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ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՐԺԵՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Խաչատրյան Ռ.Գ.

Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ռազմական բժշկության 
ֆակուլտետ, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 06/21/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014 թ.

Զինվորական բժշկի աշխարհայացքի ուսումնասիրության արդիականությունը պայ-
մանավորված է ռազմական բնագավառի բժիշկ-մասնագետների գործունեության սուբյեկտիվ 
հիմքերի կարևորությամբ: Արդի ժամանակաշրջանում մարդկությունը, կարելի է ասել, 
հիասթափվեց երկու առանցքային աշխարհայացքային գաղափարներից. նախ` հավատը 
դեպի գիտության և տեխնիկայի ամենակարողությանը, երկրորդը` մարդկանց մեծա-
մասնության համար արդար հասարակարգի կառուցման անհնարինությունը: Այստեղից էլ 
անհրաժեշտություն է առաջանում կանոնավորել գաղափարները, արժեքները, սկզբունքները, 
մարդու կյանքի իմաստային կողմերը, որոնք կարող են հանգեցնել սուբյեկտի բավականին 
հստակ ուրվագծված կործանման սպառնալիքին` պայմանավորված նաև ժամանակակից 
տարաբնույթ մարտահրավերներով: 

Տվյալ համատեքստում զինվորական բժիշկների աշխարհայացքի հետազոտության արդի-
ականությունը բխում է զինծառայողների մոտ առաջացած և կայուն տեղ գտած աշխարհա-
յացքային անհարմարավետությունից, որի հիմքում վերջին տարիների հասարակական 
գործընթացների շարքում կարելի է ընդգծել զինծառայողի սոցիալական կարգավիճակի 
որոշակի բարդույթները, ռազմական բարեփոխումների անցկացման հետ կապված 
դժվարությունները, արժեքների հեռանկարային համակարգի փոփոխությունները: 

Անշուշտ, ռազմաբժշկական մասնագետն այսօր էլ մարտական պատրաստության 
բժշկական ապահովման ու անձնակազմի բուժկանխարգելիչ աշխատանքի պատասխանատու 
կազմակերպիչն է և անհրաժեշտ օղակը: Զինվորական բժիշկը ոչ միայն ամենամարդասիրական 
մասնագիտություններից մեկի ներկայացուցիչն է, ով ապահովում է «ոգու և մարմնի 
կայտառությունը», այլև` զինվորական կոլեկտիվի նշանակալի կարևորությամբ դերակատար:

Հոդվածում հիմնավորվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանու¬թյան 
բնագավառի բժիշկների ժամանակակից գիտա-մարդասիրական աշխարհայացքի ձևա-
վորման և զարգացման գործում հիմնական շեշտը պետք է դնել ժամանակակից մարդու, 
ապագա բժշկի հոգևոր զարգացման, մարդասիրության միջազգային նորմերին համա-
պատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստման 
վրա: Այն պետք է ներառի կենսաէթիկայի բովանդակության ուսումնասիրումը, որի համար 
անհրաժեշտ է հատկացնել բավականաչափ ուսումնական ժամեր՝ կենսաէթիկայի ուսուցման 
համար, որպես առանձին ուսումնական առարկա՝ ապագա ռազմական բժիշկների համար: 
Հարկ է փաստել, որ զինվորական բժիշկների աշխարհայացքային բարձր մակարդակի 
ապահովումն անհնար է առանց ընդհանուր զինվորական անձնակազմի (հրամանատարից 
մինչև զինվոր) աշխարհայացքի անհրաժեշտ մակարդակ ունենալու նախապայմանի: 
Հետևաբար, առաջնահերթություն է՝ զինված ուժերում ՙզինծառայողի աշխարհայացքային 
կուլտուրայի՚ զարգացումը: Հասարակական-պետական, հրամանատարական պատրաս-
տության պլաններում առանձնակի ուշադրություն դարձնել արդի աշխարհայացքային 
խնդիրների վերաբերյալ մի շարք հատուկ թեմաների ուսուցմանը` որպես մարդու, քաղաքացու 
և հատուկ տեսակի պետական ծառայություն անցնող մասնագետի կայացման հիմք:


