Նոյեմբեր 2018

N 15-16 (1374-1375)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ
ԴՈԿՏՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ ՀԱՄԱԼՐՎԵՑ
ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐՈՎ

Այս համարում
Գիտություն
Նոբելյան մրցանակակիրները դարձան ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորներ և դիպլոմ
ն եր հանձնեցին
«Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի առաջին շրջանավարտներին

Երկրորդ միջազգային մաշկավեներաբանական գիտագործնական համաժողովը
համախմբել էր Հայաստանի և արտերկրի մասնագետներին
Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչը մասնակցել է
Ժնևում անցկացված ԱՀԿ համաժողովին
Այսօր աշխարհում ալցհեյմերի հիվանդությամբ ավելի քան 50 միլիոն մարդ կա.
ԵՊԲՀ-ում միջազգային համաժողով անցկացվեց
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«էնդոկրինոլոգիայի գրավիչ աշխարհում» համաժողովին ավելի
քան 200 մասնագետ է մասնակցել
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«Գիտության շաբաթ-2018-ը» կամփոփի նախորդ տարվա հետազոտություններն
ու ձեռքբերում
ն երը բժշկագիտության ոլորտում

13

Կրթության որակի բարելավումը՝ գիտական խորհրդի ուշադրության կենտրոնում

14

Գիտական խորհուրդը շնորհեց անվանական կրթաթոշակներ՝
բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին

15

Կրթություն
ԱՄՆ 15 նահանգից 46 հիվանդանոց ներառող խոշորագույն ցանցի
ղեկավար Մայք Սարյանը համալրեց ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորների շարքը

16

ՌԴ առաջատար գիտնական Վլադիմիր Չեխոնինը՝
ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր

17

Նարինե Միքայելյանն Արցախից Հայաստան եկավ դեղագետ
դառնալու երազանքով

18

ԵՊԲՀ-ում անվանական կրթաթոշակառու ստոմատոլոգները
կսովորեն անվճար, գերազանցները 50 տոկոս զեղչով

19

Կլինիկական
« Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտում կարճ
ժամանակահատվածում մեծ ծրագրեր են իրականացվել

20

Հայ-ֆրանսիական բարեկամությանը նվիրված միջոցառում

21

Հյուրեր
Անվանի բժիշկ, բարերար Լեվոն Նազարյանն
այցելեց համալսարանական հիվանդանոցներ

22

«Դուք ճիշտ ուղու վրա եք». ԱՄՆ-ի Կոլումբիայի
Նեյրոտեխնոլոգիական կենտրոնի տնօրեն

23

Հոբելյան
24-27

Մխիթար Հերացի -900

Իրադարձություն
25 տարի անց սահմանամերձ Բերդ քաղաքի հիվանդանոցը սրտաբան ունի.
Անի Մելիքյանը ԵՊԲՀ-ն ավարտել, վերադարձել է՝ աշխատելու ծննդավայրում

28

Բժշկել նաեվ երաժշտությամբ. «Սպեղանի» երգչախումբը
համերգով հանդես եկավ բժշկականում

29

Սպորտ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի հավաքական թիմն առաջին տեղն է
զբաղեցրել ՀՀ ԶՈւ ֆուտզալի առաջնությունում
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Սպորտային հաջողություններ. ԵՊԲՀ լողի հավաքականը
մասնակցել է միջբուհական մրցում
ն երի

32

Հերթական հաջողությունները՝ միջբուհական մրցում
ն երում

33

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿՈՏԻՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Սերը դեպի աշխատանքն ու նորածիններն առաջնահերթություն էր
կյանքից վաղաժամ հեռացած նեոնատոլոգի կյանքում
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ոբելյան
մրցանակակիր
ներ Բեն Ֆերինգան և
Ֆրեյզեր Ստոդդարտը հոկտեմ
բե
րի 24-ին ԵՊԲՀ-ում էին: Պ
րո
ֆեսորները քիմիայի ոլորտում
համաշխարհային
ճանաչում
ունեցող ականավոր գիտնական
ներ են: Բեն Ֆերինգա, Ֆրեյզեր
Ստոդդարտ և Ժան-Պիեր Սուվաժ
տրիոն 2016-ին քիմիայի ոլորտում
արժանացել է Նոբելյան մրցանա
կի՝ մոլեկուլային շղթաների նա
խագծման և սինթեզի վրա կատա
րած աշխատանքի համար:
ԵՊԲՀ
ռեկտոր
Արմեն
Մուրադյանը, ողջունելով հյուրերին,
նշեց, որ ԵՊԲՀ-ի համար իսկապես
հիշարժան օր է, քանի որ համալսա
րան են այցելել համաշխարհային
ճանաչում ունեցող գիտնականներ,
որոնք դիպլոմ
ն եր են հանձնելու
բուհի պատմության մեջ առաջին
անգամ իրականացված «Բուժհաստատությունների կա
ռավարում» մագիստրոսական ծրագրի առաջին շրջա
նավարտներին, ում նա մաղթեց, որպեսզի իրենց հաջող
վի դառնալ արդյունավետ և հաջողակ կառավարիչներ։
Ռեկտորի գնահատմամբ՝ բժշկական համալսարանն իր
հաջողություններով օրեցօր ավելի հայտնի է դառնում աշ
խարհում, և այս առումով համաշխարհային ճանաչում ու
նեցող գործընկերների այցն առավել քան կարևոր է:
ԵՊԲՀ այցելած Նոբելյան մրցանակակիրների թիվը
հա
սավ 7-ի, քա
նի որ եր
կու տա
րի ա
ռաջ, ա
ռա
ջին ան
գամ, միաժամանակ հինգ Նոբելյան դափնեկիրներ էին
այցելել ԵՊԲՀ: Գիտնականներ, որոնք կենսաքիմիայի,
ֆիզիկայի և բժշկագիտության թեմաներով բաց դասա
խոսություններ վարեցին բժշկական համալսարանում.
2016-ի ապրիլին Երևանում դասախոսություններով հան
դես եկան կենսաբաններ Աարոն Չեխանովերը (Իսրա
յել), Ադա Յոնաթը (Իսրայել), քիմիկոս եւ ֆիզիկոս Դան
Շեխտմանը (Իսրայել), պաթոլոգ Ջոն Ռոբին Ուորենը
(Ավստրալիա) եւ քիմիկոս Էյիթի Նեգիսին (Ճապոնիա):
Բուհի ղեկավարը նաև ազդարարեց, որ հարգարժան
հյուրերը նոմինացիոն խորհրդի առաջադրմամբ և գի
տական խորհրդի որոշմամբ արժանանում են ԵՊԲՀ
պատվավոր դոկտորի կոչման: Պատվավոր դոկտորների
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Գիտություն

ցանկը ընդլայնվում է, սակայն այստեղ, ձևավորված
ավանդույթի համաձայն, հայտնվում են միայն այն ան
հատների անունները, որոնք իսկապես մեծ ներդրում
ունեն ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային առողջա
պահական կամ բժշկագիտական զարգացում
ն երում:
Օրն առաձնահատուկ էր նաև նրանով, որ
Նոբելյան մրցանակակիրները մասնակցեցին նաև
«Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստ
րոսական ծրագրի առաջին շրջանավարտներին դիպ
լոմ
ն երի հանձնման արարողությանը։ Տեսաուղերձով
նախորդ ուսում
ն ական տարվա 25 շրջանավարտներին
և հյուրերին ողջունեց նաև «Մենեջմենթ Միքս» ընկե
րության նախագահ Րաֆֆի Սեմերջյանը: Հիշեցնենք,
որ «Բուժհաստատությունների կառավարում» մա
գիստրոսական ծրագիրն իրականացվում է հենց այս
խորհրդատվական կազմակերպության հետ համա
տեղ: Նա շեշտեց, որ ծրագրի նպատակն է Հայաստա
նում ձևավորել  կառավարման նոր մտածելակերպ, և
դարձնել այս նախաձեռնությունն աշխարհի նորագույն
և արդիական կրթական ծրագրերից մեկը:
Շրջանավարտներին և Նոբելյան մրցանակակիրնե
րին ողջունեց նաև անկախ Հայաստանի առողջապա
հության առաջին նախարար, առողջապահության եր
կարամյա կազմակերպիչ Միհրան Նազարեթյանը: Նա
հույս հայտնեց, որ ծրագրի շրջանավարտներին կհա
ջողվի լրացնել կազմակերպիչների այն բացը, որ կա
առողջապահության ոլորտում:
Հանդիսավոր արարողության ավարտից հետո ան
վանի պրոֆեսորները հանդես եկան դասախոսու
թյամբ, ինչը ուսանողներին, պրոֆեսորադասախո
սական կազմին, ինչպես նաև բոլոր մասնակիցներին
հնարավորություն տվեց տեղեկանալ նրանց գիտա
կան աշխատանքներին, որոնք մեծապես կապված են
ներկայումս և ապագայում մոլեկուլային շղթաների և
դրանց կիրառման հնարավորությունների հետ: Բեն
Ֆերինգան կարևորեց երիտասարդների շրջանում սե
փական ուժերին հավատալու, ինչպես նաև երևակա
յության և աշխատասիրության միջոցով նորանոր հա
ջողությունների հասնելու ցանկության ակտիվացումը:
Ն
շենք, որ ականավոր գիտնականների ԵՊԲՀ կա
տարած այցը հնարավոր է դարձել Նիդերլանդների
Գրոնինգենի համալսարանի հայազգի պրոֆեսոր
Սյուզաննա Հարությունյանի շնորհիվ, ում նախաձեռ

նությամբ Գրոնինգենի համալսարանը՝ Երևանի պետական
համալսարանի հետ համագործակցությամբ և Հայաստանում
Եվրոպական միության պատվիրակության օժանդակությամբ,
Երևանում հոկտեմբերի 22-25–ը կազմակերպել է «Քիմիայի
սահմանները։ Հայաստան» (ArmChemFront-2018) քիմիային
նվիրված միջազգային խոշոր գիտաժողովը:
ԵՊԲՀ-ում անցկացված միջոցառման հյուրերին ողջունեց
նաև Սյուզաննա Հարությունյանը:
Գիտաժողովի շրջանակում Հայաստան են հրավիրվել գի
տական աշխարհում առաջատար 22 բացառիկ ներկայացուցիչ
ներ, այդ թվում` երկու Նոբելյան մրցանակակիրներն ու ԵՄ-ի
«Հորիզոն-2020» ծրագրի մասնակիցները: Բանախոսներից բա
ցի հնգօրյա կոնֆերանսին մասնակցում էին նաև ավելի քան
հարյուր գիտնականներ:
Գիտաժողովի համապարփակ ծրագրում ներառված էին
նաև հրավիրված գիտնականների դասախոսությունները, որ
ոնցում ներկայացված էին ոլորտի վերջին զարգացում
ն երը:
Սիմպոզիումի հիմ
ն ական նպատակն էր հայ գիտնականներին,
հատկապես երիտասարդ սերնդին, հնարավորություն տալ
ծանոթանալու ոլորտի լավագույն փորձին՝ իրենց աշխատանք
ներում որակապես տարբերվող և նորարարական մեթոդներ
կիրառելով: Գիտաժողովի ամենակարևոր ուղերձը հանրա
պետությունում քիմիայի զարգացման անհրաժեշտությունն է՝
համահունչ մեր երկրի կարիքներին և պայմաններին ու համըն
թաց՝ աշխարհի գիտական նվաճում
ն երին:

6

Գիտություն

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԷՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ
ԱՐՏԵՐԿՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ
ՀՀ ԱՆ մաշկաբանության և ՍՎ ԲԳԿ-ի
և Մաշկավեներաբանների հայկական
ասոցիացիայի
կազմակերպած
Երկ
րորդ միջազգային մաշկավեներաբանա
կան գիտագործնական համաժողովին
Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի
Դաշնության, Ուկրաինայի և Էստոնիայի
առաջատար մասնագետները զեկույցներ
ներկայացրին:
Համաժողովի սկիզբն ազդարարեց ՀՀ
ԱՆ մաշկաբանության և ՍՎ ԲԳԿ տնօրեն,
կոնֆերանսի նախագահ, դոցենտ Միքայել
Սահակյանը:
Մասնակիցներին
ողջունեց
Մաշկավեներաբանների հայկական ասո
ցիացիայի նախագահ Արամ Մկրտիչյանը,
ՀՀ առողջապահության փոխնախարար
Սերգեյ Խաչատրյանը, ԵՊԲՀ հետբուհա
կան և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը:
Պրոռեկտորը, ողջունելով մասնակից
ներին, կարևորեց մասնագիտական հա
մաժողով
ն երի կրթական նշանակությունը:
Նրա խոսքով՝ հատկապես երիտասարդ
ների համար նման միջոցառում
ն երի անց
կացումը նոր գիտելիքներ ստանալու լավ
հնարավորություն է:
Քննարկվեցին տարաբնույթ մասնա
գիտական թեմաներ: Պրոֆ. Գոմբերգը
(Ռուսաստանի Դաշնություն) ներկայաց
րեց Lege Artis պատրաստված դասախո
սություն՝ սեռավարակների ազդեցությունը
գեղանկարչության վրա: Թեման ոչ միայն
չափազանց հետաքրքիր էր, այլև առա
ջացրեց բազմաթիվ հարցեր և քննար
կում
ն երի տեղիք տվեց: Սեռավարակների
դեմ պայքարի միջազգային միության
եվրոպական
մասնաճյուղի
ղեկավար
պրոֆ. Այրի Պոդերը փոխանցեց իրենց
կազմակերպության կողմից նախատես
վող միջոցառում
ն երի վերաբերյալ տե
ղեկություններ, ինչպես նաև արժեքավոր
խորհուրդներ տվեց Հայաստանում մաշկա
վեներաբանության բնագավառում գործող
հասարակական կազմակերպությունների
աշխատանքների առավել արդյունավետ
կազմակերպման համար: Մաշկաբանների
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համար նորություն էին նաև մաշկի ուլտ
րաձայնային հետազոտման մասնագետ,
բ.գ.թ. Ե. Պրիվալովայի երկու զեկույցնե
րը, որտեղ ներկայացվեցին մաշկի ուլտ
րաձայնային հետազոտությունների դե
րը և նշանակությունը մաշկաբանության
մեջ, կիրառությունը տարբեր իրավիճակ
ներում: Վրացի գործընկերներ պրոֆ.
Գալդավայի և պրոֆ. Կվլիվիձեյի կողմից
նույնպես ներկայացվեցին բժշկագիտու
թյան նորություններով հագեցած հետաք
րիր և գործնական մեծ նշանակություն ու
նեցող դասախոսություններ: Ուկրաինայի
գլխավոր մաշկավեներաբան, պրոֆ. Ա.
Լիտուսի դասախոսությունը նվիրված
էր աղետների ժամանակ մաշկաբա
նի գործունեությանը: Նրա զեկույցը
հիմ
ն ական շեշտը դրված էր մաշկային
հիվանդությունների վաղ հայտնաբեր
ման և տեսակավորման կարևորության
վրա: Միջոցառման վերջին հատվածում
ելույթ ունեցան մաշկավեներաբաններ
Հայաստանից, որոնք ներկայացրին մի
շարք կարևոր թեմաներ, բժշկագիտու
թյան նորություններ թե՛ մաշկաբանութ
յան, թե՛ սեռավարակաբանության, թե՛
ալերգոլոգիայի վերաբերյալ: Առաջարկ
վեցին մի շարք հիվանդությունների վար
ման նոր մոտեցում
ն եր:
Հաջորդ օրվա միջոցառումը նվիրված
էր մաշկի նորագոյացությունների դերմա
տոսկոպիկ ախտորոշման հիմունքներին,
որոնք ներկայացնում էր պրոֆ. Գետմանը
(ՌԴ): Դասախոսությունն ընդհատվում
էր կլինիկական դեպքերի քննարկումով,
ինչն ամրապնդում էր ձեռք բերած գիտե
լիքները: Իսկ միջոցառման երկրորդ մա
սում կատարվեց պացիենտների զննում,
մասնակիցները հնարավորություն ու
նեցան ձեռք բերել նաև գործնական
հմտություններ՝ բարձր գնահատելով դա
սախոսության որակը և նախնական պայ
մանավորվածություն ձեռք բերվեց շա
րունակել նմանատիպ միջոցառում
ն երի
կազմակերպումը հետագայում ևս:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ԺՆԵՎՈՒՄ
ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ 
ԱՀԿ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ

Ժնևում կայացել է Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության հոգեկան առողջության խանգարում
ներին նվիրված ֆորումը (The Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) Forum 2018 of the World Health Organization),
որին իր մասնակցությունն է ունեցել ԵՊԲՀ բժշկական հոգե
բանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը՝ ներ
կայացնելով Հայաստանը:
Մասնագետի խոսքով՝ մասնակցությունը հնարավորություն
տվեց ներկայացնել հոգեկան առողջության արդի վիճակը
Հայաստանում, ծանոթանալ հոգեկան առողջության մար
տահրավերներին, նկատի ունենալ հոգեկան առողջության
բացթողում
ն երը թե՛ ուսուցման և թե՛ առաջիկա գիտական հե
տազոտությունների պլանավորման մեջ։
 Միջոցառումը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց
քննարկել հոգեկան առողջությանը վերաբերող խնդիրներ,
համատեղ մշակել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները:

ԱՅՍՕՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱԼՑՀԵՅՄԵՐԻ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ
ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 50 ՄԻԼԻՈՆ ՄԱՐԴ ԿԱ.
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ
Հոկտեմբերի 26-ին ԵՊԲՀ-ում անց
կացվեց «Օգնենք Հայաստանին՝ պայ
քարել Ալցհեյմերի հիվանդության
դեմ» խորագրով միջազգային համա
ժողովը, որի նպատակն էր իրազեկման
և կրթության միջոցով Հայաստանին
օգնել բարձրացնել Ալցհեյմերի հի
վանդության խնամքի մակարդակը:
Այսօր աշխարհում Ալցհեյմերի հիվան
դություն ունեցող ավելի քան 50 միլիոն
մարդ կա: Հ
 իվանդությունն ի հայտ է
գալիս 60 տարեկանից հետո՝ հիմ
ն ա
կանում 75-84 տարեկանում: Ալցհեյ
մերին բուժում չունի, որպես լուծում
մասնագետներն աշխատում են՝ բարձ
րացնել հիվանդների կյանքի որակը:
Համաժողովին ներկա էին հայ և օտա
րերկրացի մասնագետներ: Ողջյունի
խոսքով հանդես եկավ ԵՊԲՀ գիտու
թյան գծով պրոռեկտոր Կոստանտին
Ենկոյանը՝ նշելով, որ շատ կարևոր
խնդիր է բարձրացվում, և նման կոն
ֆերանսերն էլ ավելի մեծ արդյունք են
տալիս մասնագետների ուղենշած ճա
նապարհին:
ԵՊԲՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վա
րիչ, պրոֆեսոր Միխայիլ Աղաջանովը՝
նշեց, որ երկար տարիներ շարունակ
վում է համագործակցությունը Ալց
հեյմերի հիվանդության հայկական
ասոցիացիայի հետ. «Մենք ուսում
ն ա
սիրում ենք հիվանդության զարգաց
ման մեխանիզմ
ն երը, փորձում ենք
գտնել բուժման և կանխարգելման մե
թոդները, իրենք զբաղվում են հիվան
դության զարգացման և տարածման
մասին գիտելիքներով, ինչպես օգ
նել այդպիսի հիվանդներին, ինչպես
բարձրացնել նրանց կյանքի որակը»:
Միխայիլ Աղաջանովը նաև շեշտեց, որ
մարդիկ հաճախ ամաչում են այս հի
վանդության մասին բարձրաձայնել, և
մասնագետները տարբեր ձևերով են
հայտնաբերում հիվանդությունը: Նա
հորդորեց անպայման դիմել մասնա
գետի: Պրոֆեսորը հավելեց, որ հի
վանդության առաջացման հիմ
ն ական
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Գիտություն

պատճառներից են ալկոհոլի չարա
շահումը, աղեստամոքսային տրակտի
միկրոբիոտան, ավելորդ քաշը, գլխի
ուժեղ հարվածը, նաև միայնությունը:
«Եթե 25 տոկոսով բացառվեն այս
խնդիրները, ապա 3 մլն բնակիչ չի
հիվանդանա
Ալցհեյմերով»,-հավե
լեց նա: Զեկուցողն անդրադարձավ
նաև Ալցհեյմերի ընկալում
ն երի թե
մային։ ԵՊԲՀ նյարդաբանության
բաժանմունքի
վարիչ,
պրոֆեսոր
Հովհաննես Մանվելյանը զեկույց ներ
կայացրեց «Թուլամտության խնդի
րը Հայաստանում» թեմայով, իսկ
«Հայաստանում ալցհեյմեր հիվան
դության խնամքը» կազմակերպու
թյան նախագահ Ջեյն Լ. Մահակյանն
անդրադարձավ «Հիշողության կո
րուստ. ինչն է նորմալ ևինչը՝ ոչ» թե
մային։
Թուլամտության
խնամքի
փորձագետ Վիկտոր Մազմանյանի
զեկույցն ուներ «Խնամք և հույս» խո
րագիրը: ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկու
թյան ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Միքայել Նարիմանյանը նկատեց, որ
ընտանեկան բժիշկների դերը մեծ է
այս հիվանդության բացահայտնման
մեջ: «Ռեալ քայլեր են պետք, որպես
զի ընտանեկան բժիշկները զինվեն
գիտելիքներով և կարողանան ենթադ
րել, կասկածել հիվանդությունը»,-ա
սաց նա:
Ելույթով հանդես եկավ նաև ԵՊԲՀ
3-րդ կուրսի ուսանող Արտյոմ Աղա
բեկյանը ՝ խոսելով Ալցհեյմեր հիվան
դության կենսաբանական հիմունքե
րի մասին: «Հիվանդությունը տարբեր
փուլերով է ընթանում. հիշողության,
ժամանակի զգացողության կորուստ,
վերադարձ մանկություն, ճանաչողու
թյան, տարրական հիգիենային հետ
ևելու ունակության կորուստ: Շատ
դեպքերում, ցավոք, հիվանդության
հոգեբանական բեռն ընկնում է հարա
զատների ուսերին», -ասաց նա:
Համաժողովի ավարտին բոլոր մաս
նակիցներին հանձնվեցին հավաս
տագրեր:

«ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԳՐԱՎԻՉ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ» ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 200
ՄԱՍՆԱԳԵՏ
Հոկտեմբերի 19-20-ը ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ «Էն
դոկրինոլոգիայի գրավիչ աշխարհում» կոնֆերանսը, որը
նվիրված էր ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի գործու
նեության տասնամյակին։ Միջոցառումը կազմակերպել
էր պրոֆեսոր Ելենա Աղաջանովան, որին մասնակցում
էին ավելի քան 200 բժիշկ-էնդոկրինոլոգներ, ընտանեկան
բժիշկներ, կլինիկական օրդինատորներ։ Կոնֆերանսի ըն
թացքում ամփոփվեցին էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի և
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրի
նոլոգիայի կլինիկայի տասնամյա աշխատան
քի արդյունքները։ Զեկույցներով հանդես եկան
ինչպես ամբիոնի դասախոսական կազմը, այն
պես էլ արտասահմանից հրավիրված զեկու
ցողները՝ հանձինս պատվավոր պրոֆեսոր Ջոն
Բիլեզիկյանի (ԱՄՆ) և պրոֆեսոր Նատալյա
Ֆիլինայի (ՌԴ, Սարատով)։ Զեկույցները վերա
բերում էին ինչպես մանկական, այնպես էլ մե
ծահասակների էնդոկրինոլոգիայի նորագույն
մոտեցում
ն երին, արտասովոր կլինիկական
դեպքերին։

 ՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ը
Ն
ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ Է
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Նոյեմբերի 14-ը դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։
Ցավոք, դիաբետով հիվանդացությունը ամբողջ աշխարհում տա
րեցտարի աճում է։ Դրան զուգընթաց զարգանում է գիտությունը,
որի հետևանքով ընթացքի մեջ են շատ հուսադրող կլինիկական
հետազոտություններ՝ ուղղված դիաբետի վերջնական բուժմանը։
Միաժամանակ նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը բարելավում է
պացիենտների կյանքի որակը և գլիկեմիայի հսկողությունը։
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրինոլո
գիական կլինիկայում իրականացվում է շաքարային դիաբետով
հիվանդների հետազոտում և բուժում՝ ինչպես ստացիոնար, այն
պես էլ ամբուլատոր պայմաններում։ Հիվանդանոցային համալիրի
էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար, Էնդոկրինոլոգիայի ամ
բիոնի վարիչ Ելենա Աղաջանովայի փոխանցմամբ՝ տարեկան ստացիոնար պայմաններում
բուժվում են շաքարային դիաբետ ունեցող շուրջ 400 մեծահասակ։ Ինչպես նաև կլինիկային
կից գործող մանկական հանրապետական էնդոկրինոլոգիական դիսպանսերում ներկա պա
հին բուժվում և հսկվում են շուրջ 530 առաջին տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներ։
Կլինիկայի բժիշկները պարբերաբար վերապատրաստվում են Եվրոպայի և ՌԴ էնդոկրի
նոլոգիական կենտրոններում և տիրապետում են արդի դիաբետոլոգիայի բոլոր մոտեցում
ներին՝ ներառյալ նորագույն ինսուլինները, գլյուկոզայի շարունակական մոնիթորինգը, պոմ
պային ինսուլինոաթերապիան։ 2009 թվականից առ այսօր պացիենտների համար գործում
է «Դիաբետի դպրոց» դասընթացը, քանզի դիաբետի կառավարումը սկսում է պացիենտի
կրթելուց։ Դիաբետը վերահսկելի է, եկեք միասին պայքարենք այս հիվանդության դեմ։

«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱԲԱԹ-2018-Ը»
ԿԱՄՓՈՓԻ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Անգնահատելի է գիտության դերը յուրաքանչյուր համալսարանի
գործունեության մեջ։ Գիտությունն է խթանում առաջընթացը, նոր
գաղափարները և ինովացիաները։ Հենց այդ նույն սկզբունքը գոր
ծում է նաև բժշկական համալսարանում։ Նոյեմբերի 26-30-ը բժշկա
կան համալսարանում տեղի ունեցավ ամենամյա «Գիտության
շաբաթ-2018» գիտական միջոցառումը, որը կոչված է ամփոփելու
նախորդ տարվա հետազոտություններն ու ձեռքբերում
ն երը բժշկա
գիտության ոլորտում։
Գիտության շաբաթը հարթակ է լինելու մասնակիցների համար
նոր կապեր ստեղծելու և աշխատանքային կարողությունները
բարելավելու առումով։
Առաջին օրը նախատեսված էր Ուսանողական գիտական օր,
մյուս օրերին գիտական դպրոցներ նվիրված համագործակցութ
յունների կարևորությանը և օպտոգենետիկային, որոնց մասին
ներկայացվեցին ավելի մանրամասն տեղեկություններ:

Գիտություն

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ՝ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
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ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի օրերս հրավիրված նիստի հագեցած օրա
կարգի առաջին հարցը վերաբերում էր կրթության որակի բարելավմա
նը։
Ուսում
ն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լարիսա Ավետիս
յանն իր՝ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ զեկույցում հանգամանալից ներ
կայացրեց կրթության որակի բարելավման ոլորտում առկա հիմ
ն ախն
դիրները և դրանց լուծման մեխանիզմ
ն երը։
Պրոռեկտորը շեշտեց, որ ուսանողների համար անհրաժեշտ կրթա
կան միջավայրի ապահովումը, նրանց կրթական գործընթացի և
սոցիալական կարգավիճակի բարելավման աջակցությունը, ինչպես
նաև բժշկական բարձրագույն կրթության որակի գլխավոր երաշխա
վորի՝ մասնագիտական բարձր որակավորմամբ և բարոյական արժեք
ներով օժտված դասախոսական կազմի առկայությունը առաջնահե
րթություն է բժշկական բուհի համար: Այս դրույթներն ամրագրված են
նաև բուհի 2015-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրում:
Վերը նշվածի ուղղությամբ արդեն իսկ աշխատանքներ են տարվում
կրթական ծրագրերի, դասավանդման մեթոդների, դասախոսական
կազմի ընտրության, որակավորման բարձրացման և խրախուսման
քաղաքականության, ամբիոնների տարածքների և նյութատեխնիկա
կան բազայի, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների, կրթու
թյան   որակի   գնահատման և ապահովման   մեխանիզմ
ն երի բարե
լավման ուղղությամբ:
Զեկուցողն իր ելույթում նաև թվային ցուցանիշերով անդրադարձ
կատարեց դասախոսությունների որակին, դասախոսների պատ
րաստվածությանը, ուսում
ն ական գրականությանը և ուսում
ն ական
գործընթացին վերաբերող տասնյակ այլ հարցերի, որոնց լուծումը
հնարավորություն կտա առաջիկայում էականորեն բարելավել բժշկա
կան կրթության որակը։
Գիտական խորհրդի անդամ
ն երը բազմաթիվ հարցեր ուղղեցին
զեկուցողին: Մասնավորապես՝ կարծիքներ փոխանակվեցին դա
սախոսությունների ազատականացման, ինչպես նաև թեմատիկ մի
ջառարկայական դասախոսությունների անցկացման վերաբերյալ:
Լարիսա Ավետիսյանն ընդգծեց, որ հոկտեմբերից նոյեմբեր ընկած
ժամանակահատվածում ԵՊԲՀ-ում անցկացվում են թեմատիկ
միջառարկայական դասախոսություններ: Հոկտեմբերի 20-ին,
ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացված առաջին
թեմատիկ դասախոսությանը սովորողների լայն ընդգրկվա
ծությունը վկայեց այն մասին, որ ապագա բժիշկներին իսկա
պես հետաքրքրում է առարկայի մատուցման ինտերակտիվ մո
տեցումը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ևս անդրադարձավ դասա
խոսությունների ընթերցման մեթոդաբանությանը վերաբերող
խնդիրներին: Նա նկատեց, որ տեսական առարկաներ ուսում
նասիրելուց զատ, ուսանողները վաղ կուրսերից պետք է սերտ
առնչություն ունենան նաև կլինիկական ոլորտի մասնագիտութ
յունների հետ, քանի որ կլինիկական աշխարհին հաղորդակից
լինելու դեպքում բժիշկ դառնալու ուղին առավել գրավիչ է:
Ամփոփելով զեկույցը՝ պրոռեկտոր Լարիսա Ավետիսյանն
ընդգծեց, որ մատնանշված մարտահրավերների հաղթահա
րումն առավել դյուրին կլինի այն դեպքում, երբ ուսում
ն ական
գործընթացի թիվ մեկ ապահովողը՝ ամբիոնը պատասխանատվություն
կրի և դառնա կրթության որակի բարելավմանն ուղղված բոլոր աշխա
տանքների ակտիվ մասնակիցն ու ապահովողը։

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՇՆՈՐՀԵՑ
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ՝
ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Գիտություն

Գիտական խորհրդի նիստում բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսա
նողներին անվանական կրթաթոշակներ շնորհվեցին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, բեմահարթակ հրավիրելով կրթա
թոշակառուներին, ևս մեկ անգամ շնորհավորեց նրանց՝ մաղթելով բարի
երթ։ «Ես ուզում եմ, որ դեմքով ճանաչենք այս մարդկանց, նրանք բժշկա
կան համալսարանի ապագա գիտական միտքն ու պրակտիկ
հնարավորությունները բազմապատկողներն են: Ապագայում
այս մարդիկ են լինելու մեր ներկայացուցիչները: Եվս մեկ ան
գամ շնորհավորելով՝ ուզում եմ ցանկանալ մեր ուսանողու
թյանը, որպեսզի տեսնեն և ճանաչեն նրանց և իրենք էլ փոր
ձեն դառնալ անվանական կրթաթոշակառուներ»,-նշեց նա:
Հիշեցնենք, որ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տից՝ Հրաչյա Աջամյանը, Հովհաննես Ստեփանյանը և Բենիկ
Մխիթարյանը, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետից՝ Լիլիթ
Վլասյանը հանդիսանում են Մխիթար Հերացու անվան
կրթաթոշակառուներ: Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ևս
մեկ ուսանող այս տարի կստանա անվանական կրթաթոշակ:
Անահիտ Ֆիդանյանը հանդիսանում է Ռուբեն Յոլյանի ան
վան կրթաթոշակառու:
Ընդհանուր
բժշկության
ֆակուլտետից
Ջուլիետա
Սիմոնյանին շնորհվեց Վահան Արծրունու անվան կրթաթոշակ, Մարկ Գրի
գորյանին՝ Լևոն Հովհաննիսյանի, Լիանա Համբարձումյանին՝ Բարդուղիմեոս
Ֆանարջյանի, Սվետլանա Գասպարյանին՝ Գրիգոր Արեշյանի անվան կրթաթո
շակներ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԸ
ԸՆՏՐՎԱԾ ԴԵԿԱՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆ
Գիտական խորհրդի նոյեմբերի 7-ի նիստը եզրափակվեց ընդհա
նուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների դեկաննե
րի մրցույթի անցկացմամբ:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետից առաջադրված էր ֆակուլ
տետի դեկանի պարտականությունները կատարող, ԵՊԲՀ ուսում
նամեթոդական վարչության պետ, նորմալ անատոմիայի ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Կարինե Բարոյանը, իսկ ստոմատոլոգիական ֆա
կուլտետից՝ ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Լազար Եսայանը:
Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Կարինե Բարոյանն
ընտրվեց ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի, իսկ Լազար Եսա
յանը՝ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում:
Հիշեցնենք, որ մրցույթն անցկացվեց «Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմ
ն ադրամի սահ
մանված կանոնակարգով: Մրցույթի մասին հայտարարվել էր հոկ
տեմբերի 5-ին:
Գիտական խորհրդի հաջորդ նիստում կանցկացվի մյուս ֆակուլ
տետների դեկանների թափուր պաշտոնների մրցույթ:

ԱՄՆ 15 ՆԱՀԱՆԳԻՑ 46 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
ՆԵՐԱՌՈՂ ԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆ ՑԱՆՑԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ Մ
 ԱՅՔ ՍԱՐՅԱՆԸ ՀԱՄԱԼՐԵՑ
ԵՊԲՀ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
Հոկտեմբերի 26-ին Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալսարանը հյուրընկալեց
առողջապահության ոլորտի ևս մեկ վառ ներկայացուցչի։
Պատվավոր դոկտորի կոչում շնորհեց ԱՄՆ 15 նահանգից 46
հիվանդանոց ներառող խոշորագույն ցանցի ղեկավար Մայք
Սարյանին։ Ամերիկահայ անվանի առողջապահության կազ
մակերպիչ, ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսոր Մայք Սարյանը ղեկա
վարում է Prime Healthcare Services հիվանդանոցային ցանցի
աշխատանքները: Ցանցը ներառում է 46 հիվանդանոց ԱՄՆ
15 նահանգից:
2017 թվականի մայիսին Modern Healthcare magazine-ը հայ
համայնքի ակտիվ անդամ և բարերար Մայք Սարյանին
ընդգրկել է առողջապահության ոլորտի 25 լավագույն
գործադիր տնօրենների ցանկում: Հաշվի առնելով Մայք
Սարյանի մեծ ներդրումը բժշկագիտության զարգացման
գործում՝ Նոմինացիոն կոմիտեի որոշմամբ և Գիտական
խորհրդի առաջարկով, նա համալրեց ԵՊԲՀ-ի պատվավոր
դոկտորների շարքը։ Առողջապահության երկարամյա կազ
մակերպիչը խոստովանեց, որ հպարտ է իրեն շնորհված
այս կոչման համար։ Նա պատմեց ամերիկյան առողջապա
հական համակարգի առանձնահատկությունների,
ապահովագրական մեխանիզմ
ն երի գործունեության
մասին։ Ընդգծեց, որ պատրաստ է աջակցել և արդեն
տարիներ շարունակ աջակցում է Հայաստանի առող
ջապահական կազմակերպություններին, այդ թվում
առաջնահերթությունը տալով մարզային բժշկական
կենտրոններին։ Խոսելով առողջապահական համա
կարգի մասին՝ նա կարևորեց որակի չափանիշների
ներդրման անհրաժեշտությունը։ Մայք Սարյանը պա
տասխանեց ներկաների հարցերին, որոնք վերաբե
րում էին ինչպես առողջապահությանը, այնպես էլ իր
անցած մասնագիտական ուղուն։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը շնորհակալու
թուն հայտնեց մեր անվանի հայրենակցին համալ
սարան այցի և համագործակցության հետագա հնա
րավորությունների համար։ Մայք Սարյանը 2012-ից
ղեկավարում է Prime Healthcare Services հիվանդա
նոցների ցանցի աշխատանքները: Բժշկական կազ
մակերպության 44 մասնաճյուղերում ավելի քան
43500 մարդ է աշխատում: Ցանցը միայն 18 հիվանդանոց
ուներ, երբ Սարյանը ստանձնեց նախագահի պարտակա
նությունը: Առողջապահության ոլորտում նա ունի 25 տար
վա աշխատանքային փորձ, և, չնայած իր մասնագիտական
զբաղվածությանը, հանդիսանում է հայ համայնքին հուզող
հարցերի ակտիվ բարձրաձայնողը: Նա մեծ ուշադրություն է
դարձնում կրթությանն ու հայկական դպրոցներին:
2015-ին նա արժանացել է Էլիս կղզու Պատվավոր մեդալի՝
ԱՄՆ-ին, Կալիֆորնիայի հայ համայնքին ու Հայաստանին
ցուցաբերած աջակցության համար: Մայք Սարյանն այցելեց
նաև համալսարանական հիվանդանոցներ, ծանոթացավ հի
վանդանոցային համալիրների գործունեությանը։
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ՌԴ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՉԵԽՈՆԻՆԸ՝
ԵՊԲՀ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի՝ հոկտեմբերի 17-ին հրավիրված
գիտխորհրդի հատուկ նիստում բուհի նորաստեղծ
նոմինացիոն կոմիտեի առաջարկով ՌԴ գիտությունների
ակադեմիայի փոխնախագահ, Ն.Ի. Պիրոգովի անվան
համալսարանի բժշկակենսաբանական ֆակուլտետի
բժշկական նանոբիոտեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
Վլադիմիր Չեխոնինին շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր
դոկտորի կոչում: Նոմինացիոն կոմիտեի առաջարկը
և Գիտական խորհրդի որոշումն ընթերցեց կոմիտեի
նախագահ, Հյուսվածքաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
Արտաշես Ազնաուրյանը։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ
Գիտական խորհրդի նիստն առանձնահատուկ է։ Նա
նշեց, որ ավանդույթի համաձայն ԵՊԲՀ պատվավոր
դոկտորի կոչման են արժանանում բժշկագիտության,
առողջապահության
ոլորտների
այն
անվանի
ներկայացուցիչները, որոնց ներդրումն անգնահատելի է
աշխարհում առողջապահության զարգացման գործում, և
այս ավանդույթը շարունակական է լինելու։
ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի փոխնախագահ
Վլադիմիր Չեխոնինը շնորհակալություն հայտնեց բարձր
գնահատականի համար՝ նշելով, որ մասնագիտական
գործունեության ընթացքում առիթներ է ունեցել
աշխատելու շատ հայ անվանի բժիշկ-գիտնականների
հետ։
Նա կարևորեց Հայաստանում և Ռուսաստանում
գիտության համընթաց, զուգահեռ զարգացումը։
Անվանի մասնագետը «Ինովացիոն կենսատեխնոլոգիաների կիրառությունը ուղեղի հետազոտություններում» թեմայով դասախոսություն կարդաց ԵՊԲՀ
պրոֆեսորադասախոսական կազմի և սովորողների
համար։ Նա անդրադարձավ բժշկագիտության ոլորտում
նորարարական հետազոտությունների իրականացմանը։
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանը հիշեցրեց ներկաներին, որ Վլադիմիր
Չեխոնինը կարճ ժամանակում երկրորդ անգամ է
դասախոսում ԵՊԲՀ-ում։ Սեպտեմբերին նա հանդես էր
եկել «Գլխուղեղի ուռուցքների ախտորոշման և բուժման
կենսատեխնոլոգիական
նորարարությունն
դերը»
դասախոսությամբ։ Առաջիկայում ևս նախանշված են
գիտության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման
ծրագրեր:
Միջոցառման ավարտին բժիշկ-գիտնականը պատասխանեց մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։

Կրթություն

 ԱՐԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆՆ
Ն
ԱՐՑԱԽԻՑ Հ
 ԱՅԱՍՏԱՆ ԵԿԱՎ
ԴԵՂԱԳԵՏ ԴԱՌՆԱԼՈՒ
ԵՐԱԶԱՆՔՈՎ
32-ամյա Նարինե Միքայելյանն այս ուսում
ն ական տարվա
նից Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի մասնագիտական և շարունակական
կրթության կենտրոնի առաջին կուրսի կլինիկական օրդինատոր
է՝ «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ։ Արցախի պետական
համալսարանի շրջանավարտը տասը տարի առաջ է մասնագի
տացել դեղագործական քիմիայի ոլորտում, սակայն ֆիզիկա
կան սահմանափակ կարողությունների պատճառով (Նարինեի
մոտ ախտորոշվել է ի ծնե մանկական ուղեղային կաթված) հա
մապատասխան աշխատանք չգտնելը և տարիների դադարի
ընթացքում մասնագիտական բացերը լրացնելու մեծ ցանկու
թյունը նրան կրկին բերեցին բարձրագույն ուսում
ն ական հաս
տատություն, սակայն այս անգամ ծննդավայրից հեռու՝ Երևան:
Դեղագետ դառնալը նրա մեծագույն ցանկությունն է: Անցած
տասը տարիների ընթացքում նա ուժերը փորձել է նաև դիզայնի
ևայլ բնագավառներում, բայց հասկացել է, որ, իր իսկ բնորոշ
մամբ՝ սպիտակ խալաթ կրելու գրավչությունը առաջնահերթու
թյուն է: Քսանյոթ տարի Արցախում ապրելուց հետո ընտանիքի
հետ Նարինեն տեղափոխվել և հաստատվել է Վանաձորում:
Պատմում է, որ իր բնածին հիվանդության պատճառով շատ է
եղել Երևանում և առնչվել բժիշկների ու բժշկական միջավայրի
հետ, և սերը դեպի այս մասնագիտությունը ձևավորվել է վաղ
տարիքից: Որպես մասնագիտացում ընտրել է դեղագործությու
նը, ոչ թե կլինիկական մեկ այլ ուղղություն, քանի որ իր կարծի
քով դա ավելի հարմար է իր հնարավորություններին:
Ութերորդ դասարանից հետո Նարինեն ենթարկվել է վիրա
հատության, ինչի արդյունքում բարելավվել են հենակի օգնութ
յամբ շարժվել կարողանալու հնարավորությունները:
Միայն 8-րդ դասարանից հետո է ապագա դեղագետը տնային պայմաններում
կրթություն ստանալը փոխարինել դպրոց հաճախելով: 1993 թվականին նա Արցախ
յան գոյամարտում կորցրել է հորը: Չնայած տարատեսակ դժվարություններին, որոնք
պայմանավորված են նաև իր ֆիզիկական սահամանափակ կարողություններով, նա
ունի կամքի մեծ ուժ և նպատակասլացություն: Իր մասին խոսելիս ընդգծում է, որ ոչ
միայն որոշակի ֆիզիկական սահմանափակում
ն եր ունեցող, այլև լիարժեք առողջ
մարդու կյանքում ևս կարևոր է, որ չստեղծվեն արհեստական խոչընդոտներ , և այս
հարցում առավել քան կարևոր է ծնողի դերը: Նա անչափ շնորհակալ է իր մայրիկին,
ով վաղ տարիքից փորձել է ամեն ինչ անել, որպեսզի Նարինեն իրեն զգա հասարա
կության լիիրավ անդամ, ստանա բարձրագույն կրթություն, հետաքրքրությունների
լայն շրջանակ ունենա: Նարինեն հիշում է առաջին մուտքը բժշկական համալսարան՝
նշելով, որ նոր փոփոխություններն առանց վախերի ուղեկցության չեն եղել:
Հոկտեմբերի վերջից կարճ ժամանակ է անցել, բայց Նարինե Միքայելյանը խոս
տովանում է՝ անակնկալի է եկել թե՛ դասախոսների, թե՛ սովորողների ջերմ ընդունե
լությունից, վերաբերմունքից, ինչը նրան ավելի է ոգևորել լավ սովորելու հարցում:
ԵՊԲՀ շրջանավարտ է նաև Նարինեի հարազատ քույրը, ով այժմ աշխատում է որպես
ռենտգենաբան: Կլինիկական օրդինատորն իր օրինակով վստահեցնում է, որ սեփա
կան ուժերին հավատալու դեպքում հնարավոր է հասնել հաջողությունների և չկոտր
վել դժվարությունների պատճառով: Ուսում
ն առության ավարտից հետո նա ջանք չի
խնայի, որպեսզի ունենա լավ աշխատանք, և, ամենակարևորը՝ օգտակար լինի մարդ
կանց:
Հեղինակ՝ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒ
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ
ԱՆՎՃԱՐ, ԳԵՐԱԶԱՆՑԻԿՆԵՐԸ՝
50 ՏՈԿՈՍ ԶԵՂՉՈՎ
ԵՊԲՀ-ում կայացվել է որոշում, ըստ որի՝ անվանական կրթաթոշակառու
ստոմատոլոգները կսովորեն անվճար, իսկ գերազանց սովորողները՝ 50 տո
կոս զեղչով:
2018-2019 ուսում
ն ական տարում ԵՊԲՀ–ում ստոմատոլոգիական ֆակուլ
տետից սովորում է 3 անվանական կրթաթոշակառու և գերազանց առաջադի
մություն ունեցող վեց ապագա ստոմատոլոգ:
Քննարկվում է նաև նույն արտոնությունը հաջորդ ուսում
ն ական տարում
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողներին տրամադրելու հնա
րավորությունը, այն դեպքում, երբ անվանական կրթաթոշակառուների և
գերազանցությամբ ավարտածների թիվը կգերազանցի կլինիկական օրդինա
տուրայում պետական պատվերի, այդ թվում նպատակային տեղերի թիվը:
Որակյալ և կրթված մասնագետը միշտ էլ պահանջված է, և բժշկական հա
մալսարանը մշտապես աջակցելու է սովորողներին և ստեղծելու է անհրա
ժեշտ պայմաններ՝ կրթության մատչելիությունն ու հասանելիությունն ապա
հովելու նպատակով:

Կրթություն

 ԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Մ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԿԱՐՃ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ՄԵԾ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ
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Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը կարճ ժա
մանակում հասցրել է մեծ ծրագրեր իրականացնել:
Վիրաբուժության ինստիտուտի բուժական գծով տնօրեն
Արա Ղազարյանը մանրամասնեց, որ հիվանդանոցը հա
մալրվել է ընդհանուր, էնդոսկոպիկ, դիմածնոտային վիրա
բուժության բաժանմունքներով, մյուս բաժանմունքները ևս
համալրված են գրագետ և փորձառու մասնագետներով:
«Այժմ հիվանդանոցում գործում են թերապևտիկ, պրո
պեդևտիկայի և գաստրոէնտերոլոգիայի ամբիոնները,
իսկ հաջորդ տարվանից համալրվելու են նաև մնացած
թերապևտիկ ամբիոններով՝ ալերգոլոգիայի, ռևմատոլո
գիայի, նևրալոգիայի և սրտաբանական»,-նշեց նա: Արա
Ղազարյանի խոսքով՝ Միքայելյան վիրաբուժության ինստի
տուտը կարգախոս ունի, այն է՝ պահպանել պացիենտի անվ
տանգության ապահովումը. «Պացիենտի անվտանգության
ապահովումը սկսվում է ընդունարանից, վերջանում ՝ դուրս
գրմամբ»:
Հոկտեմբերին Միքայելյան վիրաբուժության իստիտու
տում կատարվել է մոտ 200 ընդհանուր անզգայացումով վի
րահատություն և մոտ 220 ներերակային անզգայացումով
էնդոսկոպիկ վիրահատական միջամտություն, ինչը բավա
կան լուրջ ցուցանիշ է: «Այժմ ունենք 110 մահճակալ, տրա
մադրված ենք մինչև հաջորդ տարվա վերջը ունենալ 220230 մահճակալ»: Բուժական գծով տնօրենի փոխանցմամբ՝
ներկայումս հիվանդանոցի հիմ
ն ական աշխատողները դա
սախոսներ են, ովքեր, բացի կլինիկական աշխատանքից,
դասավանդում են թե՛ ուսանողներին, թե՛ կլինիկական օրդի
նատորներին: Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում
մինչև փետրվարի 1-ը նախատեսվում է ստեղծել թրեյնինգ
կենտրոն, որտեղ կրթություն են ստանալու ոչ միայն բժիշկ
ները և բուժքույրերը, այլև բժշկական կրթություն չունեցող
մասնագետները, ինչպես, օրինակ՝ ոստիկանները, արտա
կարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները:
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի բուժական
գծով տնօրեն Խաչատուր Բադալյանն էլ նշեց, որ նախատես
վում է ստեղծել հեպատոլոգիայի կենտրոն, որտեղ ներգրավ
ված կլինեն հիվանդանոցի և՛ թերապևտիկ, և՛ վիրաբուժա
կան մասերը. «Հույս ունեմ, որ հետևողական գործունեության
արդյունքում կհասնենք մեր նպատակին և կստեղծենք լյար
դի հիվանդությունների կենտրոն, որտեղ կկարողանան բու
ժում ստանալ նաև օտարերկրացիներ: Վերջերս արտասահ
մանից հաճախակի են գալիս Հայաստան՝ բուժվելու, քանի
որ այստեղ պայմանները ավելի հարմար են, և որակապես
մեր մասնագետները չեն զիջում արտերկրի գործընկերնե
րին»:
 Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի տարեսկզբից «Միքայելյան
վիրաբուժական ինստիտուտ» ՓԲԸ բաժնեմասերի հսկիչ
փաթեթը պատկանում է ԵՊԲՀ-ին:
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Կլինիկական

 ԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ 
Հ
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆԸ 
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրը հյուրընկալեց
Ֆրանսիայում SPFA ծրագրի հիմ
ն ադիր Ժենեվև Պաթին և
Բրիջիտ դը Գիլբոնին, ովքեր ապահովում են ծրագրի կա
պը Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև։ Համալիրի դահլի
ճում փոքրիկների համար թատերական ներկայացում էր
բեմադրվել: Հնչեցին ստեղծագործություններ՝ նվիրված
լեգենդար երգիչ Շառլ Ազնավուրին: Լավագույն կամա
վորները շնորհակալագրեր ստացան։ Շնորհակալագրեր,
ինչպես նաև համալսարանական հիվանդանոցում
բուժում ստացող երեխաների ձեռքով պատրաստած
նկար հանձնվեց նաև մեր արտերկրի գործընկերնե
րին: Նշենք, որ SPFA ֆրանսիական բարեգործական
կազմակերպության, ինչպես նաև Joie de Lire ֆրան
սիական մանկական գրադարանի ծրագրի հետ խա
ղաթերապիայի կաբինետի համագործակցությունը
սկսվել է ավելի քան 8 տարի առաջ, որի շրջանակում
SPFA-ի կամավորները, շրջելով մեր հիվանդանոցի
տարբեր բաժանմունքներով, հեքիաթներ են պատ
մում մեր փոքրիկներին, նրանց հիվանդանոցային
կյանքը հետաքրքիր, գունեղ և ուրախ դարձնելով։ 

ԱՆՎԱՆԻ ԲԺԻՇԿ, ԲԱՐԵՐԱՐ
ԼԵՎՈՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆՆ 
ԱՅՑԵԼԵՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտ
րոնական վարչության անդամ, անվանի բժիշկ, բարերար
Լևոն Նազարյանը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի և
ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Արմեն Մինասյանի հետ հոկտեմբերի 25-ին այցելեց հա
մալսարանական հիվանդանոցներ: Միքայելյան վիրա
բուժության ինստիտուտում նա շրջայց կատարեց, ծա
նոթացավ հիվանդանոցի գործունեությանը: Այնուհետև
մեծ հեղինակություն վայելող բժիշկն այցելեց «Հերացի»
թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր, որտեղ նրան սիրով և
ջերմությամբ դիմավորեցին: Հիվանդանոցում տեղի ունե
ցավ կոնֆերանս, որի ընթացքում ներկայացվեց շնորհան
դես՝ նվիրված թե՛ Լևոն Նազարյանի, թե՛ հիվանդանոցի
գործունեությանը: «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության
բաժանմունքի ղեկավար Հմայակ Սիսակյանը նշեց, որ մեծ
է Լևոն Նազարյանի դերը բժշկագիտության մեջ:
Հռչակավոր բժիշկն էլ նշեց, որ ուրախ է գտնվել
Հայաստանում ՝ շնորհակալություն հայտնելով
ջերմ ընդունելության համար: Լևոն Նազարյանը
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցու
թյամբ այցելեց նաև Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական կենտրոն՝ ծանոթանալու
զինվորների վերականգնման, բուժման պայման
ներին: Զինվորները նրան հուշանվեր հանձնեցին:
Նշենք, որ Լևոն Նազարյանը մասնագիտա
ցած է հատկապես մկանային հիվանդությունների
ուլտրաձայնային հետազոտությունների բնագա
վառում, նա Նազարյանների մեծ գերդաստանից
է: Նրա ընտանիքը մոտ 400 տարվա բարերարու
թյան պատմություն ունեցող գերդաստանի շառա
վիղն է:
Նրանց նվիրատվության շնորհիվ «Հերացի»
թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի ռադիո
լոգիայի կենտրոնը հագեցվել է գերժամանա
կակից սարքերով և կոչվել նրա ծնողների՝
Լեւ ոն եւ Կլաուտիա Նազարյանների անունով:
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«ԴՈՒՔ ՃԻՇՏ ՈՒՂՈՒ ՎՐԱ ԵՔ».
ԱՄՆ-Ի ԿՈԼՈՒՄԲԻԱՅԻ 
ՆԵՅՐՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հոկտեմբե
րին հյուրընկալեց անվանի գիտնականի: FAST (Foundation for
Armenian Science and Technology) հիմ
ն ադրամի կազմակեր
պած Գլոբալ ինովացիոն ֆորումի շրջանակում ԵՊԲՀ-ում դա
սախոսությամբ հանդես եկավ աշխարհահռչակ գիտնական,
ԱՄՆ-ի Կոլումբիայի նեյրոտեխնոլոգիական կենտրոնի տնօ
րեն, կ.գ.թ., պրոֆեսոր Ռաֆայել Ջուստը: Գիտնական, որը
կանգնած է «Ուղեղի նախաձեռնություն» համաշխարհային
նախագծի հիմքում:
Դասախոսության մասնակիցներին ներկայացնելով հյու
րին՝ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Են
կոյանը նշեց, որ գործընկեր FAST հիմ
ն ադրամի հետ համա
գործակցության արդյունքում եկել են այն եզրակացության, որ
հենց բժշկական համալսարանը կհանդիսանա այն հարթակը,
որտեղ պրոֆեսոր Ռաֆայել Ջուստը կներկայացնի իր
դասախոսությունը՝ նվիրված ուղեղի հետազոտություն
ներին, ուղեղի ճանաչմանը:
Ավելի քան մեկ ժամ տևած դասախոսության ըն
թացքում պրոֆեսոր Ջուստը հանգամանալից անդրա
դարձավ ուղեղի հետազոտությունների թեմային, ներ
կայացրեց իր ուսում
ն ասիրությունները: Ներկաները
հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղել հրավիրված
գիտնականին և լսել մասնագետի մասնագիտական
կարծիքը:
Դասախոսության երկրորդ հատվածում ԵՊԲՀ գի
տության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանը
ներկայացրեց համալսարանի գերակա գիտական ուղ
ղությունը` նեյրոգիտությունը` խոսելով համալսարանում
կատարվող հետազոտությունների մասին:
Պրոֆեսորն այցելեց արդի սարքերով հագեցած ԵՊԲՀ
նեյրոգիտության լաբորատորիա, զրուցեց երիտա
սարդ հետազոտողների հետ:
Գիտնականը ողջունեց համալսարանի նախա
ձեռնությունը՝ ուղեղի ուսում
ն ասիրությունները որ
պես գերակա ընտրելը և նեյրոգիտության լաբորա
տորիայի ստեղծումը:
Ուղեղի հետազոտությունը՝ սկսած մոլեկուլյար
մակարդակից, վերջացրած արհեստական ինտե
լեկտով, ժամանակակից գիտության ամենալուրջ
մարտահրավերներից է հետևաբար ժամանակա
կից գիտության առջև դրված է նպատակ հանրու
թյանը ներկայացնել ուղեղի կառուցվածքաֆունկ
ցիոնալ յուրահատկությունները և նեյրոգիտության
ոլորտի բազմատեսակ հետազոտությունները:
Պրոֆեսորն իր մասնագիտական կարծիքը հայտ
նեց կատարվող հետազոտությունների և լաբորա
տորիայի վերաբերյալ` իր արժեքավոր խուրհուրդ
ները հղելով հետագայում այս ուղղություն ավելի
զարգացնելու առումով:

Հյուրեր

ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ - 900
1988 թվա
կանն էր: Երևանի բժշկական ինստիտուտում մեծ
հանդիսավորությամբ նշվեց հայ միջնադարյան բժշկության
հիմնադիր Մխիթար Հերացու ծննդյան 870-ամյակը:
Սակայն բժշկապետին նվիրված տոնակատարությունը
միջոցառման մի հատվածն էր միայն: Կար նաև մյուսը, թերևս՝
ամենակարևորը, որի հետագիծը տանում է դեպի նստացույցեր
և հացադուլներ, սեպտեմբերյան թեժ ու լարված օրեր:
Հենց այդ օրերին էր, որ ապագա բժիշկները կրկին հանդես
եկան իրենց ինստիտուտը Մխիթար Հերացու անունով կոչելու
պահանջով:
Դեռևս դրանից 20 տարի առաջ, երբ նշվում էր Հերացու ծննդյան
850-ամյակը, առաջին անգամ արվեց այդ առաջարկը։ Սակայն
նման առաջարկը լճացման տարիների «ամենազոր ուժը»՝
Կենտկոմը, կանխել էր, տալով որակումներ՝ շովինիստական,
նացիոնալիստական:
... 1988 թվա
կա
նին առաջարկությունն արված էր, խոսքը
Մինիստրների Սովետինն էր (Նախարարների Խորհուրդ):
Մ
նում էր հույս ու
նե
նալ, որ հաջորդ ուսումնական տարվա
առաջին կուրսեցիները երդման արարողության ժամանակ
հպարտությամբ կարտաբերեն՝ «Դառնալով Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան բժշկական ինստիտուտի ուսանող…»:
1989 թվականի մայիսի 29-ին Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների
Խորհուրդը՝ ընդունելով առողջապահության մինիստրության
առաջարկությունը, կայացնում է իր որոշումը՝ «Աշխատանքային
Կարմիր դրոշի շքանշանակիր Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտը վերանվանել՝ Մխիթար Հերացու անվան
Աշխատանքային Կարմիր դրոշի շքանշանակիր Երևանի
պետական բժշկական ինստիտուտ»:
«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»
թողարկում N13-14 (1193-1194), 2005 թվական

Մխիթար Հերացու անվան
հրապարակը՝ Հերացի փողոցի
հարևանությամբ
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Գերմանացի գիտնական Էռնեստ Զեյ
դելը 1908 թվականին հատուկ նպատա
կադրմամբ հայերեն սովորեց՝ Մխիթար
Հերացու գործերն ուսում
ն ասիրելու հա
մար: Նա գերմաներեն հրատարակած
իր գրքի նախաբանում գրեց. «Եթե մենք
առանց կանխակալության համեմատենք
Հիլդեգարդի «Ֆիզիկան», ո
րը գրվել է
ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ՝
մեր հայ վարպետի ստեղծագործության
հետ, ապա ստիպված կլինենք առաջ
նության դափնին վճռականորեն շնորհել
վերջինիս՝ բնությունը հիմ
ն ավորապես
ճանաչելու, հետևողական, ինքնուրույն
և սխոլաստիկ, կրոնի խորհրդապաշտա
կան լծից կատարելապես զերծ լինելու
համար»:

Պատմական ակնարկ
9-14-րդ դարերում հայ ժողովրդի կյանքում տեղի
են ունենում զգալի տեղաշարժեր, որոնք հանգեցնում
են տնտեսության, արտաքին առևտրի ու արհեստ
ների զարգացմանը: Հենց այդ ժամանակաշրջանում
սկսում է թռիչքաձև զարգանալ նաև մտավոր կյանքը:
Հայ պատմիչների, բանաստեղծների, առակագիրնե
րի, բնագետ-փիլիսոփաների, նկարիչների, բժիշկների,
մշակույթի տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչ
ների մի փայլուն համաստեղություն է գոյանում, որոնց
մեջ յուրօրինակ տեղ են զբաղեցնում բժիշկները, ովքեր
հունական բնագրերի և արաբական թարգմանություն
ների շնորհիվ շարունակում են պահպանել անտիկ հու
նահռոմեական, հելլենիստական երկրների, բյուզան
դական առաջավոր բժշկագիտության նվաճում
ն երը՝
միաժամանակ զարկ տալով մեր ժողովրդական ինք
նատիպ բժշկական մշակույթին:
Մեր ժողովրդի պատմության մեջ ընդունված է
Կիլիկիայի բժշակական դպրոցը համարել ժամանակի բժշկագի
տության բարձրագույն կետը: Բագրատունյաց թագավորության
անկումից հետո (1045թ.) Հայաստանի քաղաքական և մշակութային
կարևորագույն կենտրոններից մեկը դարձավ Ռուբինյան իշխանութ
յունը Կիլիկիայում, որը հետագայում սկիզբ դրեց Ռուբինյան թագա
վորական հարստությանը, ուր հետզհետե հավաքվեց հայ մտավո
րականության սերուցքը:
Կիլիկյան Հայաստանի և նրա բժշկական դպրոցի հետ է կապված
Մխիթար Հերացու գիտական և պրակտիկ գործունեությունը:
Արդարության դեմ չմեղանչելու համար նշենք, որ Հերացու նա
խորդները՝ անհայտ ու անանուն հայ բժիշկները՝ թարգմանելով
հույն, հռոմեացի և արաբ բժիշկների աշխատությունները, ստեղծել
էին ուրույն գործեր՝ գլխավորապես դեղագիտության և թերապիայի
վերաբերյալ:
Սակայն այդ ամենը չէր կարող բավարարել այնպիսի լուրջ ու
խստապահանջ գիտնականին, որպիսին եղել է Մխիթար Հերացին՝
միջնադարյան հայ բժշկության դասականը, հայ դասական բժշկութ
յան հիմ
ն ադիրը, որն իր նշանավոր գրքի նախաբանում ներկայաց
րել է այն խնդիրները, որոնք ծառացել են իր առջև. «Ես՝ Մխիթար
Հերացի տրուպս (նվաստս. Ս.Թ.), ի բժշկաց, որ ի մանկութենէ սիրող
եղէ իմաստութան և բժշակական արուեստից և վարժեցայ ի դպրութ
յուն արաբացւոց և պարսից, և հելլենացւոց, տեսի յընթերցումն, որ
առ նոցա գրոցն, զի ունէին զարուեստ բժշկութեան, լի և կատարյալ,
ըստ առաջին իմաստնոցն, այսիքն՝ զնախագիտություն, որ է իմաստ
և վարդապետութիան բժշկական արվեստից: Եւ ի հայք բնաւ ոչ գտի
զվարդապետությւն և զիմաստ նախագիտութեան, այլ զստացումն
միայն»:
Համոզված լինելով, որ իր գիրքը պիտանի կլինի ոչ միայն մասնա
գետների, այլև ժողովրդի լայն խավերի համար՝ Մխիթար Հերացին
այն գրեց ոչ թե գրաբարով, այլ Կիլիկյան Հայաստանի խոսակցա
կան լեզվով՝ միջին հայերենով, «...որ նա մխիթարի բժկին ուսմամբ,
իսկ հիվանդին՝ առողջությամբ»:
Միջնադարյան Հայաստանի տեսական ու կիրառական բժշկագի
տության մի շարք բնագավառներում՝ հատկապես հիվանդություն
ների պատճառագիտության և ախտածնության, վարակի և հպավա
րակայնության, հիվանդության՝ որպես ախտաբանական պրոցեսի
բնորոշման, հիվանդությունների կլինիկական պատկերի և ապա
քինության, ինչպես նաև բազում այլ կարևոր հարցերի զարգացման
գործում չափազանց մեծ է Մխիթար Հերացու դերը:
Նրա ժամանակակից նշանավոր բանաստեղծ Ներսես Շնորհալին,
մինչև կաթողիկոս դառնալը, այսինքն՝ 1166 թվականից առաջ գրած
իր «Հաղագս երկնից զարդուց» պոեմում Հերացուն գովերգում, մե
ծարում է որպես բազմահմուտ գիտնականի, բժշկի ու աստղագետի:
Մխիթար Հերացին գիտեր հունարեն, պարսկերեն, արաբերեն,

Հոբելյան

Մխիթար Հերացու կիսանդրին
համանուն պուրակում
Մխիթար Հերացու
անունով են կոչվում՝
•

•
•
•
•
•
•

•

Առողջապահության բնագավա
ռի խրախուսման բարձրագույն
պարգևներից մեկը՝ «Մխիթար
Հերացի» մեդալը
Երևանի պետական բժշկական
համալսարանը
բժշկական համալսարանի կլինի
կան՝ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդա
նոցային համալիրը
բժշկական համալսարանի
«Հերացի» ավագ դպրոցը
Երևանի ամենաբանուկ փողոց
ներից մեկը՝ Հերացի փողոցը
պուրակ՝ Մխիթար Հերացու հու
շարձանով
բժշկական համալսարանի
գերազանցիկ ուսանողներին
տրվող ամենահեղիանակավոր
կրթաթոշակը
բժշկական համալսարանի բազ
մաթիվ պարգևներ:

1993 թվականին ընդունված
օրենքի համաձայն «Մխիթար
Հերացի» մեդալը շնորհվում
էր Հայաստանի Հանրապե
տության առողջապահության
զարգացմանը մատուցած ծա
ռայությունների, բարձր մաս
նագիտական, գործնական
աշխատանքի, ինչպես նաև
նշանակալի բարեգործական
գործունեության համար։
2014 թվականի օգոստոսի
9-ից «Մխիթար Հերացի» մե
դալը շնորհվում է Հայաստանի
Հանրապետության առողջա
պահության, բժշկագիտության
զարգացման գործում մատու
ցած ծառայությունների, բարձր
մասնագիտական, գործնական
աշխատանքի, ինչպես նաև
նշանակալի բարեգործական
գործունեության համար։
Համաձայն ՀՀ
Սահմանադրության 55-րդ
հոդվածի 16-րդ կետի՝ մեդալով
պարգևատրում է Հայաստանի
Հանրապետության
Նախագահը։ Պարգևատրման
վերաբերյալ Նախագահը
հրապարակում է հրամանագիր։
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տիրապետում էր իր ժամանակի բնագիտության հիմունքներին: Նա
ստեղծել է մի շարք ծանրակշիռ գիտական աշխատություններ, որոնց
համար էլ ժամանակակիցների կողմից արժանացել է «Մեծ բժշկապետ»,
«Իմաստուն բժիկ», «Մեծն Մխիթար» պատվավոր տիտղոսներին:
Մխիթար Հերացին, որպես հմուտ կլինիցիստ, բանական հիմքերի
վրա է լուծել հիվանդությունների ապաքինության խիստ պատասխա
նատու հարցը՝ բուժումը նշանակելիս ելակետ ընդունելով հիվանդի տա
րիքը, նրա սովորությունները և կենցաղային առանձնահատկություննե
րը, օրգանիզմի բնական ուժերը, տարվա եղանակը և այլն:
«Ջերմանց մխիթարություն» աշխատության յուրաքանչյուր էջը մեզ
պատմում է նրա հեղինակի՝ բազմափորձ բժիշկ և հմուտ մանկավարժ
լինելու մասին, որը մեծ ջանասիրությամբ ու խնամքով դաստիարակել է
բժիշկների հազարավոր սերունդներ:
Մխիթար Հերացու աշխատությունները գրավել են բժշկագիտության
ամենատարբեր ներկայացուցիչների ուշադրությունը: Անցյալ դարի 40ական թվականներին Կ.Ֆ. Նեյմանը «Wiener Jahrbucher der Literatur»
հանդեսի 62-րդ հատորում զետեղում է մի հոդված Մխիթար Հերացու և
նրա գրքի մասին: Այնուհետև նույն տարիներին Լ. Շուլանը բժշկության
պատմության իր հայտնի գրքում «Ջերմանց մխիթարությունից» զետե
ղում է առանձին գլուխներ: Հետագայում նույնը կատարել են Հեզերն ու
Մորբիցը: Հերացու աշխատությունն ուսում
ն ասիրելու ուղղությամբ մեծ
է եղել Էռնստ Զեդելի դերը, որը ամբողջապես թարգմանել է գերմանե
րեն «Ջերմանց մխիթարությունը» և տվել բազմակողմանի ընդարձակ
և արժեքավոր ծանոթագրություններ: Հետագայում ֆրանսիացի կլինի
ցիստ էմիլ Լեգրանը «Տաք երկրների տենդային հիվանդություններ» խո
րագիրը կրող մենագրության մեջ լայնորեն անդրադարձել է նաև Մխի
թար բժշակեպետի հայտնի աշխատությանը:
Այս ամենը գալիս են փաստելու, որ Հերացու աշխատությունն իր բո
վանդակությամբ դուրս է գալիս ազգային շրջանակներից:
Հերացին շատ է շրջագայել, եղել թե՛ Արևմուտքում, թե՛ Արևելքի երկր
ներում: Նա քաջածանոթ էր Հիպոկրատի, Ավիցեննայի (Իբն Սինա),
Գաղիանոսի աշխատություններին, որոնք ուսում
ն ասիրել է բնագրով:
Ապա տեղափոխվել է մշտական բնակության Կիլիկյան Հայկական թա
գավորություն: Տեղում սովորել ու ստացել է վարդապետի կոչում։
Բժշկությամբ զբաղվել Սիս մայրաքաղաքում և Հռոմկլա ամրոցում,
որն այդ տարիներին կաթողիկոսանիստն էր: Մխիթար Հերացին մտե
րիմ է եղել Ներսես Շնորհալու հետ և վայելել է նրա հովանավորութ
յունը: Շնորհալու մահից հետո նա լավ հարաբերություններ պահպա
նեց նաև Գրիգոր Գ Տղա կաթողիկոսի հետ և առհասարակ վայելում էր
Պահլավունիների հզոր տոհմի աջակցությունն ու հովանավորությունը:
Տակավին երիտասարդ՝ Մխիթար Հերացին ողջ Կիլիկիայում
արդեն հմուտ բժշկի համբավ ուներ: Չնայած հոգևորականութ
յան հետ մերձ հարաբերություններին՝ նրա գործերում միստիկ և
հոգևոր-աստվածաբանական ոչինչ չկա: Հերացին աշխարհիկ բժիշկ էր
ու ըստ նրա՝ մարդու մարմ
ն ի հետ մեռնում է նաև հոգին: Նա միջնադա
րում կարողացել էր ազատվել կրոնական մոլեռանդությունից ու կաղա
պարներից, ինչն ավելի է արժևորում նրա աշխատությունները:
«Ջերմանց մխիթարությունը»՝ Մխիթար Հերացու գլուխգործոցը,
գրվել է 1184 թվականին: Գ
 իրքն այդպես է վերնագրվել Գրիգոր Գ Տղա
կաթողիկոսի առաջարկությամբ: «Ջերմանց մխիթարության» ձեռա
գիրը հայտնաբերվերվել է 1727 թվականին, Պոլսում: Ներկայումս այն
պահվում է Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում: Առաջին անգամ հա
յերեն հրատարակվել է Վենետիկում՝ 1832 թվականին, ապա թարգման
վել բազմաթիվ լեզուներով և վերահրատարակվել մի քանի անգամ:
«Ջերմանց մխիթարություն» աշխատությունում Հերացին բժշկագիտութ
յան մեջ առաջին անգամ խոսում է մանրէաբանության, մանրէների մի
ջոցով հիվանդությունների տարածման ու զարգացման մասին: Նա
մանրէներն անվանում է բորբոս, իսկ հիվանդությունները՝ բորբոսա
յին հիվանդություններ: Նա լուրջ ուշադրություն է դարձրել նաև հոգե
բուժությանը` հոգեկան հիվանդությունների բուժման գործում մեծ տեղ
հատկացնելով երաժշտությանը:
Մխիթար Հերացին է բժշկական շատ հայերեն տերմինների հեղինա

կը: Նրա ստեղծած տերմինների մի զգալի մասը մինչ օրս
կիրառվում է:
«Ջերմանց մխիթարությունը» Հերացու միակ երկասիրու
թյունը չէ: Նա նաև գրել է աչքերի հիվանդությունների մա
սին` նշելով դրանց տեսակներն ու բուժման եղանակները:
Բացի այդ գրել է դեղագիտական աշխատություն՝ «Ախ
րապատինը», որը, ցավոք, մեզ չի հասել: Հ
 ասել են միայն
առանձին պատառիկներ, որոնցից կարելի է եզրակացնել
Մխիթար Հերացու այդ աշխատության մեծ արժեքի մասին:
Ո՞րն էր նորը Հերացու պրակտիկ բժշկության բնագա
վառում. թերևս այն, որ նա կիրառել է բուժման համակց
ված մեթոդիկա՝ դեղորայքային, սննդային և ֆիզիկական:
Վերջինիս մեջ մտնում էր լոգանքը սառը ջրով, մերսումը,
առհասարակ՝ առողջ ապրելակերպը: Հերացու աշխատութ
յուններից ոչ մեկն ամբողջական չի պահպանվել: Մեզ են
հասել միայն առանձին հատվածներ:
Մխիթար Հերացու մասին Ներսես Շնորհալին գրում է,
որ նա նաև աստղագետ է: Ցավոք, պատմությունը ոչինչ չի ավան
դել Հերացու աստղագիտական աշխատություններից կամ ուսում
նասիրություններից, բայց այն, որ նա զբաղվել է այդ գիտու
թյամբ, հստակ է, քանզի ինչպես գրում է Շնորհալին, Մխիթար
Հերացին կաթողիկոսին նվիրել է պոեմ՝ «Երկնքի և նրա լուսա
տուների մասին»:
Մեծ բժշկապետը մահացել է խոր ծերության հասակում՝ 1200
թվականին: Նա հայկական դասական բժշկության հիմ
ն ադիրը
դարձավ ու սերունդներ կրթեց իր աշխատություններով: Նրա
գործը տասնյակ բժշկապետեր շարունակեցին Հայաստանում,
որոնց մեջ ամենաանվանին, ինչ խոսք, Ամիրդովլաթ Ամասիա
ցին էր:
Հերացու գիտական ժառանգության մեկուկես դար առաջ
սկսված ուսում
ն ասիրությունը թևակոխել է մի նոր փուլ, բու
սաբուժության բնագավառում մեծ բժշկապետի հարուստ փոր
ձը ժամանակակից բժշկության համար լուրջ ուշադրության և
հետազոտման առարկա է դարձել։
Մխիթար Հերացին գրի է առել բժշկա
կան գրքեր, որոնցից, բացի մասունքնե
րից, ուրիշ ոչինչ մեզ չի հասել։

Հոբելյան

Հերացու անունը կրող ավագ
դպրոցը Երևանում

Հ.Գ.
Մխիթար Հերացու ծննդյան թվականը
ստույգ հայտնի չէ, սակայն ըստ
ժամանակաշրջանի վերլուծությունների
ու եզրահանգումների «... նա ծնված
պետք է լինի 1110-ական թվականներին
և, հավանաբար, հենց 1118 թվականին»
(Արծրուն Կծոյան):
Այդուհանդերձ՝
քանի
որ
1988
թվականին մեծ հանդիսավորությամբ
պետականորեն նշվեց մեծ բժշկապետի
870-ամյակը, ուստի 2018-ը ընդունվում է
որպես Մխիթար Հերացու 900-ամյակի
տարի:

Հերացու անվան թիվ մեկ
հիվանդանոցային համալիրը

25 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ
Բ
 ԵՐԴ ՔԱՂԱՔԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ
ՍՐՏԱԲԱՆ ՈՒՆԻ.  
ԱՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆԸ ԵՊԲՀ-Ն
Ա
ՎԱՐՏԵԼ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼ Է՝
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐՈՒՄ
ՀՀ ԱՆ նպատակային կլինիկական
օրդինատուրայի ծրագրով մարզային
բուժհաստատությունները համալրվում են
բժիշկ մասնագետներով։
25 տարի անց Բերդի հիվանդանոցը բժիշկ-սրտաբան ու
նի: Անի Մելիքյանն այս տարի ավարտել է Երևանի պետական
բժշկական համալսարանն ու վերադարձել ծննդավայր՝ աշխա
տելու այնտեղ: Բերդի միջնակարգ դպրոցը նա ավարտել է 2008
թվականին, նույն տարում ընդունվել բժշկական համալսարանի
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ: 2013-15 թվականներին Անի
Մելիքյանը սովորել է մագիսրատուրայում, իսկ 2015-18 թվական
ներին անցել է կլինիկական օրդինատուրա՝ Մխիթար Հերացու
անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 1-ին
կլինիկական հիվանդանոցում: Նա ընտրել է սրտաբանի մաս
նագիտությունը: Անին խոստովանում է, որ մանկուց է երազել
դառնալ բժիշկ: «Մայրս բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ է: Նրա օրինակն
է ինձ բժիշկ դարձրել: Տեսնում էի, թե ինչպես է մայրս օգնում
հիվանդներին ոտքի կանգնել, ապաքինվել: Նվիրական մաս
նագիտություն է»,-նշում է Անին: Տավուշի մարզը Երևանից
բավականին հեռու է՝ մոտ 250 կմ, մարդիկ հաճախ ստիպված
են լինելում նույնիսկ հետազոտության համար հասնել Երևան:
«Կփորձեմ օգտակար լինել իմ հայրենակիցներին՝ նրանց ցույց
տալով գոնե առաջին բուժօգնությունը»,-ասում է Անին: Բերդի
բժշկական հաստատությունում առաջին հետազոտություններն
արդեն բժշկուհի-սրտաբանն իրականացրել է: Նկատել է, որ
սիրտանոթային խնդիրներն այս տարածաշրջանում քիչ չեն:
Երիտասարդ բժշկուհին արդեն նաև կյանք է փրկել: «62-ամյա
կինը սահմանամերձ Ներքին Կարմիրաղբյուրից էր: Երբ հետա
զոտեցինք նրա սիրտը, պարզվեց՝ լուրջ խնդիր է, թեև նա այդ
մասին չգիտեր: Երևանից ռեանիմոբիլ կանչեցինք, տեղափոխե
ցին հիվանդին մայրաքաղաք: Փառք Աստծո, նա հիմա ապա
քինվում է»: Այս դեպքն Անիին հուզել է, նպատակաուղղել նրան՝
ջանքեր գործադրելու՝ հեռավոր տարածաշրջանում սրտաբա
նական ծառայությունն ուժեղացնելու համար: «Բժշկական մայր
բուհում ձեռք բերած իմ գիտելիքն ու պրակտիկան կծառայեցնեմ
իմ ծննդավայրում՝ փորձելով օգնել մարդկանց, որոնք ֆինան
սական խնդիրների պատճառով հաճախ չեն կարողանում մեկ
նել Երևան՝ բուժզննության, ապա նաև բուժօգնության»: Անի
Մելիքյանի խոսքով, Երևանի պետական բժշկական համալսա
րանի շրջանավարտների գիտի, որոնք ևս Տավուշից են և որոշել
են աշխատել սահմանամերձ մարզում, որոնք պատրաստ են վե
րադառնալ ու համալրել Բերդի բուժհաստատությունը, որի կար
ևորությունը սահմանին չափազանց մեծ է:
Մայա Խաչատրյան
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ԲԺՇԿԵԼ ՆԱԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ.
«ՍՊԵՂԱՆԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ
ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՀԱՆԴԵՍ
ԵԿԱՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ կարմիր դահլիճը համախմբել էր մեր բուհի երաժշտա
սերներին, համալսարանականները «Սպեղանի» երգչախմբի
համերգային ծրագիրը վայելելու հնարավորություն ունեցան:
Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ մշակույթի նախարարի պաշ
տոնակատար Լիլիթ Մակունցը, մշակութային գործիչներ: Երգ
չախմբի հիմ
ն ադիր, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար,
ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սարինե Ավթանդիլյանը,
ողջունելով համերգի ունկնդիրներին՝ ներկայացրեց հագեցած
համերգային ծրագիրը, որն ընդգրկում էր ինչպես հայ, այն
պես էլ օտարազգի անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագոր
ծություններ: Համերգին շատ խմբերգեր հնչեցին առաջին
անգամ: Երգչախմբումզմում արդեն 22 տարի ընդգրկված
է նաև ԵՊԲՀ շրջանավարտ Մարինե Օսիպովան: Ստոմա
տոլոգիական ֆակուլտետի շրջանավարտն այս տարի է
ավարտել կլինիկական օրդինատուրան և հաջողությամբ
համատեղում է երգարվեստը բժշկական գործունեության
հետ: Նրա խոսքով՝ երկու ոլորտն էլ ունեն նմանություններ,
հոգևոր տարրեր, քանի որ, ինչպես հայտնի է, երաժշտութ
յունը ևս բժշկելու ուժ ունի, ևայս առումով իր երկու զբաղ
վածությունները լրացնում են միմյանց: Հարազատ բուհում
համերգով հանդես գալը նրա մեծ ցանկությունն էր,  որը
կյանքի կոչվեց, իր, Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դե
կան Լազար Եսայանի և Հասարակագիտական առարկա
ների ամբիոնի դասախոս Հայարփի Սահակյանի համա
տեղ նախաձեռնությամբ:
«Սպեղանի» երգչախմբի երգացանկը միավորում է
տարբեր ազգերի, ուղղությունների և ժամանակաշրջան
ների երաժշտություն՝ միջնադարի հոգեւ որ ստեղծագոր
ծություններից մինչեւ հայ և արտասահմանյան ժամանա
կակից կոմպոզիտորների գործերը:
Երգչախումբը կարևոր ներդրում ունի ազգային խմբեր
գային արվեստի զարգացման և տարածման գործում:
Երաժշտական կոլեկտիվը համերգներով շրջագայել է Հա
յաստանում, Արցախում, Ռուսաստանում, Լիբանանում,
Իտալիայիում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցա
րիայում, Լիտվայում՝ մասնակցելով բազմաթիվ միջազգա
յին փառատոների՝ արժանանալով առաջին մրցանակի:
Երգչախմբի նվաճում
ն երից է Կոմիտասի «Սուրբ պա
տարագի» ձայնագրումը՝ քահանայի և սարկավագի
երգամասերով: Այս ձայնագրությունը Սարինե Ավ
թանդիլյանը համերգի վերջում նվիրեց ԵՊԲՀ-ին:

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ
ԹԻՄՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂՆ Է
ԶԲԱՂԵՑՐԵԼ ՀՀ ԶՈՒ ՖՈՒՏԶԱԼԻ
ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 6-րդ
կուրսի ուսանողներ Աղասի Պապիկյանը, Ավե
տիս Ղազարյանը, Տիգրան Ավագյանը և Հովիկ
Սարգսյանը հավաքական թիմով մասնակցել են
ՀՀ ԶՈՒ ֆուտզալի առաջնությանը, և վերադար
ձել համալսարան՝ 1-ին տեղի մեդալներով և հաղ
թական գավաթով:
Տղաները նախորդ տարիներին ևս ունեին ռազ
մաուսում
ն ական այլ հաստատությունների հետ
ֆուտզալի առաջնությունում մրցելու փորձ, բայց
այս տարին առանձնահատուկ էր, քանի որ, չնա
յած վնասվածքներին, համառ պայքարի արդ
յունքում նրանց հաջողվեց զբաղեցնել պատվա
վոր առաջին տեղը:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի սովորողները
հաղթանակը նվիրեցին ԵՊԲՀ-ի 100-ամյակին:
Ռեկտորատի հոկտեմբերի 29-ի նիստում տղա
ներին ողջունեց և հաղթանակի առթիվ շնոր
հավորեց նաև ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադ
յանը՝ մաղթելով նորանոր հաջողություններ՝
թե՛ կրթական, թե՛ մարզական ոլորտներում:

30

Սպորտ

 ԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
Հ
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Հոկտեմբերի 16-ին Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարա
նի ուժային եռամարտի թիմը մասնակցել է ՀՀ
բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատություննե
րի 19-րդ հանրապետական մարզական խաղերի
ծրագրով միջբուհական մրցում
ն երին՝ զբաղեցնե
լով 3-րդ տեղը (մարզիչ Ա.Ա. Վարդանյան):
Մրցում
ն երին մասնակցել է 8 բուհ:
ԵՊԲՀ-ն ներկայացել է 7 հոգանոց թիմով:
Մասնակիցներից 2-ը զբաղեցրել են 1-ին տե
ղը, մյուս 2-ը՝ երկ
րորդ, իսկ 1-ը՝ եր
րորդ տե
ղը:
Փայլուն հանդես գալով մրցում
ն երում՝ առաջին
տեղն են զբաղեցրել Վարազդատ Կիրակոսյանն
ու Դավիթ Հովհաննիսյանը: Երկրորդ տեղ են
զբաղեցրել Նարեկ Հարությունյանը և Շուբամ
Ռանան: Իսկ երրորդ տեղ է զբաղեցրել Աշոտ
Զորօղլյանը: Մարզական խաղերի ծրագրով միջ
բուհական մրցում
ն երին իրենց մասնակցությունն
են ունեցել նաև Հակոբ Հակոբյանն ու Սարիբեկ
Բիչախչյանը:
Շնորհավորում ենք մեր մասնակիցներին ՝ մաղ
թելով նորանոր հաջողություններ:
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՈՂԻ
ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԻ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի լողի հավաքականը հոկտեմբերի սկզբին
«Սպիտակ տուն» կոչվող լողավազանում մասնակցել է ուսա
նողական մարզական խաղերի ծրագրով լողի միջբուհական
մրցում
ն երին: Մրցաշարին մասնակցել են նաև Երևանի պետա
կան համալսարանի, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի պետական ինստիտուտի, ճարտարագիտական հա
մալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարա
նի ուսանողները:
ԵՊԲՀ-ի լողի հավաքականի ներկայացուցիչները յոթ մրցա
նակային տեղեր են զբաղեցրել՝ ստանալով երկու ոսկե, չորս
արծաթե և մեկ բրոնզե մեդալ: Գերազանց հանդես գալով
մրցում
ն երում՝ առաջին տեղ են զբաղեցրել Զիրոյան Ջեմման
(50 մետր բատերֆլայ) և Միքայելյան Ավետիսը (50 մետր թիկ
նալող): Զիրոյան Ջեմման, փայլուն հանդես գալով նաև ազատ
ոճի լողաձևում, գրավել է երկրորդ տեղը (50 մետր):
Երկրորդ տեղ են գրավել և արծաթե մեդալներ են ստացել
նաև Արզումանյան Զառան (բրասս լողաոճ) և Գաբզիմալյան
Անին (բրասս և թիկնալող լողաոճերում): Իսկ Գրիգորյան Աստ
վածատուրը, հանդես գալով բրասս լողաոճում, գրավել է եր
րորդ տեղը: Շնորհավորում ենք մեր լողորդներին՝ մաղթելով
նորանոր հաջողություններ:

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿՈՏԻՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

ՍԵՐԸ ԴԵՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ
ՈՒ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐՆ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐ
ԿՅԱՆՔԻՑ ՎԱՂԱԺԱՄ ՀԵՌԱՑԱԾ
ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

ԵՊԲՀ-ի «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի
մանկական
և
նորածնային
վերակենդանացման
կլինիկայում աշխատանքը բարդ է և պատասխանատու:
Այստեղ յուրաքանչյուր օր ու յուրաքանչյուր ժամ
մասնագետները պայքարում են նորածինների կյանքի
փրկության և ապաքինման համար:
Սուսաննա
Կոտինյանը
կլինիկայի
երկարամյա
աշխատակիցներից էր, ով, ցավոք, հիվանդության
պատճառով այս տարի ամռանը վաղաժամ հեռացավ
կյանքից` մահվանից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ
շարունակելով կատարել մասնագիտական պարտքը:
Նա իր գործի նվիրյալն էր. չնայած հիվանդությանը՝
շարունակում էր արտագնա բրիգադի կազմում Երևանում
և մարզերում մեկնել կանչերի՝ շտապելով օգնել իր կարիքն
ունեցող հերթական փոքրիկին:
Կրտսեր գործընկերների խոսքով՝ տիկին Սուսաննան
շատ էր սիրում իր աշխատանքը: Ամիսներ են անցել,
սակայն նրանք առայսօր չեն կարողանում համակերպվել,
որ ավագ գործընկերուհին ֆիզիկապես իրենց հետ չէ,
այլևս իրենց չի փոխանցի իր արժեքավոր խորհուրդները:
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական
և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար
Հրանտ Կալենտերյանը պատմում է, որ տարիների
աշխատանքի, իր մասնագիտական գործունեության
ընթացքում Սուսաննա Կոտինյանի նման աշխատասեր,
պատասխանատու, իր գործին նվիրված մարդ հազվադեպ
է հանդիպում:
«Այս ամենով հանդերձ, Սուսաննան բացառիկ

հատկություն ուներ. չափազանց բարի և համեստ
անձնավորություն էր»,- ընդգծում է Հրանտ Կալենտերյանը:
Կլինիկայի ղեկավարին լրացնում է մանկական և
նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկօրդինատոր Մարինե Հովակիմյանը:
«Նա շատ բարի էր, ընկերասեր, կարծես բոլորիս
մայրիկը լիներ: Մեծ սիրով ու հոգատարությամբ էր
վերաբերում նորածիններին, կարող էր ժամերով զբաղվել
նրանց բուժօգնությանը և խնամքին վերաբերող տասնյակ
հարցերով: Նա մեծ սեր ուներ դեպի մասնագիտությունը,
դեպի նորածինները, ինչը շատ կարևոր է մեր գործում»,մանրամասնում է գործընկերուհին, նաև հավելում, որ
հենց Սուսաննա Կոտինյանն է տարիներ առաջ իրեն բերել
այս կլինիկա, ծանոթացրել մանկական և նորածնային
վերակենդանացման ոլորտի աշխատանքին:
ԵՊԲՀ մանկաբուժության ֆակուլտետի շրջանավարտ
(սովորել է 1970-1976թթ.) Սուսաննա Կոտինյանը 2011
թվականից մինչև 2018 թվականի ամառ աշխատել
է «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի
մանկական
և
նորածնային
վերակենդանացման
կլինիկայում որպես նեոնատոլոգ: Նախքան այդ, 19872011թթ. թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի
մանկական և նորածնային ինտենսիվ թերապիայի
բաժնում էր աշխատում, իսկ 1978-1987թթ. մանկաբույժ
էր թիվ 1 մանկական պոլիկիլինիկայում: Նա Նեոնատալ
բժշկության հայկական ասոցիացիայի անդամ էր:
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր
բուժքույր Անահիտ Օհանյանը ևս առիթ է ունեցել 7
տարի աշխատել Սուսաննա Կոտինյանի հետ: Նրա
գնահատմամբ՝ բժիշկն օժտված էր մարդկային բարձր
որակներով և շատ լավ մասնագետ էր:
«Նրա հետ իսկապես շատ հեշտ էր աշխատել, կես խոսքից
հասկացել ենք միմյանց, հիանալի անձնավորություն
էր: Կորուստը մեծ է մեզ համար և նկատելի»,- ասում է
Անահիտ Օհանյանը:
Գործընկերները խոսոտովանում են,
որ անցյալ ժամանակով չեն խոսում
Սուսաննա Կոտինյանի մասին, քանի
որ նրա մասին ջերմ հիշողությունները
չափազանց շատ են: Առհասարակ,
նրա օրինակը շատ ուսուցողական
է այն ապագա բժիշկների համար,
ովքեր
որպես
մասնագիտացում
ընտրել են կամ պատրաստվում են
ընտրել նեոնատոլոգիան:
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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NOBEL PRIZE WINNERS BECAME
YSMU HONORARY DOCTORS
AND AWARDED DIPLOMAS TO
THE FIRST GRADUATES OF THE
HOSPITAL ADMINISTRATION
MASTER’S PROGRAM
Nobel Prize laureates Ben Feringa and Frederic Stoddart
were present at YSMU . The professors are renowned
scientists in the field of chemistry. The Trio, composed
of Ben Ferguson, Frederic Stoddart and Jean-Pierre Suwage, won the Nobel Prize in chemistry for their work
on the design and synthesis of molecular chains in 2016.
YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the guests
and announced that it is a truly memorable day for
YSMU, as world-renowned scientists are visiting the University, who will also deliver graduation diplomas to the
first graduates of Hospital Administration Master’s Program. He wished the graduates to become effective and
successful managers. According to the rector’s estimation, the medical university is becoming more and more
popular with its success every day, and in this respect
the visit of world-renowned partners is more important.
The number of Nobel Prize Laureates who visited YSMU
reached 7, as two years ago 5 laureates had attended
the medical university: scientists who conducted open
lectures on biochemistry, physics and medicine in the
Medical University (in April 2016, biologists Aaron Ciacaner (Israel), Ada Jonath (Israel), chemist and physicist Dan Sechthman (Israel), dresser John Robin Warren
(Australia)) and chemist Etienne Negis (Japan)).
The head of the university also stated that respected
guests were nominated by the Nomination board and
awarded the title of Honorary Doctor of YSMU by the
decision of the Scientific Council. The list of Honorary
Doctors is expanding, but here, according to the tradition, only the names of individuals who really make a
great contribution not only to Armenian but also to global
health or medical developments are entered.
As we have mentioned, the day was particularly significant because Nobel Prize winners also participated in
the ceremony of awarding the first graduates of Hospital
Administration Master’s Program. Head of “Management
Mix” Company Raffi Semerjyan also welcomed 25 graduates and guests of the previous year. It should be noted
that the Master’s is implemented in collaboration with
this consulting organization.
Semerjyan emphasized that the goal of the program
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is to create a new management mentality in Armenia and
make this initiative one of the newest and most up-to-date
educational programs in the world. Mihran Nazaretyan, the
first minister of healthcare of independent Armenia, also
welcomed the Alumni and the Nobel Prize winners, and
hoped that the program alumni would succeed in completing the organizers’ gap in the health sector. Upon the
completion of official ceremony, renowned professors delivered a lecture that gave students, as well as lecturers an
opportunity to learn about their work in the field of science,
which is largely related to current and future molecular
chains and their application capabilities.
Ben Feringa emphasized the great importance of believing in one’s own strengths among young people, as well
as the desire to achieve new success through imagination
and diligence.
It should be mentioned that the visit to YSMU became
possible thanks to Susanna Harutyunyan, an Armenian
professor at the Groningen University of the Netherlands,
who initiated the collaboration between Groningen University and Yerevan State University, so that with the support
of the European Union Delegation to Armenia, International Chemistry Conference (ArmChemFront 2018) was organized; it took place in Yerevan, on October 22-25.
Syuzanna Harutyunyan also welcomed the guests of the
event held at YSMU. As part of the conference, 22 prominent scientists, including two Nobel Prize winners and participants of the EU Horizon 2020 were invited to Armenia.
More than one hundred scientists from all over the world
participated in the conference.
The comprehensive program of the conference also includes lectures by invited scientists, where the latest developments in the field are presented. The main purpose of
the Symposium is to provide Armenian scientists, especially the younger generation, with the opportunity to get acquainted with the best practices in the field, using different
quality and innovative methods in their work.
The most important message of the conference is the
need for development of chemistry in Armenia, in line with
the needs and conditions of our country and the scientific
achievements of the world.
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TODAY THERE ARE MORE THAN
50 MILLION PEOPLE WITH
ALZHEIMER’S DISEASE IN THE
WORLD - AN INTERNATIONAL
CONFERENCE HELD AT YSMU
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Օn October 26, YSMU hosted an international conference titled “Let’s
Help Armenia fight against Alzheimer’s Disease Problems”, aimed at helping to raise awareness of Alzheimer’s disease in Armenia. Today there are
more than 50 million people with Alzheimer’s disease in the world. The
disease emerges after the age of 60, mostly between 75 and 84 years.
As Alzheimer’s disease is incurable, main treatment is the improvement
of life quality of patients.
At the conference both Armenian and foreign specialists were present.
YSMU Vice-Rector for Science Konstantin Yenkoyan greeted the participants of the conference, noting that the issue being raised is of great
importance and such conferences have great value for the journey taken
up by the specialists. Head of the Department of Biochemistry of YSMU,
Professor Mikhail Aghajanov noted that cooperation with Alzheimer’s
Disease Association has continued for many years: ““We are studying the mechanisms of disease development, trying to find methods of
treatment and prevention, while they research how to deal with disease
development and dissemination, how to help such patients, and how to
improve their quality of life.”
Mikhail Aghajanov also indicated that people are often ashamed to
discuss this illness, and the specialists plan various ways of detection of
the illness. He urged to talk to specialists, as there is nothing shameful
about that. The professor added that the main causes of the disease are
alcohol abuse, micro biota of gastrointestinal tract, excess weight,
severe head injury, as well as loneliness.
“If these problems are eliminated by 25%, 3 million people will not
be ill with Alzheimer’s” – he added. In his report he also referred to
understanding of Alzheimer’s. Professor Hovhannes Manvelyan, Head
of the Department of Neurology of YSMU, presented a report on “The
Problem of Dementia in Armenia”, and Jane L. Sahakyan, President
of the “Alzheimer’s Disease Care in Armenia” organization, touched
upon the topic of “Memory Loss: what is normal and what is not?”.
Specialist of dementia treatment, Victor Mazmanyan, presented a report titled “Care and Hope”.
Mikael Narimanyan, the head of the Department of Family Medicine
of YSMU, noted that the role of family physicians is great in the
detection of the disease. “There is a need for real steps to enable
family doctors to be more knowledgeable about this issue and to be
able to identify the illness” - he said.
Apart from the professors, YSMU 3rd year student Artyom Aghabekyan also spoke about the biological bases of Alzheimer’s disease.
“The disease takes place is in stages: memory loss, mental return
to childhood, loss of awareness, loss of ability to follow basic hygiene. Unfortunately, in most cases the psychological burden of the
illness falls on the shoulders of their loved ones” – he comments.
At the end of the conference all the participants were awarded
certificates.

WELL-KNOWN PHYSICIAN,
PHILANTHROPIST LEVON
NAZARYAN VISITED
UNIVERSITY HOSPITALS
Member of the Central Board of the Armenian
General Benevolent Union, renowned physician,
philanthropist Levon Nazaryan together with YSMU
Rector Armen Muradyan and YSMU Vice Rector for
Clinical Affairs Armen Minasyan visited university
hospitals. Being at Mikaelyan Institute of Surgery
he toured and got acquainted with the activities
of the hospital. Then the prominent doctor visited the Heratsi No. 1 hospital where he was greeted warmly. A conference was held at the hospital
during which presentation was demonstrated to
both Levon Nazaryan’s activity and to the hospital.
Hmayak Sisakyan, Head of the General and Invasive Cardiology Department at the Heratsi University Hospital # 1, welcomed the guest, noting that
Levon Nazaryan’s role in the history of medicine is quite significant.
In his turn, the famous physician noted that
he was glad to be in Armenia, thanking for
warm reception. After the conference, Levon
Nazaryan accompanied by YSMU Rector Armen Muradyan visited the Homeland Defender Rehabilitation Center to get acquainted
with the conditions for the rehabilitation and
treatment of soldiers, where he was given a
souvenir by the soldiers. It should be noted
that Levon Nazaryan specializes in the field of
ultrasound examination of muscle diseases.
He comes from the Nazaryan family, which
has 400 years of benefactor history.
Due to their donation, Radiology Center of
Heratsi University Hospital was equipped
with modern equipment and so the center was named “AGBU YSMU Levon and
Klautia Nazaryan Radiology Center”.
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MIKE SARYAN, THE LEADER OF
THE NETWORK CONNECTING 46
HOSPITALS FROM 15 STATES OF
USA, ACKNOWLEDGED AS YSMU
HONORARY DOCTOR
As an overwhelmingly fortunate week has not ended, today
YSMU has hosted another prominent healthcare official. YSMU
has acknowledged Mike Saryan, the largest “Prime Healthcare
Services” network manager with 46 hospitals in 15 USA states,
the Honorary Doctor of the Year.
Mike Saryan active member of the Armenian community
and philanthropist had included in the list of top 25 health
executive directors published by Modern Healthcare magazine
in May 2017. Committee of the Recognition and the Scientific
Council, taking into account Mike Saryan’s contribution to the
development of medicine, determined Mike Saryan as the
ordinal member of the series of Honorary Doctors of YSMU. The
long-term healthcare professional confessed that he’s proud
of being awarded this title. Mike Saryan responded to the
various questions of the audience concerning both the health
care and the details of his professional career. He briefly told
about the features of the American healthcare system and
the activities of insurance mechanisms. He underlined that
he was ready to support and has been supporting Armenian
healthcare organizations for years, including giving priority
to provincial medical centers. Speaking about the healthcare
system, he highlighted the need to introduce quality
standards.
YSMU Rector Armen Muradyan thanked our distinguished
compatriot for his visit to the University and further
opportunities for cooperation. Mike Sarian has been the
President of Hospital Operations for Prime Healthcare
Services since 2012. More than 43,500 people work in
44 branches of the medical organization. The network
had only 18 hospitals when M. Sarian took over the
president’s duties. Our compatriot has 25 years of
experience in the field of healthcare, and despite his
professional business, he is an active speaker of issues
of concern to the Armenian community. He gives great
importance to education and Armenian schools.
In 2015, he was awarded the prestigious Ellis
Island Medal of Honor for his contributions to America,
the Armenian community of California and Armenia.
After meeting with students and professors also
visited university hospitals, got acquainted with the
functioning of hospital complexes.
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LEADING RUSSIAN SCIENTIST
VLADIMIR CHEKHONINHONORARY DOCTOR OF YSMU
At the Yerevan State Medical University after Mkhitar
Heratsi a special meeting of the Scientific Council was
convened, during which the Vice President of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of
Medical Nano biotechnology at the University of Pirogov Vladimir Chekhonin was awarded the title of Honorary Doctor of YSMU.
The proposal of the nomination committee and the
decision of the Academic Council were read by the
Chair of the Committee, Professor of the Histology, Artashes Aznauryan.
YSMU Rector Armen Muradyan noted that the meeting of the Scientific Council is special. He noted that
YSMU Honorary Doctor is awarded by the renowned
representatives of medicine whose contributions
are invaluable in the development of the healthcare and this tradition will be continuous.
Vice President of the Russian Academy of Sciences Vladimir Chekhonin thanked for such an
honor he was given for his humble scientific activity.
Head of the Department of Medical Nano biotechnology at the Medical and Biological Faculty
at the Pirogov University noted that he had various occasions to work with many famous Armenian physicians.
He highlighted the importance of parallel development of science in Armenia and Russia. Then
the renowned specialist delivered a lecture on
“Application of Innovative Biotechnologies in
Brain Research” for YSMU professors and students. He thoroughly touched upon the implementation of innovative research in the field of
medicine.
YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan reminded those present that
Vladimir Chekhonin is teaching for the second
time in YSMU. In September, he delivered a
lecture on “Biotechnological Innovations in the
Diagnosis and Treatment of Cerebral Tumors.”
There are also plans to expand cooperation
in the field of science in the near future. At the
end of the event, the physician answered the
questions of the participants.
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MKHITAR HERATSI- 900
It is 1988.The 80th anniversary of the founder
of Armenian Medicine Mkhitar heratsi was celebrated in YSMU.
But the celebration of the medical doctor was
only one side.There was another one, actually the
most important one the, the trajectories of which
led to stressful September days, strikes and sit-in
hunger strikes.
It was right in those days that the future doctors
spoke with the demand to name their University
after Mkhitar Heratsi. Twenty years ago when
Heratsi’s 850th anniversary was celebrated. But
the suggestion was refused by the authorities of
thos time qualifying it as nationalistic.
In 1988 the suggestion was made the decision
was after Soviet Ministers. There was only the
hope that in the next academic year the freshmen, during their oath will proudly announce
:”becoming students of medical institute…”
In May 1989 Armenian Council of Ministers of USSR , accepting the suggestion of the
Ministry of Healthcare makes the decision to
rename “ Labor of Red Flag Yerevan State
Medical Institute as Labor of Red Flag Yerevan State Medical Institute after Mkhitar Heratsi”.
Future Doctor
Issued N13-14 (1193-1194), 2005

Heratsi N 1 Hospital Clinic
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Among the representatives of different
spheres of Armenian culture in the 9-14th
centuries, doctors, who continued to preserve
the achievements of advanced medicine in the
ancient countries, while stimulating our nation’s
original medical culture, had a special place.
In the history of our nation, Cilician medicine,
to which the scientific and practical activities of
Mkhitar Heratsi are connected, is considered to
be the most developed of those times.
One of the works of Heratsi, the founder of Armenian classical medicine, tells the reader about
the author as an experienced professional and
prominent educator, who has brought up many
generations of doctors.
The works of Mkhitar Heratsi have attracted the
attention of various medical practitioners, which
shows that his work goes beyond the national
context.
Although being young, Mkhitar Heratsi was
known as a skilled doctor in Kilikia. Despite his
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close relationship with the clergy, Heratsi’s works
are neither mystical nor spiritual-theological.
Mkhitar Heratsi’s masterpiece, “The Consolation of the Soul”, was written in 1184, translated
into different languages and republished several
times. In this work, for the first time in the history
of medicine, he speaks about bacteria, the spread
and development of diseases through microbes.
He has also paid serious attention to psychiatry,
giving music a great value in the treatment of
mental illnesses.
Heratsi also wrote about eye diseases, mentioning their types and methods of treatment. He has
applied combined treatment methodology, namely, medicinal, nutritional and physical. None of the
Heratsi’s works have been preserved completely.
The great physician became the founder of Armenian classical medicine and educated generations with his works. Many doctors continued his
work in Armenia.
The study of his scientific heritage, which began
one and a half century ago, entered a new phase.
The rich experience of the great physician in the
field of herbal medicine has become a subject of
serious attention and research for contemporary
medicine.
In 1908, German scientist Ernst Zeidel learned
Armenian for the particular purpose to study the
works․

The high school in Yerevan named
after Mkhitar Heratsi

The square named
after Mkhitar Heratsi

Based on the law adopted in 1993 «Mkhitar
Heratsi» medal is awarded for the activities ,
high professionalism as well as for prominent
charitable activities in the filed of RA
Healthcare. Since August 9th, 2014 the medal
is awarded for the service, high professional
practical activities realized in the filed of
RA healthcare and medicine as well as for
valuable charitable activities. According to
RA Constitution the medal is awarded by RA
President.
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