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7 Տա րե վերջ յան եզ րա փա կիչ կոն ֆե րանս՝ օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նում

Անցկացվեց « Հա մալ սա րա նա կան ման կա բու ժութ յան ար դի խնդիր նե րը» 
թեմայով երկ րորդ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը

 Շա բաթ՝ լի քննար կում ե րով, հան դի պում ե րով, սե մի նար նե րով և այ ցե րով

Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նը Իս րա յե լից
 ժա մա նած բժիշկ նե րի եվ  տեխ նո լոգ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում

 Թեհ րա նի հա մալ սա րա նը կշարունակի համագործակցել ԵՊԲՀ-ի հետ

Ի րա նի  Գի լան նա հան գի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը՝ ԵՊԲՀ-ում

 Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիոն

Ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիոն

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պը՝ սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րից
 խու սա փե լու ա ռաջ նա յին պայ ման

Ծա ռա յութ յու նը նո րո վի վե րաի մաս տա վո րեց բժիշկ-գիտ նա կա նի
 տված երկ րորդ՝ զին վո րա կան եր դու մը

«Եղնիկների» բժշկուհին

Օ լիմ պիա դա՝ օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան եվ  տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի ու սա նո ղա կան գի տա կան խմբա կի ան դամ ե րի միջև

« Գե նե տի կա յի նվա ճում ե րը». պա տա նե կան կոն ֆե րանս՝ ԵՊԲՀ-ում

Կատարվել է երիտասարդ աղջկա լյարդի  բարդ վի րա հա տութ յուն

 Սեք սո պա թո լո գիա յի կլի նի կան 15 տա րե կան է

Նո բել յան մրցա նա կա կի րը հան դի պեց ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի 
և  ա պա գա գիտ նա կան նե րի հետ

Կրթություն

Դեպի 100-ամյակ
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Ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի հաղ թող նե րին 
դիպ լոմ եր է հանձ նել ԿԳ նա խա րա րը

Անց կաց վեց հրդե հա շիջ ման և փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման հա տուկ տակ տի կա կան ու սում ա վար ժանք

 

 Ներ կա յա ցում՝ նվիր ված  Մեծ Ե ղեռ նի 104-րդ  տա րե լի ցին

 Մա յիս յան ե ռա տո նին նվիր ված մի ջո ցա ռում ՝ ԵՊԲՀ-ում

Հայ բժիշկ նե րի աշ խա տանք նե րի հեր թա կան ցու ցա հան դե սը

Ն վաճ վե ցին ար ծա թե մե դալ ներ

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)
ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
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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 «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 40 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Իրադարձություն

NOBEL PRIZE WINNER HAD A MEETING WITH YSMU 
STUDENTS AND WITH FUTURE SCIENTISTS

THE SECOND INTERNATIONAL FORUM "CURRENT PROBLEMS 
OF UNIVERSITY PEDIATRICS" HAS STARTED

A WEEK, FULL OF DISCUSSIONS, MEETINGS, SEMINARS AND VISITS

DELEGATION OF GILAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES  AT YSMU 

DELEGATION FROM TEHRAN'S TOP UNIVERSITY AT YSMU



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի հրա վե րով  Հա յաս տան ժա մա նած 
8-րդ  նո բել յան մրցա նա կա կիր  Հա րալդ 
զուր  Հաու զենը հան դի պեց ԵՊԲՀ ու սա-
նող նե րի, ա վագ դպրոց ի ա շա կերտ նե րի 
ու ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի հետ:

 Նո բել յան մրցա նա կա կի րը հան դիպ ման 
սկզբում անդ րա դար ձավ իր գի տա կան 
գոր ծու նեութ յա նը, ան ցած ու ղուն, ինչ պես 
նաև ներ կա յաց րեց հա ջո ղութ յան հաս նե-
լու գոր ծիք նե րը՝ նո բել յան մրցա նա կա կիր 
դառ նա լու ճա նա պար հին:

 Գեր մա նա ցի վի րու սա բանն ար ժա նա ցել 
է նո բել յան մրցա նա կի՝ ար գան դի վզի կի 
քաղց կե ղի զար գաց ման մեջ պա պի լո մա-
վի րու սի (HPV) դե րը բա ցա հայ տե լու հա-
մար:

 Հա րալդ զուր  Հաու զե նի խոս քով՝ ինքն 
ար դեն 60 տա րի է ակ տիվ աշ խա տում է 
այս բնա գա վա ռում: «Երբ մենք բա ցա հա-

տե ցինք պա պի լո մա վի րու սը՝ կենտ րո նաց ած 
էինք ար գան դի վզի կի քաղց կե ղի զար գաց ման 
մեջ դրա դե րի վրա:  Սա կայն, մենք այժմ  տես-
նում ենք, որ այն մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի քաղց-
կե ղա յին այլ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
պա րա գա յում»,- ա սաց Հայաստան այցելած 
նո բել յան 8-րդ մրցա նա կա կի րը՝ նշելով, որ սա 
շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ո րը գիտ նա-
կան նե րից տա րի նե րի աշ խա տանք է պա հան-
ջում:

 Նո բել յան մրցա նա կակ րի հետ հան դիպ-
մու մը կրում էր «Ինչ պես դառ նալ  Նո բել յան 
մրցա նա կի հաղ թող» խո րա գի րը: Ան վա նի 
գիտ նա կա նը ոչ միայն կիս վեց տա րի նե րի 
փոր ձով, խոր հուրդ նե րով, այլև պա տաս խա-
նեց ա պա գա բժիշկ նե րին ու գիտ նա կան նե րին 
հե տաքրք րող բազ մա թիվ հար ցե րի:

Նո բել յան մրցա նա կակ րի հետ հան դիպ մա-
նը ներ կա էին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն 
ու գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին Են-
կո յա նը:

    Հա յաս տա նում գտնվող 8-րդ  նո բել յան մրցնա-
կա կիր  Հա րալդ զուր  Հաու զե նին այցի երկրորդ 
օրը գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տում 
շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում: 
«Ինձ հա մար հա ճե լի ա նակն կալ է այս կոչ մանն 
ար ժա նա նա լը: Ես ա ռա ջին ան գամ եմ այ ցե լում 
ձեր եր կիր և  ար դեն հասց րել եմ հան դի պել դպրո-
ցա կան նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի հետ 
ու տպա վոր ված եմ հատ կա պես ինձ ուղղ ված թի-
րա խա յին հար ցե րից»,- նշեց գիտ նա կա նը:

ՆՈԲԵԼՅԱՆՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐԸ

ՀԱՆԴԻՊԵՑԵՊԲՀՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ԵՎԱՊԱԳԱԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻՀԵՏ
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Ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, ու սա նող նե րի 
հա մար ե զա կի հնա րա վո րութ յուն էր ստեղծ-
վել ներ կա գտնվել նո բել յան մրցա նա կակ րի՝ 
բժշկութ յան մեջ ար դիա կան խնդրի՝ «Սնն-
դա յին ին ֆեկ ցիա նե րի կա պը մարդ կանց մոտ 
տա րած ված քաղց կե ղի հետ» թե մա յով դա-
սա խո սութ յա նը:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին 
Են կո յա նը նշեց, որ տևական աշ խա տան-
քի արդ յուն քում վեր ջա պես  Հա յաս տա նում է 
բա ցա ռիկ գիտ նա կա նը, ով բա ցա հա տել ու 
ցույց է տվել պա պի լո մա վի րու սի կա պը ար-
գան դի վզի կի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման հետ: 
« Հա րալդ զուր  Հաու զենն այն գիտ նա կան նե-
րից է, ով հե ղաշր ջում կա տա րեց բժշկա գի-
տութ յան դաշ տում»,- ա սաց պրո ռեկ տո րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս-
քով՝ ու սա նող նե րի ու դա սա խո սա կան կազ-
մի հա մար նո բել յան մրցա նա կա կիր գիտ նա-
կան նե րի հետ հան դի պու մը բա րի ա վան դույթ 
է դար ձել: «Այս պի սի հան դի պում ե րը նոր 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս, ինչ պես նաև լուրջ շար ժա ռիթ են ու-
սա նող նե րի հա մար՝ ա վե լի մեծ նվա ճում ե րի 
հաս նե լու, գի տութ յան մեջ ա վե լի հա վակ նոտ 
լի նե լու հա մար»,- ընդգ ծեց ռեկ տո րը:

« Նո բել յան օ րեր Եր ևա նում» նա խա ձեռ-
նութ յան շրջա նա կում  Հա յաս տան ժա մա նած 
գեր մա նա ցի գիտ նա կան-վի րու սա բան, նո-
բել յան մրցնա կա կիր  Հա րալդ զուր  Հաու զե նը 
ԵՊԲՀ-ում դաս խո սութ յու նից հե տո տիկ նոջ 
հետ այ ցե լեց  Ծի ծե ռա նա կա բեր դի հու շա հա-
մա լիր՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե լու  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա տա կին:

Գիտություն



Ա վարտ վեց Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ կյան քի կոչ ված «Կ լի նի կա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի հետ քե րով» խո րա գի րը կրող մի ջո-
ցա ռում ե րի շար քը։ 

ԱՄՆ-ից ժա մա նած փոր ձա գետ ներ Ս յու զան  Ջեյ րա նը 
և  Դեյ վիդ Ե սա յա նը ներ կա յաց րին ի րենց փոր ձը կլի նի-
կա կան փոր ձար կում ե րի փու լե րի, նա խագծ ման վի ճա-
կագ րա կան նրբութ յուն նե րի, պատ շաճ կլի նի կա կան գոր-
ծու նեութ յան վե րա բեր յալ՝ մեկ նա բա նե լով, թե ինչ պես 
հա մալ սա րա նը կա րող է դառ նալ կի նի կա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի կենտ րոն: « Մի ջո ցառ ման ա մե նա կար ևոր 
ձեռք բե րում այն էր, որ կա րո ղա ցանք միա վո րել բժշկա-
կան ո լոր տի տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ բժիշկ, դե ղա-
գետ, է պի դե միո լոգ, բուժ քույր, կլի նի կա կան օր դի նա տոր, 
ու սա նող և  նույ նիսկ պա ցիենտ:  Մեր հա սա րա կութ յու-
նում պի տի ձևա վո րենք նման մշա կույթ և  փոր ձենք այն 

ամ րապն դել»,- նշեց Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե-
րի միութ յան նա խա գահ, ԵՊԲՀ ա լեր գո լո գիա յի և 
կ լի նի կա կան ի մու նո լո գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ 
 Մա րիամ  Մով սիս յա նը:

 Այնուհետև հա մալ սա րա նա կան նե րը հնա րա վո-
րութ յուն ու նե ցան ի րենց հե տա զո տա կան գա ղա-
փար նե րով կիս վել փոր ձա գետ նե րի հետ և ն րան ցից 
ստա նալ խոր հուրդ ներ՝ ա ռա վել ճիշտ և  արդ յու նա-
վետ հե տա զո տա կան նա խա գիծ ի րա կա նաց նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

 Մեր փոր ձա գետ ներն այ ցե լե ցին հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նոց նե րին պատ կա նող լա բո րա տո-
րիա ներ՝ հան դի պե ցին Է թի կա յի կո մի տեի ան դամ-
նե րի հետ, ա ռան ձին քննար կում ու նե ցան գլխա վոր 
հե տա զո տող հան դի սա ցած մեր ամ բիո նա կան նե րի 
հետ:  Շա բաթն ամ փոփ վեց գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի հետ 
հան դի պու մով, ո րի ըն թաց քում հյու րե րը կիս վե-

ցին ի րենց տպա վո րութ յուն նե րով և 
 խոր հուրդ նե րով:

  Հան դի պում ա վարտ վեց հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե-
րի և  քայ լե րի քննարկ մամբ:

ՇԱԲԱԹ՝ԼԻՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ,

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՎ,

ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐՈՎ

ԵՎԱՅՑԵՐՈՎ
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ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցած օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ու սա նո ղա-
կան գի տա կան ա կում բի տա րե վերջ յան եզ րա փա կիչ 
կոն ֆե րան սը կրում էր  «Ու սա նո ղի ա ռա ջա դեմ խոս քը 
սկիզբն է ժա մա նա կա կից բժշկութ յան» խո րա գի րը:

Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն Օր դու յա նը, 
ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝ նշեց, որ ներկայացվել է 50  
զե կույ ց, ընտրվել է՝ 17-ը:

«Ընտրվածներից յուրաքանչյուրն արժանի է 
հաղթանակի, սակայն զեկուցումերից հետո դա սա-
խո սա կան կազ մի կող մից կընտր վեն 3 լա վա գույնը:   
Բարձր գնա հա տելով աշխատանքները՝ պետք է նշեմ, 
որ դրանք ար վել են ոչ թե կրե դի տի հա մար, այլ դրդի-
չը եղել է ու սա նո ղի ցան կութ յունը, աշ խա տա սի րութ-
յու նն ու ձգ տու մը:  Դա է իս կա կան բո նու սը: Այս տեղ 
ան հե տաքր քիր զե կու ցում եր չկան»,- նշեց նա:

Այ նու հետև ու սա նող նե րը հան դես ե կան զե կու-
ցում ե րով, ո րոնց թե մա նե րը տար բեր էին՝ ո րո վայ-
նի հրա զե նա յին վնաս վածք նե րից մինչև գլխու ղե ղի 
ա նո թա յին խնդիր ներ, հի վանդ նե րի հետ շփման, 
ա ռա ջին օգ նութ յան նրբութ յուն ներ և  այլն:

ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆԵԶՐԱՓԱԿԻՉ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝ՕՊԵՐԱՏԻՎ

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԵՎՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆՈՒՄ

Գիտություն



ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կած  « Հա մալ սա րա նա կան ման կա բու-
ժութ յան ար դի խնդիր նե րը» թեմայով երկ րորդ մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում մի շարք ման կա բույժ ներ հան դես 
ե կան զե կու ցում ե րով՝  ներ կա յաց նե լով ման կա բու ժութ յա-
նը վե րա բեր վող  ար դիա կան խնդիր ներ, ո րոնք առ կա են թե՛ 
 Հա յաս տա նում, թե՛ ամ բողջ աշ խար հում:

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ման կա-
բու ժութ յան թիվ 2 կլի նի կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ ման կա բու-
ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ  Նու նե  Բաղ դա սար յա նը՝ խո սե-

լով ռես պի րա տոր բժշկութ յան ման կա բու ժա կան հար ցե րի մա սին, 
շեշ տեց, որ բրոն խաօբստ րուկ տիվ հա մախ տա նի շը սո ցիա լա կան, 
տնտե սա կան և բժշ կա կան լրջա գույն խնդիր է նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի երեխաների հա մար, և  գի տութ յան հա մար հան դի սա նում 
է հե տա զոտ ման լուրջ դաշտ:

« Հա սա րա կութ յան հիմ քը ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան պահ-
պա նում է, իսկ այն են թադ րում է ո րակ յալ կադ րե րի պատ րաս-
տում, մոր և  ման կան ա ռող ջութ յան պահ պա նում, ինչ պես  նաև՝ 
անվ տանգ, ո րակ յալ և  մատ չե լի բու ժօգ նութ յան ի րա կա նա ցում: 
 Ման կա բու ժութ յունն այն գի տա կան բնա գա վառն է, ո րը շատ ին-
տեն սիվ է զար գա նում, այդ իսկ պատ ճա ռով գրա վիչ է ոչ միայն 
ման կա բույժ նե րի, այլև մյուս մաս նա գի տաց մամբ բժիշկ նե րի հա-

մար»,-ա սաց նա:
Պ րո ֆե սո րի խոս քով՝  հա մալ սա րա նա կան ման կա բու ժութ յան 

նպա տա կը ման կա բու ժա կան ծա ռա յութ յան և կր թութ յան բա րե-
լա վում է:

 Զե կուց ման մյուս թե մա նե րը ևս  կար ևոր էին:  Ման կա բույժ, պրո-
ֆե սոր  Սի մոն  Ռանդ քո ւիս տը ներկայացրեց « Ման կա բու ժա կան 
գի տե լիք նե րին ազ գա յին ա ջակ ցութ յու նը Շ վե դիա յում» զե-
կու յցը՝ անդրադառնալով ե րի կամ ե րի և  մի զու ղի նե րի 
հիվանդությունների ախ տո րոշ մանն ու  բուժ մանը: 

Շ վե դիա յից ժա մա նած պրո ֆե սոր ներ Ֆ րե դե րիկ Ին գե ման-
սո նը և  Մա րիա Է կե լուն դը քննարկ ման ներ կա յաց րին նեո նա-
տո լո գիա յին, խիստ ցած րա քաշ նո րա ծին նե րի կեն սու նա կութ-
յա նը, ինչ պես նաև պա տա նե կան ի դեո պա թիկ հո դա բոր բին և 
 ման կա կան կլի նի կա նե րի կա ռա վար մա նը առնչ վող հար ցեր: 
Իսկ պրո ֆե սոր Ան նա Գ ևորգ յա նը անդրադարձավ բժշկա կան 
կազ մա կերպ ման սկզբունք նե րը  Դաշ նա յին կենտ րո նի ամ բու լա-

տոր օ ղա կում ( Ռու սաս տան)։
Ն շենք, որ հա մա ժո ղովն ի րա կա նաց վեց  ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-

յան նա խա րա րութ յան, Մ.  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի և  Նեո նա տալ բժշկութ յան հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի ա ջակ ցութ յամբ:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ

«ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԱՐԴԻ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»ԹԵՄԱՅՈՎ

ԵՐԿՐՈՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցի նա խա ձե ռութ յամբ անց կաց վեց « Գե նե տի կա յի 
նվա ճում ե րը» պա տա նե կան ու սում ա հե տա զո տա կան կոն ֆե-
րան սը։ Եր ևա նի 6 տար բեր դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րը («Այբ», 
Ա. Երզնկ յա նի ան վան թիվ 118 ա վագ, Ա.  Մար գար յա նի ան վան 
թիվ 29, ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ, Ա.  Շա հին յա նի ան վան ֆի-
զի կա մա թե մա տի կա կան հա տուկ դպրոցները, Ա.  Շի րա կա ցու 
ճե մա րան) ի րենց զե կույց նե րում անդ րա դար ձան գե նե տի կա յի 
ժա մա նա կա կից նվա ճում ե րին, կի րառ ման ո լորտ նե րին՝ ընդգ-
ծե լով գե նե տի կա յի նվաճումերի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն-
նե րը բժշկութ յան մեջ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ող ջու նե լով ա շա կերտ-
նե րին՝ բարձր գնա հա տեց ու սու ցիչ նե րի կա տա րած աշ խա-
տան քը: « Հե ռա հա ղոր դակց ման գոր ծիք նե րը հաշ վի առ նե-
լով՝ դուք ու նեք ան նա խա դեպ հնա րա վո րութ յուն ներ, որոնք 
թույլ են տա լիս ե րի տա սարդ տարի քում պրպտուն միտքն ու 
հա վակ նութ յուն ներն այն պես ամ փո փել, որ կարճ ժա մա նա-
կում մեծ համ բավ բե րեք ոչ միայն ձեր դպրո ցին, այլև հայ-
րե նի քին»,- նշեց ռեկ տո րը՝ իր հա մոզ մուն քը հայտ նե լով, որ 
հենց այս սե րունդն է կա րո ղա նա լու հաղ թա հա րել քաղց կե ղը, 
ինչ պես նաև շրջա դար ձա յին փո փո խութ յուն ներ բե րե լ կեն-
սա բա նութ յան մեջ՝ զար գաց նե լով տրանսպ լան տա լո գիան:   

« Գե նե տի կա յի նվա ճում ե րը» պա տա նե կան ու սում ա հե-
տա զո տա կան կոն ֆե րան սը նպա տակ ու ներ նպաս տել ա շա-
կերտ նե րի ու սում ա հե տա զո տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան, 
վեր լու ծա կան մտքի ձևա վոր մա նը, սեր մա նել հե տաքրք-
րութ յուն գի տութ յան նկատ մամբ, այդ թվում՝ ա ջակ ցել 
ա շա կերտ նե րի նա խա ձեռ նո ղա կան հմտութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը:

Ն շենք, որ մինչ կոն ֆե րան սի մեկ նար կը « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը ԵՊԲՀ նա խաս րա հում, 
տար բեր տա ղա վար նե րում կոն ֆե րան սի հյու րե րին ներ-
կա յաց րին քի միա կան հե տաքրք րա շարժ փոր ձեր, ինչ պես 
նաև ի րենց կա տա րած հե տա զո տութ յուն նե րը՝ ցու ցադ րե-
լով ստա ցած գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն նե րը:

«ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ».

ՊԱՏԱՆԵԿԱՆԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Կրթություն



Ձ ևա վոր ված ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ անց կաց վեց 
օ լիմ պիա դա, ո րին մաս նակ ցե ցին օ պե րա տիվ վի րա-
բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ու սա նո ղա-
կան գի տա կան խմբա կի ան դամ ե րը:

Ժ յու րիի կազ մում էին ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին-
տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ի րի նա 
 Մալ խաս յա նը, վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, 
վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար  Սու րեն Ս տե-
փան յա նը, վնաս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար մեն Այ վազ յա նը, սի մու լա ցիոն 
կենտ րո նի ղե կա վար  Սու րեն  Հով հան նիս յա նը, ՀՀ ՊՆ 
կենտ րո նա կան կլի նի կա կան հոս պի տա լի ընդ հա նուր 
և  լա պա րաս կո պիկ վի րա բու ժութ յան բաժ նի վա րիչ 
Ս ևակ  Շահ բազ յա նը, ԵՊԲՀ ուս խորհր դի ան դամ Ս յու-
զի  Սի մոն յա նը:

Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա-
տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն  Օր դու յա նը ող ջու նեց 
ժյու րիի ան դամ ե րին և հ յու րե րին, մաս նա կից նե րին 
մաղ թեց հա ջո ղութ յուն ներ՝ շեշ տե լով, որ բժշկի հա մար 
ան չափ կար ևոր են ոչ միայն գի տե լիք նե րը, գործ նա-
կան հմտութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը, այլև՝ ակ-
տի վութ յու նը նման մրցույթ նե րում:

Այ նու հետև ու սա նող նե րը, ո րոնք բա ժան վել էին 
թի մե րի, ներ կա յաց րին տե սան յու թեր, ո րոն ցում ար-
տա ցոլ ված էին հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յան, պրակ-
տի կան, ինչ պես նաև դրվագ ներ՝ հա մա տեղ աշ խա-
տանք նե րից:

 Տե սան յու թե րի ցու ցադ րու մից հե տո յու րա քանչ յուր 
թիմ պա տաս խա նեց մաս նա գի տա կան տար բեր հար-
ցե րի՝ ստա նա լով միա վոր ներ:

Մր ցույ թի մյուս փու լը մաս նա գի տա կան կա րո ղութ-
յուն նե րի ցու ցադ րութ յունն էր: Ու սա նող ներն ի րենց 
պետք է դրսևորեին ինչ պես վի րա հա տա րա նում՝ 
փորձե լով ա րագ վի րա կա պել, կա րել, ցույց տալ այլ 
մաս նա գի տա կան հմտութ յուն ներ. միակ պայ մա նը 
ա րա գութ յունն էր, ի հար կե,  չմո ռա նա լով կա տար ման 
ճիշտ ըն թաց քի մա սին:

Ժ յու րի ան դամ երն ու շիու շով հետ ևե ցին օ լիմ պիա-
դա յի ողջ ըն թաց քին, կա տար ված աշ խա տանք նե րին՝ 
ա նա չա ռո րեն գնա հա տե լով յու րա քանչ յուր թի մի աշ-
խա տանք ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը՝ շեշ տե լով  նրանց 
ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն նե րը:

ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ՝ՕՊԵՐԱՏԻՎ

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԵՎ

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆ

ԽՄԲԱԿԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻՄԻՋԵՎ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն օ րերս ըն դու նեց 
Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան  Գի լան նա հան գի 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի պատ վի րա-
կութ յա նը` հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Շահ րոխ 
 Յու սեֆ զա դեի գլխա վո րութ յամբ: Ող ջու նե լով պատ վի րա-
կութ յան ան դամ ե րին՝ նա ընդգծեց, որ այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րն ավելի են ամ-
րապնդ վում:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը կար ևո րեց ինչ պես կրթա կան, այն պես էլ 
գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ պատ րաս տա կա մութ-
յուն հայտ նե լով հա մա ձայ նութ յան հու շա գիր ստո րագ րել,  
որը գործ նա կա նում կյան քի կկոչ վի, և  մի շարք կար ևոր 
ծրագ րեր կի րա կա նաց վեն ՝ ի նպաստ եր կու երկր նե րի:

 Հա յաս տա նում Ի րա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
 Սե յեդ  Քա զեմ  Սաջ ջա դը, ներ կա յաց նե լով պատ վի րա կութ-
յան ան դամ ե րին, հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռի թով նշեց. 
« Հույս ու նեմ, որ այս հան դի պու մը խթան կհան դի սա նա թե՛ 

ու սա նող նե րի, թե՛ դա սա խոս նե րի փո խա-
նակ ման հա մար, ինչ պես նաև մե ծա պես 
կնպաս տի հի վան դա նո ցա յին հա մա կար-
գի հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռու մով»:

 Գի լան նա հան գի բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 
 Շահ րոխ  Յու սեֆ զա դեն ներ կա յաց րեց 
հա մալ սա րա նին առնչ վող տե ղե կութ յուն-
ներ՝ անդրադառնալով նաև հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ի րենց տես լա կա նին:

 Նա հույս հայտ նեց, որ մոտ ա պա գա յում 
ԵՊԲՀ դիպ լոմ ե րը կճա նաչ վեն Ի րա նի 
կող մից, և  ա վե լի շատ ու սա նող ներ կգան 
Հա յաս տան ու սում ստա նա լու նպա տա-
կով:

« Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը սկսե լու և 
 խո րաց նե լու հա մար ա ռաջ նա հերթն ու-

սում ա կան հա մա կարգն է, ինչ պես պե տա կան, այն-
պես էլ մաս նա վոր սեկ տո րով: 20 տա րուց ա վե լի 
 կատարում ենք ե րի կա մի փոխ պատ րաս տում, սկսել 
ենք նաև լյար դի փոխ պատ վաս տում ի րա կա նաց նել: 
 Պատ րաս տա կա մութ յուն ենք հայտ նում անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում 24 ժամ վա ըն թաց քում հիվանդին 
հասց նել  Հա յաս տան և  հայ բժիշկ նե րի հետ համատեղ 
փոխ պատ վաս տում ի րա կա նաց նել»,- նշեց Շահ րոխ 
 Յու սեֆ զա դեն:

  Գի լան նա հան գի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ-
սա րա նի ռեկ տորը հա վե լեց՝ որ պես հա մա գոր ծակ ցութ-
յան սկզբնա կան քայլ, պատ րաստ են կազ մա կեր պել 
կար ճա ժամ ետ դա սըն թաց ներ եր կու երկ րների ու սա-
նող նե րի և  մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ՝ այդ պի-
սով խթա նե լով մաս նա կից նե րի կրթա կան մա կար դա կի 
բարձ րաց ումը, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա միմ յանց 
փոր ձից օ գուտ ներ քա ղել:

ԻՐԱՆԻԳԻԼԱՆՆԱՀԱՆԳԻԲԺՇԿԱԿԱՆ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
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Իս րա յե լից ժա մա նած 46 բժիշկ նե րից և 
 տեխ նո լոգ նե րից կազմ ված խումբն այ ցե լեց 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն:  Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով 
հնգօր յա այ ցով  Հա յաս տան ժա մա նած պատ վի րա-
կութ յունն իր մեկ օրն անց կաց րեց տա րա ծաշր ջա-
նում ե զա կի հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նում:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ու միջազգային 
գործունեության և արտաքին կապերի գծով պրո-
ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը ող ջու նե ցին իս րա-
յել ցի մաս նա գետ նե րին, ո րից հե տո  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի  վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի տնօ-
րեն  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի, օ տա րերկ րա ցի նե րի 
ու սուց ման դե կա նա տի դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս-
յա նի և  իս րա յել ցի ու սա նող նե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
խում բը շրջեց վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում, 
ծա նո թա ցավ այս տեղ ներդր ված հե տա զո տա-
կան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին, վեր-
ջին սերն դի սար քա վո րում ե րին, ո րոնց մի ջո ցով 
մաս նա գետ ներն ի րա կա նաց նում են զին վոր նե րի 
ու քա ղա քա ցիա կան հի վանդ նե րի վե րա կանգ նո-
ղա կան բու ժու մը:

Իս րա յե լի  Բիո տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի 
միութ յան նա խա գա հը նշեց, որ  Հա յաս տան կա-
տա րած այ ցի շրջա նա կում մաս նա գետ նե րի խում-
բը ցան կութ յուն է հայտ նել այ ցե լել և  ծա նո թա նալ 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յա նը, քա նի որ  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի հա-
ջո ղութ յուն նե րը հե տաքրք րել են նաև նրանց, 
և  սա կա րող է նոր հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմք 
հան դի սա նալ հայ և  իս րա յել ցի մաս նա գետ նե րի 
հա մար:

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՊԱՇՏՊԱՆԻ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆԸ՝

ԻՍՐԱՅԵԼԻՑԺԱՄԱՆԱԾ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻԵՎՏԵԽՆՈԼՈԳՆԵՐԻ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն-
կա լել էր  Թեհ րա նի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ-
սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:  Պատ վի րա կութ յան այ ցի 
նպա տակն էր ու սում ա սի րել ԵՊԲՀ-ի փորձն ու ու սում ա-
կան ծրագ րե րը՝ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ-
յուն նե րը նա խան շե լու նպա տա կով:

ԵՊԲՀ-ում  Թեհ րա նի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա-
մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հան դի պե ցին ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նին և քննար կե ցին հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հե տա գա ուղ ղութ յուն նե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը, ող ջու նե լով պատ վի րա կութ յան ան-
դամ ե րին, պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց կրթա կան, 
գի տա կան, կլի նի կա կան և մշա կու թա յին ուղ ղութ յուն նե-
րով շա րու նա կել հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագրերը: « Մեր 
բա րե կա մա կան կա պը թույլ է տա լիս շա րու նա կել ան կաշ-
կանդ քննար կում ե րը, կիս վել փոր ձով ու փո խա նա կել 
այն: Ինչ պես հա մալ սա րա նի, այն պես էլ ե րեք հի վան դա-

նոց նե րի դռնե րը բաց են ձեր առջև»,- ա սաց ռեկ տո րը։ 
 Նա նշեց, որ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թիվն այն տեղ 
6 տո կոս է, իսկ մեր հա մալ սա րա նում՝ մոտ 25 տո կոս:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը, ներ կա յաց նե լով 6 ֆա կուլ տետ նե րի 
դե կան նե րին, հա վե լեց, որ պատ րաստ են ի րա կա նաց նել 
փո խա նակ ման ծրագ րեր։  Թեհ րա նի ա տամ ա բու ժութ-
յան դպրո ցի մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի, հա վա-
տար մագր ման և  դա սա կարգ ման ղե կա վար  Մո համ մադ 
Հ.  Նե կու ֆա րը նշեց, որ ԵՊԲՀ-ում ար դեն սկսել են աշ-
խա տանք ներ տա նել: « Մեզ զգում ենք՝ ինչ պես մեր տա-
նը:  Հան դես ենք ե կել դա սա խո սութ յուն նե րով, շրջել և 
 ծա նո թա ցել ենք հա մալ սա րա նի աշ խա տանք նե րին»,-ա-
սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ  Հա յաս տանն ա ռանձ նա հա տուկ 
է ի րենց հա մար, և  ու րախ են հենց մեր երկ րում ի րա կա-
նաց նել մի շարք նա խա ձեռ նութ յուն ներ:

 Թեհ րա նի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րա-
նը, ո րը հիմ ադր վել է 1851թվա կա նին, Ի րա նի հնա գույն 
և  ա մե նա հայտ նի բժշկա կան կենտ րոնն է՝ ազ գա յին ու 

ԹԵՀՐԱՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

ԿՇԱՐՈՒՆԱԿԻՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ
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մի ջազ գա յին մասշ տա բով: Այն, լի նե լով երկ րի ա մե նա-
վար կա նի շա յին հե տա զո տա կան հա մալ սա րան նե րից մե-
կը, ըն դու նում է դի մում եր լա վա գույն բու հե րի ու սա նող-
նե րից:  Հա մալ սա րանն իր մեջ նե րա ռում է նաև Ի րա նի 
բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա յի, դե ղա գոր ծութ յան, վե րա-
կանգ նո ղա կան, դաշ նա կից բժշկա կան գի տութ յուն նե րի, 
հան րա յին ա ռող ջութ յան, բժշկութ յան ա ռա ջա դեմ տեխ-
նո լո գիա նե րի, սննդա յին գի տութ յուն նե րի և  դիե տի կա յի, 
քույ րա կան ու ման կա բար ձա կան խո շո րա գույն դպրոց նե-
րը, այդ թվում՝ վիր տո ւալ դպրո ցը:

ԹԲԳՀ-ի են թա կա յութ յան տակ են գտնվում ա վե լի քան 
հար յուր մաս նա գի տաց ված հե տա զո տա կան կենտ րոն-
ներ, ո րոնք ու սում ա սի րում են գի տութ յունն ու տեխ նո-
լո գիան բժշկութ յան մեջ, ռևմա տո լո գիան, լսո ղա կան, 
մար սո ղա կան հի վան դութ յուն նե րը, մաշ կա յին հի վան-
դութ յուն ներն ու բո րո տութ յու նը, ար յու նա բա նութ յունն ու 
ու ռուց քա բա նութ յու նը, սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե-
րը, էն դոկ րի նո լո գիան և ն յու թա փո խա նա կութ յու նը, վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը, ու րո լո գիան, ի մու նո-
լո գիան, ինչ պես նաև ասթ ման ու ա լեր գիան:

 Վի ճա կագ րա կան վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝  հա-
մալ սա րա նում սո վո րում է 12511 ու սա նող, ո րոն ցից 794-ը՝ 
ար տա սահ ման ցի։ Այս տեղ դա սա վան դում է 1802 դա սա-
խոս:

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ այ ցե լած  Թեհ րա նի բժշկա կան գի տութ-
յուն նե րի հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յան կազ մում 
էին ա տամ ա բու ժութ յան դպրո ցի մի ջազ գա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րի, հա վա տար մագր ման և  դա սա կարգ ման 
ղե կա վար  Մո համ մադ Հ.  Նե կու ֆա րը, քույ րա կան և 
 ման կա բար ձութ յան դպրո ցի մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան բաժ նի ղե կա վար Ար փի  Մա նուկ յա նը, դե-
ղա գոր ծա կան դպրո ցի ար տա քին կա պե րի գծով փոխ-
դե կան  Հա միդ  Ռե զա Ադ հա մին, վե րա կանգ նո ղա կան 
դպրո ցի ար տա քին կա պե րի գծով փոխ դե կան Ա զա դեհ 
 Շադ մեհ րը, ա տամ ա բու ժութ յան դպրո ցի ար տա քին կա-
պե րի գծով փոխ դե կան  Փու յան Ա մի նի շա կի բը, այդ թվում՝ 
բժշկութ յան դպրո ցի հա մայն քա յին բժշկութ յան ամ բիո նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ա զի տա  Խեիլ տա շը:
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Այս տա րին « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի   Սեք սա պա թո լո գիա յի կլի նի կա յի աշ խա տա կից-
նե րի հա մար հո բել յա նա կան է։ Կ լի նի կան  Հա յաս տա նի 
միակ գի տաբժշ կա կան կենտ րոնն է, ո րի աշ խա տա կից-
նե րը կլի նի կա կան գոր ծու նեութ յա նը զու գա հեռ կա տա-
րում են գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ` դրանք տպագ-
րե լով տե ղա կան և  ար տա սահ ման յան գի տագործ նա կան 
հան դես նե րում: Կ լի նի կան հա մալր ված է ար տերկ րում 
վե րա պատ րաստ ված և  գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող 
մաս նա գետ նե րով, ո րոնք բու ժում և  վե րա կանգ նում են 
ան հատ նե րի և  ա մուս նա կան զույ գե րի սե ռա կան ա ռող-
ջութ յու նը:  Սեք սա պա թո լո գիա յի կլի նի կան ու սում ա կան 
բա զա է հան դի սա նում ԵՊԲՀ սեք սա պա թո լո գիա յի ամ-
բիո նի հա մար, որ տեղ ի րա կա նաց վում է հետ դիպ լո մա յին 
կրթութ յուն՝ օր դի նա տու րա, աս պի րան տու րա, հա րա կից 
մաս նա գետ նե րի սեք սա պա թո լո գիա յի ա ռար կա յի ցիկ-
լա յին դա սըն թաց ներ, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում եր:  Մա յի սի 17-ին,  Սեք սապա թո լո գիա յի կլի նի կան 
և  ամ բիո նը,  Սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա-

յի հետ հա մա տեղ նշե ցին կլի նի կա յի տա րե դար ձը: 
 Մի ջո ցառ մա նը ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ կլի-
նի կա յի ղե կա վար, բ.գ.թ. Արսեն Գ րի գոր յա նը: Այ նու-
հետև կլի նի կա յի հիմ ա դիր, պրոֆ. Արամ  Հա կոբ յա նը 
ե լույթ ու նե ցավ ‹‹ԵՊԲՀ սեք սապա թո լո գիա յի անց յա լը, 
ներ կան և  ձեռք բե րում ե րը›› զե կուց մամբ՝ ընդգ ծե լով 
սեք սա պա թո լո գիա յի դե րը և  կար ևո րութ յու նը ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ո լոր տում:  Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին 
նաև ‹‹ Հե րա ցի›› թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
գլխա վոր բժիշկ, պրոֆ. Արեն  Բաբ լում յա նը և գլխավոր 
բժշկի  տե ղա կալ Արմենակ Բ դո յա նը:  Մի ջո ցա ռու մը 
ամ փոփ վեց կլի նի կա յի զար գաց ման և  մի ջազ գա յին 
չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի ա ռա-
ջար կութ յուն նե րով:

 Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կան շարժ վում է ժա մա նա-
կին հա մա հունչ։  Սե ռա կան խան գա րում ե րը բուժ վում 
են ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով և  բարձր արդ յու նա վե-
տութ յամբ։ Կ լի նի կան աշ խա տում է « Սե ռա կան ա ռող-

ջութ յու նը ըն տա նի քի հիմ աս յու նե րից մեկն է» կար գա-
խո սով, քա նի որ ա ռողջ ըն տա նի քը ա մուր պե տութ յան 
գրա վա կանն է։

ՍԵՔՍԱՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻԿԼԻՆԻԿԱՆ

15ՏԱՐԵԿԱՆԷ
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 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տում կա տար վել է 17-ամ յա աղջ կա լյար դի աջ բլթի ամ բող-
ջա կան և  ձախ բլթի մաս նա կի հե ռա ցում:  Վի րա հա տութ յունն 
ի րա կա նաց վել է ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի պրո-
ֆե սոր, վի րա բույժ  Խա չա տուր  Բա դալ յա նի գլխա վո րութ յամբ: 
 Չորս ժամ տևած վի րա հա տութ յան ըն թաց քում բժիշկ ներն ըն-
դա մե նը 150-200 գրամ ար յան կո րուստ ու նե ցան, ին չը, սո վո րա-
բար, հնա րա վոր չի լի նում, քա նի որ այդպի սի վի րա հա տութ-
յուն նե րի ժա մա նակ հի վանդ նե րը մոտ 1-ից 1,5 լիտր ար յուն են 
կորց նում:

 Վի րա բույ ժի խոս քով՝ 17-ամ յա աղջ կա լյար դում ա ռա ջա ցել 
էին թա րա խա յին կիս տոզ գո յա ցութ յուն ներ, ո րոնց չափ ե րը 
հաս նում էին 15-20 սմ -ի: «Աղ ջիկն այժմ հետ վի րա հա տա կան 
փու լում է, իրեն լավ է զգում, լյար դի ձախ բիլ թը նոր մալ աշ խա-
տում է:  Սո վո րա բար նման վի րա հա տութ յուն նե րից 2-3 ա միս 
անց լյարդն՝ ինչ պես չափ ե րով, այն պես էլ ֆունկ ցիո նալ տե-
սանկ յու նից մոտ 80 տո կո սով վե րա կանգն վում է»,-նշեց վի րա-
բույժն՝ ա վե լաց նե լով, որ թա րա խա յին կիս տա նե րի ա ռա ջաց-
ման պատ ճառ նե րը տար բեր են: Օ րի նակ՝ պատ ճառ կա րող են 
հան դի սա նալ ըն տա նի կեն դա նի նե րը. վա րա կը փո խանց վում է 
ստա մոքս, ար յուն և լ յարդ, եր բեմ՝ թո քեր կամ այլ օր գան ներ:

 Վի րա բույ ժը կար ևո րեց հի վան դութ յան վաղ ախ տո րո շու մը՝ 
նման բարդ խնդրից խու սա փե լու հա մար:

ԿԱՏԱՐՎԵԼԷԵՐԻՏԱՍԱՐԴ

ԱՂՋԿԱԼՅԱՐԴԻ

ԲԱՐԴՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կլինիկական



Կր թա կան հա մա կար գում « Ֆի զիո լո գիա» ա ռար կա յի դա-
սա վան դու մը և  այդ բնա գա վա ռում գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի սկիզ բը հա մար վում է 1922 թվա կա նը, երբ Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նում բաց վեց բժշկա կան ֆա կուլ տետ, 
և  այդ ֆա կուլ տե տում հիմ ադր վե ցին կեն դա նի նե րի(վա րիչ Գ. 
 Մու շեղ յան) և  մար դու (Ա.  Հա կոբ յան) ֆի զիո լո գիա յի ամ բիոն-
նե րը։ Այդ տա րի նե րին նշված ամ բիոն նե րի հիմ ա կան գոր-
ծու նեութ յու նը նպա տա կաուղղ ված էր կադ րե րի պատ րաստ-
մա նը, ո րոնք հե տա գա յում ներգ րավ վե ցին հան րա պե տութ յան 
տար բեր կրթօ ջախ նե րում և  լա բա րա տո րիա նե րում։

1923թ -ից ամ բիո նը կոչ վել է նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիոն՝  
հա մար վե լով  Պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի ա ռա ջին ամ բիոն նե րից մե կը։ Ամ բիո նը ղե կա վա րել են 
Ա. Հ.  Հա կոբ յա նը (1923-3622), Գ.Պ.  Մու շեղ յա նը (1936-68թթ), 
Զ.Վ. Գ րի գոր յա նը (1968-84թթ), Դ.Ն.  Խու դա վերդ յա նը (1984- 
ից առ այ սօր)։

Ամ բիո նի ա ռա ջին վա րի չը ե ղել է գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Ա. Հ.  Հա կոբ յա նը, ով ա վար տել է  Բեռ լի նի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը և 1936-60-ա կան թ.թ. ղե կա վա րել 
բժշկա կան ինս տի տու տի նյար դա յին հի վան դութ յուն նե րի ամ-
բիո նը։ Ի դեպ՝ Ա. Հ.  Հա կոբ յա նը այն ե րախ տա վոր նե րից է, 
որոնք մե ծա պես նպաս տել են Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հիմ ադր ման գոր ծին, որ տեղ 
և  հիմ ել է ֆի զիո լո գիա յի ամ բիոնը:  Ի դեպ՝ Եր ևա նում Ա.Հ.  
Հա կոբ յա նը կազ մա կեր պել է նյար դա բա նա կան բա ժան մունք, 
հե տա գա յում՝ կլի նի կա։

Պ րոֆ. Ա.Հ.  Հա կոբ յա նից հե տո ամ բիո նը 32 տա րի ղե կա-
վա րել է ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, դո ցենտ Գ.Պ. 
 Մու շեղ յա նը։  Նա 1927թ. ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը, 1937-ին պաշտ պա նել է 
թեկ նա ծո ւա կան թեզ, հե տա գա յում ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն 
է ու նե ցել Լ. Ա. Օր բե լու ան վան ֆի զիո լո գիա յի գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տի հիմ ադր մա նը, ո րի տնօ րենն է ե ղել 
(հա մա տե ղութ յան կար գով) 1944-50թթ։

Այ նու հետև ամ բիո նը ղե կա վա րել է Վ. Զ.  Գ րի գոր յա-
նը, ում գոր ծու նեութ յան տա րի նե րին ամ բիո նի գի տա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րի հիմ ա կան թե ման ե ղել է 
օր գա նիզ մի տար բեր կեն սա կան պրո ցես նե րի վրա է լեկտ րա-
շո կա յին և  դե ղան յու թա յին ցնցում ե րի ազ դե ցութ յան ու սում-
նա սի րութ յու նը։  Թե մա յի ղե կա վար պրոֆ. Վ. Զ. Գ րի գոր յա-
նի ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել են 15 դոկ տո րա կան և 
 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ։ Պ րոֆ. Վ.Զ. Գ րի գոր-
յա նը նաև քա ղա քա կան ակ տիվ խառն ված քով կազ մա կեր պիչ 
և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ էր, ե ղել է բժշկա կան ինս տի տու տի 
ու սում ա կան մա սի պրո ռեկ տոր, բու ժա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կան, ինս տի տու տի արհ կո մի տեի նա խա գահ, եր կար տա րի-
ներ ղե կա վա րել է բժշկա կան ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան գի-
տա կան ըն կե րութ յան աշ խա տանք նե րը։

Ամ բիո նում եր կար տա րի ներ աշ խա տել և 
 գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րում ի րենց ա վանդն 
են ներդ րել պրոֆ. Է.Ս. Անդ րեաս յա նը, դո ցենտ ներ Տ. Խ. 
Ս տե փան յա նը, Ի.Ա.  Մով սիս յա նը, Ռ. Մ. Ս տե փան յա նը, Է.Ս. 
 Բար սեղ յա նը, Լ.Գ. Գ րի գոր յա նը։

 Ներ կա յումս շա րու նակ վում են ամ բիո նի գի տա ման կա վար-
ժա կան ա վան դույթ նե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը լա վա գույնս 
կազ մա կեր պում է ամ բիո նի եր կա րամ յա վա րիչ, պրոֆ. Դ.Ն. 
 Խու դա վերդ յա նը։

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆ

Դոցենտ Գ.Պ. Մուշեղյանը ուսանողական գիտական 
ընկերության անդամների հետ (1929թ.)

Պրոֆ. Վ.Զ. Գրիգորյանը գործնական
 աշխատանքի ժամանակ (1961թ.)

Դոցենտ Է.Ս. Անդրիասյանը գործնական
 պարապունքի ժամանակ (1952թ.)

Դոցենտ Գ.Պ. Մուշեղյանը և ասիստենտ Է. Ս. 
Անդրիասյանը ուսանողների հետ(1941թ.)

18



Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի կազ մում ստեղծ ված ա ռա ջին ամ բիոն նե րի թվում էր 
ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո-
գիա յի ամ բիո նը։

Ամ բիո նը հիմ ադր վել և  հե տա գա յում ղե կա վար վել է Փ.Ս. 
 Հա կոբ յա նի կող մից, ով  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ էր, ո րը մաս նա գի տա ցել 
էր որ պես պա թո լո գա նա տոմ։ Իր գոր ծու նեութ յան ընթ ցում 
նա հրա տա րա կել է «Ատամ ա բույժ նե րի և  բու ժակ նե րի հա-
մար» ձեռ նար կը և « Մար դու կյան քը մինչև ծնվե լը» գիր քը։

Ամ բիո նի ղե կա վար ման և  կա յաց ման գոր ծում մեծ 
է գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ա.Հ. 
 Բեգ լար յա նի ներդ րու մը, ով 1942թ.  ա վար տել է Եր ևա նի 
բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը, 1963թ. 
 պաշտ պա նել դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն։

Որ պես հմուտ ման կա վարժ և  գիտ նա կան՝ նա իր շուր ջն 
էր հա մախմ բել ե րի տա սարդ  կադ րե րին, կազ մա կեր պել  
մի ջազ գա յին ճա նա չում ստա ցած կո լա գե նա յին հի վան-
դութ յուն նե րի պատ ճա ռա գի տութ յունն ու ձևա ծա գում ու-
սում ա սի րող պրոբ լե մա յին լա բո րա տո րիա։ Ամ րապն դե-
լով կա պը Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի կլի նի կա կան 
ամ բիոն ներ հետ՝ Ա.Հ.  Բեգ լար յա նը հիմ ադ րեց պա թո լոգ-
ա նա տոմ ե րի հայ կա կան դպրո ցը։ Ի նշան ան վա նի գիտ-
նա կա նի հան դեպ ու նե ցած խո րին հար գան քի՝ ամ բիո նում 
տե ղադր վել Ա. Հ.  Բեգ լար յա նի կի սանդ րին։

Այ նու հետև ամ բիո նի հա ջորդ վա րիչ, պրոֆ. Ն. Դ. 
 Վար դա զար յա նի ղե կա վա րոութ յամբ ամ բիո նում շա րու-
նակ վե ցին գի տա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րը՝ նվիր ված 
ռևմա տիկ հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռա գի տութ յան, 
ախ տած նութ յան և ձ ևա բա նութ յան հար ցե րին։ Ն րա կող-
մից հիմ ա վոր վեց ստրեպ տա կո կա յին վա րա կի բակ տե-
րիալ և L-ձևե րի ներհ յուս ված քա յին  օ ջախ նե րի՝ հատ-
կա պես ոսկ րա ծու ծի դե րը ռևմա տիզ մի և ռև մա տոիդ 
արթ րի տի պատ ճա ռա գի տութ յան մեջ։ Ամ բիո նում կա-
տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին ժա մա նա կին զե կուց-
վել են մի ջազ գա յին աս պա րե զում՝ աշ խար հի բազ մա թիվ 
քա ղաք նե րում կա յա ցած պա թո լոգ նե րի, ի մու նո լոգ նե րի և 
բջ ջի կեն սա բա նութ յան հար ցե րին նվիր ված սիմ պո զիում-
նե րում և  գի տա ժո ղովն ե րում։ Այդ տա րի նե րին ամ բիո նի 
վա րիչ, պրո ֆե սոր Ն. Դ.  Վար դա զար յա նը ե ղել է «Ախ տա-
բա նութ յան ար խիվ» հան դե սի խմբագ րա կան խորհր դի և  
ախ տա բան-ա նա տոմ ե րի հա մա միու թե նա կան գի տա կան 
ըն կե րութ յան վար չութ յան ան դամ։  Ներ կա յումս ամ բիո նը 
ղե կա վա րում է բժշկա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Նել լի 
 Գուր գե նի  Խոս տիկ յա նը։ 

Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Դ.Ն. Խուդավերդյանը իր 
աշխատակիցների հետ (1989թ.)

Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Դ.Ն. Խուդավերդյանը իր 
աշխատակիցների հետ(1989թ.)

Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վ.Զ. Գրիգորյանը իր 
աշխատակիցների հետ(1970թ.)
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի կազ մում ստեղծ ված ա ռա ջին ամ բիոն նե րի 
թվում էր ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա-
կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նը։

Ամ բիո նը հիմ ադր վել և  հե տա գա յում ղե կա վար վել է 
Փ.Ս.  Հա կոբ յա նի կող մից, ով  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ էր, ո րը մաս-
նա գի տա ցել էր որ պես պա թո լո գա նա տոմ։ Իր գոր ծու-
նեութ յան ընթ ցում նա հրա տա րա կել է «Ատամ ա բույժ-
նե րի և  բու ժակ նե րի հա մար» ձեռ նար կը և « Մար դու 
կյան քը մինչև ծնվե լը» գիր քը։

Ամ բիո նի ղե կա վար ման և  կա յաց ման գոր ծում մեծ 
է գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ա.Հ. 
 Բեգ լար յա նի ներդ րու մը, ով 1942թ.  ա վար տել է Եր ևա-
նի բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը, 
1963թ.  պաշտ պա նել դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն։

Որ պես հմուտ ման կա վարժ և  գիտ նա կան՝ նա իր 
շուր ջն էր հա մախմ բել ե րի տա սարդ  կադ րե րին, կազ-
մա կեր պել  մի ջազ գա յին ճա նա չում ստա ցած կո լա գե-
նա յին հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռա գի տութ յունն 
ու ձևա ծա գում ու սում ա սի րող պրոբ լե մա յին լա բո-
րա տո րիա։ Ամ րապն դե լով կա պը Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի կլի նի կա կան ամ բիոն ներ հետ՝ Ա.Հ. 
 Բեգ լար յա նը հիմ ադ րեց պա թո լոգ-ա նա տոմ ե րի հայ-
կա կան դպրո ցը։ Ի նշան ան վա նի գիտ նա կա նի հան-
դեպ ու նե ցած խո րին հար գան քի՝ ամ բիո նում տե ղադր-
վել Ա. Հ.  Բեգ լար յա նի կի սանդ րին։

Այ նու հետև ամ բիո նի հա ջորդ վա րիչ, պրոֆ. Ն. Դ. 
 Վար դա զար յա նի ղե կա վա րոութ յամբ ամ բիո նում շա-
րու նակ վե ցին գի տա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րը՝ 
նվիր ված ռևմա տիկ հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռա-
գի տութ յան, ախ տած նութ յան և ձ ևա բա նութ յան հար-
ցե րին։ Ն րա կող մից հիմ ա վոր վեց ստրեպ տա կո կա յին 
վա րա կի բակ տե րիալ և L-ձևե րի ներհ յուս ված քա յին  
օ ջախ նե րի՝ հատ կա պես ոսկ րա ծու ծի դե րը ռևմա-
տիզ մի և ռև մա տոիդ արթ րի տի պատ ճա ռա գի տութ-
յան մեջ։ Ամ բիո նում կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
մա սին ժա մա նա կին զե կուց վել են մի ջազ գա յին աս-
պա րե զում՝ աշ խար հի բազ մա թիվ քա ղաք նե րում կա-
յա ցած պա թո լոգ նե րի, ի մու նո լոգ նե րի և բջ ջի կեն սա-
բա նութ յան հար ցե րին նվիր ված սիմ պո զիում ե րում և 
 գի տա ժո ղովն ե րում։ Այդ տա րի նե րին ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր Ն. Դ.  Վար դա զար յա նը ե ղել է «Ախ տա բա-
նութ յան ար խիվ» հան դե սի խմբագ րա կան խորհր դի և  
ախ տա բան-ա նա տոմ ե րի հա մա միու թե նա կան գի տա-
կան ըն կե րութ յան վար չութ յան ան դամ։  Ներ կա յումս 
ամ բիո նը ղե կա վա րում է բժշկա գի տութ յան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր  Նել լի  Գուր գե նի  Խոս տիկ յա նը։ 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻԵՎ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ

ԱՄԲԻՈՆ

Գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Հայկի 
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-  Պա րոն  Սի սակ յան,  Դուք բու ժում եք մար դու ա մե նա կար ևոր օր-
գան նե րից մե կը, հիմն ա կա նում ի՞նչ գան գատ նե րով են պա ցիենտ նե-
րը  դի մում հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա։

- Սր տա նո թա յին հի վան դութ յուն ներն ա մե նա տա րած վածն են աշ-
խար հում, և  այս առն չութ յամբ խնդիր ներ ու նե ցող պա ցիենտ նե րի դի-
մե լիութ յու նը բա վա կա նին բարձր է։  Դի մող նե րի մի մա սը հոս պի տա-
լաց վում է։  Պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են. ե թե առ կա է սրտանմ ա նի 
սուր ին ֆարկտ կամ հի պեր տեն զիվ կրի զեր, ստրա յին ան բա վա րա-
րութ յան սրա ցում, նաև շնչա ռա կան ան բա վա րա րութ յուն, ե րի կա մա-
յին  ան բա վա րա րութ յամբ ու ղեկց վող սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն-
ներ։  Սա հիմ ա կան  կոն տին գենտն է, որ բու ժօգ նութ յուն է ստա նում 
ստա ցիո նար պայ ման նե րում։ Ինչ վե րա բե րում է ամ բու լա տոր դի մե-

լիութ յա նը, ա պա դրանք այն հի վանդ ներն են, ո րոնք հա ճա խա կի ու նեն 
կրծքա վան դա կի ցա վեր, զար կե րա կա յին  հի պեր տո նիա, ստրա յին ան-
բա վա րա րութ յուն։ Այս դեպ քում  մենք կա րիք ու նենք բուժ ման մո նի տո-
րին գի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև սրտա յին խնդիր նե րի տա րան ջատ-
ման, ե թե որ ևէ այլ պատ ճա ռով է պայ մա նա վոր ված։

- Ո րո՞նք են սրտի հետ կապ ված խնդիր նե րի 
ա ռա ջաց ման ա ռաջ նա յին պատ ճառ նե րը, ո՞ր 
գոր ծոն նե րը կա ռանձ նաց նեիք։ 

- Սր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը տա րաբ-
նույթ են:  Ա նո թա յին պատ ճառ նե րը  ա ռա ջա նում 
են ա թե րոսկ լե րո զից, ո րը նպաս տում է հի պեր տո-
նիա յին, սրտի կո րո նար հի վան դութ յա նը, սիր տը 
սնող զար կե րակ նե րի նե ղաց մա նը և  ար յու նա մա-
տա կա րար ման խան գար մա նը, և դ րանք կա րող 
են նպաս տել սրտամ ա նի ին ֆարկ տին, զար կե-
րա կա յին  հի պեր տո նիա յին, սրտա յին ան բա վա-
րա րութ յան զար գաց մա նը, սրանք  հիմ ա կան մեծ 
տո կոսն են կազ մում սրտա նո թա յին հի վան դութ-
յուն նե րի։

- Ամ բողջ աշ խար հում  զար կե րա կա յին հի պեր-
տեն զիան շա րու նա կում է մնալ  սրտա նո թա յին 
հիմն ա կան պա թո լո գիան. հա մա ձայն վի ճա կագ-

ԱՌՈՂՋԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ՝

ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒԱՌԱՋՆԱՅԻՆ

ՊԱՅՄԱՆ

Ամ բողջ աշ խար հում հի վան դա ցութ յան և  մա հա ցութ յան 
ցու ցա նիշ ե րով սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն ներն ա ռա ջին 
տե ղում են:  Գաղտ նիք չէ, որ կան խար գել ման աշ խա տանք-
նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր է նվա զեց նել հի վան դա ցութ յան 
և  մա հա ցութ յան թի վը։ Սր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ պայ քարն ու պա ցիենտ նե րի բու ժու մը « Հե րա ցի»  թիվ 1 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ ան հե տաձ գե-
լի սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա մա յակ  Սի սակ յա նի 
ա մե նօր յա ու շադ րութ յան կենտ րո նում է։ Պ րո ֆե սո րի հետ 
զրու ցել ենք հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի կար ևո րութ-
յան և  այլ թե մա նե րի շուրջ։
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րութ յան՝ ողջ աշ խար հում 950 մի լիոն մարդ ախ տա հար ված է այս հի-
վան դութ յամբ:  Հի վան դա ցութ յան ինչ պի սի՞ պատ կեր է հա մալ սա-
րա նա կան կլի նի կա յում, և  ինչ պե՞ս խոր հուրդ կտաք պայ քա րել այս 
խնդրի դեմ, կան խար գե լել և  վե րահս կել այն։

- Ա յո, երկ րագն դի բնա չութ յան մոտ 20 տո կո սը տա ռա պում է հի պեր-
տեն զիվ հի վան դութ յամբ, այսպիսի հի վանդ նե րը մեծ թիվ են կազ մում 
նաև հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում։  Հի պեր տո նիկ հի վանդ նե րի հա-
մար, ի հար կե, ա ռա վել քան կար ևոր է կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե-
րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնց թվում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պին հետ ևե լը,  
քա շի վե րահս կու մը, ա ղի սահ մա նա փա կու մը, սա կա վա շար ժութ յան 
դեմ պայ քա րը, ծխա խո տից հրա ժար վե լը։ Այ սինքն՝ խու սա փե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ է  ֆի զի կա պես ակ տիվ կյանք վա րել, և, 
ե թե հնա րա վոր է՝ խու սա փել սթրես նե րից։  Ս րանք հիմ-
նա կան կար ևոր խոր հուրդ ներն են,  ո րոնց պետք է հետ-
ևեն ինչ պես հի պեր տո նիկ խնդիր ներ ուն ցող ներն, այն-
պես էլ՝ յու րա քանչ յուր մարդ։

-  Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում առ կա՞ են արդ յոք 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի հետ առնչ վող խնդիր նե րի 
ախ տո րոշ ման և  բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա-
նա կա կից սար քա վո րումն եր։

- Ախ տո րոշ ման տե սա կե տից  հա մալ սա րա նա կան կլի-
նի կան ա ռա ջա տարն է հան րա պե տութ յու նում։ Այս տեղ 
առ կա են սր տա նո թա յին հա մա կար գը գնա հա տող գրե թե 
բո լոր ժա մա նա կա կից մե թոդ ները։ Սկ սած է լեկտ րասր-
տագ րութ յու նից մինչև սրտի մագ նի սա ռե զո նան սա յին  
տո մոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յու նը հա սա նե լի է հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա յում։ Ինչ պես նաև առ կա են  բուժ-
ման  (բա ցի սրտա յին վի րա բու ժութ յու նից) գրե թե բո լոր 
կի րառ վող մե թոդ նե րը։

-Եր կար տա րի նե րի մաս նա գի տա կան փոր ձը վստա-
հա բար հնա րա վո րութ յուն կտա  Ձեզ գնա հա տել՝ արդ յո՞ք հնա րա վոր 
է ճիշտ կեն սա կեր պի շնոր հիվ ու նե նալ ա ռողջ սիրտ, առ հա սա րակ՝ 
կա՞ նման հաս կա ցութ յուն, ի՞նչ խոր հուրդ կտաք բնակ չութ յա նը սիրտն 
ա ռողջ պա հե լու հա մար։

-Այս տեղ չեմ զլա նա ևս  մեկ ան գամ կար ևո րել սա կա վա շար ժութ-
յան դեմ պայ քա րը, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը, քայ լե լու, շարժ վե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը, ծխա խո տից հրա ժար վե-
լը,  ո րոնք կար ևոր գրա վա կան ներ են, որ պես զի 
խու սա փենք սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե-
րի ա ռա ջա ցու մից։ Սթ րես նե րը  նույն պես նպաս-
տում են ա նոթ նե րի զար կե րա կա յին հա մա կար-
գի վնաս մա նը և  ա թե րոսկ լե րո զի զար գաց մա նը։ 
Ծ խա խո տից խու սա փելն, ինչ պես նաև սննդա-
կարգին հետ ևե լը ևս  ա ռողջ մա լու կար ևոր  նա-
խա պայ ման ներ են։   Բարձր յու ղայ նութ յամբ, խո-
լես տե րին պա րու նա կող սնուն դը նպաս տում է 
ա թե րոսկ լե րո զի զար գաց մա նը: Ա մեն մի գոր ծոն 
իր դերն ու նի, և  ե թե ան ձի մոտ հան դի պում են 
ե րեք և  ա վե լի գոր ծոն ներ, ար դեն  բարձր է հա-
վա նա կա նութ յու նը, որ սրտա նո թա յին հի վան-
դութ յուն զար գա նա։   Կան սրտա յին հի վան դութ-
յուն ներ,  ո րոնք  կախ ված չեն  ապ րե լա կեր պից, 
բայց դրանց տո կո սը փոքր է։ Դ րանք  բոր բո քա-
յին, սրտամ ան նե րի փա կան նե րի ո րոշ բնա ծին 
հի վան դութ յուն ներն են, ո րոնք սա կայն ա ռա վել 
ցածր տո կոս են կազ մում։

- Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
 

Պատ րաս տե ցին  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ
 ԵՎ ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱ ՆԸ

Հարցազրույց



 Մա յիս յան ե ռա տո նի կա պակ ցութ յամբ է մեր զրույ ցը 
ԵՊԲՀ կուր սանտ  Սե նիկ  Մա տին յա նի հետ, ով սե փա-
կան օ րի նա կով ա պա ցու ցում է, թե ինչ պես կա րե լի է 
հա մա տե ղել գի տութ յու նը՝ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հետ։  Կուր սանտ Ս.  Մա տին յա նը զո րա կոչ վել է ա միս-
ներ ա ռաջ և  ընտ րել պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ-
յան ա ռա ջար կած այ լընտ րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե-
րից մե կը։

«Ա միս ներ ա ռաջ զո րա կոչ վել եմ  Հա յոց բա նակ։ 
 Քա նի որ մենք ար դեն ու նենք  բժշկի ո րա կա վո րում, 
իսկ կրթութ յան ըն թաց քում ան ցել ենք ռազ մա կան 
պատ րաս տութ յուն, պաշտ պա նութ յան նա խա րա րա-
րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն տվեց մեզ մեկ տա րի 
սո վո րել ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ին-
տեր նա տու րա յում, ո րից հե տո կստա նանք բուժ ծա ռա-
յութ յան սպա յի կո չում և կ մեկ նենք ՀՀ  Զին ված ու ժեր՝ 
եր կամ յա ծա ռա յութ յան։  Մոտ մեկ ա միս անհ րա ժեշտ 
պատ րաս տութ յուն ստա նա լուց հե տո վե րա դար ձել 

ենք հա րա զատ բուհ և  շա րու նա կում 
ենք ու սում ա ռութ յունն այս տեղ»,- 
պատ մում է Ս.  Մա տին յա նը։

Օր վա սկիզ բը սո վո րող-ծա ռա յող-
ներն անց կաց նում են հի վան դա նո ցա-
յին օ ղա կում և ս տա նում հե տա գա յում 
զո րա մա սում բուժ ծա ռա յութ յու նը կազ-
մա կեր պե լու անհ րա ժեշտ հմտութ յուն-
ներ։  Օր վա երկ րորդ կե սը  Սե նի կը 
նվի րում է գի տա կան գոր ծու նեութ յա-
նը։ ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա-
տո րիա յում գոր ծըն կեր նե րի հետ աշ-
խա տում է կաթ վա ծի կեն դա նա կան 
մո դե լի ստաց ման, ինչ պես նաև՝ բուժ-
ման ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թոդ նե-
րի ո րոն ման ուղ ղութ յամբ։

«Ի դեպ, այս տա րի պա տիվ ու նե ցա 
հա մալ սա րա նա կան թի մի կազ մում 
մաս նակ ցել  Հո րի զոն 2020 Twinning 
ծրագ րին դի մե լու գոր ծըն թա ցին և, 
ինչ պես գի տեք, ԵՊԲՀ-ն  բա վա կա նին 
բարձր միա վոր նե րով հաղ թեց եվ րո-
պա կան ա մե նա հե ղի նա կա վոր գի-

տա կան մրցույթ նե րից մե կը։ Այս կոն տեքս տում՝ որ պես 
թի մի ա մե նաե րի տա սարդ ան դամ, կցան կա նա յի շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նել հա մալ սա րա նին՝ ինձ թի մում 
ընդգր կե լու և  այդ պի սի պա տաս խա նատ վութ յուն վստա-
հե լու հա մար»,- ա սում է աս պի րան տը։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՆՈՐՈՎԻ

ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵՑ
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Ն րա գնա հատ մամբ՝ զին վո րա կան կյան քը բա վա-
կա նին հե տաքր քիր է անց նում, ա մեն շա բաթ բա ցի 
մաս նա գի տա կան  ցիկ լա յին ա ռար կա նե րից  շա րա-
յին պատ րաս տութ յան պար տա դիր դա սըն թա ցին էլ 
ա վե լի են հմտա նում զին վո րա կան գոր ծում։

« Սո վո րում ենք այս բնա գա վա ռում այդ քան անհ-
րա ժեշտ հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ա ռա վել 
նպա տա կաուղղ ված մե թոդ նե րի կի րառ ման անհ րա-
ժեշտ հմտութ յուն ներ»,-ման րա մաս նում է  Սե նի կը։

 Զին վո րա կան պարտ քը կա տա րե լուց հե տո  շա րու-
նա կե լու է բժշկի և  գիտ նա կա նի աշ խա տան քը։ Այժմ 
ծա ռա յութ յա նը զու գա հեռ հան դի սա նում է նաև ԵՊԲՀ 
« Կեն սա քի միա» մաս նա գի տա կան դա սի չով հե ռա կա 
աս պի րանտ։ Աշ խա տան քի ըն թաց քում գիտ նա կան-
նե րի թի մը փորձ է ա նե լու ու սում ա սի րել կաթ վա ծի 
հետ ևան քով ու ղե ղում մեկ նար կող պաշտ պա նա կան 
գոր ծըն թաց նե րից մե կը։ Ե րի տա սարդ նե րը կարճ ժա-
մա նակ ա ռաջ « Ձեռ նար կութ յուն նե րի ին կու բա տոր» 
հիմ ադ րա մի և PMI Science-ի հա մա տեղ հայ տա րա-
րած աս պի րան տա կան դրա մաշ նոր հի հաղ թող ճա-
նաչ վե ցին, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա էա կա նո րեն 
բա րե լավել կաթ վա ծի ուղ ղութ յամբ կա տար վող հե-
տա զո տա կան աշ խա տան քը։

« Հայ րե նի քը սկսվում է սահ ման նե րից, և 
 յու րա քանչ յուրս մեր մեջ պետք է բա նաձ ևենք այն։ Եվ 
սա հատ կա պես կար ևոր է նո րա կո չի կի հա մար, ով 
օ րեր հե տո կդառ նա մեր անվ տան գութ յան ե րաշ խա-
վո րը»,- զրույ ցի վեր ջում ընդգ ծում է  Սե նի կը՝ հա վե լե-
լով, որ միայն ՀՀ  Զին ված ու ժեր ծա ռա յութ յան անց-
նե լիս  ի րա պես հաս կա ցավ այդ պար տա կա նութ յան 
օր հա սա կան պա հան ջը և  նո րո վի վե րաի մաս տա վո-
րեց իր ար դեն երկ րորդ՝  զին վո րի հա մազ գես տով 
տրված եր դու մը։
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Ար ցախ յան պա տե րազ մին իր մաս նակ ցութ յան մա սին Ար-
մի նա  Նալ բանդ յա նը խո սել չի սի րում:  Հար ցե րի մի ջո ցով փոր-
ձում ենք «գաղտ նա զեր ծել» բժշկու հու կյան քի կար ևոր այդ 
փու լի ման րա մաս նե րը: Աշ խա տում է «Ար մե նիա» բժշկա կան 
կենտ րո նում, վի րա բույժ է: Երբ գնա ցինք նրա հետ հար ցազ-
րույ ցի, հեր թա պահում էր: Զ րույ ցը պար բե րա բար ընդ հատ-
վում էր. բժշկու հին ա նընդ հատ կա պի մեջ էր հի վանդ նե րի 
հետ: Ար մի նա  Նալ բանդ յա նը կա մա վոր է մեկ նել Ար ցախ: 
«Ա մու սինս  Շա հում յա նում էր: Երբ հարց դրվեց հետ վերց նել 
 Շա հում յա նը, վճռե ցի ես էլ ա մուս նուս հետ գնամ այն տեղ»: 
Ա մուս նու՝ Ար տակ  Խա չատր յա նի հետ սո վո րել են Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում: Պ սա կադ րութ յու նը դեկ տեմ բե րին էր, ըն դա մե նը մի 
քա նի ա միս անց՝ ապ րի լի 17-ին, ա մու սի նը զոհ վում է:

Ա մուս նա ցել են աս պի րան տու րա ըն դուն վե լուց հե տո՝ 1992 
-ին:  1993 թ. մար տին, Ար տա կը մեկ նել էր Վ լա դի կավ կազ՝ ձնա-
կույ տի տակ մա ցած մարդ կանց փրկե լու:  Վե րա դառ նա լուց 
հե տո կնոջն ա սել էր, թե քա ղա քում պա տա հա բար հան դի-
պել է գե նե րալ-մա յոր  Սեր գեյ  Չալ յա նին, որից տեղեկացել 
էր՝ պատ րաստ վում են հար ձա կում գոր ծել  Շա հում յա նի վրա, 
և  ի րենց  բժշիկ է պետք: «1993 թվա կա նի ապ րի լին ա մուս-
նուս հե տ ուղ ղա թի ռով գնա ցինք  Մար տա կերտ, հան դի պե-
ցինք  Շա հեն  Մեղր յա նին, խո սե ցինք նրա հետ: Ա սաց, որ 
բուժ սար քա վո րում ե րի կա րիք կա:  Վե րա դար ձա Եր ևան՝ 
այդ սար քերն այն տեղ ու ղար կե լու հա մար: Ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րութ յան օգ նութ յամբ Ե ղա կե րում պետք է հիմ-
ներ դաշ տա յին հոս պի տալ, ևս  մեկ պա հուս տա յին հոս պի տալ՝ 
Ար տա տա փում»: Հ րա մա նա տար  Շա հեն  Մեղր յա նին և ն րա 
զի նա կից նե րին Եր ևան տա նող ուղ ղա թի ռը խփվեց Եղ նիկ-
նե րում: «Երբ զան գե ցի՝ հարց նե լու՝ ե կել են, թե ոչ, ինձ խա-
բե ցին, ա սա ցին՝ դեռ ոչ, չեն ե կել: Ա սել էին, թե ուղ ղա թի ռը 
վայ րէջք է կա տա րել Ս տե փա նա կեր տում, չա սա ցին, որ ուղ-
ղա թի ռը խփել են»,-պատ մում է Ար մի նա  Նալ բանդ յա նը: 
 Պա տա հա րի մա սին բժշկու հին ի մա նում է ա վե լի ուշ: «Բ ժիշկ 
 Նո րի կը, որ Ար տա կի հետ  Շա հում յա նում էին լի նում, ա սաց, 
որ ուղ ղա թի ռը խփել են, և  անհ րա ժեշտ է գնալ մար մին նե րը 
ճա նա չե լու»: Ա մուս նու մահ վան 40 օ րը լրա նա լուց հե տո Ար մի-

նան ո րո շեց վե րա դառ նալ Ե ղա կեր՝ օգ նե լու 
վի րա վոր տղա նե րին: «1993 թ. հու լի սին ե կա 
Եր ևան, հոս պի տա լը տեղափոխեցի»:  Չէի՞ք 
վա խե նում հար ցին՝ Արմի  նա  Նալ բանդ յանն 
ար ձա գան քում է ժպի տով: « Դուք հի մա կա-
րող է դուրս գաք, Աստ ված մի ա րաս ցե, ավ-
տո պա տա հար լի նի, ծա ռը ջարդ վի...ար դեն 
չգի տեմ՝ վախ կար, չկար։ Բժիշկ էր պետք, 
ես գնա ցի:  Պա տե րազ մը պա տե րազմ է, եր-
ևի պար զա պես սո վո րում ես, ինձ հա մար 
դար ձել էր ա ռօր յա»: Բժշ կու հին պատ մում 
է, որ թեթև վնաս վածք նե րին ու շադ րութ-
յուն չէին դարձ նում, թեթև վի րա կա պվում 
և մեկ նում էին դիր քեր: «Սկս վում էր ար յու-
նա հո սութ յուն, իջ նում էին, դա դա րեց նում 
էի, է լի բարձ րա նում էին։ Ջղայ նա նում էի, 
նստեց նում, կա պում էի, ա սում էի՝ պետք է 
մաս այս տեղ և  վերջ»,-ժպի տով վեր հի շում 
է բժշկու հին:  Պատ մում է, որ ճա նա պար հը 
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փակ լի նե լու պատ ճա ռով դաշ տա յին հոս պի տա լում նույ նիսկ 
կույ րաղ քի վի րա հա տութ յուն են ա րել: Ար մի նա  Նալ բանդ յա նը 
զենք է կրել, բայց եր բեք չի կրա կել, հի շում է զի նա կից ըն կեր-
նե րին՝ բժշկա կա նի ու սա նող նե րին: « Վա հիկ Բաղ դա սար յա նը 
6-րդ  կուր սում էր, զոհ վեց ա վար տա կան քննութ յու նից մի քա նի 
օր ա ռաջ:  Վի րա բույժ Գ ևոր գը, որ հի մա աշ խա տում է Եր ևա-
նի բուժ կենտ րոն նե րից մե կում, Ա բոն ար տա սահ մա նում հո գե-
բույժ է, Սմ բատ  Ջա մալ յա նը  Դա նիա յում սրտա բան է, Մ հե րը՝ 
ռեա նի մա տո լոգ, Տիգ րան ու նեինք, ցա վոք, տե ղե կութ յուն չու-
նեմ՝ հի մա որ տեղ է»,-կա րո տով հի շում է բժշկու հին: Տխ րում է, 
երբ հի շում է, որ պա տե րազ մը հաղ թած զի նա կից ներն ար ժա նի 
գնա հա տա կանի չեն արժանացել: Գոր ծըն կեր նե րը դրվա տան-
քով են խո սում բժշկու հու մա սին: Վի րա բույժ Ար մեն Ա շոտ յանն 
ա ռա ջինն ընդգ ծում է Ար մի նա Նալ բանդ յա նի բարձր մարդ կա-
յին հատ կա նիշե րը: «Եր կար տա րի ներ աշ խա տում եմ Ար մի-
նա Ռո բեր տովն ա յի հետ: Նրան մի քա նի բա ռով բնու թագ րելը 
դժվար է:  Նա անձ նու րացությամբ է նվիր ված իր գոր ծին: Կ յան-
քը չի խնա յում հի վան դի հա մար: Երբ 1998 թվա կա նին պա տիվ 
ու նե ցա բժշկու հու հետ ծա նո թա նա լու, ա ռա ջի նը, որ ինձ ա սաց. 
կար ևոր չէ՝ լավ բժիշկ կդառ նաս, թե ոչ, կար ևո րը՝ լավ մարդ լի-
նես... Այս պատգամը միշտ հի շում եմ: Անն կա րագ րե լի բա րի է, 
հո գա տար բո լո րի՝ գոր ծըն կեր նե րի, հա րա զատ նե րի, հի վանդ-
նե րի հա մար»: Մեր զրույցի ընթացքում բժշ կու հին անընդ-
հատ ներ սու դուրս է ա նում, երբ լսում իր մա սին գոր ծըն կե րոջ 
գովասանական խոս քը, ընդ հա տում է, չի թող նում շա րու նա կել:
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Շրջանավարտներ



Ա պա գա բժիշկ նե րը ԵՊԲՀ-ում կազ մա կեր պել 
էին մի ջո ցա ռում ՝ նվիր ված մա յիս յան ե ռա տո նին և 
 պա րի մի ջազ գա յին օր վան:

Ծ րա գի րն ընդգր կում էր ոչ միայն ազ գա յին եր գե-
րի ու պա րե րի կա տա րու մը, այլև պա րե րի ու սու ցու-
մը, ո րի շնոր հիվ մա յիս յան ե ռա տո նի հաղ թա կան 
շուն չը փո խանց վեց ներ կա նե րին:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մը, ու սա նող նե րը, ինչ պես նաև 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րո նում բուժ վող զին վոր նե րը՝ նախ քան ծրագ րի մեկ-
նար կը, մեկ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին  Հայ րե նի քի 
հա մար զոհ ված նե րի հի շա տա կը: 

Այ նու հետև ու սա նող նե րը, այդ թվում նաև տար-
բեր ազ գե րի ա պա գա բժիշկ ներ, հան դես ե կան հայ-
կա կան ազ գա յին եր գե րով, պա րե րով, աս մուն քով:

ՄԱՅԻՍՅԱՆԵՌԱՏՈՆԻՆՆՎԻՐՎԱԾ
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի «Մ շա կույթ 
և  ա զատ ժա մանց» հանձ նա ժո ղո վի « Դի մակ ներ» 
թա տե րա կան ա կում բը հան դես ե կավ իր նոր՝ 
« Մար դաս պա՞ն եմ» պիե սով:

 Լեփ-լե ցուն դահ լի ճը ծա փող ջույն նե րով դի մա վո-
րեց ա կում բի ան դամ ե րին:   Պերճ  Զեյ թունց յա նի 
«Ոտ քի՛, դա տա րանն է գա լիս» դրա մա յի հի ման 
վրա բե մադր ված ներ կա յաց ման սյու ժեն 1921 թվա-
կա նի մար տի 15-ին  ե րիտ թուր քե րի ներ քին գոր ծե-
րի նա խա րար և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան գլխա-
վոր կազ մա կեր պիչ  Թա լեաթ փա շա յին  Բեռ լի նում 
գնդա կա հա րած վրի ժա ռու  Սո ղո մոն  Թեհ լեր յա նի 
դա տա վա րութ յունն էր, որ տեղ  Թեհ լեր յանն ար դա-
րաց վեց:

Ն շենք, որ « Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում-
բը կշա րու նա կի հան դի սա տե սին ներ կա յա նալ նոր 
ե լույթ նե րով: 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ՝ՆՎԻՐՎԱԾՄԵԾ

ԵՂԵՌՆԻ104-ՐԴՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

Մշակույթ



  Հա յաս տա նի նկա րիչ նե րի միութ յու նում մա յի սի 13- 
18-ը կայացած՝  «Ա րա րում են բժիշկ-գե ղան կա րիչ Ա րամ 
 Շա վերդ յա նի կո լե գա նե րը, զար միկ նե րը և  հա մերկ րա ցի նե րը» 
խո րագ րով  ցու ցա հան դե սը ներ կա յաց նում էր հայ բժիշկ նե րի 
աշ խա տանք նե րը:

Ն շենք, որ Ա րամ  Շահ վերդ յա նը  1936-1937 թթ. ե ղել է ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր, ով աչ քի է ըն կել ոչ միայն բժշկա գի տութ յան ո լոր-
տում իր բազ մամ յա փոր ձով ու մաս նա գի տա կան կա րո ղութ-
յուն նե րով, այլև ստեղ ծա գոր ծե լու ձիր քով:

 Ցու ցա հան դե սի բաց ման ա րա րո ղութ յան ժա մա-
նակ մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ,  մաշ կա բա նութ յան և 
 սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Գա գիկ 
 Շահ վերդ յա նը նշեց. «ՈՒրախ եմ,  որ ար վես տով շա րու նա-
կում են հե տաքրքր վել շա տե րը, իսկ կազ մա կեր պե լու նպա-
տա կը  մե ծա րելն ու  բժիշկ նե րի տա ղան դն ի ցույց դնելն է»:

 Ցու ցա հան դե սը նվիր ված է հա յոց մե ծե-
րի՝  Հով հան նես  Թու ման յա նի և  Կո մի տա սի  հո բել յան նե րին: 

 Հա մերգ, ներ կա յա ցում, ըն թեր ցում եր. այս ստեղ ծա գոր-
ծա կան մթնո լոր տում ոչ միայն ար դեն մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան մեջ հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած բժիշկ նե-
րի, այլև ու սա նող նե րի ինչ պես նաև այլ մաս նա գի տութ-
յան տեր մարդ կանց աշ խա տանք ներ էին ընդգրկ ված:

 Ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից թվարկ-
ման են ար ժա նի ԵՊԲՀ դա սա խոս  Հով հան նես 
 Հով հան նիս յա նի, օր դի նա տոր ներ Մ հեր  Սարգս յա նի, 
 Լու սի նե  Սա հակ յա նի և  շա տե րի աշ խա տանք նե րը, ո րոնք 
մաս նա գի տական հա գե ցած աշ խա տան քա յին գրա ֆիկ 
ու նե նա լով հան դերձ՝ հասց նում են տար բեր գույ նե րի մի-
ջո ցով կտա վին փո խան ցել ի րենց ապ րում երն ու զգա-
ցո ղութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են ոչ միայն մաս-
նա գի տութ յան հետ առնչ վե լիս, այլև կյան քի տար բեր 
փու լե րում տե սա ծից ու լսա ծից,  մարդ կանց հետ շփու-
մից:

Աշ խա տանք նե րի ժան րե րը տար բեր էին` դի ման-
կար , բնան կար , գծան կար  և  այլն:  Կար ևորն այն է, որ 
ա մեն ինչ ար ված էր սի րով:

ՀԱՅԲԺԻՇԿՆԵՐԻԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՀԵՐԹԱԿԱՆՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ

30



 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի 20-րդ  հան րա պե տա կան ու սում ա մար զա կան խա-
ղե րի ծրագ րով անց կաց վող բաս կետ բո լի տղա նե րի ա ռաջ նութ յան 
մրցում ե րին մաս նակ ցում էր նաև Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը։

Մր ցում ե րին մաս նակ ցում էին ՀՀ բու հե րի լա վա գույն հա վա քա կան 
թի մե րը, ո րոնք բա ժան վել էին 2 են թախմ բե րի։ Ըստ կա նո նադ րութ յան՝ 
են թախմ բե րում 1-ին, 2-րդ  տե ղեր գրա ված թի մե րը պետք է շա րու նա-
կեին պայ քա րը մրցա նա կա յին տե ղեր գրա վե լու հա մար։

 Մեր տղա նե րը նախ հաղ թե ցին  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա-
րա նի հա վա քա կան թի մին։  Հատ կա պես հի շար ժան էր  մեր տղա նե րի 
հան դի պու մը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի հա-
վա քա կա նի հետ։ Այդ խաղն ա վարտ վեց մեր տղա նե րի փայ լուն հաղ-
թա նա կաով, և ն րանք, գրա վե լով ի րենց են թախմ բում ա ռա ջին տե ղը՝  
դուրս ե կան կի սաեզ րա փա կիչ։ Այդ փու լում մեր տղա նե րը գե ղե ցիկ 
խա ղով հաղ թե ցին նաև  Հա յաս տա նի ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի բաս-
կետ բո լի հա վա քա կա նին և  զու գա հեռ են թախմ բում 1-ին տե ղը գրա ված 
 Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի թի մի հետ 
դուրս ե կան եզ րա փա կիչ փուլ։

Եզ րա փա կիչ հան դիպ ման ըն թաց քում մեր տղա ներն ա մեն ինչ ա րե-
ցին հաղ թա նա կի հաս նե լու հա մար, բայց, ի վեր ջո, հաղ թա նա կը զի ջե-
ցին հա կա ռա կոր դին, որը գրա վեց 1-ին տե ղը՝ նվա ճե լով ոս կե մե դալ ներ 
և  գա վաթ։  Մեր տղա նե րը գրա վե ցին 2-րդ  տե ղը և ն վա ճե ցին ար ծա թե 
մե դալ ներ և  պատ վոգ րեր։ 3-րդ  տե ղը գրա վեց Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի թի մը։

 Մեր թի մից  գո վես տի խոս քեր են արժանի, հատ կա պես,  Հ րան տ 
Սի րա դար յանը, Սե րո Աղ նա նեան-Աս լան յանը, Դա վի թ Ա ռու շան յանը, 
 Ա րա մ Հե քիմ յանը, Կոր յու ն  Վար դան յանը,  Դա վի թ Համ բար ձում յանը, 
Ա լե ն Շխրդմ յանը, ո րոնց մրցակ ցա կան փորձն ու սպոր տա յին բարձր 
վար պե տութ յու նը նպաս տե ցին ե րի տա սարդ նե րի հետ մար տա կան 
ա մուր կո լեկ տի վի ստեղծ մա նը։  Հա ջող հան դես ե կան նաև ու սա նող 
մար զիկ ներ՝  Ա շո տ Սարգս յանը,  Նա զա րե թ Բա բողլ յանը, Մկր տի չ 
Օ հան յանը։

Շ նոր հա վո րում ենք մեր տղա նե րին և  ցան կա նում, որ նրանք հե տա-
գա յում էլ ա վե լի բարձր պա հեն մեր բու հի սպոր տա յին պա տի վը։

ՆՎԱՃՎԵՑԻՆԱՐԾԱԹԵ

ՄԵԴԱԼՆԵՐ

Սպորտ



ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց հա տուկ տակ տի կա կան 
ու սում ա վար ժութ յուն` հրդե հա շիջ ման և փր կա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ-
յամբ։

ՔՊ շտա բի պետ  Սամ վել Գ րի գոր յա նը նշեց, որ 
նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում ե րը նպա տակ ու նեն ու-
սա նող նե րին և  աշ խա տող նե րին օգ նել՝ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում ճիշտ կողմ ո րոշ վե լու։

Ըստ ու սում ա վար ժութ յան սցե նա րի` ստաց-
վել է հա ղոր դագ րութ յուն հա կա ռա կոր դի օ դու ժի 
«հար ձակ ման» մա սին, ին չի պատ ճա ռով մաս նա կի 
վնաս վել է հա մալ սա րա նի լա բա րա տոր մաս նա շեն-
քը, կան վի րա վոր ներ, հրդե հի փոքր օ ջախ ներ:

Ա ռաջ նորդ վե լով ԵՊԲՀ ՔՊ պլա նով՝ տե ղե կաց-
վեց ի րա վի ճա կի մա սին՝ հայ տա րա րե լով տագ նապ, 
տրվե ցին հանձ նա րա րա կան ներ՝ հե տա խու զութ-
յուն անց կաց նե լու և  անձ նա կազ մին տար հա նե լու 
վե րա բեր յալ (փլվածք նե րի, հրդեհ նե րի օ ջախ նե րի, 
վի րա վոր նե րի հայտ նա բե րում):  Հե տա խու զա կան 
խմբի հրա մա նա տար Ա շոտ  Հա կոբ յա նի զե կույ ցից 
հե տո կազ մա կերպ վե ցին հե տա գա մի ջո ցա ռում-
նե րը՝ տու ժած նե րին բու ժօգ նութ յան ցու ցա բե րում, 
վթա րա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի կա-
տա րում և  այլն:

Ու սում ա վար ժութ յան ա վար տից հե տո ՔՊ ծա-
ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար կազ մ ու  մաս նա կից նե րը 
ԵՊԲՀ ա պաս տա րա նում ամ փո փե ցին կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րը:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ

ԵՎՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՀԱՏՈՒԿ

ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺԱՆՔ
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ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րար Ա րա յիկ 
 Հա րութ յուն յա նը դիպ լոմ եր է հանձ նել ա ռար կա յա-
կան օ լիմ պիա դա նե րի հաղ թող նե րին։  Նա խա րա րը 
նաև շնոր հա վո րել է ա շա կերտ նե րի ծնող նե րին, ու-
սու ցիչ նե րին, կրթութ յան բո լոր կազ մա կեր պիչ նե րին, 
ո րոնք, ըստ նա խա րա րի, ի րենց ներդ րում են ու նե ցել 
և  ա պա հո վել են պայ ման ներ, որ պես զի ա շա կերտ նե-
րը պատ շաճ մա կար դա կով ստա նան լա վա գույն գի-
տե լիք նե րը:

2018-19 ու սում ա կան տար վա դպրո ցա կան նե-
րի ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րին մաս նակ ցել է 
շուրջ 57 000 սո վո րող: 

Հ պարտ ենք ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի մեր 
ա շա կերտ նե րի ցու ցա բե րած արդ յունք նե րով։

Շ նոր հա վո րում և  մաղ թում ենք նո րա նոր հա ջո ղոթ-
յուն ներ։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ

ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ

ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆԴԻՊԼՈՄՆԵՐԷ

ՀԱՆՁՆԵԼԿԳՆԱԽԱՐԱՐԸ

Իրադարձություն
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The 8th Nobel Peace Prize winner Harald zur Hausen, who 
was invited to Armenia by YSMU,  today met with YSMU stu-
dents, high school students and young researchers.

At the beginning of the meeting, the Nobel Prize winner ref-
erenced to his scientific activity, his experience, as well as the 
tools to succeed on becoming a Nobel Prize winner.

The German virologist was awarded a Nobel Prize for reveal-
ing the role of uterine papilloma virus (HPV) in the develop-
ment of cervical cancer.

According to Harald zur Hausen, he has been actively work-
ing in this field for 60 years. "When we discovered the pap-
illoma virus, we were focused on its role in the development 
of cervical cancer. However, we now see that it has a great 
impact on other types of cancer. "The 8th Nobel Prize winner 
who visited Armenia said that this is an ongoing process that 
requires scientists to work for years.

The meeting with the Nobel Prize winner was entitled "How 
to Become a Nobel Prize winner". The famous scientist not 
only shared his experiences, advice, but also answered many 
questions of future doctors and scientists.

YSMU Rector Armen Muradyan and Vice-Rector on Scien-
tific Affairs Kostantin Yenkoyan were present at the meeting 
with the Nobel Prize winner.

"It's a pleasant surprise for me to get this title. I have 
visited your country for the first time and have already met 
with schoolchildren and young scientists; I have been im-
pressed with the targeted questions, "noted the scientist.

A unique opportunity for the field professionals and stu-
dents was to attend a lecture on the topic of "The Rela-
tionship of Nutritional Infections with People with Cancer", 
given by the Nobel Prize winner.

Vice-Rector on Scientific Affairs Kostantin Yenkoyan said 
that as a result of lasting work, a phenomenal scientist is 
in Armenia who has discovered and demonstrated the link 
between papilloma virus and cervical cancer. "Harald zur 
Hausen is one of the scientists who revolutionized the field 
of medicine," said the Vice-Rector.

According to YSMU Rector Armen Muradyan, meeting 
with Nobel Prize winner for students and faculty members has become a 
good tradition. "Such meetings give new opportunities for cooperation, 
as well as are a serious motivation for students to have greater achieve-
ment, to be more competitive in science," the Rector emphasized.

The German scientist-virologist, Nobel Prize winner Harald zur Hausen, 
who arrived in Armenia within the framework of the “Nobel Days in Yere-
van”, after his lecture at YSMU, with his wife, visited the Tsitsernakaberd 
memorial to pay respect to the victims of the Armenian Genocide.

8th Nobel Prize winner, Harald zur Hausen, was awarded the title of 
Honorary Doctor of YSMU at the session of the Scientific Council.

NOBEL PRIZE WINNER HAD 
A MEETING WITH YSMU 
STUDENTS AND WITH
 FUTURE SCIENTISTS

Science



The series of events titled "Traces of Clinical Re-
search", launched by the Young Researchers Union, is 
over.  On April 29-30, US-based experts Susan Jeyran 
and David Yesayan presented their experiences on clin-
ical trial stages, statistical nuances of design, proper 
clinical practice, and commented on how the university 
can become a center for cinematographic research.  

"A significant achievement of the event was that we 
were able to unite different medical representatives 
such as doctors, pharmacists, epidemiologists, nurs-
es, clinical residents, students and even patients.  In 
our society we should form such a culture and try to 
strengthen it, "said Mariam Movsisyan, PhD student at 

the Chair of Allergology and Clinical Immunology 
at YSMU.

On May 2, the university students had the oppor-
tunity to share their research ideas with experts and 
receive advice from them on how to implement a 
more accurate and effective research project.  Our 
experts visited the university hospitals, met with 
members of the Ethics Committee and had a sep-
arate discussion with our chief researchers.  The 
week ended with a meeting with the Vice-Rector 
on Scientific Affiars, Professor Konstantin  , during 
which the guests shared their impressions and ad-
vices.  The meeting was followed by a discussion 
of the prospects and steps for the further cooper-
ation.

A WEEK, FULL OF 
DISCUSSIONS, MEETINGS, 

SEMINARS AND VISITS
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During the second international conference "Current 
Problems of University Pediatrics" in YSMU, a number of 
pediatricians made reports, presenting actual problems of 
Pediatrics, existing both in Armenia and around the world.

Head of the clinic of Pediatrics №  2 "Muratsan",Univer-
sity hospital, Head of YSMU Department of Pediatrics № 1  
Nune Baghdasaryan, speaking about the issues of pediat-
ric respiratory medicine, stressed that bronco-obstructive 
syndrome is a serious social, economic and health problem 
for preschool age, and is a serious field for research.

"The basis of each society is the protection of children's 
health, and it involves the training of quality doctors, ma-
ternal and child health, as well as the implementation of 
safe, quality and affordable health care.

According to the Professor, pediatrics is the field of sci-
ence that develops intensively, that is why not only the 
pediatrician are interested in it, but also other doctors.

Other topics of the report were also important. Pedia-
trician and Professor Simon Randquist made a presenta-
tion "National support for pediatric knowledge in Sweden", 
speaking also about the diagnosis and treatment of kid-
ney and urinary tract problems. Professors from Sweden 
Frederic Ingemanson and Maria Ekelund represented neo-
natology, the viability of extremely low-weight babies as 
well as youthful idiopathic arthritis and management of 
children clinics․

Professor Anna Gevorgyan presented the principles of 
medical management in the outpatient section of 
the Federal center. (Russia)

It should be noted that the conference is held 
with the assistance of the Ministry of Health of 
RA, YSMU named after M. Heratsi and the Arme-
nian Association of Neonatal medicine.

The conference continued the next day, during 
which modern themes were presented, such as 
whistling breath treatment approaches, arthritis, 
viability of extremely low-weight children, the 
lack of iron in the health of children, etc.

THE SECOND 
INTERNATIONAL FORUM 
"CURRENT PROBLEMS OF 

UNIVERSITY PEDIATRICS" 
HAS STARTED

Science



YSMU Rector Armen Muradyan recently accepted a delegation of 
the Gilan University of Medical Sciences of the Islamic Republic of 
Iran, Gilan State University, headed by the Rector of the Universi-
ty, Professor Shahrokh Yousefzadeh.  Welcoming the members of 
the Delegation, he stressed the fact that the relations over these 
years are gradually strengthening.  The Rector of YSMU highlight-

ed both educational and scientific cooperation, express-
ing willingness to sign a memorandum of understanding, 
expressing hope that the memorandum will be put into 
practice and a number of important projects will be im-
plemented in favor of the two countries.  Seyyed Kazem 
Sajjad, Iranian Ambassador to Armenia presenting the 
members of the delegation on the occasion of high-level 
cooperation stated.  

"I hope this meeting will be a stimulus for exchange 
programs for both students and lecturers, and will also 
greatly contribute to the collaboration of the hospital sys-
tem."  The Rector of the Gilan State Medical University, 
Shahrokh Yousefzadeh, summarized the university-relat-
ed information, presenting their vision of cooperation.  
He expressed hope that soon YSMU diplomas will be rec-
ognized by Iran, and more students will come to Armenia 
to study. 

 "For us to start and deepen our cooperation, the educational 
system is the most important both in the state and private sectors.  
We have been doing a kidney transplant for more than 20 years 
and have also started a liver transplantation. If needed we express 
our readiness to deliver to Armenia and, within 24 hours, make a 
transplant together with Armenian doctors".

  Shahrokh Yousefzadeh 
added that as a coopera-
tion step, they are ready 
to organize short-term 
courses with the participa-
tion of students and spe-
cialists from both coun-
tries, thereby boosting the 
educational level of the 
participants, which will en-
able them to benefit from 
each other's experiences.

DELEGATION OF GILAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES  AT YSMU 
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DELEGATION FROM 
TEHRAN'S TOP

UNIVERSITY AT YSMU
Yerevan State Medical University hosted representatives of 

Tehran Medical University.  The purpose of the visit is to study 
the YSMU's experience and curriculum for the purpose of out-
lining the areas of further cooperation.  Representatives of the 
University of Medical Sciences at YSMU met with Rector Armen 
Muradyan to discuss future cooperation directions.

The YSMU Rector welcomed the members of the delegation 
and expressed readiness to continue cooperation in both educa-
tional and scientific, clinical and cultural fields.  "Our good-loyal 
connection allows us to continue the free discussions, share and 
exchange experiences.  

The doors of both the university and the three hospitals are 
open to you, "said the Rector, adding that Tehran's 160-year-old 
university has done a great job.  YSMU Rector, rep-
resenting Deans of 6 Faculties , added that they are 
ready to implement exchange programs.

Mohammad Nekufar, Head of the International Re-
lations, Accreditation and Classification Agency of the 
Tehran School of Dentistry, mentioned that they had 
started to work with YSMU. 

 "We feel like home.  We came here with lectures, 
toured and got acquainted with the activities of the Uni-
versity, "he said emphasizing that Armenia is unique 
to them and is glad to carry out a number of initiatives 
in our country.  Tehran Medical University, founded in 
1851, is the oldest and most renowned medical center 
in Iran, both nationally and internationally.  Being one 
of the country's top ranking research universities, it 
accepts applications from the best university students.

The University also includes the largest schools in Iran of medicine, dentistry, 
pharmacy, rehabilitation, medical science, public health, cutting-edge medicine, 
nutrition and dietics, biggest schools of nursing  including virtual school.  There 
are over 100 specialized research cen-
ters under the supervision of TUMS, 
which study science and technology in 
medicine, rheumatology, hearing and 
digestive disorders, skin diseases and 
leprosy, arthritis and oncology, car-
diovascular diseases, endocrinology 
and metabolism,  reproductive activ-
ity, urology, immunology, asthma and 
allergy.

According to the latest statistical 
data, 12511 students study at the 
University, 794 out of which are for-
eigners. 

YSMU Guests
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