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Այս համարում

Նոբելյան մրցանակակիրը հանդիպեց ԵՊԲՀ ուսանողների
և ապագա գիտնականների հետ
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Շաբաթ՝ լի քննարկում
ն երով, հանդիպում
ն երով, սեմինարներով և այցերով
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Տարեվերջյան եզրափակիչ կոնֆերանս՝ օպերատիվ
վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում

7

Անցկացվեց «Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները»
թեմայով երկրորդ միջազգային համաժողովը

8

Կրթություն
«Գենետիկայի նվաճում
ն երը». պատանեկան կոնֆերանս՝ ԵՊԲՀ-ում
Օլիմպիադա՝ օպերատիվ վիրաբուժության եվ տեղագրական
անատոմիայի ուսանողական գիտական խմբակի անդամ
ն երի միջև
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ԵՊԲՀ հյուրեր
Իրանի Գիլան նահանգի բժշկական գիտությունների
համալսարանի պատվիրակությունը՝ ԵՊԲՀ-ում

12

Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը Իսրայելից
ժամանած բժիշկների եվ տեխնոլոգների ուշադրության կենտրոնում

13

Թեհրանի համալսարանը կշարունակի համագործակցել ԵՊԲՀ-ի հետ
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Կլինիկական
Սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկան 15 տարեկան է

16

Կատարվել է երիտասարդ աղջկա լյարդի բարդ վիրահատություն

17

Դեպի 100-ամյակ
Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

18-19

Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն

20-21

Հարցազրույց
Առողջ ապրելակերպը՝ սրտանոթային հիվանդություններից
խուսափելու առաջնային պայման

22-23

Ծառայությունը նորովի վերաիմաստավորեց բժիշկ-գիտնականի
տված երկրորդ՝ զինվորական երդումը

24-25

Շրջանավարտներ
«Եղնիկների» բժշկուհին

26-27

Մշակույթ
Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառում ՝ ԵՊԲՀ-ում

28

Ներկայացում՝ նվիրված Մեծ Եղեռնի 104-րդ տարելիցին

29

Հայ բժիշկների աշխատանքների հերթական ցուցահանդեսը
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Սպորտ
31

Նվաճվեցին արծաթե մեդալներ

Իրադարձություն
Անցկացվեց հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների
իրականացման հատուկ տակտիկական ուսում
ն ավարժանք

32

Առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներին
դիպլոմ
ն եր է հանձնել ԿԳ նախարարը

33

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

35

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

36

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

37

DELEGATION OF GILAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AT YSMU

38

DELEGATION FROM TEHRAN'S TOP UNIVERSITY AT YSMU
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 40 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐԸ
ՀԱՆԴԻՊԵՑ ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԵՎԱՊԱԳԱ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ
Երևանի պետական բժշկական համալ
սարանի հրավերով Հայաստան ժամանած
8-րդ նոբելյան մրցանակակիր Հարալդ
զուր Հաուզենը հանդիպեց ԵՊԲՀ ուսա
նողների, ավագ դպրոցի աշակերտների
ու երիտասարդ հետազոտողների հետ:
Նոբելյան մրցանակակիրը հանդիպման
սկզբում անդրադարձավ իր գիտական
գործունեությանը, անցած ուղուն, ինչպես
նաև ներկայացրեց հաջողության հասնե
լու գործիքները՝ նոբելյան մրցանակակիր
դառնալու ճանապարհին:
Գերմանացի վիրուսաբանն արժանացել
է նոբելյան մրցանակի՝ արգանդի վզիկի
քաղցկեղի զարգացման մեջ պապիլոմա
վիրուսի (HPV) դերը բացահայտելու հա
մար:
Հարալդ զուր Հաուզենի խոսքով՝ ինքն
արդեն 60 տարի է ակտիվ աշխատում է
այս բնագավառում: «Երբ մենք բացահա
տեցինք պապիլոմավիրուսը՝ կենտրոնացած
էինք արգանդի վզիկի քաղցկեղի զարգացման
մեջ դրա դերի վրա: Ս
 ակայն, մենք այժմ տես
նում ենք, որ այն մեծ ազդեցություն ունի քաղց
կեղային այլ հիվանդությունների առաջացման
պարագայում»,- ասաց Հայաստան այցելած
նոբելյան 8-րդ մրցանակակիրը՝ նշելով, որ սա
շարունակական գործընթաց է, որը գիտնա
կաններից տարիների աշխատանք է պահան
ջում:
Նոբելյան մրցանակակրի հետ հանդիպ
մումը կրում էր «Ինչպես դառնալ Նոբելյան
մրցանակի հաղթող» խորագիրը: Անվանի
գիտնականը ոչ միայն կիսվեց տարիների
փորձով, խորհուրդներով, այլև պատասխա
նեց ապագա բժիշկներին ու գիտնականներին
հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի:
Նոբելյան մրցանակակրի հետ հանդիպմա
նը ներկա էին ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն
ու գիտության գծով պրոռեկտոր Կոստանտին Են
կոյանը:
Հայաստանում գտնվող 8-րդ նոբելյան մրցնա
կակիր Հարալդ զուր Հաուզենին այցի երկրորդ
օրը գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստում
շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կոչում:
«Ինձ համար հաճելի անակնկալ է այս կոչմանն
արժանանալը: Ես առաջին անգամ եմ այցելում
ձեր երկիր ևարդեն հասցրել եմ հանդիպել դպրո
ցականների և երիտասարդ գիտնականների հետ
ու տպավորված եմ հատկապես ինձ ուղղված թի
րախային հարցերից»,- նշեց գիտնականը:
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Գիտություն

Ոլորտի մասնագետների, ուսանողների
համար եզակի հնարավորություն էր ստեղծ
վել ներկա գտնվել նոբելյան մրցանակակրի՝
բժշկութ
յան մեջ ար
դիա
կան խնդրի՝ «Սնն
դային ինֆեկցիաների կապը մարդկանց մոտ
տարածված քաղցկեղի հետ» թեմայով դա
սախոսությանը:
Գիտության գծով պրոռեկտոր Կոստանտին
Ենկոյանը նշեց, որ տևական աշխատան
քի արդյունքում վերջապես Հայաստանում է
բացառիկ գիտնականը, ով բացահատել ու
ցույց է տվել պապիլոմավիրուսի կապը ար
գանդի վզիկի քաղցկեղի առաջացման հետ:
«Հարալդ զուր Հաուզենն այն գիտնականնե
րից է, ով հեղաշրջում կատարեց բժշկագի
տության դաշտում»,- ասաց պրոռեկտորը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոս
քով՝ ուսանողների ու դասախոսական կազ
մի համար նոբելյան մրցանակակիր գիտնա
կանների հետ հանդիպումը բարի ավանդույթ
է դարձել: «Այսպիսի հանդիպում
ն երը նոր
համագործակցության հնարավորություն են
տալիս, ինչպես նաև լուրջ շարժառիթ են ու
սանողների համար՝ ավելի մեծ նվաճում
ն երի
հասնելու, գիտության մեջ ավելի հավակնոտ
լինելու համար»,- ընդգծեց ռեկտորը:
«Նոբելյան օրեր Երևանում» նախաձեռ
նության շրջանակում Հայաստան ժամանած
գերմանացի գիտնական-վիրուսաբան, նո
բելյան մրցնակակիր Հարալդ զուր Հաուզենը
ԵՊԲՀ-ում դասխոսությունից հետո տիկնոջ
հետ այցելեց Ծիծեռանակաբերդի հուշահա
մալիր՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Հայոց
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:

ՇԱԲԱԹ՝ ԼԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ,
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՎ,
ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐՈՎ
ԵՎ ԱՅՑԵՐՈՎ
Ավարտվեց Երիտասարդ հետազոտողների միության
նախաձեռնությամբ կյանքի կոչված «Կլինիկական հե
տազոտությունների հետքերով» խորագիրը կրող միջո
ցառում
ն երի շարքը։
ԱՄՆ-ից ժամանած փորձագետներ Սյուզան Ջեյրանը
և Դեյվիդ Եսայանը ներկայացրին իրենց փորձը կլինի
կական փորձարկում
ն երի փուլերի, նախագծման վիճա
կագրական նրբությունների, պատշաճ կլինիկական գոր
ծունեության վերաբերյալ՝ մեկնաբանելով, թե ինչպես
համալսարանը կարող է դառնալ կինիկական հետազո
տությունների կենտրոն: «Միջոցառման ամենակարևոր
ձեռքբերումն այն էր, որ կարողացանք միավորել բժշկա
կան ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչների՝ բժիշկ, դեղա
գետ, էպիդեմիոլոգ, բուժքույր, կլինիկական օրդինատոր,
ուսանող և նույնիսկ պացիենտ: Մեր հասարակությու
նում պիտի ձևավորենք նման մշակույթ և փ
 որձենք այն
ամրապնդել»,- նշեց Երիտասարդ հետազոտողնե
րի միության նախագահ, ԵՊԲՀ ալերգոլոգիայի և
կլինիկական իմունոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ
Մարիամ Մովսիսյանը:
Այնուհետև համալսարանականները հնարավո
րություն ունեցան իրենց հետազոտական գաղա
փարներով կիսվել փորձագետների հետ և նրանցից
ստանալ խորհուրդներ՝ առավել ճիշտ և արդյունա
վետ հետազոտական նախագիծ իրականացնելու
ուղղությամբ:
Մեր փորձագետներն այցելեցին համալսարանա
կան հիվանդանոցներին պատկանող լաբորատո
րիաներ՝ հանդիպեցին Էթիկայի կոմիտեի անդամ
ների հետ, առանձին քննարկում ունեցան գլխավոր
հետազոտող հանդիսացած մեր ամբիոնականների
հետ: Շաբաթն ամփոփվեց գիտության գծով պրո
ռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի հետ
հանդիպումով, որի ընթացքում հյուրերը կիսվե
ցին իրենց տպավորություններով և
խորհուրդներով:
Հանդիպումն ավարտվեց հետագա
համագործակցության հեռանկարնե
րի և քայլերի քննարկմամբ:
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ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝ ՕՊԵՐԱՏԻՎ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցած օպերատիվ վիրաբու
ժության և տեղագրական անատոմիայի ուսանողա
կան գիտական ակումբի տարեվերջյան եզրափակիչ
կոնֆերանսը կրում էր «Ուսանողի առաջադեմ խոսքը
սկիզբն է ժամանակակից բժշկության» խորագիրը:
Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական
անատոմիայի ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օրդույանը,
ողջունելով ներկաներին՝ նշեց, որ ներկայացվել է 50
զեկույց, ընտրվել է՝ 17-ը:
«Ընտրվածներից յուրաքանչյուրն արժանի է
հաղթանակի, սակայն զեկուցումներից հետո դասա
խոսական կազմի կողմից կընտրվեն 3 լավագույնը:
Բարձր գնահատելով աշխատանքները՝ պետք է նշեմ,
որ դրանք արվել են ոչ թե կրեդիտի համար, այլ դրդի
չը եղել է ուսանողի ցանկությունը, աշխատասիրութ
յունն ու ձգտումը: Դա է իսկական բոնուսը: Այստեղ
անհետաքրքիր զեկուցում
ն եր չկան»,- նշեց նա:
Այնուհետև ուսանողները հանդես եկան զեկու
ցում
ն երով, որոնց թեմաները տարբեր էին՝ որովայ
նի հրազենային վնասվածքներից մինչև գլխուղեղի
անոթային խնդիրներ, հիվանդների հետ շփման,
առաջին օգնության նրբություններ և այլն:

 ՆՑԿԱՑՎԵՑ
Ա
«ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
ԵՊԲՀ-ում մեկնարկած   «Համալսարանական մանկաբու
ժության արդի խնդիրները» թեմայով երկրորդ միջազգային
համաժողովի ընթացքում մի շարք մանկաբույժներ հանդես
եկան զեկուցում
ն երով՝   ներկայացնելով մանկաբուժությա
նը վերաբերվող   արդիական խնդիրներ, որոնք առկա են թե՛
Հայաստանում, թե՛ ամբողջ աշխարհում:
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի մանկա
բուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար, ԵՊԲՀ մանկաբու
ժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ Նունե Բաղդասարյանը՝ խոսե
լով ռեսպիրատոր բժշկության մանկաբուժական հարցերի մասին,
շեշտեց, որ բրոնխաօբստրուկտիվ համախտանիշը սոցիալական,
տնտեսական և բժշկական լրջագույն խնդիր է նախադպրոցական
տարիքի երեխաների համար, և գիտության համար հանդիսանում
է հետազոտման լուրջ դաշտ:
«Հասարակության հիմքը երեխաների առողջության պահ
պանումն է, իսկ այն ենթադրում է որակյալ կադրերի պատրաս
տում, մոր և մանկան առողջության պահպանում, ինչպես   նաև՝
անվտանգ, որակյալ և մատչելի բուժօգնության իրականացում:
Մանկաբուժությունն այն գիտական բնագավառն է, որը շատ ին
տենսիվ է զարգանում, այդ իսկ պատճառով գրավիչ է ոչ միայն
մանկաբույժների, այլև մյուս մասնագիտացմամբ բժիշկների հա
մար»,-ասաց նա:
Պրոֆեսորի խոսքով՝   համալսարանական մանկաբուժության
նպատակը մանկաբուժական ծառայության և կրթության բարե
լավումն է:
Զեկուցման մյուս թեմաները ևս կարևոր էին: Մանկաբույժ, պրո
ֆեսոր Սիմոն Ռանդքուիստը ներկայացրեց «Մանկաբուժական
գիտելիքներին ազգային աջակցությունը Շվեդիայում» զե
կույցը՝ անդրադառնալով երիկամ
ն երի և միզուղիների
հիվանդությունների ախտորոշմանն ու բուժմանը:
Շվեդիայից ժամանած պրոֆեսորներ Ֆրեդերիկ Ինգեման
սոնը և Մարիա Էկելունդը քննարկման ներկայացրին նեոնա
տոլոգիային, խիստ ցածրաքաշ նորածինների կենսունակութ
յանը, ինչպես նաև պատանեկան իդեոպաթիկ հոդաբորբին և
մանկական կլինիկաների կառավարմանը առնչվող հարցեր:
Իսկ պրոֆեսոր Աննա Գևորգյանը անդրադարձավ բժշկական
կազմակերպման սկզբունքները Դաշնային կենտրոնի ամբուլա
տոր օղակում (Ռուսաստան)։
Նշենք, որ համաժողովն իրականացվեց ՀՀ առողջապահութ
յան նախարարության, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի և Նեոնատալ բժշկության հայկական
ասոցիացիայի աջակցությամբ:
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«ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ».
ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ՝
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում «Հերացի»
ավագ դպրոցի նախաձեռությամբ անցկացվեց «Գենետիկայի
նվաճում
ն երը» պատանեկան ուսում
ն ահետազոտական կոնֆե
րանսը։ Երևանի 6 տարբեր դպրոցների աշակերտները («Այբ»,
Ա. Երզնկյանի անվան թիվ 118 ավագ, Ա. Մարգարյանի անվան
թիվ 29, ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ, Ա. Շահինյանի անվան ֆի
զիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոցները, Ա. Շիրակացու
ճեմարան) իրենց զեկույցներում անդրադարձան գենետիկայի
ժամանակակից նվաճում
ն երին, կիրառման ոլորտներին՝ ընդգ
ծելով գենետիկայի նվաճումների կիրառման հնարավորություն
ները բժշկության մեջ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ողջունելով աշակերտ
ներին՝ բարձր գնահատեց ուսուցիչների կատարած աշխա
տանքը: «Հեռահաղորդակցման գործիքները հաշվի առնե
լով՝ դուք ունեք աննախադեպ հնարավորություններ, որոնք
թույլ են տալիս երիտասարդ տարիքում պրպտուն միտքն ու
հավակնություններն այնպես ամփոփել, որ կարճ ժամանա
կում մեծ համբավ բերեք ոչ միայն ձեր դպրոցին, այլև հայ
րենիքին»,- նշեց ռեկտորը՝ իր համոզմունքը հայտնելով, որ
հենց այս սերունդն է կարողանալու հաղթահարել քաղցկեղը,
ինչպես նաև շրջադարձային փոփոխություններ բերել կեն
սաբանության մեջ՝ զարգացնելով տրանսպլանտալոգիան:   
«Գենետիկայի նվաճում
ն երը» պատանեկան ուսում
ն ահե
տազոտական կոնֆերանսը նպատակ ուներ նպաստել աշա
կերտների ուսում
ն ահետազոտական, ստեղծագործական,
վերլուծական մտքի ձևավորմանը, սերմանել հետաքրք
րություն գիտության նկատմամբ, այդ թվում՝ աջակցել
աշակերտների նախաձեռնողական հմտությունների
զարգացմանը:
Նշենք, որ մինչ կոնֆերանսի մեկնարկը «Հերացի»
ավագ դպրոցի աշակերտները ԵՊԲՀ նախասրահում,
տարբեր տաղավարներում կոնֆերանսի հյուրերին ներ
կայացրին քիմիական հետաքրքրաշարժ փորձեր, ինչպես
նաև իրենց կատարած հետազոտությունները՝ ցուցադրե
լով ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները:

ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ՝ ՕՊԵՐԱՏԻՎ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՄԲԱԿԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Ձևավորված ավանդույթի համաձայն՝ անցկացվեց
օլիմպիադա, որին մասնակցեցին օպերատիվ վիրա
բուժության և տեղագրական անատոմիայի ուսանողա
կան գիտական խմբակի անդամ
ն երը:
Ժյուրիի կազմում էին անեսթեզիոլոգիայի և ին
տենսիվ թերապիայի ամբիոնի վարիչ Իրինա
Մալխասյանը, վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ,
վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար Սուրեն Ստե
փանյանը, վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
ամբիոնի պրոֆեսոր Արմեն Այվազյանը, սիմուլացիոն
կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Հովհաննիսյանը, ՀՀ ՊՆ
կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի ընդհանուր
և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ
Սևակ Շահբազյանը, ԵՊԲՀ ուսխորհրդի անդամ Սյու
զի Սիմոնյանը:
Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անա
տոմիայի ամբիոնի վարիչ Սեմյոն   Օրդույանը ողջունեց
ժյուրիի անդամ
ն երին և հյուրերին, մասնակիցներին
մաղթեց հաջողություններ՝ շեշտելով, որ բժշկի համար
անչափ կարևոր են ոչ միայն գիտելիքները, գործնա
կան հմտություններն ու կարողությունները, այլև՝ ակ
տիվությունը նման մրցույթներում:
Այնուհետև ուսանողները, որոնք բաժանվել էին
թիմերի, ներկայացրին տեսանյութեր, որոնցում ար
տացոլված էին համալսարանական առօրյան, պրակ
տիկան, ինչպես նաև դրվագներ՝ համատեղ աշխա
տանքներից:
Տեսանյութերի ցուցադրումից հետո յուրաքանչյուր
թիմ պատասխանեց մասնագիտական տարբեր հար
ցերի՝ ստանալով միավորներ:
Մրցույթի մյուս փուլը մասնագիտական կարողութ
յունների ցուցադրությունն էր: Ուսանողներն իրենց
պետք է դրսևորեին ինչպես վիրահատարանում՝
փորձելով արագ վիրակապել, կարել, ցույց տալ այլ
մասնագիտական հմտություններ. միակ պայմանը
արագությունն էր, իհարկե,   չմոռանալով կատարման
ճիշտ ընթացքի մասին:
Ժյուրի անդամ
ն երն ուշիուշով հետևեցին օլիմպիա
դայի ողջ ընթացքին, կատարված աշխատանքներին՝
անաչառորեն գնահատելով յուրաքանչյուր թիմի աշ
խատանքներն ու կարողությունները՝ շեշտելով   նրանց
առավելություններն ու թերությունները:
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Կրթություն

ԻՐԱՆԻ Գ
 ԻԼԱՆ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն օրերս ընդունեց
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գիլան նահանգի
բժշկական գիտությունների համալսարանի պատվիրա
կությանը` համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Շահրոխ
Յուսեֆզադեի գլխավորությամբ: Ողջունելով պատվիրա
կության անդամ
ն երին՝ նա ընդգծեց, որ այս տարիների ըն
թացքում ձևավորված հարաբերություններն ավելի են ամ
րապնդվում:
ԵՊԲՀ ռեկտորը կարևորեց ինչպես կրթական, այնպես էլ
գիտական համագործակցությունը՝ պատրաստակամութ
յուն հայտնելով համաձայնության հուշագիր ստորագրել,
որը գործնականում կյանքի կկոչվի, և մի շարք կարևոր
ծրագրեր կիրականացվեն ՝ ի նպաստ երկու երկրների:
Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Սեյեդ Քազեմ Սաջջադը, ներկայացնելով պատվիրակութ
յան անդամ
ն երին, համագործակցության առիթով նշեց.
«Հույս ունեմ, որ այս հանդիպումը խթան կհանդիսանա թե՛
ուսանողների, թե՛ դասախոսների փոխա
նակման համար, ինչպես նաև մեծապես
կնպաստի հիվանդանոցային համակար
գի համագործակցության առումով»:
Գիլան նահանգի բժշկական գի
տությունների համալսարանի ռեկտոր
Շահրոխ Յուսեֆզադեն ներկայացրեց
համալսարանին առնչվող տեղեկություն
ներ՝ անդրադառնալով նաև հա
մա
գոր
ծակցության իրենց տեսլականին:
Նա հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում
ԵՊԲՀ դիպլոմ
ն երը կճանաչվեն Իրանի
կողմից, և ավելի շատ ուսանողներ կգան
Հայաստան ուսում ստանալու նպատա
կով:
«Համագործակցությունը սկսելու և
խորացնելու համար առաջնահերթն ու
սում
ն ական համակարգն է, ինչպես պետական, այն
պես էլ մասնավոր սեկտորով: 20 տարուց ավելի
կատարում ենք երիկամի փոխպատրաստում, սկսել
ենք նաև լյարդի փոխպատվաստում իրականացնել:
Պատրաստակամություն ենք հայտնում անհրաժեշ
տության դեպքում 24 ժամվա ընթացքում հիվանդին
հասցնել Հայաստան և հայ բժիշկների հետ համատեղ
փոխպատվաստում իրականացնել»,- նշեց Շահրոխ
Յուսեֆզադեն:
Գիլան նահանգի բժշկական գիտությունների համալ
սարանի ռեկտորը հավելեց՝ որպես համագործակցութ
յան սկզբնական քայլ, պատրաստ են կազմակերպել
կարճաժամ
կ ետ դասընթացներ երկու երկրների ուսա
նողների և մասնագետների մասնակցությամբ՝ այդպի
սով խթանելով մասնակիցների կրթական մակարդակի
բարձրացումը, ինչը հնարավորություն կտա միմյանց
փորձից օգուտներ քաղել:

12

ԵՊԲՀ հյուրեր

 ԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ
Հ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ՝
ԻՍՐԱՅԵԼԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳՆԵՐԻ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Իսրայելից ժամանած 46 բժիշկներից և
տեխնոլոգներից կազմված խումբն այցելեց
Հայրենիքի
պաշտպանի
վերականգնողական
կենտրոն: Փորձի փոխանակման նպատակով
հնգօրյա այցով Հայաստան ժամանած պատվիրա
կությունն իր մեկ օրն անցկացրեց տարածաշրջա
նում եզակի հնարավորություններ ունեցող վերա
կանգնողական կենտրոնում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ու միջազգային
գործունեության և արտաքին կապերի գծով պրո
ռեկտոր Երվանդ Սահակյանը ողջունեցին իսրա
յելցի մասնագետներին, որից հետո Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի տնօ
րեն Հայկուհի Մինասյանի, օտարերկրացիների
ուսուցման դեկանատի դեկան Գայանե Ավետիս
յանի և իսրայելցի ուսանողների ուղեկցությամբ
խումբը շրջեց վերականգնողական կենտրոնում,
ծանոթացավ այստեղ ներդրված հետազոտա
կան ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, վեր
ջին սերնդի սարքավորում
ն երին, որոնց միջոցով
մասնագետներն իրականացնում են զինվորների
ու քաղաքացիական հիվանդների վերականգնո
ղական բուժումը:
Իսրայելի Բիոտեխնիկական գիտությունների
միության նախագահը նշեց, որ Հայաստան կա
տարած այցի շրջանակում մասնագետների խում
բը ցանկություն է հայտնել այցելել և ծանոթանալ
կենտրոնի գործունեությանը, քանի որ Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հա
ջողությունները հետաքրքրել են նաև նրանց,
և սա կարող է նոր համագործակցության հիմք
հանդիսանալ հայ և իսրայելցի մասնագետների
համար:

 ԵՀՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ
Թ
ԿՇԱՐՈՒՆԱԿԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ
ԵՊԲՀ-Ի ՀԵՏ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հյուրըն
կալել էր Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալ
սարանի ներկայացուցիչներին: Պատվիրակության այցի
նպատակն էր ուսում
ն ասիրել ԵՊԲՀ-ի փորձն ու ուսում
ն ա
կան ծրագրերը՝ հետագա համագործակցության ուղղութ
յունները նախանշելու նպատակով:
ԵՊԲՀ-ում Թեհրանի բժշկական գիտությունների հա
մալսարանի ներկայացուցիչները հանդիպեցին ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանին և քննարկեցին համագործակցութ
յան հետագա ուղղությունները:
ԵՊԲՀ ռեկտորը, ողջունելով պատվիրակության ան
դամ
ն երին, պատրաստակամություն հայտնեց կրթական,
գիտական, կլինիկական և մշակութային ուղղություննե
րով շարունակել համագործակցության ծրագրերը: «Մեր
բարեկամական կապը թույլ է տալիս շարունակել անկաշ
կանդ քննարկում
ն երը, կիսվել փորձով ու փոխանակել
այն: Ինչպես համալսարանի, այնպես էլ երեք հիվանդա
նոցների դռները բաց են ձեր առջև»,- ասաց ռեկտորը։
Նա նշեց, որ օտարերկրացի ուսանողների թիվն այնտեղ
6 տոկոս է, իսկ մեր համալսարանում՝ մոտ 25 տոկոս:
ԵՊԲՀ ռեկտորը, ներկայացնելով 6 ֆակուլտետների
դեկաններին, հավելեց, որ պատրաստ են իրականացնել
փոխանակման ծրագրեր։ Թեհրանի ատամ
ն աբուժութ
յան դպրոցի միջազգային հարաբերությունների, հավա
տարմագրման և դասակարգման ղեկավար Մոհամմադ
Հ. Նեկուֆարը նշեց, որ ԵՊԲՀ-ում արդեն սկսել են աշ
խատանքներ տանել: «Մեզ զգում ենք՝ ինչպես մեր տա
նը: Հանդես ենք եկել դասախոսություններով, շրջել և
ծանոթացել ենք համալսարանի աշխատանքներին»,-ա
սաց նա՝ ընդգծելով, որ Հայաստանն առանձնահատուկ
է իրենց համար, ևուրախ են հենց մեր երկրում իրակա
նացնել մի շարք նախաձեռնություններ:
Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարա
նը, որը հիմ
ն ադրվել է 1851թվականին, Իրանի հնագույն
և ամենահայտնի բժշկական կենտրոնն է՝ ազգային ու

14

ԵՊԲՀ հյուրեր
միջազգային մասշտաբով: Այն, լինելով երկրի ամենա
վարկանիշային հետազոտական համալսարաններից մե
կը, ընդունում է դիմում
ն եր լավագույն բուհերի ուսանող
ներից: Համալսարանն իր մեջ ներառում է նաև Իրանի
բժշկության, ստոմատոլոգիայի, դեղագործության, վերա
կանգնողական, դաշնակից բժշկական գիտությունների,
հանրային առողջության, բժշկության առաջադեմ տեխ
նոլոգիաների, սննդային գիտությունների և դիետիկայի,
քույրական ու մանկաբարձական խոշորագույն դպրոցնե
րը, այդ թվում՝ վիրտուալ դպրոցը:
ԹԲԳՀ-ի ենթակայության տակ են գտնվում ավելի քան
հարյուր մասնագիտացված հետազոտական կենտրոն
ներ, որոնք ուսում
ն ասիրում են գիտությունն ու տեխնո
լոգիան բժշկության մեջ, ռևմատոլոգիան, լսողական,
մարսողական հիվանդությունները, մաշկային հիվան
դություններն ու բորոտությունը, արյունաբանությունն ու
ուռուցքաբանությունը, սրտանոթային հիվանդություննե
րը, էնդոկրինոլոգիան և նյութափոխանակությունը, վե
րարտադրողական առողջությունը, ուրոլոգիան, իմունո
լոգիան, ինչպես նաև ասթման ու ալերգիան:
Վիճակագրական վերջին տվյալների համաձայն՝ հա
մալսարանում սովորում է 12511 ուսանող, որոնցից 794-ը՝
արտասահմանցի։ Այստեղ դասավանդում է 1802 դասա
խոս:
Նշենք, որ ԵՊԲՀ այցելած Թեհրանի բժշկական գիտութ
յունների համալսարանի պատվիրակության կազմում
էին ատամ
ն աբուժության դպրոցի միջազգային հարա
բերությունների, հավատարմագրման և դասակարգման
ղեկավար Մոհամմադ Հ. Նեկուֆարը, քույրական և
մանկաբարձության դպրոցի միջազգային համագոր
ծակցության բաժնի ղեկավար Արփի Մանուկյանը, դե
ղագործական դպրոցի արտաքին կապերի գծով փոխ
դեկան Համիդ Ռեզա Ադհամին, վերականգնողական
դպրոցի արտաքին կապերի գծով փոխդեկան Ազադեհ
Շադմեհրը, ատամ
ն աբուժության դպրոցի արտաքին կա
պերի գծով փոխդեկան Փույան Ամինիշակիբը, այդ թվում՝
բժշկության դպրոցի համայնքային բժշկության ամբիոնի
ներկայացուցիչ Ազիտա Խեիլտաշը:

ՍԵՔՍԱՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԼԻՆԻԿԱՆ
15 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Այս տարին «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցի Սեքսապաթոլոգիայի կլինիկայի աշխատակից
ների համար հոբելյանական է։ Կլինիկան Հայաստանի
միակ գիտաբժշկական կենտրոնն է, որի աշխատակից
ները կլինիկական գործունեությանը զուգահեռ կատա
րում են գիտական հետազոտություններ` դրանք տպագ
րելով տեղական և արտասահմանյան գիտագործնական
հանդեսներում: Կլինիկան համալրված է արտերկրում
վերապատրաստված և գիտական աստիճան ունեցող
մասնագետներով, որոնք բուժում և վերականգնում են
անհատների և ամուսնական զույգերի սեռական առող
ջությունը: Սեքսապաթոլոգիայի կլինիկան ուսում
ն ական
բազա է հանդիսանում ԵՊԲՀ սեքսապաթոլոգիայի ամ
բիոնի համար, որտեղ իրականացվում է հետդիպլոմային
կրթություն՝ օրդինատուրա, ասպիրանտուրա, հարակից
մասնագետների սեքսապաթոլոգիայի առարկայի ցիկ
լային դասընթացներ, մասնագիտական վերապատրաս
տում
ն եր: Մայիսի 17-ին, Սեքսապաթոլոգիայի կլինիկան
և ամբիոնը, Սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիա
յի հետ համատեղ նշեցին կլինիկայի տարեդարձը:
Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկավ կլի
նիկայի ղեկավար, բ.գ.թ. Արսեն Գրիգորյանը: Այնու
հետև կլինիկայի հիմ
ն ադիր, պրոֆ. Արամ Հակոբյանը
ելույթ ունեցավ ‹‹ԵՊԲՀ սեքսապաթոլոգիայի անցյալը,
ներկան և ձեռքբերում
ն երը›› զեկուցմամբ՝ ընդգծելով
սեքսապաթոլոգիայի դերը և կարևորությունը ընդհա
նուր բժշկության ոլորտում: Միջոցառմանը ներկա էին
նաև ‹‹Հերացի›› թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի
գլխավոր բժիշկ, պրոֆ. Արեն Բաբլումյանը և գլխավոր
բժշկի տեղակալ Արմենակ Բդոյանը: Միջոցառումը
ամփոփվեց կլինիկայի զարգացման և միջազգային
չափորոշիչներին համապատասխան ծրագրերի առա
ջարկություններով:
Համալսարանական կլինիկան շարժվում է ժամանա
կին համահունչ։ Սեռական խանգարում
ն երը բուժվում
են ժամանակակից մեթոդներով և բարձր արդյունավե
տությամբ։ Կլինիկան աշխատում է «Սեռական առող
ջությունը ընտանիքի հիմ
ն ասյուներից մեկն է» կարգա
խոսով, քանի որ առողջ ընտանիքը ամուր պետության
գրավականն է։
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Կլինիկական

ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ
ԱՂՋԿԱ ԼՅԱՐԴԻ
ԲԱՐԴ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Միքայելյան համալսարանական վիրաբուժության ինստի
տուտում կատարվել է 17-ամյա աղջկա լյարդի աջ բլթի ամբող
ջական և ձախ բլթի մասնակի հեռացում: Վիրահատությունն
իրականացվել է ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի պրո
ֆեսոր, վիրաբույժ Խաչատուր Բադալյանի գլխավորությամբ:
Չորս ժամ տևած վիրահատության ընթացքում բժիշկներն ըն
դամենը 150-200 գրամ արյան կորուստ ունեցան, ինչը, սովորա
բար, հնարավոր չի լինում, քանի որ այդպիսի վիրահատութ
յունների ժամանակ հիվանդները մոտ 1-ից 1,5 լիտր արյուն են
կորցնում:
Վիրաբույժի խոսքով՝ 17-ամյա աղջկա լյարդում առաջացել
էին թարախային կիստոզ գոյացություններ, որոնց չափերը
հասնում էին 15-20 սմ-ի: «Աղջիկն այժմ հետվիրահատական
փուլում է, իրեն լավ է զգում, լյարդի ձախ բիլթը նորմալ աշխա
տում է: Սովորաբար նման վիրահատություններից 2-3 ամիս
անց լյարդն՝ ինչպես չափեր
 ով, այնպես էլ ֆունկցիոնալ տե
սանկյունից մոտ 80 տոկոսով վերականգնվում է»,-նշեց վիրա
բույժն՝ ավելացնելով, որ թարախային կիստաների առաջաց
ման պատճառները տարբեր են: Օրինակ՝ պատճառ կարող են
հանդիսանալ ընտանի կենդանիները. վարակը փոխանցվում է
ստամոքս, արյուն և լյարդ, երբեմն՝ թոքեր կամ այլ օրգաններ:
Վիրաբույժը կարևորեց հիվանդության վաղ ախտորոշումը՝
նման բարդ խնդրից խուսափելու համար:

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

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

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

Դոցենտ Է.Ս. Անդրիասյանը գործնական
պարապունքի ժամանակ (1952թ.)
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Պրոֆ. Վ.Զ. Գրիգորյանը գործնական
աշխատանքի ժամանակ (1961թ.)

Կրթական համակարգում «Ֆիզիոլոգիա» առարկայի դա
սավանդումը և այդ բնագավառում գիտական հետազոտութ
յունների սկիզբը համարվում է 1922 թվականը, երբ Երևանի
պետական համալսարանում բացվեց բժշկական ֆակուլտետ,
և այդ ֆակուլտետում հիմ
ն ադրվեցին կենդանիների(վարիչ Գ.
Մուշեղյան) և մարդու (Ա. Հակոբյան) ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
ները։ Այդ տարիներին նշված ամբիոնների հիմ
ն ական գոր
ծունեությունը նպատակաուղղված էր կադրերի պատրաստ
մանը, որոնք հետագայում ներգրավվեցին հանրապետության
տարբեր կրթօջախներում և լաբարատորիաներում։
1923թ-ից ամբիոնը կոչվել է նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն՝
համարվելով Պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետի առաջին ամբիոններից մեկը։ Ամբիոնը ղեկավարել են
Ա. Հ. Հակոբյանը (1923-3622), Գ.Պ. Մուշեղյանը (1936-68թթ),
Զ.Վ. Գրիգորյանը (1968-84թթ), Դ.Ն. Խուդավերդյանը (1984ից առ այսօր)։
Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է գիտության վաստակա
վոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ա. Հ. Հակոբյանը, ով ավարտել է Բեռլինի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը և 1936-60-ական թ.թ. ղեկավարել
բժշկական ինստիտուտի նյարդային հիվանդությունների ամ
բիոնը։ Ի դեպ՝ Ա. Հ. Հակոբյանը այն երախտավորներից է,
որոնք մեծապես նպաստել են Երևանի պետական համալսա
րանի բժշկական ֆակուլտետի հիմ
ն ադրման գործին, որտեղ
և հիմ
ն ել է ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը: Ի դեպ՝ Երևանում Ա.Հ.
Հակոբյանը կազմակերպել է նյարդաբանական բաժանմունք,
հետագայում՝ կլինիկա։
Պրոֆ. Ա.Հ. Հակոբյանից հետո ամբիոնը 32 տարի ղեկա
վարել է ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, դոցենտ Գ.Պ.
Մուշեղյանը։ Նա 1927թ. ավարտել է Երևանի պետական հա
մալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, 1937-ին պաշտպանել է
թեկնածուական թեզ, հետագայում ակտիվ մասնակցությունն
է ունեցել Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի գիտահետա
զոտական ինստիտուտի հիմ
ն ադրմանը, որի տնօրենն է եղել
(համատեղության կարգով) 1944-50թթ։
Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել է Վ. Զ. Գրիգորյա
նը, ում գործունեության տարիներին ամբիոնի գիտա
կան հետազոտությունների հիմ
ն ական թեման եղել է
օրգանիզմի տարբեր կենսական պրոցեսների վրա էլեկտրա
շոկային և դեղանյութային ցնցում
ն երի ազդեցության ուսում
նասիրությունը։ Թեմայի ղեկավար պրոֆ. Վ. Զ. Գրիգորյա
նի ղեկավարությամբ պաշտպանվել են 15 դոկտորական և
թեկնածուական ատենախոսություններ։ Պրոֆ. Վ.Զ. Գրիգոր
յանը նաև քաղաքական ակտիվ խառնվածքով կազմակերպիչ
և հասարակական գործիչ էր, եղել է բժշկական ինստիտուտի
ուսում
ն ական մասի պրոռեկտոր, բուժական ֆակուլտետի դե
կան, ինստիտուտի արհկոմիտեի նախագահ, երկար տարի
ներ ղեկավարել է բժշկական ինստիտուտի ուսանողական գի
տական ընկերության աշխատանքները։
Ամբիոնում
երկար
տարիներ
աշխատել
և
գիտամանկավարժական աշխատանքներում իրենց ավանդն
են ներդ
րել պրոֆ. Է.Ս. Անդ
րեաս
յա
նը, դո
ցենտ
ներ Տ. Խ.
Ստեփանյանը, Ի.Ա. Մովսիսյանը, Ռ. Մ. Ստեփանյանը, Է.Ս.
Բարսեղյանը, Լ.Գ. Գրիգորյանը։
Ներկայումս շարունակվում են ամբիոնի գիտամանկավար
ժական ավանդույթները, որոնց իրականացումը լավագույնս
կազմակերպում է ամբիոնի երկարամյա վարիչ, պրոֆ. Դ.Ն.
Խուդավերդյանը։

Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետի կազմում ստեղծված առաջին ամբիոնների թվում էր
ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլո
գիայի ամբիոնը։
Ամբիոնը հիմ
ն ադրվել և հետագայում ղեկավարվել է Փ.Ս.
Հակոբյանի կողմից, ով Մոսկվայի համալսարանի բժշկա
կան ֆակուլտետի շրջանավարտ էր, որը մասնագիտացել
էր որպես պաթոլոգանատոմ։ Իր գործունեության ընթցում
նա հրատարակել է «Ատամ
ն աբույժների և բուժակների հա
մար» ձեռնարկը և «Մարդու կյանքը մինչև ծնվելը» գիրքը։
Ամբիոնի ղեկավարման և կայացման գործում մեծ
է գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Ա.Հ.
Բեգլարյանի ներդրումը, ով 1942թ. ավարտել է Երևանի
բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը, 1963թ.
պաշտպանել դոկտորական ատենախոսություն։
Որպես հմուտ մանկավարժ և գիտնական՝ նա իր շուրջն
էր համախմբել երիտասարդ կադրերին, կազմակերպել
միջազգային ճանաչում ստացած կոլագենային հիվան
դությունների պատճառագիտությունն ու ձևածագումն ու
սում
ն ասիրող պրոբլեմային լաբորատորիա։ Ամրապնդե
լով կապը Երևանի բժշկական ինստիտուտի կլինիկական
ամբիոններ հետ՝ Ա.Հ. Բեգլարյանը հիմ
ն ադրեց պաթոլոգանատոմ
ն երի հայկական դպրոցը։ Ի նշան անվանի գիտ
նականի հանդեպ ունեցած խորին հարգանքի՝ ամբիոնում
տեղադրվել Ա. Հ. Բեգլարյանի կիսանդրին։
Այնուհետև ամբիոնի հաջորդ վարիչ, պրոֆ. Ն. Դ.
Վարդազարյանի ղեկավարոությամբ ամբիոնում շարու
նակվեցին գիտական ուսում
ն ասիրությունները՝ նվիրված
ռևմատիկ հիվանդությունների պատճառագիտության,
ախտածնության և ձևաբանության հարցերին։ Նրա կող
մից հիմ
ն ավորվեց ստրեպտակոկային վարակի բակտե
րիալ և L-ձևերի ներհյուսվածքային օջախների՝ հատ
կապես ոսկրածուծի դերը ռևմատիզմի և ռևմատոիդ
արթրիտի պատճառագիտության մեջ։ Ամբիոնում կա
տարված աշխատանքների մասին ժամանակին զեկուց
վել են միջազգային ասպարեզում՝ աշխարհի բազմաթիվ
քաղաքներում կայացած պաթոլոգների, իմունոլոգների և
բջջի կենսաբանության հարցերին նվիրված սիմպոզիում
ներում և գիտաժողովն երում։ Այդ տարիներին ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Ն. Դ. Վարդազարյանը եղել է «Ախտա
բանության արխիվ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի և
ախտաբան-անատոմ
ն երի համամիութենական գիտական
ընկերության վարչության անդամ։ Ներկայումս ամբիոնը
ղեկավարում է բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Նելլի
Գուրգենի Խոստիկյանը։

Դեպի 100-ամյակ

Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վ.Զ. Գրիգորյանը իր
աշխատակիցների հետ(1970թ.)

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

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

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԱՄԲԻՈՆ

Գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Հայկի
Բեգլարյանը իր սաների հետ
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Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆա
կուլտետի կազմում ստեղծված առաջին ամբիոնների
թվում էր ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկա
կան մորֆոլոգիայի ամբիոնը։
Ամբիոնը հիմ
ն ադրվել և հետագայում ղեկավարվել է
Փ.Ս. Հակոբյանի կողմից, ով Մոսկվայի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ էր, որը մաս
նագիտացել էր որպես պաթոլոգանատոմ։ Իր գործու
նեության ընթցում նա հրատարակել է «Ատամ
ն աբույժ
ների և բուժակների համար» ձեռնարկը և «Մարդու
կյանքը մինչև ծնվելը» գիրքը։
Ամբիոնի ղեկավարման և կայացման գործում մեծ
է գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Ա.Հ.
Բեգլարյանի ներդրումը, ով 1942թ. ավարտել է Երևա
նի բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը,
1963թ. պաշտպանել դոկտորական ատենախոսություն։
Որպես հմուտ մանկավարժ և գիտնական՝ նա իր
շուրջն էր համախմբել երիտասարդ կադրերին, կազ
մակերպել միջազգային ճանաչում ստացած կոլագե
նային հիվանդությունների պատճառագիտությունն
ու ձևածագումն ուսում
ն ասիրող պրոբլեմային լաբո
րատորիա։ Ամրապնդելով կապը Երևանի բժշկական
ինստիտուտի կլինիկական ամբիոններ հետ՝ Ա.Հ.
Բեգլարյանը հիմ
ն ադրեց պաթոլոգ-անատոմ
ն երի հայ
կական դպրոցը։ Ի նշան անվանի գիտնականի հան
դեպ ունեցած խորին հարգանքի՝ ամբիոնում տեղադր
վել Ա. Հ. Բեգլարյանի կիսանդրին։
Այնուհետև ամբիոնի հաջորդ վարիչ, պրոֆ. Ն. Դ.
Վարդազարյանի ղեկավարոությամբ ամբիոնում շա
րունակվեցին գիտական ուսում
ն ասիրությունները՝
նվիրված ռևմատիկ հիվանդությունների պատճառա
գիտության, ախտածնության և ձևաբանության հար
ցերին։ Նրա կողմից հիմ
ն ավորվեց ստրեպտակոկային
վարակի բակտերիալ և L-ձևերի ներհյուսվածքային
օջախների՝ հատկապես ոսկրածուծի դերը ռևմա
տիզմի և ռևմատոիդ արթրիտի պատճառագիտութ
յան մեջ։ Ամբիոնում կատարված աշխատանքների
մասին ժամանակին զեկուցվել են միջազգային աս
պարեզում՝ աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներում կա
յացած պաթոլոգների, իմունոլոգների և բջջի կենսա
բանության հարցերին նվիրված սիմպոզիում
ն երում և
գիտաժողովն երում։ Այդ տարիներին ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Ն. Դ. Վարդազարյանը եղել է «Ախտաբա
նության արխիվ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի և
ախտաբան-անատոմ
ն երի համամիութենական գիտա
կան ընկերության վարչության անդամ։ Ներկայումս
ամբիոնը ղեկավարում է բժշկագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Նելլի Գուրգենի Խոստիկյանը։
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ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ՝
ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ
ՊԱՅՄԱՆ
Ամբողջ աշխարհում հիվանդացության և մահացության
ցուցանիշերով սրտանոթային հիվանդություններն առաջին
տեղում են: Գաղտնիք չէ, որ կանխարգելման աշխատանք
ների շնորհիվ հնարավոր է նվազեցնել հիվանդացության
և մահացության թիվը։ Սրտանոթային հիվանդությունների
դեմ պայքարն ու պացիենտների բուժումը «Հերացի» թիվ 1
համալսարանական հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար, ԵՊԲՀ անհետաձգե
լի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ Համայակ Սիսակյանի
ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Պրոֆեսորի հետ
զրուցել ենք հիվանդությունների դեմ պայքարի կարևորութ
յան և այլ թեմաների շուրջ։
- Պարոն Սիսակյան, Դուք բուժում եք մարդու ամենակարևոր օր
գաններից մեկը, հիմն ականում ի՞նչ գանգատներով են պացիենտնե
րը դիմում համալսարանական կլինիկա։
- Սրտանոթային հիվանդություններն ամենատարածվածն են աշ
խարհում, և այս առնչությամբ խնդիրներ ունեցող պացիենտների դի
մելիությունը բավականին բարձր է։ Դիմողների մի մասը հոսպիտա
լացվում է։ Պատճառները բազմաթիվ են. եթե առկա է սրտանմ
կ անի
սուր ինֆարկտ կամ հիպերտենզիվ կրիզեր, ստրային անբավարա
րության սրացում, նաև շնչառական անբավարարություն, երիկամա
յին անբավարարությամբ ուղեկցվող սրտանոթային հիվանդություն
ներ։ Ս
 ա հիմ
ն ական կոնտինգենտն է, որ բուժօգնություն է ստանում
ստացիոնար պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է ամբուլատոր դիմե
լիությանը, ապա դրանք այն հիվանդներն են, որոնք հաճախակի ունեն
կրծքավանդակի ցավեր, զարկերակային հիպերտոնիա, ստրային ան
բավարարություն։ Այս դեպքում մենք կարիք ունենք բուժման մոնիտո
րինգի իրականացման, ինչպես նաև սրտային խնդիրների տարանջատ
ման, եթե որևէ այլ պատճառով է պայմանավորված։
- Ո
րո՞նք են սրտի հետ կապ
ված խնդիր
նե
րի
առաջացման առաջնային պատճառները, ո՞ր
գործոնները կառանձնացնեիք։
- Սրտանոթային հիվանդությունները տարաբ
նույթ են: Անոթային պատճառները առաջանում
են աթերոսկլերոզից, որը նպաստում է հիպերտո
նիային, սրտի կորոնար հիվանդությանը, սիրտը
սնող զարկերակների նեղացմանը և արյունամա
տակարարման խանգարմանը, և դրանք կարող
են նպաստել սրտամ
կ անի ինֆարկտին, զարկե
րակային հիպերտոնիային, սրտային անբավա
րարության զարգացմանը, սրանք հիմ
ն ական մեծ
տոկոսն են կազմում սրտանոթային հիվանդութ
յունների։
- Ամբողջ աշխարհում զարկերակային հիպեր
տենզիան շարունակում է մնալ   սրտանոթային
հիմն ական պաթոլոգիան. համաձայն վիճակագ
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Հարցազրույց
րության՝ ողջ աշխարհում 950 միլիոն մարդ ախտահարված է այս հի
վանդությամբ: Հիվանդացության ինչպիսի՞ պատկեր է համալսա
րանական կլինիկայում, և ինչպե՞ս խորհուրդ կտաք պայքարել այս
խնդրի դեմ, կանխարգելել և վերահսկել այն։
- Այո, երկրագնդի բնաչության մոտ 20 տոկոսը տառապում է հիպեր
տենզիվ հիվանդությամբ, այսպիսի հիվանդները մեծ թիվ են կազմում
նաև համալսարանական կլինիկայում։ Հիպերտոնիկ հիվանդների հա
մար, իհարկե, առավել քան կարևոր է կանխարգելիչ միջոցառում
ն ե
րի իրականացումը, որոնց թվում են առողջ ապրելակերպին հետևելը,
քաշի վերահսկումը, աղի սահմանափակումը, սակավաշարժության
դեմ պայքարը, ծխախոտից հրաժարվելը։ Այսինքն՝ խուսափելու հա
մար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես ակտիվ կյանք վարել, և,
եթե հնարավոր է՝ խուսափել սթրեսներից։ Սրանք հիմ
նական կարևոր խորհուրդներն են, որոնց պետք է հետ
ևեն ինչպես հիպերտոնիկ խնդիրներ ունցողներն, այն
պես էլ՝ յուրաքանչյուր մարդ։
- Համալսարանական կլինիկայում առկա՞ են արդյոք
սրտանոթային համակարգի հետ առնչվող խնդիրների
ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ ժամա
նակակից սարքավորումն եր։
- Ախտորոշման տեսակետից համալսարանական կլի
նիկան առաջատարն է հանրապետությունում։ Այստեղ
առկա են սրտանոթային համակարգը գնահատող գրեթե
բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Սկսած էլեկտրասր
տագրությունից մինչև սրտի մագնիսառեզոնանսային
տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը հասանելի է համալ
սարանական կլինիկայում։ Ինչպես նաև առկա են բուժ
ման (բացի սրտային վիրաբուժությունից) գրեթե բոլոր
կիրառվող մեթոդները։
-Երկար տարիների մասնագիտական փորձը վստա
հաբար հնարավորություն կտա Ձեզ գնահատել՝ արդյո՞ք հնարավոր
է ճիշտ կենսակերպի շնորհիվ ունենալ առողջ սիրտ, առհասարակ՝
կա՞ նման հասկացություն, ի՞նչ խորհուրդ կտաք բնակչությանը սիրտն
առողջ պահելու համար։
-Այստեղ չեմ զլանա ևս մեկ անգամ կարևորել սակավաշարժութ
յան դեմ պայքարը, ֆիզիկական ակտիվությունը, քայլելու, շարժվելու
անհրաժեշտությունը, ծխախոտից հրաժարվե
լը, որոնք կարևոր գրավականներ են, որպեսզի
խուսափենք սրտանոթային հիվանդություննե
րի առաջացումից։ Սթրեսները նույնպես նպաս
տում են անոթների զարկերակային համակար
գի վնասմանը և աթերոսկլերոզի զարգացմանը։
Ծխախոտից խուսափելն, ինչպես նաև սննդա
կարգին հետևելը ևսառողջ մնալու կարևոր նա
խապայմաններ են։ Բարձր յուղայնությամբ, խո
լեստերին պարունակող սնունդը նպաստում է
աթերոսկլերոզի զարգացմանը: Ամեն մի գործոն
իր դերն ունի, ևեթե անձի մոտ հանդիպում են
երեք ևավելի գործոններ, արդեն բարձր է հա
վանականությունը, որ սրտանոթային հիվան
դություն զարգանա։  Կան սրտային հիվանդութ
յուններ, որոնք կախված չեն ապրելակերպից,
բայց դրանց տոկոսը փոքր է։ Դրանք բորբոքա
յին, սրտամ
կ անների փականների որոշ բնածին
հիվանդություններն են, որոնք սակայն առավել
ցածր տոկոս են կազմում։
- Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։

Պատրաստեցին Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
ԵՎ ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԸ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐՈՎԻ
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵՑ
ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ ՏՎԱԾ
ԵՐԿՐՈՐԴ՝ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԵՐԴՈՒՄԸ
Մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ է մեր զրույցը
ԵՊԲՀ կուրսանտ Սենիկ Մատինյանի հետ, ով սեփա
կան օրինակով ապացուցում է, թե ինչպես կարելի է
համատեղել գիտությունը՝ զինվորական ծառայության
հետ։ Կուրսանտ Ս. Մատինյանը զորակոչվել է ամիս
ներ առաջ և ընտրել պաշտպանական գերատեսչութ
յան առաջարկած այլընտրանքային ծառայություննե
րից մեկը։
«Ամիսներ առաջ զորակոչվել եմ Հայոց բանակ։
Քանի որ մենք արդեն ունենք բժշկի որակավորում,
իսկ կրթության ընթացքում անցել ենք ռազմական
պատրաստություն, պաշտպանության նախարարա
րությունը հնարավորություն տվեց մեզ մեկ տարի
սովորել ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ին
տերնատուրայում, որից հետո կստանանք բուժծառա
յության սպայի կոչում և կմեկնենք ՀՀ Զինված ուժեր՝
երկամյա ծառայության։ Մոտ մեկ ամիս անհրաժեշտ
պատրաստություն ստանալուց հետո վերադարձել
ենք հարազատ բուհ և շարունակում
ենք ուսում
ն առությունն այստեղ»,պատմում է Ս. Մատինյանը։
Օրվա սկիզբը սովորող-ծառայող
ներն անցկացնում են հիվանդանոցա
յին օղակում և ստանում հետագայում
զորամասում բուժծառայությունը կազ
մակերպելու անհրաժեշտ հմտություն
ներ։ Օրվա երկրորդ կեսը Սենիկը
նվիրում է գիտական գործունեությա
նը։ ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորա
տորիայում գործընկերների հետ աշ
խատում է կաթվածի կենդանական
մոդելի ստացման, ինչպես նաև՝ բուժ
ման առավել արդյունավետ մեթոդնե
րի որոնման ուղղությամբ։
«Ի դեպ, այս տարի պատիվ ունեցա
համալսարանական թիմի կազմում
մասնակցել Հորիզոն 2020 Twinning
ծրագրին դիմելու գործընթացին և,
ինչպես գիտեք, ԵՊԲՀ-ն բավականին
բարձր միավորներով հաղթեց եվրո
պական ամենահեղինակավոր գի
տական մրցույթներից մեկը։ Այս կոնտեքստում՝ որպես
թիմի ամենաերիտասարդ անդամ, կցանկանայի շնոր
հակալություն հայտնել համալսարանին՝ ինձ թիմում
ընդգրկելու և այդպիսի պատասխանատվություն վստա
հելու համար»,- ասում է ասպիրանտը։
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Հարցազրույց
Նրա գնահատմամբ՝ զինվորական կյանքը բավա
կանին հետաքրքիր է անցնում, ամեն շաբաթ բացի
մասնագիտական ցիկլային առարկաներից շարա
յին պատրաստության պարտադիր դասընթացին էլ
ավելի են հմտանում զինվորական գործում։
«Սովորում ենք այս բնագավառում այդքան անհ
րաժեշտ համատեղ գործողությունների և առավել
նպատակաուղղված մեթոդների կիրառման անհրա
ժեշտ հմտություններ»,-մանրամասնում է Սենիկը։
Զինվորական պարտքը կատարելուց հետո շարու
նակելու է բժշկի և գիտնականի աշխատանքը։ Այժմ
ծառայությանը զուգահեռ հանդիսանում է նաև ԵՊԲՀ
«Կենսաքիմիա» մասնագիտական դասիչով հեռակա
ասպիրանտ։ Աշխատանքի ընթացքում գիտնական
ների թիմը փորձ է անելու ուսում
ն ասիրել կաթվածի
հետևանքով ուղեղում մեկնարկող պաշտպանական
գործընթացներից մեկը։ Երիտասարդները կարճ ժա
մանակ առաջ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր»
հիմ
ն ադրամի և PMI Science-ի համատեղ հայտարա
րած ասպիրանտական դրամաշնորհի հաղթող ճա
նաչվեցին, ինչը հնարավորություն կտա էականորեն
բարելավել կաթվածի ուղղությամբ կատարվող հե
տազոտական աշխատանքը։
«Հայրենիքը սկսվում է սահմաններից, և
յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է բանաձևենք այն։ Եվ
սա հատկապես կարևոր է նորակոչիկի համար, ով
օրեր հետո կդառնա մեր անվտանգության երաշխա
վորը»,- զրույցի վերջում ընդգծում է Սենիկը՝ հավելե
լով, որ միայն ՀՀ Զինված ուժեր ծառայության անց
նելիս իրապես հասկացավ այդ պարտականության
օրհասական պահանջը և նորովի վերաիմաստավո
րեց իր արդեն երկրորդ՝ զինվորի համազգեստով
տրված երդումը։
Պատրաստեց ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

«ԵՂՆԻԿՆԵՐԻ» ԲԺՇԿՈՒՀԻՆ
Արցախյան պատերազմին իր մասնակցության մասին Ար
մինա Նալբանդյանը խոսել չի սիրում: Հարցերի միջոցով փոր
ձում ենք «գաղտնազերծել» բժշկուհու կյանքի կարևոր այդ
փուլի մանրամասները: Աշխատում է «Արմենիա» բժշկական
կենտրոնում, վիրաբույժ է: Երբ գնացինք նրա հետ հարցազ
րույցի, հերթապահում էր: Զրույցը պարբերաբար ընդհատ
վում էր. բժշկուհին անընդհատ կապի մեջ էր հիվանդների
հետ: Արմինա Նալբանդյանը կամավոր է մեկնել Արցախ:
«Ամուսինս Շահումյանում էր: Երբ հարց դրվեց հետ վերցնել
Շահումյանը, վճռեցի ես էլ ամուսնուս հետ գնամ այնտեղ»:
Ամուսնու՝ Արտակ Խաչատրյանի հետ սովորել են Մխիթար
Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսա
րանում: Պսակադրությունը դեկտեմբերին էր, ընդամենը մի
քանի ամիս անց՝ ապրիլի 17-ին, ամուսինը զոհվում է:
Ամուսնացել են ասպիրանտուրա ընդունվելուց հետո՝ 1992
-ին: 1993 թ. մարտին, Արտակը մեկնել էր Վլադիկավկազ՝ ձնա
կույտի տակ մնացած մարդկանց փրկելու: Վերադառնալուց
հետո կնոջն ասել էր, թե քաղաքում պատահաբար հանդի
պել է գեներալ-մայոր Սերգեյ Չալյանին, որից տեղեկացել
էր՝ պատրաստվում են հարձակում գործել Շահումյանի վրա,
ևիրենց բժշիկ է պետք: «1993 թվականի ապրիլին ամուս
նուս հետ ուղղաթիռով գնացինք Մարտակերտ, հանդիպե
ցինք Շահեն Մեղրյանին, խոսեցինք նրա հետ: Ասաց, որ
բուժսարքավորում
ն երի կարիք կա: Վերադարձա Երևան՝
այդ սարքերն այնտեղ ուղարկելու համար: Առողջապահութ
յան նախարարության օգնությամբ Եղակերում պետք է հիմ
ներ դաշտային հոսպիտալ, ևս մեկ պահուստային հոսպիտալ՝
Արտատափում»: Հրամանատար Շահեն Մեղրյանին և նրա
զինակիցներին Երևան տանող ուղղաթիռը խփվեց Եղնիկ
ներում: «Երբ զանգեցի՝ հարցնելու՝ եկել են, թե ոչ, ինձ խա
բեցին, ասացին՝ դեռ ոչ, չեն եկել: Ասել էին, թե ուղղաթիռը
վայրէջք է կատարել Ստեփանակերտում, չասացին, որ ուղ
ղաթիռը խփել են»,-պատմում է Արմինա Նալբանդյանը:
Պատահարի մասին բժշկուհին իմանում է ավելի ուշ: «Բժիշկ
Նորիկը, որ Արտակի հետ Շահումյանում էին լինում, ասաց,
որ ուղղաթիռը խփել են, և անհրաժեշտ է գնալ մարմինները
ճանաչելու»: Ամուսնու մահվան 40 օրը լրանալուց հետո Արմի
նան որոշեց վերադառնալ Եղակեր՝ օգնելու
վիրավոր տղաներին: «1993 թ. հուլիսին եկա
Երևան, հոսպիտալը տեղափոխեցի»: Չէի՞ք
վախենում հարցին՝ Արմինա Նալբանդյանն
արձագանքում է ժպիտով: «Դուք հիմա կա
րող է դուրս գաք, Աստված մի արասցե, ավ
տոպատահար լինի, ծառը ջարդվի...արդեն
չգիտեմ՝ վախ կար, չկար։ Բժիշկ էր պետք,
ես գնացի: Պատերազմը պատերազմ է, եր
ևի պարզապես սովորում ես, ինձ համար
դարձել էր առօրյա»: Բժշկուհին պատմում
է, որ թեթև վնասվածքներին ուշադրութ
յուն չէին դարձնում, թեթև վիրակապվում
և մեկնում էին դիրքեր: «Սկսվում էր արյու
նահոսություն, իջնում էին, դադարեցնում
էի, էլի բարձրանում էին։ Ջղայնանում էի,
նստեցնում, կապում էի, ասում էի՝ պետք է
մնաս այստեղ և վերջ»,-ժպիտով վերհիշում
է բժշկուհին: Պատմում է, որ ճանապարհը
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Շրջանավարտներ
փակ լինելու պատճառով դաշտային հոսպիտալում նույնիսկ
կույրաղքի վիրահատություն են արել: Արմինա Նալբանդյանը
զենք է կրել, բայց երբեք չի կրակել, հիշում է զինակից ընկեր
ներին՝ բժշկականի ուսանողներին: «Վահիկ Բաղդասարյանը
6-րդ կուրսում էր, զոհվեց ավարտական քննությունից մի քանի
օր առաջ: Վիրաբույժ Գևորգը, որ հիմա աշխատում է Երևա
նի բուժկենտրոններից մեկում, Աբոն արտասահմանում հոգե
բույժ է, Սմբատ Ջամալյանը Դանիայում սրտաբան է, Մհերը՝
ռեանիմատոլոգ, Տիգրան ունեինք, ցավոք, տեղեկություն չու
նեմ՝ հիմա որտեղ է»,-կարոտով հիշում է բժշկուհին: Տխրում է,
երբ հիշում է, որ պատերազմը հաղթած զինակիցներն արժանի
գնահատականի չեն արժանացել: Գործընկերները դրվատան
քով են խոսում բժշկուհու մասին: Վիրաբույժ Արմեն Աշոտյանն
առաջինն ընդգծում է Արմինա Նալբանդյանի բարձր մարդկա
յին հատկանիշերը: «Երկար տարիներ աշխատում եմ Արմի
նա Ռոբերտովն այի հետ: Նրան մի քանի բառով բնութագրելը
դժվար է: Նա անձնուրացությամբ է նվիրված իր գործին: Կյան
քը չի խնայում հիվանդի համար: Երբ 1998 թվականին պատիվ
ունեցա բժշկուհու հետ ծանոթանալու, առաջինը, որ ինձ ասաց.
կարևոր չէ՝ լավ բժիշկ կդառնաս, թե ոչ, կարևորը՝ լավ մարդ լի
նես... Այս պատգամը միշտ հիշում եմ: Աննկարագրելի բարի է,
հոգատար բոլորի՝ գործընկերների, հարազատների, հիվանդ
նե
րի հա
մար»: Մեր զրույցի ընթացքում բժշ
կու
հին անընդ
հատ ներսուդուրս է անում, երբ լսում իր մասին գործընկերոջ
գովասանական խոսքը, ընդհատում է, չի թողնում շարունակել:
Պատրաստեց ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸ

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԵՌԱՏՈՆԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՝ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Ապագա բժիշկները ԵՊԲՀ-ում կազմակերպել
էին միջոցառում ՝ նվիրված մայիսյան եռատոնին և
պարի միջազգային օրվան:
Ծրագիրն ընդգրկում էր ոչ միայն ազգային երգե
րի ու պարերի կատարումը, այլև պարերի ուսուցու
մը, որի շնորհիվ մայիսյան եռատոնի հաղթական
շունչը փոխանցվեց ներկաներին:
Միջոցառմանը ներկա ԵՊԲՀ պրոֆեսորադա
սախոսական կազմը, ուսանողները, ինչպես նաև
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտ
րոնում բուժվող զինվորները՝ նախքան ծրագրի մեկ
նարկը, մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Հայրենիքի
համար զոհվածների հիշատակը:
Այնուհետև ուսանողները, այդ թվում նաև տար
բեր ազգերի ապագա բժիշկներ, հանդես եկան հայ
կական ազգային երգերով, պարերով, ասմունքով:
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Մշակույթ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ Մ
 ԵԾ
ԵՂԵՌՆԻ 104-ՐԴ Տ
 ԱՐԵԼԻՑԻՆ
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի «Մշակույթ
և ազատ ժամանց» հանձնաժողովի «Դիմակներ»
թատերական ակումբը հանդես եկավ իր նոր՝
«Մարդասպա՞ն եմ» պիեսով:
Լեփ-լեցուն դահլիճը ծափողջույններով դիմավո
րեց ակումբի անդամ
ն երին: Պերճ Զեյթունցյանի
«Ոտքի՛, դատարանն է գալիս» դրամայի հիման
վրա բեմադրված ներկայացման սյուժեն 1921 թվա
կանի մարտի 15-ին երիտթուրքերի ներքին գործե
րի նախարար և Հայոց ցեղասպանության գլխա
վոր կազմակերպիչ Թալեաթ փաշային Բեռլինում
գնդակահարած վրիժառու Սողոմոն Թեհլերյանի
դատավարությունն էր, որտեղ Թեհլերյանն արդա
րացվեց:
Նշենք, որ «Դիմակներ» թատերական ակում
բը կշարունակի հանդիսատեսին ներկայանալ նոր
ելույթներով:

ՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ
Հայաստանի նկարիչների միությունում մայիսի 1318-ը կայացած՝   «Արարում են բժիշկ-գեղանկարիչ Արամ
Շավերդյանի կոլեգաները, զարմիկները և համերկրացիները»
խորագրով   ցուցահանդեսը ներկայացնում էր հայ բժիշկների
աշխատանքները:
Նշենք, որ Արամ Շ
 ահվերդյանը  1936-1937 թթ. եղել է ԵՊԲՀ
ռեկտոր, ով աչքի է ընկել ոչ միայն բժշկագիտության ոլոր
տում իր բազմամյա փորձով ու մասնագիտական կարողութ
յուններով, այլև ստեղծագործելու ձիրքով:
Ցուցահանդեսի
բացման
արարողության
ժամա
նակ միջոցառման կազմակերպիչ,   մաշկաբանության և
սեռավարակաբանության ամբիոնի դասախոս Գագիկ
Շահվերդյանը նշեց. «ՈՒրախ եմ,   որ արվեստով շարունա
կում են հետաքրքրվել շատերը, իսկ կազմակերպելու նպա
տակը  մեծարելն ու  բժիշկների տաղանդն ի ցույց դնելն է»:
Ցուցահանդեսը
նվիրված
է
հայոց
մեծե
րի՝ Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի   հոբելյաններին:
Համերգ, ներկայացում, ընթերցում
ն եր. այս ստեղծագոր
ծական մթնոլորտում ոչ միայն արդեն մասնագիտական
գործունեության մեջ հաջողությունների հասած բժիշկնե
րի, այլև ուսանողների ինչպես նաև այլ մասնագիտութ
յան տեր մարդկանց աշխատանքներ էին ընդգրկված:
Ներկայացված ստեղծագործություններից թվարկ
ման են արժանի ԵՊԲՀ դասախոս Հովհաննես
Հովհաննիսյանի, օրդինատորներ Մհեր Սարգսյանի,
Լուսինե Սահակյանի և շատերի աշխատանքները, որոնք
մասնագիտական հագեցած աշխատանքային գրաֆիկ
ունենալով հանդերձ՝ հասցնում են տարբեր գույների մի
ջոցով կտավին փոխանցել իրենց ապրում
ն երն ու զգա
ցողությունները, որոնք առաջանում են ոչ միայն մաս
նագիտության հետ առնչվելիս, այլև կյանքի տարբեր
փուլերում տեսածից ու լսածից,  մարդկանց հետ շփու
մից:
Աշխատանքների ժանրերը տարբեր էին` դիման
կար, բնանկար, գծանկար և այլն: Կարևորն այն է, որ
ամեն ինչ արված էր սիրով:
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ՆՎԱՃՎԵՑԻՆ ԱՐԾԱԹԵ
ՄԵԴԱԼՆԵՐ
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսում
ն ական հաս
տատությունների 20-րդ հանրապետական ուսում
ն ամարզական խա
ղերի ծրագրով անցկացվող բասկետբոլի տղաների առաջնության
մրցում
ն երին մասնակցում էր նաև Երևանի պետական բժշկական հա
մալսարանի բասկետբոլի հավաքական թիմը։
Մրցում
ն երին մասնակցում էին ՀՀ բուհերի լավագույն հավաքական
թիմերը, որոնք բաժանվել էին 2 ենթախմբերի։ Ըստ կանոնադրության՝
ենթախմբերում 1-ին, 2-րդ տեղեր գրաված թիմերը պետք է շարունա
կեին պայքարը մրցանակային տեղեր գրավելու համար։
Մեր տղաները նախ հաղթեցին Հայաստանի Ամերիկյան համալսա
րանի հավաքական թիմին։ Հատկապես հիշարժան էր մեր տղաների
հանդիպումը Երևանի պետական համալսարանի բասկետբոլի հա
վաքականի հետ։ Այդ խաղն ավարտվեց մեր տղաների փայլուն հաղ
թանակաով, և նրանք, գրավելով իրենց ենթախմբում առաջին տեղը՝
դուրս եկան կիսաեզրափակիչ։ Այդ փուլում մեր տղաները գեղեցիկ
խաղով հաղթեցին նաև Հայաստանի ագրարային համալսարանի բաս
կետբոլի հավաքականին և զուգահեռ ենթախմբում 1-ին տեղը գրաված
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի թիմի հետ
դուրս եկան եզրափակիչ փուլ։
Եզրափակիչ հանդիպման ընթացքում մեր տղաներն ամեն ինչ արե
ցին հաղթանակի հասնելու համար, բայց, ի վերջո, հաղթանակը զիջե
ցին հակառակորդին, որը գրավեց 1-ին տեղը՝ նվաճելով ոսկե մեդալներ
և գավաթ։ Մեր տղաները գրավեցին 2-րդ տեղը և նվաճեցին արծաթե
մեդալներ և պատվոգրեր։ 3-րդ տեղը գրավեց Երևանի պետական հա
մալսարանի թիմը։
Մեր թիմից գովեստի խոսքեր են արժանի, հատկապես, Հրանտ
Սիրադարյանը, Սերո Աղնանեան-Ասլանյանը, Դավիթ Առուշանյանը,
Արամ Հեքիմյանը, Կորյուն Վարդանյանը, Դավիթ Համբարձումյանը,
Ալեն Շխրդմյանը, որոնց մրցակցական փորձն ու սպորտային բարձր
վարպետությունը նպաստեցին երիտասարդների հետ մարտական
ամուր կոլեկտիվի ստեղծմանը։ Հաջող հանդես եկան նաև ուսանող
մարզիկներ՝ Աշոտ Սարգսյանը, Նազարեթ Բաբողլյանը, Մկրտիչ
Օհանյանը։
Շնորհավորում ենք մեր տղաներին և ցանկանում, որ նրանք հետա
գայում էլ ավելի բարձր պահեն մեր բուհի սպորտային պատիվը։

Սպորտ

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ
ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ
ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺԱՆՔ
ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց հատուկ տակտիկական
ուսում
ն ավարժություն` հրդեհաշիջման և փրկարա
րական աշխատանքների իրականացման ուղղութ
յամբ։
ՔՊ շտաբի պետ Սամվել Գրիգորյանը նշեց, որ
նմանատիպ միջոցառում
ն երը նպատակ ունեն ու
սանողներին և աշխատողներին օգնել՝ արտակարգ
իրավիճակներում ճիշտ կողմ
ն որոշվելու։
Ըստ ուսում
ն ավարժության սցենարի` ստաց
վել է հաղորդագրություն հակառակորդի օդուժի
«հարձակման» մասին, ինչի պատճառով մասնակի
վնասվել է համալսարանի լաբարատոր մասնաշեն
քը, կան վիրավորներ, հրդեհի փոքր օջախներ:
Առաջնորդվելով ԵՊԲՀ ՔՊ պլանով՝ տեղեկաց
վեց իրավիճակի մասին՝ հայտարարելով տագնապ,
տրվեցին հանձնարարականներ՝ հետախուզութ
յուն անցկացնելու և անձնակազմին տարհանելու
վերաբերյալ (փլվածքների, հրդեհների օջախների,
վիրավորների հայտնաբերում): Հետախուզական
խմբի հրամանատար Աշոտ Հակոբյանի զեկույցից
հետո կազմակերպվեցին հետագա միջոցառում
ները՝ տուժածներին բուժօգնության ցուցաբերում,
վթարավերականգնողական աշխատանքների կա
տարում և այլն:
Ուսում
ն ավարժության ավարտից հետո ՔՊ ծա
ռայությունների ղեկավար կազմն ու մասնակիցները
ԵՊԲՀ ապաստարանում ամփոփեցին կատարած
աշխատանքների արդյունքները:
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Իրադարձություն

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ
ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ
ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ Է
ՀԱՆՁՆԵԼ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԸ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ
Հարությունյանը դիպլոմ
ն եր է հանձնել առարկայա
կան օլիմպիադաների հաղթողներին։ Նախարարը
նաև շնորհավորել է աշակերտների ծնողներին, ու
սուցիչներին, կրթության բոլոր կազմակերպիչներին,
որոնք, ըստ նախարարի, իրենց ներդրումն են ունեցել
և ապահովել են պայմաններ, որպեսզի աշակերտնե
րը պատշաճ մակարդակով ստանան լավագույն գի
տելիքները:
2018-19 ուսում
ն ական տարվա դպրոցականնե
րի առարկայական օլիմպիադաներին մասնակցել է
շուրջ 57 000 սովորող:
Հպարտ ենք ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցի մեր
աշակերտների ցուցաբերած արդյունքներով։
Շնորհավորում և մաղթում ենք նորանոր հաջողոթ
յուններ։
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NOBEL PRIZE WINNER HAD
A MEETING WITH YSMU
STUDENTS AND WITH
FUTURE SCIENTISTS
The 8th Nobel Peace Prize winner Harald zur Hausen, who
was invited to Armenia by YSMU, today met with YSMU students, high school students and young researchers.
At the beginning of the meeting, the Nobel Prize winner referenced 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 revealing the role of uterine papilloma virus (HPV) in the development of cervical cancer.
According to Harald zur Hausen, he has been actively working in this field for 60 years. "When we discovered the papilloma 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 Scientific 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 impressed with the targeted questions, "noted the scientist.
A unique opportunity for the field professionals and students was to attend a lecture on the topic of "The Relationship 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 achievement, 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 Yerevan”, 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.

Science

A WEEK, FULL OF
DISCUSSIONS, MEETINGS,
SEMINARS AND VISITS
The series of events titled "Traces of Clinical Research", launched by the Young Researchers Union, is
over. On April 29-30, US-based experts Susan Jeyran
and David Yesayan presented their experiences on clinical 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, nurses, 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 opportunity 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 separate 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 advices. The meeting was followed by a discussion
of the prospects and steps for the further cooperation.
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THE SECOND
INTERNATIONAL FORUM
"CURRENT PROBLEMS OF
UNIVERSITY PEDIATRICS"
HAS STARTED
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",University hospital, Head of YSMU Department of Pediatrics № 1
Nune Baghdasaryan, speaking about the issues of pediatric 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, maternal and child health, as well as the implementation of
safe, quality and affordable health care.
According to the Professor, pediatrics is the field of science 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. Pediatrician and Professor Simon Randquist made a presentation "National support for pediatric knowledge in Sweden",
speaking also about the diagnosis and treatment of kidney and urinary tract problems. Professors from Sweden
Frederic Ingemanson and Maria Ekelund represented neonatology, 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 Armenian 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.

Science

DELEGATION OF GILAN
UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCES AT YSMU
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 University, 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 highlighted both educational and scientific cooperation, expressing 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 implemented 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 system." The Rector of the Gilan State Medical University,
Shahrokh Yousefzadeh, summarized the university-related information, presenting their vision of cooperation.
He expressed hope that soon YSMU diplomas will be recognized 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 cooperation step, they are ready
to organize short-term
courses with the participation of students and specialists from both countries, thereby boosting the
educational level of the
participants, which will enable them to benefit from
each other's experiences.
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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 outlining 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 educational 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, representing Deans of 6 Faculties , added that they are
ready to implement exchange programs.
Mohammad Nekufar, Head of the International Relations, 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 University, "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 centers under the supervision of TUMS,
which study science and technology in
medicine, rheumatology, hearing and
digestive disorders, skin diseases and
leprosy, arthritis and oncology, cardiovascular diseases, endocrinology
and metabolism, reproductive activity, urology, immunology, asthma and
allergy.
According to the latest statistical
data, 12511 students study at the
University, 794 out of which are foreigners.

YSMU Guests
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