and peace his entire life—exclusively through nonviolent means.
“Armenia is a prominent example of a country where a nonviolent revolution
took place. This is in perfect harmony with our principles,” said an Indian
member of the campaign, adding that the reason the members of Jai Jagat
2020 decided to visit YSMU was that it has over 1,800 international students—the largest number in Armenia—who may join their call for peace
and unity in the wake of growing economic, social, and environmental problems, and promote it in their countries.
The meeting of the delegation with YSMU’s future doctors concluded with
a peace song dedicated to the campaign, after which the former visited the
Homeland Defenders’ Rehabilitation Center.
The delegation of about 50 members from India and across the world
intends to organize conferences, classes, training programs, public forums,
and other events regarding nonviolent action throughout the countries included in the itinerary of the march.
From February 12 to April 2, the delegation marched across Armenia for
“peace and justice.” Marching from the Armenia–Iran border to the south
to the Armenia–Georgia border, they will stop off in Armenian villages and
towns to meet the local residents, as well as visiting heritage sites and monuments.
Jai Jagat 2020 is a global march in commemoration of the 150th birth
anniversary of Mahatma Gandhi that began on October 2, 2019, in New
Delhi, India. It includes 10 countries and covers around 14,000 kilometers.
Participants expect to reach Geneva, Switzerland in September 2020, where
they will attend an eight-day convention about local projects.

ARMENIA REPRESENTED
AT INTERNATIONAL
CONFERENCE
At the beginning of March, Vahe Azatyan, Docent of
the Department of Therapeutic Stomatology at YSMU,
and Hasmik Ghazinyan, President of the Armenian Association for the Study of the Liver and Head of the
Hepatology Department at the Nork Clinical Hospital
of Infectious Diseases, represented Armenia and the
Yerevan State Medical University at the 29th Annual Conference of the Asian Pacific Association for the
Study of the Liver (APASL) in Bali, Indonesia.
The event convened leading medical professionals
from all over the world. The experts dedicated their
participation to the 100th anniversary of YSMU. This
year too, Armenian delegates came before the international audience with an interesting report. Vahe
Azatyam is currently conducting research as to the
prevention, early diagnosis, and treatment of immunohistological and immunohistochemical changes in the
oral cavity in patients with viral hepatitis B and C and
HIV, along with his research advisor, Lazar Yesayan,
Head of the Department of Therapeutic Stomatology
and Dean of the Faculty of Stomatology. It is not by
chance that Vahe Azatyan and Hasmik Ghazinyan presented a report concerning the morphological changes
in the oral mucosa in viral hepatitis B and C and HIV at
the past conference.
The YSMU professor says that the topic has generated much interest. He notes that participation in
this event entails vast opportunities for an exchange
of expertise, adding that many delegates have stated
that they are familiar with the history and scientific
research ability of YSMU. APASL 2021 is expected to
be held in Armenia.
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VICTORY IN ARICE
TWINNING PROGRAM

The Yerevan State Medical University has won in
the Development of Cancer Research Infrastructure
for Armenia (ARICE) twinning program, designed to
improve the research infrastructure for cancer research in Armenia through the development and expansion of the contemporary biobank. Collaboration
with leading universities in cancer research is crucial
to achieving this goal.
YSMU will coordinate the joint program with the
Medical University of Graz in Austria, the International Agency for Research on Cancer, and the Charles
University in Prague, expanding its capacity at the
institutional, regional, and national levels.
The development of such research infrastructure is
driven by the high morbidity and mortality of cancer, as well as the extremely high incidence of rare
malignant tumors, in Armenia relative to European
countries. ARICE will advance cancer research infrastructure in Armenia and in the region.
Cancer prevention research and extensive population studies of biomarkers in particular will foster
new advances in science and treatment. Specifically,
ARICE will lay the foundation for the advancement
of clinical medicine, biology, medical ethics, medical
economics, and biostatistics. ARICE will be directed
by professors in the Department of Medical Genetics
at YSMU, who have extensive experience in cancer
genetics research.

Science

Education

THE DOORS OF THE MUSEUM
ARE OPEN TO EVERYONE
If you are interested in human anatomy or if you ever pass by
Koryun 2, then you have a good opportunity to visit the anatomical
museum located in the anatomical building of YSMU. It is named
after the famous doctor-scientist Vahan Artsruni. This museum,
being unique in the country in terms of its type and exhibits on
display, operates next to the department of Normal Anatomy. It
was founded in 1926 by Professor Vahan Artsruni, who was the
first lecturer to teach anatomy in Armenian, the author of the first
textbook "Normal Anatomy" in Armenian. There is a special corner
for visitors dedicated to the professional activity of the devotee of
Armenian medicine. Here is the bust of the ancestor of medicine.
Dean of the Faculty of General Medicine, head of the department
of Normal Anatomy Karine Baroyan knows very well the place and
the arrangement of all the exhibits. Under her direct supervision
each sample is being maintained, cared for and updated by the staff.
Located in the heart of the department this not-so-large but rich
museum has unique exhibits for the visitors that attract students,
various individuals and groups.
The collection of the museum has been restored twice during its
existence. Those who are interested in the Anatomical Museum
come to the Medical University not only from the capital, but also
from remote regions, especially during the warmer months of the
year. And this is not accidental since an interesting excursion awaits
them which is accompanied by the staff of the department. The
individual organs stored in the formalin solution, the skeletons of
adults and newborn babies as well as the preparations made by the
teaching staff of the department have a special place here. There
is a separate cabinet in the museum which presents the corpses
of infants with many congenital defects that help make the lecture
material more perceptible. Among the specimens of the Anatomical
Museum are the embalmed brains of famous people, their hearts
preserved in formalin solution, the throat of the poet Sheram, the
brain and heart of Professor Artsruni, the brain of Kechek and Tamanyan. Karine Baroyan mentions that one of the most memorable
exhibits found in the museum is the skeleton of a princess which
was discovered during excavations in Sevan. It has a history of more
than 2,000 years. There is a separate cabinet that displays exhibits
for dental students: baby teeth, jaws with permanent teeth, animal jaws, including shark jaws. All of these help the students study
the phylogenetic features of teeth. The head of the Department of
Normal Anatomy emphasizes that all these exhibits provide quality
teaching and are important source of knowledge for the students of
other universities and high school students. According to Ms. Baroyan, this subject- Anatomy, which attracts the attention of students
and future applicants, requires not only a special dedication to the
profession, but also high human qualities and great discipline. She
also mentions that many people attempt to apply for the work in
department, but only few manage to meet all the criteria to become
a good specialist who is dedicated to this interesting branch of science.
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Sport

THE FOREIGN STUDENTS
COMPETE AGAINST
EACH OTHER
The football match between the YSMU Jordanian
and Indian students was dedicated to the 100th anniversary of YSMU and the goal of this was not only
to strengthen the culture of sport, but also to make it
catching for the students. All football fans gathered
together with great enthusiasm to support the players. The teams hope that such football matches will
be continuous, as they allow them to show their abilities and to strengthen the bonds with their friends.
It should be noted that the friendly match between
the YSMU students of Jordan and India ended with
the score of 9:5 in favor of Jordan's team.
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