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Գիտություն
ԵՊԲՀ միջ ազ
գ ային գործ ակց ութ
յ ան հեռ ան
կ ար ը

5

Brain Awareness Week-ն անցկ ացն ե
լ ու հնար ավ որ ութ
յ ու
ն ը երկր որդ տար ին
ան ընդ
մ եջ ստա
ց ել է ԵՊԲՀ ՈՒԽ ուս ան ող ակ ան գիտ ակ ան ընկ ե
ր ութ
յ ու
նը

6-7

Միջազգային համագործակցություն
Հնդ իկ ուս ա
ն ողն ե
ր ը՝ ու
շ ադ
ր ության կենտ
ր ոն ում

8

Հնդիկ ուսանողների համար մ եկ
ն արկ ե
ց ին FMGE դաս ընթ ացն ե
րը
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Գեր
մ ան իա
յ ից ժամ ան ած լրագր ողն ե
ր ի ու հաս ար ակ ակ ան գործ իչն ե
րի
պատ
վ իր ակ ութ
յ ու
ն ը հյու
ր ընկ ալվ եց բժշկական համալսարանում

11

Հ ամագործ ակց ութ
յ ան ընդլայն ում Տ
 աջ իկստ ան ի պե
տ ակ ան
բժշկակ ան համ ալս ար ան ի հետ

12

Կրթություն

Ռեկտորը հանդիպեց ուսանողների հետ

13
14-15

Ձմռ ան ամ իս
ն ե
ր ին ամ ե
ն ագն աց ռեան իմ ոբ իլն ե
ր ը ստաց ել են 114 կանչ

16

Լ ազ ե
ր ային տոնզ ի
լ էկտ ոմ իա
յ ի ներդր ու
մ ը Հ այաստ ան ի ԼՕՌ պրակ
տ իկ այում

17

ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսորների շարքը շարունակում է համալրվել

Կլինիկական

Բժշկի ուղին
«
Մ արմն ի ճարտ ար ապ ետը» հա
մ ոզ
վ ած է, որ հիվ անդ ին պետք է վե
ր աբ երվ ել
ինչպ ես հա
ր ազ ատ ե
ր եխ ային կամ ծնո
ղ ին, Արտավազդ Սահակյան
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Չեմ պատկերացնում կյանքս առանց ԵՊԲՀ-ի
Վլադիմիր Շեկոյան
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Կանայք ռազմաբժշկական ոլորտում
Աշխ ա
տ անք, որ հա
վ աս ար է ծա
ռ այության. Նր անք դա ընտր ել են կամ ավ որ

28-29

«Գ իտ ությամբ զբաղվ ող մարդ ու մտահ որ իզ ոն ը մի քիչ յուր ահ ատ ուկ է». վստահ եցն ում են
ԵՊԲՀ այս ուս ումն ակ ան տարվ ա լավ ագ ույն ուս ան ողն եր ը
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Հայ ե
ր իտ ա
ս արդ ուռ ուցք աբ ան
ն ե
ր ի թիմ ը շատ աշխ ատ աս եր է ու բա
ր եխ իղճ
Դին եշ Փ ենդհ արք ար
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Ընտ ան իք ի գլխատմ անն ակ ան ատ ես տա
տ իկս է ինձ ոգ եշն
չ ել՝
ապր ելու և երջ ան իկ լին ե
լ ու, Կ ար ոլ ին Ապ ովյան
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24-ամյա ապ ագ ա հնդիկ վիր աբ ույ
ժ ը կարևո ր ում է հայ պրոֆ ե
ս որն ե
ր ից
ստաց ած փորձն ու գիտ ե
լ իքն ե
ր ը։ Վիգն եշվ եր Դ ուլ աս իդ ար ան
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ավարտել է հենց այս բժշկական բուհը
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Մշակույթ և սպորտ
ԵՊԲՀ-ում ոչ միայն ապ ագ ա բժիշկն եր են կրթում, այլև արդ են 17 տար ի
հայկ ակ ան մշա
կ ույթ ի դեսպ ան
ն եր են պատ
ր աստ ում
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Հնդ իկ ուս ա
ն ողն ե
ր ը նշել են գույ
ն ե
ր ի տոն ը՝ Հ ո
լ ին

41
Դեպի 100-ամյակ
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95 տա
ր ի առ աջ այս օր եր ին
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2018-ը հոբելյանական է նրանց համար

Հետաքրքիր է իմանալ
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Մարտը՝ առողջապահական օրացույցում

Ասույթներ

46

Կյանքի դասը վարում են ավագները
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For international students
YSMU rector met with the students
Indian students in the spotlight

YSMU hosted a delegation of journalists and public figures from
Germany
Indian students have celebrated the color holiday, Holly
Introduction of Laser Tonsillectomy in Armenia’s ENT practice
Dinesh Pendharkar: The team of Armenian young oncologists is very
hard working and conscientious
Caroline Apovian: My grandmother fought the Turks: she gave me
the courage to live and be happy
24-year-old future Indian surgeon: Knowledge got from Armenian
professors is very important
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Գիտություն
Գիտխորհրդի նիստում

ԵՊԲՀ ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ԳՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՆ
ՀԵՌ ԱՆԿ ԱՐ Ը
Բժշկական համալսարանում
30 երկրից ավելի քան
1800 ուսանող է սովորում
Համալսարանի միջազգային գործակցության ընթաց
քին և հեռանկարներին էր նվիրված ԵՊԲՀ գիտական
խորհրդի հերթական նիստը: Միջազգային գործու
նեության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Եր
վանդ Սահակյանը ներկայացրեց կատարված աշխա
տանքների հիմ
ն ական ուղղություններն ու հետագա
ծրագրերը, անդրադարձավ միջազգային կրթական
ծրագրերին, որոնց անդամակցում է ԵՊԲՀ-ն՝ ընդգ
ծելով, որ օրակարգում միջհամալսարանական կապերի
հաստատումն ու ընդլայնումն է օտարերկրյա հեղինա
կավոր համալսարանների և կլինիկաների հետ:
Պրոռեկտորը խոսեց նաև միջազգային համաժողով
ն ե
րի ու փոխանակման ծրագրերի, գործակցության հնա
րավորությունների ընդլայնման մասին: Այս պահին պե
տական բժշկական համալսարանում 30 երկրից ավելի
քան 1800 ուսանող է սովորում, և մոտ ապագայում օտա
րերկրացի ուսանողների թվի ավելացումը նույնպես բու
հի միջազգայնացմանն ուղղված կարևոր քայլերից է լի
նելու: Հայ և օտարերկրացի շրջանավարտների հետ կա
պը մշտապես պահելու նպատակով բուհում ստեղծվել է
կարիերայի կենտրոն և շրջանավարտների ակումբ:

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն, ամփոփելով մի
ջազգային համագործակցությանը նվիրված գիտական
խորհրդի նիստը, նկատեց, որ հաջողությունների և
ձեռքբերում
ն երի կողքին անհրաժեշտ է վերլուծել նաև
խնդիրներն ու մատնանշել դրանց լուծման մեխանիզմ
ները:
Նա հանձնարարեց միջազգային գործունեության պա
տասխանատուներին՝ ուսում
ն ասիրել միջազգային դաշ
տը և հետագա աշխատանքներն ուղղել օտարերկրացի
սովորողների դասավանդման մեթոդների, գրականութ
յան թարմացման, նոր կրթական ծրագրերի ներդրման,
կլինիկական հարթակների ձևավորման, նորագույն
սարքավորում
ն երով համալրման գործին:

Գիտություն

BRAIN AWARENESS WEEK-Ն 
ԱՆՑԿ ԱՑՆ ԵԼ ՈՒ ՀՆԱՐ ԱՎ ՈՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը 
ԵՐԿՐ ՈՐԴ ՏԱՐ ԻՆ ԱՆ ԸՆԴՄ ԵՋ ՍՏԱՑ ԵԼ Է 
ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ 
ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ ԸՆԿ ԵՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը
Այս տարի ևս նեյրոգիտության ասպարեզում համաշ
խարհային ճանաչում վայելող և ամենաազդեցիկ կազ
մակերպություններից մեկի` Եվրոպայի նեյրոգիտական
ընկերությունների հիմ
ն ադրամի (FENS) կողմից հայտա
րարված «Ուղեղի ճանաչման շաբաթը» (Brain Awareness
Week) Հայաստանում անցկացնելու և կազմակերպման
միջոցառում
ն երի շարքում մեր երկիրը ներկայացնելու
հնարավորությունը երկրորդ տարին անընդմեջ ստա
ցել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի ՈւԽ Ուսանողական գիտա
կան ընկերությունը: Միջոցառում
ն երի մեկնարկն ազ
դարարվեց 6-րդ լսարանում:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանը, ողջունելով մասնակիցներին, ընդգծեց, որ
համաշխարհային գիտության մեջ ուղեղին նվիրված
հետազոտություններն առաջնահերթություն են հա
մարվում: Հետևաբար՝ «Ուղեղի ճանաչման շաբաթը»
կարևոր առաքելություն ունի: Բազմաբաղադրիչ միջո
ցառման նպատակն էր ոչ միայն մասնագետներին, այլև
շարքային քաղաքացիներին իրազեկել ուղեղի և այս
տարի ընտրված թեմային համապատասխան՝ գլխուղե
ղի կաթվածների մասին:
«Աշխարհի մի շարք երկրներում անցկացվող այս կարե
վոր միջոցառման նպատակն էր ուղեղը դարձնել ճանա
չելի բոլորի համար. խնդիրը բավականին արդիական
է նաև համաշխարհային գիտության բնագավառում:
Ուղեղի հետազոտությունը՝ սկսած մոլեկուլյար մակար
դակից, վերջացրած արհեստական ինտելեկտով, ժա
մանակակից գիտության ամենալուրջ մարտահրավեր
ներից է»,- մանրամասնեց Կոնստանտին Ենկոյանը:
ԵՊԲՀ ՈւԳԸ նախագահ Սենիկ Մատինյանը նշեց, որ
այս տարի ավելի շատ անդրադառնալու են կաթվածի
մեխանիզմ
ն երի և կանխարգելման հայեցակարգերի
տարածմանը՝լայն հասարակության շրջանում:
ԵՊԲՀ-ում անցկացվող միջոցառման կազմակերպմա
նը մասնակցում էին ոչ միայն հայ, այլև օտարերկրա
ցի ապագա բժիշկներն ու երիտասարդ հետազոտող
ները: Առաջին օրը ելույթ ունեցողների թվում էր ԱՄՆ
Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանի պրոֆեսոր
Զարուհի Կարաբեկյանը:
«Ուղեղի ճանաչման շաբաթի» երկրորդ օրը մեր
ուսանողներն այցելեցին մի շարք դպրոցներ, որոնք
էին՝ Երևան քաղաքի Այբ, «
 Հերացի» ավագ, Խաչիկ
Դաշտենցի անվան թիվ 114, Վանաձորի թիվ 5 դպրոց
ները և Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանը։ Ուսանող
ներն աշակերտների հետ խոսեցին ուղեղի, դրա կա
ռուցվածքի և ֆունկցիաների մասին: Կենտրոնական

Գիտություն
թեման վերաբերում էր ներկայումս աշխարհում շատ
տարածված մի հիվանդության` ուղեղի կաթվածին։
Կամավորները պատմեցին` ինչ է կաթվածը և որոնք
կարող են հանդիսանալ դրա առաջացման ռիսկի գոր
ծոններ, ներկայացրին կանխարգելման և բուժման հիմ
նական մեթոդները, ինչպես նաև՝ արագ ախտորոշման
ու առաջին բուժօգնության ցուցաբերման սկզբունքնե
րը: Քննարկում
ն երն անցկացվեցին ինտերակտիվ ֆոր
մատով. ուսանողները պատրաստել էին խաղեր, որոնց
օգնությամբ աշակերտներն էլ ավելի ներգրավվեցին
թեմայի քննարկման մեջ:
«Ուղեղի ճանաչման շաբաթի» երրորդ օրվա թեման
օպտոգենետիկան էր. այն վերջին տասնամյակի լավա
գույն նորարարական մեթոդներից է համարվում նեյրո
գիտության մեջ: Տեղի ունեցավ սեմինար, որի ընթաց
քում ԵՊԲՀ ուսանողները ներկայացրին այդ մեթոդը:
Մանրամասն քննարկվեցին այս մեթոդի պատմությու
նը, ի՞նչ է նեյրոմոդուլյացիան, արդյո՞ք օպտօգենետիկան
կարող է համարվել իդեալական, սեմինարի ընթացքում
խոսվեց նաև օպտոգենետիկայի դրական եւ բացասա
կան կող
մե
րի մա
սին, նշվեց, որ ա
ռայժմ մարդ
կանց
վրա փորձեր չեն կատարվել, բայց կա հեռանկար, որ
ապագայում հնարավոր կլինի բուժել պիգմենտային ռե
տինիտը, Պարկինսոնի և այլ հիվանդություններ, որոնք
կապված են ուղեղի խանգարում
ն երի հետ: Քննարկվե
ցին նաև օպտոգենետիկային առնչվող այլ կարևոր և
առանցքային հարցեր:
Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցան նաև ներամբիո
նական գիտական խմբակների ինտերակտիվ քննար
կում
ն եր, իր տեսակի մեջ յուրօրինակ Դուաթոն, իսկ շա
բաթը կեզրափակվի հեծանվավազքով՝որպես առողջ
ապրելակերպի դրսևորում:
Brain Awareness Week-ն անցկացվում է ամեն տարվա
մարտին, այն միջոցառում
ն երի շղթա է, որի նպատակն
է հանրության լայն շերտերին ծանոթացնել ուղեղի կա
ռուցվածքաֆունկցիոնալ յուրահատկություններին և
նեյրոգիտության ոլորտի բազմատեսակ հետազոտութ
յուններին:

Միջազգային համագործակցություն

ՀՆԴ ԻԿ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ը՝ ՈՒՇ ԱԴՐ ՈՒԹՅ ԱՆ
ԿԵՆՏՐ ՈՆ ՈՒՄ

Հայաստանում
Հնդկաստանի
արտակարգ և լիազոր դեսպան
Յոգեշվար Սանգվանի, Հնդկաս
տանի արտաքին գործերի նախա
րարության քարտուղար Գիտեշ
Սարմայի և ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանի հանդիպմանը քննարկ
վել են մեր երկրում սովորող հնդիկ
ուսանողներին վերաբերող հարցեր։
Հնդկաստանից ժամանած պաշտոնյան բարձր գնա
հա
տեց այն
մեծ աշխատանքը, որը կատարում
է պետական բժշկական համալ
սարանը հնդիկ ուսանողների ոչ
միայն կրթության, այլև կացության,
հանգստի կազմակերպման և այլ
հարցերում:
Գիտեշ
Սարման
անձամբ
է
շփվել հնդիկ ուսանողների հետ:
Հանդիպման ընթացքում ապա
գա բժիշկներից է տեղեկացել և
տպավորված է, որ ուսանողները
Հայաստանում բժշկական կրթութ
յուն ստանալու գործընթացում որևէ
խնդիր չունեն:

ԵՊԲՀ ռեկ
տո
րը նշեց, որ հնդիկ
ուսանողներն առանցքային դերա
կատարում ունեն այս համալսարա
նում: Նրանք աչքի են ընկնում իրենց
կարգապահությամբ, համալսարա
նական մշակութային կյանքում ակ
տիվ ներգրավվածությամբ:
Բուհի ղեկավարն ընդգծեց, որ
հայ-հնդկական
հարաբերություն
ները բժշկական կրթության ոլոր
տում ոչ միայն գործնական դաշտում
են, այլև վաղուց փոխակերպվել
են մարդկային ջերմ փոխհարաբե
րությունների։ Այդ մասին են վկա
յում, օրինակ, Սայաթ Նովայի կամ
Կոմիտասի ստեղծագործություննե
րը կատարող հնդիկ ուսանողները:
Ողջունելի է, որ բժշկական հա
մալսարանն ունի նաև հայի հետ
ամուսնացած հնդիկ աշխատակից՝
Ռահուլ Սետհին։ Նա այժմ սովո
րում է կլինիկական օրդինատուրա
յում և համատեղությամբ աշխա
տում է ԵՊԲՀ նորաբաց կարիերայի
կենտրոնում:

Օրեր առաջ համալսարանի հնդիկ
ուսանողների համար մեկնարկեցին
Հնդկաստանի Հանրապետության
արտասահմանյան
բժշկական
շրջանավարտների քննության (For
eign Medical Graduates Examination
(FMGE))
նախապատրաստական
դասընթացները։ Ռեկտորի գնա
հատմամբ՝ այս դասընթացները
ևսուղղված են բժշկական կրթութ
յան միջազգայնացմանը: Արմեն
Մուրադյանը շեշտեց, որ ԵՊԲՀ-ն
միջազգայնացման
քաղաքակա
նություն է վարում, և բուհի առաջ
նային նպատակն է պատրաստել
միջազգային ասպարեզում մրցու
նակ մասնագետների:
Նշվեց, որ առաջիկայում համալ
սարանական տարածքների ընդ
լայնման հետ կապված օրակարգում
է օտարերկրացի ուսանողների հան
րակացարանային պայմանների բա
րելավման հարցը:

Միջազգային համագործակցություն

ՀՆԴԻԿ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Մ ԵԿՆ ԱՐԿ ԵՑ ԻՆ FMGE ԴԱՍ ԸՆԹ ԱՑՆ ԵՐ Ը
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի նորաբաց կարիերա
յի կենտրոնի նախաձեռնությամբ մեկնարկում են
համալսարանի հնդիկ ուսանողների համար նա
խատեսված Հնդկաստանի Հանրապետության
արտասահմանյան բժշկական շրջանավարտների
քննության (Foreign Medical Graduates Examination
(FMGE)) նախապատրաստական դասընթացնե
րը։ Ծրագրի մեկնարկին նվիրված միջոցառ
մանը ներկա էին Հայաստանում Հնդկաստանի
Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դես
պան, Նորին Գերազանցություն պարոն Յոգեշվար
Սանգվանը և ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ
նախորդ տարվա նոյեմբերին Հնդկաստան կա
տարած այցի ընթացքում հանրապետության նա
խագահի կողմից տրված հանձնարարականի և
բժշկական համալսարանի միջազգայնացմանն
ուղղված աշխատանքների շրջանակում ԵՊԲՀ-ն
ազդարարում է այս անգամ հնդիկ ուսանողնե
րի համար նախատեսված նոր կրթական կարևոր
ծրագրի մեկնարկի մասին:

Բուհի ղեկավարն ընդգծեց, որ FMGE քննության նա
խապատրաստական
դասընթացների
նպատակը
մեր համալսարանի հնդիկ ուսանողների համար այս
քննության հաղթահարումն առավել դյուրին դարձնելն
է, ինչը կբարձրացնի թե՛ համալսարանի, և թե՛ մեր երկ
րի վարկանիշը միջազգային կրթական հարթակներում։
Հայաստանում Հնդկաստանի Հանրապետության ար
տակարգ և լիազոր դեսպան Յոգեշվար Սանգվանը
շնորհակալություն հայտնեց՝ նշելով, որ ծրագիրը հրա
շալի հնարավորություն է հնդիկ ուսանողների համար,
և ԵՊԲՀ-ում ստա
ցած բժշկա
կան կրթութ
յու
նը կդառ
նա հնդիկ ուսանողների հետագա հաջողությունների
սկզբնակետը։
Դեսպանն իր պատրաստակամությունը հայտնեց մեր
երկրում կրթություն ստացող հնդիկ ուսանողներին
աջակցել բոլոր հարցերում:

ԵՊԲՀ-ում այսօր բժշկական կրթություն
են ստանում մոտ 1800 արտասահմանցի
ուսանողներ աշխարհի 30 երկրներից, նրան
ցից մոտ 900-ը Հնդ
կաս
տա
նից են։ Ար
մեն
Մուրադյանն ընդգծեց, որ երբեւ է բժշկական
համալսարանում նման ցուցանիշ չի եղել:
«Մենք մեր ուսանողներին տրամադրում ենք
փաստացի միջազգային մակարդակի կրթա
կան ծրագիր և կլինիկական գործունեութ
յուն»,-ասաց նա:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով` վերջին մեկ
տարվա ընթացքում կլինիկաներում ակ
նա
ռու են հստակ ցու
ցա
նիշ
եր, ըստ որոնց՝
«Հերացի» համալսարանական հիվանդանո
ցային համալիրում 30 տոկոսով նվազել է մա
հացության ցուցանիշը, «Մուրացան» հիվան
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դանոցում Ավստրիայում վերապատրաստված
երիտասարդ մասնագետին հաջողվել է իրակա
նացնել նորածնային վիրաբուժության մեջ ամե
նածանր խնդիրներից մեկը՝ նեկրոտիկ էնտերո
կոլիտի ցուցանիշը հասցնել 0-ի:
Տեղեկացվեց նաև այն մասին, որ ԵՊԲՀ ռեկտո
րատի որոշման համաձայն կսահմանվեն կրթա
թոշակներ հնդիկ ուսանողների համար:
Մեկնաբանելով ՀՀ կառավարության՝ փետր
վարի 15-ի որոշումը, որով «Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարան» հիմ
ն ադրամը ձեռք կբերի «Միքայելյան
վիրաբուժական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի բաժնե
տոմսերը՝ Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ այս քայլը
թույլ կտա առավել մեծ կլինիկական, ուսում
ն ա
կան հարթակներ ձևավորել:
Ռեկտորը վստահեցրեց՝ եթե FMGE-ի նման
ծրագ
րերն ի
րենք ար
դեն իսկ ներդ
նում են այ
սօր, այսպիսի պայմաններում, ապա համոզված
պետք է լինել, որ արտասահմանցի ուսանողների
թիվը և կրթության արտահանման գործընթացը
հաստատուն ճանապարհին են:
ԵՊԲՀ
կարիերայի
կենտրոնի
ղեկավար
Խաչատուր Մարգարյանն էլ մանրամասնեց,
որ FMGE քննությունն անցկացվում է Հնդկաստանի
Հանրապետության բժշկական խորհրդի կողմից, որին
մասնակցում են արտասահմանյան բուհերում ուսանած
բոլոր հնդիկ ուսանողները, ինչն անհրաժեշտ է Հնդկաս
տանում բժշկական գործունեություն ծավալելու համար։
ԵՊԲՀ շրջանավարտների 88,5 %-ը բարեհաջող հանձ
նում է այս քննությունը, ինչը բավական բարձր ցուցա
նիշ է։

Դասընթացների միջին արժեքը 6000 ԱՄՆ դոլլար է,
սակայն ԵՊԲՀ-նիր վրա է վերցնում ամբողջ ֆինանսա
կան բեռը և ուսանողների համար այս դասընթացները
կազմակերպում է անվճար։ Դասընթացները կանցկաց
վեն ԵՊԲՀ հանրակացարանային համալիրում, որպես
զի առավել հասանելի լինեն ուսանողների համար։
Ուսում
ն ական
գործընթացի
արդյունավետության
բարձրացման համար մասնակիցներին տրամադրվելու
են հայկական արտադրության պլանշետներ՝ «Արմթա
բեր»։
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ԳԵՐՄ ԱՆ ԻԱՅ ԻՑ ԺԱՄ ԱՆ ԱԾ ԼՐԱԳՐ ՈՂՆ ԵՐ Ի 
ՈՒ ՀԱՍ ԱՐ ԱԿ ԱԿ ԱՆ ԳՈՐԾ ԻՉՆ ԵՐ Ի
ՊԱՏՎ ԻՐ ԱԿ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ՀՅՈՒՐ ԸՆԿ ԱԼՎ ԵՑ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Գերմանիայի քաղաքացիական կրթության դաշնա
յին գործակալության նախաձեռնությամբ մեկ շաբաթ
յա այցով Հայաստանում էր գերմանացի լրագրողների
ու հասարակական գործիչների պատվիրակությունը:
Հյուրընկալվող խմբի անդամ
ն երը Գերմանիայի տար
բեր քաղաքներում գործող լրատվամիջոցների լրագ
րողներ ու խմբագիրներ էին, հանրային կառույցների
հաղորդակցության բաժինների ղեկավարներ, նաև
հասարակական ճանաչում ունեցող անձինք: ԵՊԲՀ-ի
հետ կապերի հաստատման և հետագա գործակցութ
յան հնարավորությունները քննարկելու նպատակով
պատվիրակությունը հանդիպեց ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանի և բուհի տարբեր ոլորտները համա
կարգող պրոռեկտորների հետ: Արմեն Մուրադյանը
ներկայացրեց
համալսարանի
պատմությունը:
«Մեր համալսարանում բժշկական կրթություն ստացող
ուսանողներից յուրաքանչյուր չորրորդն օտարերկրացի
է»,- նշեց բուհի ղեկավարը՝ հավելելով, որ ԵՊԲՀ-ի 6
ֆակուլտետներում 8000 սովորողներից 1800-ն արտերկ
րից են: Պետական բժշկական համալսարանն ավելի
քան երեք տասնամյակ հաջողությամբ պատրաստում
է բժիշկ-մասնագետներ օտար պետությունների հա
մար: Բուհի հաջողությունները վերաբերում են ոչ միայն
ուսում
ն ական, այլև գիտական և կլինիկական ոլորտնե
րին: Վերջին երկու տարում ԵՊԲՀ այցելել է 5 նոբելյան
մրցանակակիր, աշխարհի տարբեր առաջատար հա
մալսարաններից 50-ից ավելի բժիշկ-գիտնականներ
համալրել են համալսարանի այցելու-պրոֆեսորների
շարքը:
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ միջազգային մի շարք փո
խանակային ծրագրերի շնորհիվ հայգերմանական գոր

ծակցությունը բժշկական կրթության ոլորտում բարձր
մակարդակի վրա է:
Գերմանացի լրագրողների հարցերը վերաբերում էին
բժշկական կրթությանը, դրա արտահանմանը, շրջա
նավարտների հետագա գործունեությանը, էթիկական
և կարգապահական հարցերին, բժշկական տուրիզմին,
բժշկական օգնության հասանելիությանը:
ԵՊԲՀ ռեկ
տորն ընդգ
ծեց, որ բժշկա
կան հա
մալ
սարանը մեծ արտադրություն է, և բնակչության
առողջության ստեղծման և պահպանման հարցում
բժիշկներն ու լրագրողները, առհասարակ, հասա
րակական կարծիք ստեղծողները համատեղ աշխա
տանք պետք է իրականացնեն, իսկ բուժման գործըն
թացը նեղ մասնագիտական դաշտ է պահանջում:
Գերմանական պատվիրակության անդամ
ն երն այցելե
ցին նաև Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական
կենտրոն, ծանոթացան համաժողովրդական միջոցնե
րով կյանքի կոչված սոցիալական կարևոր նշանակութ
յամբ այս կառույցի ստեղծման պատմությանը: Հյուրերի
ուշադրությանը ներկայացվեցին վերականգնողական
բուժման համար անհրաժեշտ՝ տարածաշրջանում եզակի
սարքավորում
ն երը, զինվորական հաշմանդամություն
ունեցող մարդկանց հանգստի, մարզում
ն երի ու կեցութ
յան պայմանները: Գերմանացի մասնագետները ծա
նոթացան սիմուլ յացիոն կենտրոնի գործունեությանը:
Խմբի անդամ
ն երը տպավորված էին թե՛ համալսարանի,
թե՛ համալսարանական հիվանդանոցի հնարավորութ
յուններով, կատարված աշխատանքով ու ծրագրերով:
Նրանց հանգամանալից ներկայացվեցին նաև համալ
սարանական երկու կլինիկաներում մատուցվող ծառա
յությունները:

Միջազգային համագործակցություն

Հ ԱՄԱԳՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՆ ԸՆԴԼ ԱՅՆ ՈՒՄ 
Տ ԱՋ ԻԿՍՏ ԱՆ Ի ՊԵՏ ԱԿ ԱՆ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ 
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ՀԵՏ
Տաջիկստանի պետական բժշկական համալսարա
նի նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Ֆարիզա
Խալիմովան ավելի քան 8 տասնյակ գիտական աշ
խատանքի հեղինակ է և վերարտադրողական առող
ջության թեմայով պատրաստվում է իր դոկտորական
ատենախոսությունը պաշտպանել ԵՊԲՀ-ում: Նա պա
տահական չի ընտրել հենց մեր համալսարանը: Իր խոս
քով՝ քաջածանոթ է բուհի պատմությանը, նաև բժշկա
գիտության ոլորտում ձևավորված ավանդույթներին:
Թե´ Խորհրդային Միության տարիներին, և թե´ դրան
հաջորդող ժամանակաշրջանում իր ղեկավարած ամ
բիոնը սերտորեն գործակցում է ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնի հետ: Պրոֆեսոր Ֆիրուզ Շուկուրովն իր երկ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի հետ համագործակցությունը խո
րացնելու նպատակով ԵՊԲՀ-ում է Տաջիկստանի Աբու
Ալի Իբն Սինայի անվան պետական բժշկական հա
մալսարանից ժամանած մասնագետների խումբը:
Տաջիկստանի պետական բժշկական համալսարա
նի նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Ֆարիզա
Խալիմովան և նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Ֆիրուզ
Շուկուրովը տեղի գործընկերների՝ ֆիզիոլոգիայի ամ
բիոնի վարիչ Դրաստամատ Խուդավերդյանի, հյուս
վածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Արտաշես Ազ
նաուրյանի և ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ
քննարկել են համատեղ գործունեության արդյունքները
և խոսել հետագա ծրագրերի մասին:
Արմեն Մուրադյանը կարևորել է գործակցությունը կլի
նիկական, ուսում
ն ական և գիտական ոլորտներում:
Գրեթե մեկ դար է, ինչ բժշկական բուհը մասնագետներ
է պատրաստում ոչ միայն Հայաստանի, այլև արտերկրի
համար: Ըստ նրա՝ համալսարանի միջազգայնացումը
հիմ
ն ական աշխատանքների առանցքում է:

րի համալսարանի ռեկտորի անունից ԵՊԲՀ ռեկտորին
փոխանցեց իրենց կողմից կազմակերպվող ամառային
8-րդ դպրոցին մասնակցելու հրավերը:
Երկարամյա գործակցությունը ընդլայնելու համար
առաջիկայում կմշակվեն միջբուհական երկկողմ ծրագ
րեր:

Կրթություն

ԵՊԲՀ ԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ

2017 թվականի նոյեմբերի 15-ից ԱՄՆ-ի
Հանթինգթոն Բիչ քաղաքի մոլեկուլային
բժշկության ինստիտուտի իմունոլոգիայի պրո
ֆեսոր և քաղցկեղի պատվաստանյութերի լա
բորատորիայի ղեկավար Միքայել Աղաջան
յանը նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի բժշկա
կան գենետիկայի ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր
է: Պրոֆեսոր Աղաջանյանը մասնագիտական
կրթությունը սկսել է Մոսկվայի պետական հա
մալսարանում, ապա ստացել իմունոլոգիայի
և իմունոքիմիայի դոկտորի կոչում Մոսկվայի
բժշկական
գիտությունների
ակադեմիա
յում: Այնուհետև շարունակել է հետդոկտո
րական կրթությունը նույն ակադեմիայի Ն.Ֆ.
Գամալեայի անվան մանրէաբանության և
համաճարակաբանության գիտահետազոտա
կան ինստիտուտում:
Անվանի
պրոֆեսոր
Միքայել
Աղաջանյանը
Կալիֆորնիայի համալսարանի հիշողության խան
գարման և նյարդաբանական հիվանդությունների
ինստիտուտի այցելու-գիտնական է, նաև՝ բժշկական
գիտությունների ռուսական ակադեմիայի պատվաս
տանյութերի և շիճուկների Մեչնիկովի անվան ինստի
տուտի պրոֆեսոր:

Ալեն Հով
ն անյանը՝ բժշկական գենետիկայի
ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր

Միքայել Աղաջանյանը՝ բժշկական գենետիկայի
ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր
Միքայել
Աղաջանյանը
նաև
Վիսթարի
և
Փենսիլվանիայի համալսարանների այցելու-պրոֆե
սոր է և մի շարք մասնագիտական միությունների ան
դամ: Պրոֆեսոր Աղաջանյանը մասնակցել է բազմա
թիվ միջազգային համաժողով
ն երի և տպագրվել աշ
խարհի հեղինակավոր ամսագրերում:

2017 թվականի նոյեմբերի 15-ից Փարիզի համալ
սարանի պրոֆեսոր և Necker մանկական հիվան
դանոցի բաժնի ղեկավար, անվանի պրոֆեսոր Ալեն
Հով
ն անյանը նաև Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալսարանի բժշկա
կան գենետիկայի ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր է:
Ալեն Հով
ն անյանը ընդհանուր բժշկության որակա
վորում ստացել է Փարիզում, ապա մասնագիտա
ցել մաշկաբանության և գենետիկայի ոլորտներում:
1994-2000թթ. Օքսֆորդի համալսարանում պրոֆեսոր
Հով
ն անյանը ղեկավարել է մաշկային ժառանգական
հիվանդությունների հետազոտական լաբորատո
րիան: Այնուհետև՝ 2000 թվականին, տեղափոխվել է
Թուլուզ, որտեղ ստացել է պրոֆեսորի կոչում:
Ալեն Հով
ն անյանի ղեկավարած հետազոտական
խումբն ունի մեծ ճանաչում բժշկական գենետիկայի
ոլորտում։ Պրոֆեսորը հեղինակել է մի շարք գիտա
կան աշխատություններ և տպագրվել աշխարհի հե
ղինակավոր ամսագրերում:

Կրթություն

ՌԵԿՏՈՐԸ ՀԱՆԴԻՊԵՑ
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՐԹԵՔ ՁԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ». ԵՊԲՀ
ՌԵԿՏՈՐԻ ՀՈՐԴՈՐՆ ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ
Ուսում
ն ական ու քննական գործընթա
ցում առկա խնդիրների լուծմանն էր նվիր
ված ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի
հանդիպումը 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերի
ուսանողների հետ: Ապագա բժիշկներն,
ամփոփելով քննաշրջանի արդյունքները,
բուհի ղեկավարին ներկայացրին տարա
բնույթ առաջարկներ ու մտահոգություն
ներ:
Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ ուսա
նողներին հետաքրքրող բոլոր խնդիրները
ոչ միայն բուհի ղեկավարության ամենօրյա
ուշադրության կենտրոնում են, այլև ամեն
շաբաթ հրավիրվող ռեկտորատի նիստերի
օրակարգում:
Ուսանողների
բարձրացրած հարցե
րը վերաբերում էին քննաշրջանի անց
կացմանը, ուսում
ն ական պրակտիկային,
գրականության թարմացմանը, մի շարք
այլ թեմաների: Ռեկտորը նշեց, որ ծրագր
վում է բարելավել գրադարանային պայմանները:
Ապագա բժիշկներին հերթական անգամ ներկայաց
վեցին ԵՊԲՀ-ի միջազգայնացմանն ուղղված ծրագ
րերը: Մասնավորապես՝ անդրադարձ կատարվեց
կարիերայի կենտրոնին, «Հերացի» նորարական լա
բորատորիային, իրավաբանական կլինիկային, շրջա
նավարտների ակումբին:
Եզրափակելով մոտ երկու ժամ տևած հանդիպումը՝
ԵՊԲՀ ռեկտորը պատասխանեց տասնյակ հարցերի:
Նա հորդորեց ուսանողներին միայն կրթության միջո
ցով հարթել մասնագիտական ճանապարհը:

Կրթություն

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ
 ԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ
Մ
ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ Ը՝ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋ
Իսկ 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կուրսերի ուսանող
ների հետ պրոռեկտորների ու դեկանների
մասնակցությամբ հրավիրված քննարկ
ման հիմ
ն ական թեման ուսանողներին հե
տաքրքրող խնդիրներն էին և բուհի առաջի
կա ծրագրերը:
«Այն փոփոխությունները, որոնք իրակա
նացվում են համալսարանում, միտում ունեն
ձեզ ավելի մրցունակ դարձնել միջազգային
ասպարեզում»,- ընդգծեց ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը:
Բարձր առաջադիմությունն ու կարգա
պահությունն այն հիմ
ն ական չափանիշերն
են, որոնք դրված են ապագա բժիշկների
առաջ: Այս ուղղությամբ ևս բուհում զգալի
աշխատանքներ են իրականացվել: Մասնավորապես՝
ստեղծվել և կարճ ժամանակահատվածում թե՛ աշ
խատակիցների, թե՛ սովորողների շրջանում լայն ար
ձագանք են ստացել իրավաբանական կլինիկայի,
կարգապահական հանձնաժողովի աշխատանքները:
ԵՊԲՀ ռեկտորը շեշտեց, որ ստեղծված կառույցների
աշխատանքը պետք է նպաստի, որպեսզի ուսանողն
իր իրավական պաշտպանվածությունը տեսնի հենց
բուհում:
ԵՊԲՀ-ի կողմից իրականացված գլոբալ ծրագրերից
էր տասը ամսում համաժողովրդական միջոցներով
կյանքի կոչված սոցիալական կարևոր նշանակութ
յամբ նախաձեռնությունը՝ Հայրենիքի պաշտպանի վե
րականգնողական կենտրոնի ստեղծումը, որին իրենց
գործուն աջակցությունն են ցուցաբերել նաև ուսանող
ներն ու կուրսանտները՝ դասերից հետո շինարարա
կան աշխատանքներին ինքնակամ մասնակցությամբ:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում կրթութ
յունն արտասահմանյան երկրներում ճանաչելի դարձնելու ու
բուհի վարկանիշը միջազգային կրթական դաշտում բարձր
պահելու համար նախորդ տարի մեկնարկեց գերլարված
օրակարգով ուսուցման՝ «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագիրը, իսկ արդեն
այս տարի հնդիկ ուսանողների համար գործում է Հնդկաս
տանի Հանրապետության արտասահմանյան բժշկական
շրջանավարտների քննության նախապատրաստական դա
սընթացների FMGE ծրագիրը:
Հանդիպման ընթացքում հանգամանալից անդրադարձ
կատարվեց նաև մասնագիտական կողմ
ն որոշման հարցին:
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ, օրինակ, վիրաբուժության մեջ
նախաձեռնողականության և ծայրահեղ պատասխանատ
վության առկայությունը պարտադիր պայման է:
Ուսանողներին հետաքրքրում էին նաև ուսանող-դասախոս
փոխհարաբերություններին, ուսում
ն ական պրակտիկային և
կլինիկական օրդինատուրային վերաբերող հարցերը:

Կլինիկաներ

ՁՄՌ ԱՆ ԱՄ ԻՍՆ ԵՐ ԻՆ ԱՄ ԵՆ ԱԳՆ ԱՑ 
ՌԵԱՆ ԻՄ ՈԲ ԻԼՆ ԵՐ Ը ՍՏԱՑ ԵԼ ԵՆ 114 ԿԱՆՉ
Ձմռան երեք ամիսներին «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և նորածնային
վերակենդանացման կլինիկայի շուրջօրյա ամենագնաց ռեանիմոբիլները նորածիններին փրկե
լու նպատակով ուղևորվել են Հայաստանի բոլոր մարզեր և Արցախ:
2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից փետրվարի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում կլինիկան
ստացել է 114 կանչ, որից 94-ը՝ մարզերից: Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլի
նիկայի ղեկավար Հրանտ Կալենտերյանի տեղեկացմամբ՝ ժամանակին անհրաժեշտ բուժօգնու
թյուն ստանալու և մասնագիտացված բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու շնորհիվ գրեթե 90
տոկոս դեպքերում հաջողվում է փրկել բուժօգնության կարիք ունեցող փոքրիկների կյանքը:
Համալսարանական հիվանդանոցի մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկա
յում մայրաքաղաքից և մարզերից տարեկան բուժօգնություն են ստանում ինտեսնիվ թերապիայի
կարիք ունեցող 1000-ից ավելի նորածիններ։

Կլինիկաներ

Լ ԱԶ ԵՐ ԱՅ ԻՆ ՏՈՆԶ ԻԼ ԷԿՏ ՈՄ ԻԱՅ Ի ՆԵՐԴՐ ՈՒՄ Ը
Հ ԱՅ ԱՍՏ ԱՆ Ի ԼՕՌ ՊՐԱԿՏ ԻԿ ԱՅ ՈՒՄ

ԵՊԲՀ «Հերացի» համալսարանական համալիրի
դիմածնոտային վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայում
արդեն ներդրվել են լազերային վիրահատություններ
ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների կապակցութ
յամբ:
Հայաստանում առաջին անգամ հաջողությամբ
իրականացվեց տոնզիլէկտոմիա՝ Revolix տուլիու
մային լազերի կիրառմամբ: Իր առանձնահատուկ
պարամետրերի շնորհիվ Revolix տուլիումային լազե
րը գործնական կիրառման լայն հնարավորություն է
տալիս օթորինոլարինգոլոգիայի բոլոր ոլորտներում:
Կոկորդի ուռուցքների և նշիկների հատման (տոնզիլ
էկտոմիա) պարագայում Revolix-ը անգերազանցելի
է, որտեղ բացահայտում է իր յուրահատուկ հնարավո
րությունները՝ հյուսվածքների հատման տեղում հրա
շալի հեմոստազով։ Այն չի առաջացնում լայնածավալ
այրվածքային նեկրոզ կտրվածքի շրջանում, քանի որ
թափանցում է 1 միլիմետրից ավելի քիչ խորությամբ,
ինչը հատկապես կարևոր է տոնզիլէկտոմիայի իրա
կանացման ընթացքում: Բացի այդ՝ տուլիումային
լազերը բացարձակապես անարյուն ազդեցություն է
ունենում քթի լորձաթաղանթի վրա՝ առաջացնելով
լորձաթաղանթի կրճատում և փափուկ հյուսվածքնե
րի կոագուլյացիա։ Սահմանային և հարակից հյուս
վածքները մնում են մաքուր և հ
 եշտ են տարբերակ
վում։ Անատոմիական կաուցվածքները լիարժեք
պահպանվում են՝ հետվիրահատական վերքի նվա
զագույն բորբոքմամբ։
Revolix լազերը հատուկ մշակված է առավել քիչ
ինվազիվ միջոցառում
ն երի և վիրաբուժական մի
ջամտությունների
անցկացման,
բժիշկների
և
հիվանդների պահանջների բավարարման համար:

Այն մեր օրերում հասանելի ամենաժամանակակից
լազերային տեխնոլոգիան է: Մեթոդի ներդրման
նպատակով մասնագետներն անցել են լազերային
օթորինոլարինգոլոգիայի վերաբերյալ վերապատ
րաստման հատուկ դասընթացներ և վարժանքներ
Սանկտ Պետերբուրգի՝ ակադեմիկոս Ի.Պ. Պավլովի
անվան Առաջին պետական բժշկական համալսարա
նի լազերային վիրաբուժության առաջատար կենտրո
նում:

Բժշկի ուղին

«Մ ԱՐՄՆ Ի ՃԱՐՏ ԱՐ ԱՊ ԵՏԸ» ՀԱՄ ՈԶՎ ԱԾ Է, ՈՐ
ՀԻՎ ԱՆԴ ԻՆ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐ ԱԲ ԵՐՎ ԵԼ ԻՆՉՊ ԵՍ
ՀԱՐ ԱԶ ԱՏ ԵՐ ԵԽ ԱՅ ԻՆ ԿԱՄ ԾՆՈՂ ԻՆ

«Վիրահատությունը բարե
հաջող է անցել»,- այս խոսքերը
պացիենտի
հարազատներին
ասելու առիթներ բժիշկ Արտա
վազդ Սահակյանն ունեցել է
մասնագիտական երկարամյա
աշխատանքի ընթացքում կա
տար
ված շուրջ 45 հա
զար վի
րահատություններից ճնշող մե
ծամասնության դեպքում: Պլաս
տիկ և միկրովիրաբուժության
բնագավառում բացառիկ մի
ջամտություններ կատարող վի
րաբույժի 65-ամյա հոբելյանի
առիթով զրուցել ենք նրա հետ
հետաքրքիր մանրամասներով
լեցուն կյանքի ու գործունեութ
յան մասին:

Ճարտարապետության
փոխարեն ընտրեց
բժշկությունը

«Բ

ժիշկ դարձա պատահա
բար»,- պատմում է ԵՊԲՀ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցա
յին համալիրի պլաստիկ վիրաբու
ժության և միկրովիրաբուժության
կլինիկայի ղեկավար, պլաստիկ
վիրաբուժության ամբիոնի վա
րիչ Արտավազդ Սահակյանը, ով
մանկության տարիներին երազում
էր ճարտարապետ դառնալ: Նրա
հայրը՝ Բագրատ Սահակյանը, ֆի
զիկոս էր, Լենինի շքանշանակիր:
Հավանաբար վերջինիս ընկերութ
յունը բժիշկ Նիկոլայ Նասիբյանի
հետ, ում ա
նունն է կրում այժմ
Նոյեմբերյանի շրջանային հիվան
դանոցը, պատճառներից մեկն էր,
թե ինչու էր նա հորդորում իր երե
խաներին ընտրել ամենամարդա
սիրական մասնագիտությունը:
1969-ին Արտավազդ Սահակյանը
հոր հետ գա
լիս է Եր
ևան՝
հոր ուսուցիչ, այդ ժամանակ
Ճարտարապետների
միութ

յան
նախագահ,
պրոֆեսոր
Վարազդատ Հարությունյանի մոտ
1 տարի որպես օգնական աշա
կերտելու, այնուհետև ճարտարա
պետական ֆակուլտետ դիմելու
նպատակով: Սակայն դպրոցը ոս
կե մեդալով ավատելու հանգա
մանքով պայմանավորված՝ հայրն
օգտվելով առիթից՝ առաջարկում
է դիմել բժշկական ինստիտուտ:
Արդյունքում ապագա վիրաբույժը,
հանձնելով ընդամենը մեկ քննութ
յուն, ընտ
րում է բժիշկ դառ
նա
լու
բարդ և պատասխանատու ուղին:
Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցն
այժմ կրում է վաստակաշատ ման
կավարժ Բագրատ Սահակյանի
անունը: Բժիշկ դառնալու երա
զանքն իրականացրին նրա չորս
երեխաներից երեքը: Սուսաննա
Սահակյանը սրտաբան-թերապևտ
է
Նոյեմբերյանում,
Արարատ
Սահակյանը
վիրաբույժ-պրոկ
տոլոգ է, աշխատել է հանրապե
տության առաջատար բժշկական
կազմակերպություններում,
իսկ
Դավիթ Սահակյանը ֆիզիկոս է, ով
հաջողված մասնագիտական գոր
ծունեություն է ծավալել ԱՄՆ-ում,
Ֆրանսիայում, Իրանում, Իտալիա
յում, Չիլիում: Արդեն երկու տաս
նամյակ է, ինչ Դավիթ Սահակյանն
աշխատում է Թայվանում, մաս
նագիտական տարբեր հետազո
տություններ է իրականացնում:
Մանկավարժ էր նաև Արտավազդ
Սահակյանի մայրը՝ Արփիկ Էզ
դանյանը: Չընտրելով ճարտարա
պետությունը որպես մասնագի
տացում՝ նրա աշխատանքի ոլոր
տը՝ պլաստիկ վիրաբուժությունն ու
միկրովիրաբուժությունը, որոշակի
զուգահեռներ ճարտարապետութ
յան հետ, այնուամենայնիվ, ունի:
Ինչպես երկարամյա բժիշկն է խոս
տովանում՝ նրա գործունեությունը
«մարմ
ն ի ճարտարապետությունն
է» բառի բուն և փոխաբերական
իմաստով:

Արտավազդ Սահակյան

1985 թվականի մարտի
14-ին կատարվեց մարմ
ն ի մասի
առաջին փոխպատվաստումը

Ն

ախորդ դարի երկրորդ կեսին
հիմ
ն ադրված
Հայաստանի
խոշորագույն
բժշկագիտական
կենտրոններից մեկը՝ Ալեքսանդր
Միքայելյանի անվան վիրաբու
ժության ինստիտուտը, Արտավազդ
Սահակյանի
հաջողությունների
մեկ
նա
կետն է: 1984-ին նա վե
րա
պատրաստվում է Մոսկվայի երկու
բժշկական կազմակերպություննե
րում ԽՍՀՄ միկրոանոթային վի
րաբուժության հիմ
ն ադիր, պրոֆե
սոր Վիկտոր Կռիլովի, ինչպես նաև
ծագումով հայ անվանի մասնագետ
Գեորգի Ստեփանովի ղեկավարութ
յամբ:
Առաջադեմ և պահանջկոտ Վիկտոր
Կռիլովն Արտավազդ Սահակյանին
առաջարկում է Հայաստանում հիմ

նադրել պլաստիկ վիրաբուժության
և միկրովիրաբուժության առաջին
բաժանմունքը: 1985-ին երիտասարդ
գիտնականների միութենական հա
մագումարում պրոֆեսորը կրկին
հիշեցնում է իր առաջարկի մասին՝
կշտամբելով, որ Հայաստանում չկա
միկրովիրաբուժական
ծառայութ
յուն: ԽՍՀՄ առողջապահության
նախկին նախարար, ակադեմիկոս
Բորիս Պետրովսկուն դիմելուց հե
տո և նրա անմիջական միջամտութ
յամբ, չնայած առկա խոչընդոտ
ներին և այդ նախաձեռնությունը
անիրական համարողներին, Արտա
վազդ Սահակյանը կազմակերպում
է մեր երկրում պլաստիկ վիրաբու
ժության մասնագիտացված առա
ջին ծառայությունը:
«Առաջին տարին դժոխային էր,
կտրում և կպցնում էինք առնետնե
րի և ճագարների վերջույթները»,-

պատմում է փորձառու միկրովիրա
բույժը:
1985-ին Արտավազդ Սահակյանի
ու իր նորաստեղծ բաժանմուն
քի թիմի մասնագետների կողմից
Հայաստանի պատմության մեջ
առաջին անգամ Միքայելյանի ան
վան վիրաբուժության ինստիտու
տում, որն այն ժամանակ կոչվում էր
Վիրաբուժության համամիութենա
կան գիտական կենտրոնի Երևանի
մասնաճյուղ, կատարվում է մարմ
ն ի
մասի փոխպատվաստման առաջին
վիրահատությունը: 33 տարի առաջ
կատարված
վիրահատությունը
բժիշկը հիշում է բոլոր մանրամաս
ներով:
«Պացիենտը
մասնագիտութ
յամբ
կահույքագործ
Գնունի
Հարությունյանն էր, ով վիրա
հատությունից մեկ տարի առաջ
զրկվել էր աջ դաս
տա
կի բութ մա
տից»,-հստակեցնում
է
բժիշկը:
Վիրահատությունը տևել է 12 ժամ՝
առաջին 8 ժամերին նրան օգնել
է անոթային վիրաբույժ Տիգրան
Սուլթանյանը, իսկ հաջորդ 4 ժամե
րին նրան փոխարինել է վիրաբույժ
Դերենիկ Գյուլումյանը:
Տասներկու ժամ անց «մարմ
ն ի ճար
տարապետն» արդեն հերոս էր հի
վանդանոցային միջավայրում, դրա
նից կարճ ժամանակ հետո արդեն
նաև Հայաստանում և հայրենիքի
սահմաններից դուրս: Առաջին վի
րահատությունից հետո արժանա
ցավ գործընկերների ծափահա
րություններին,
անգամ
նրանց,
ովքեր իրեն առանձնապես չէին
համակրում: 1985-ին կատարված
վիրահատությունը լայն արձագանք
ստացավ հանրության շրջանում,
անգամ այս վիրահատության մա
սին հոդված տպագրվեց ռուսական
«Իզվեստիա» թերթում: 1986-ին Ա.
Սահակյանը կատարել է քառասուն
փոխպատվաստում, որոնցից հաջող
է անցել երեսունինը: Սա այն դեպ
քում, երբ Համամիութենական մոս
կովյան կենտրոնը կատարեց երե
սուներեք փոխպատվաստում, որոն
ցից հաջողվեց միայն տասնյոթը:
1987-ին Ալեքսանդր Միքայելյանի
հետ համատեղ կատարում են երի
կամի առաջին փոխպատվաստումը:
Ժպիտով է հիշում, որ հայ բժշկագի
տության պատմության մեջ կարևոր
այս վիրահատությանը ներկա էր
այն ժամանակ 15-ամյա սանիտար,
ներկայումս ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆե
սոր Արմեն Մուրադյանը:

Բժշկի ուղին

«Միքայելյանը հրաշալի վիրաբույժ
էր, բարդ խառն
ված
քի տեր անձ
նավորություն, որպես վիրաբույժ
ներ անսահման վստահում էինք
միմյանց, իսկ ազգային ազատագ
րական շարժման հարցում գաղա
փարական հակառակ ճամբարնե
րում էինք»,- նշում է Ար
տա
վազդ
Սահակյանը:
Հաջորդիվ, ինչպես բժիշկն է բնո
րոշում, վիրահատությունների հիթ
շքերթը մեկնարկեց:
Ականավոր վիրաբույժի հետ շուրջ
եր
կու ժամ տևած զրույ
ցը պար
բե
րաբար ընդհատվում էր անգամ շա
բաթ օրը՝ նրա կարիքն ունեցող պա
ցիենտների այցելություններով:
Կատարած
պլաստիկ
և
միկրովիրաբուժական միջամտութ
յունների վիճակագրական տվյալ
ները հետագայում աննախադեպ
աճ գրանցեցին: Թվերի հետևում,
սակայն, ամենից առաջ մարդկա
յին ճակատագրերն են, փրկված և
ապաքինված հազարավոր հիվանդ
ներ:

Երկրաշարժ և արցախյան
գոյապայքար

Ե

րկարամյա վիրաբույժի կեն
սագրության մեջ անջնջելի
հետք է թողել նաև 1988-ը: Ծանր և
բարդ տարի էր՝ արցախյան շար
ժում, սումգայիթյան դեպքեր, Ադր
բեջանից բռնագաղթված փախս

տականներ, այնուհետև` աղետալի
երկրաշարժ: 1988-ի դեկտեմբերի
7-ին, ժամը 11:41-ին Միքայելյանի
անվան վիրաբուժական հիվան
դանոցում միկրովիրաբույժ Արտա
վազդ Սահակյանը բարդ վիրահա
տություն էր կատարում: Բժիշկը
հիշում է, թե վիրահատության ժա
մա
նակ ինչ
պես են սկսվել վի
րա
հատարանի պատերը ցնցվել, բայց
ին
քը չէր կա
րող լքել հի
վան
դին ու
շարունակել է վիրահատությունը:
Արտավազդ Սահակյանը երիտա
սարդ տարիներից հասարակականքաղաքական ակտիվ գործունեութ
յամբ է զբաղվել: Արցախյան ազա
տագրական պայքարի տարիները
բժիշկը ազգային ազատագրական
վերելքի տարիներ է համարում: Ար
ցախյան գոյապայքարի տարինե
րին, առհասարակ պատերազմա
կան իրավիճակներում բժշկության
առջև դրված խնդիր
ներն ան
կան
խատեսելի են, ուստի մշտապես
պետք է պատ
րաստ լի
նել բար
դա
գույնին: Այդ տարիներին բժիշկն ու
իր թիմը կարողացան ձեռք բերել
նոր տեխնոլոգիաներ, մաշկալա
թեր, որպեսզի արտակարգ իրավի
ճակներում, Երևանից հեռու ռազ
մաճակատում հնարավոր լիներ վի
րահատություններ իրականացնել:
Արցախյան գոյապայքարի առաջին
օրվանից մինչև զինադադար, բժիշ
կը Հայաստանում և Արցախում պայ
քարող իր հայրենակիցների կողքին

էր: Առհասարակ պատերազ
մական իրավիճակները նաև
պլաստիկ վիրաբուժության և
միկրովիրաբուժության սրըն
թաց զարգացման պատճառ
ներից էին:
«Արցախ առաջին անգամ
մեկնեցի 1990-ի ապրիլին՝
սաֆոնովյան
օկուպացման
շրջանում: Թիմի կազմում
էին Արամ Ղազարյանը, ով
Լիոնում հայտնի վիրաբույժ
է,
Հովհաննես
Էգերյանը,
Վերոնիկ Ակուջյանը, և այլք»,հիշում է վիրաբույժը: Բժշկա
կան խմբի ա
ռա
ջին այցն Ար
ցախ ուղեկցվում է խոչընդոտ
ներով: Նրանց ձերբակալում
են և 
միայն եր
կար բա
նակ
ցություններից հետո թույլ տա
լիս այցելել Ստեփանակերտի
մարզային հիվանդանոց:
«Վեց
օր
հիվանդանո
ցում գտնվե
լուց հե
տո հրաշ
քով դուրս պրծանք այն
տե
ղից և
վերադարձանք Երևան»,- հավելում
է զրուցակիցս: Իրենց թիմի կազմում
էր նաև Լիոնի ներկայիս քաղաքա
պետ Գևորգ Կեպենեկյանը:
Նրա ղեկավարած բաժանմունքի
աշխատակիցները պարբերաբար
այցելում էին Մեղրի, Նոյեմբերյան,
Արցախ և այլ ռազմական գոտիներ,
համակարգում վիրավորների տե
ղաբաշխումը, կազմակերպում բու
ժօգնությունը: Ինչպես փաստում է
վիրաբույժը՝ տուժածների մեծ մասի
մոտ առկա էին դեմքի և վերջույթների
վնասվածքներ: Ռազմական գործո
ղությունների հետևանքով Արտա
վազդ Սահակյանը նաև անձնա
կան կորուստ է ունեցել: Վիրավոր
ազատամարտիկներին
Երևան
տարհանելիս ուղղաթիռի հրետա
կոծվելու հետևանքով 1993-ին ապ
րիլի 17-ին զոհվել է նրա զարմիկը՝
վիրաբույժ, ազատամարտիկ Ար
տակ Խաչատրյանը, ով մեկնել էր
Շահումյանի շրջան: Նրա կինը`
Արմինե Նալբանդյանը, փոխարի
նեց ամուսնուն պարտիզանական
ջոկատում և մեկ տարի մնաց ազա
տամարտիկների հետ՝ Շահումյանի
լեռներում: Վերջինս 1992-ից մինչ
այժմ աշխատում է Երևանի հան
րապետական հիվանդանոցի 2-րդ
վիրաբուժական
բաժանմունքում։
2015-ին
Արտակ
Խաչատրյանի
ծննդավայր Տաշիրի ավագ դպրոցն

Արտավազդ Սահակյան
անվանակոչվեց արցախյան
ազատամարտի հերոսի անու
նով: Եր
կու տա
րի ա
ռաջ Ար
մինե Նալբանդյանի և Արտակ
Խաչատրյանի սիրո և կյանքի
հետաքրքիր ու դրամատիկ
պատմությանն էր նվիրված
արցախյան
գոյամարտին
և նրա հերոս մասնակից
ներին նվիրված Ցվետանա
Պասկալևայի «Նվիրյալները»
հաղորդաշարի թողարկում
ն ե
րից մեկը:

Հանդիպում
ն եր ու
ընկերություն անվանի
մարդկանց հետ

Ա

րտավազդ Սահակյանը
1990-ին
վեց
ամ
սով
մեկնում է Փարիզ՝ մասնա
գիտական ոլորտում կատա
րելագործվելու նպատակով:
Փարիզի լավագույն կլինիկաներից
մեկում՝ Սան Լուի հիվանդանոցում
(Hospital Saint Louis) բուժվել է նաև
հանրահայտ կինոռեժիսոր Սերգեյ
Փարաջանովը: Փարիզում ևս նա
հիվանդին փրկելու առիթ ունեցավ,
դարձավ հոսպիտալի այդ օրվա հե
րոսը: Օտար երկրում նա արտոնված
չէր վիրահատել, սակայն ֆրանսիա
ցի գործընկերները տեղյակ էին, որ
նա անփորձ վիրաբույժ չէ: Ս
 ա բժշկի
հերթական բարդ վիրահատություն
ներից մեկն էր լինելու: Անմիջապես
հիվանդանոցի ճաշարանից իրեն
կանչում են վիրահատարան, մի
ջին տարիքի կին պացիենտի մոտ
կատարվում է կրծքագեղձի վերա
կանգնում: Յոթ ժամ տևողությամբ
վիրահատությունը
բարեհաջող
է ավարտվում, հիվանդի կյանքը
փրկվում է:
Ֆրանսիայում գտնվելու ընթաց
քում Արտավազդ Սահակյանը տե
ղեկանում է, որ Իրանի կառավա
րության ներկայացուցիչները գալու
են Փարիզ՝ պայմանագիր կնքելու
համար: Փարիզում նա ծանոթա
նում է ֆրանսիահայ անվանի քա
ղաքական գործիչներ Քրիստիան
Տեր-Ստեփանյանի
և
Պատրիկ
Դևեջյանի հետ, ովքեր իրեն ջերմ
ու բարեկամաբար են ընդունում
և միջնորդում են Իրանի կառա
վարության հետ կապ հաստատե
լու հա
մար: Արդ
յուն
քում նա 1990ին հանդիպում է ունենում Իրանի

առողջապահության
նախարար
Իրադի Ֆազելի հետ:
«Ընդունելությունն
ավարտվեց
փոխշահավետ համաձայնությամբ,
որոշեցինք հաջորդ անգամ հան
դիպել Թեհրանում: Երբ զանգա
հարեցի Վազգեն Մանուկյանին,
պատմեցի եղելությունը, նրա ուրա
խութ
յա
նը չափ ու սահ
ման չկար:
Սա, թերևս, Հայաստանի առաջին
պաշտոնական հարաբերությունն էր
օտար պետության հետ: Մեր նպա
տակն էր Մեղրիում կառուցել մի
ջազգային հոսպիտալ իրանական
պետության հաշվին և այնտեղ բու
ժել իրան-իրաքյան պատերազմի
վիրավորներին: Դժբախտաբար թե՛
Հայաստանում, թե՛ Իրանում դեպ
քերն այնպես դասավորվեցին, որ
Վազգեն Մանուկյանը հրաժարա
կան տվեց վարչապետի պաշտո
նից, Ֆազելը՝ առողջապահության
նախարարի, և ափսոս, որ ծրագիրը
չիրագործվեց»,- մանրամասնում է
բժիշկը:
Արտավազդ Սահակյանի թե՛ հի
վանդների, թե՛ ընկերների ու մտե
րիմ
ն երի շրջանում քիչ չեն անվանի,
համաշխարհային ճանաչում ունե
ցող մարդիկ, հասարակական-քա
ղաքական գործիչներ: Երկար տա
րիների պատմություն ունի նրա
բարեկամության փոխակերպված
ընկերությունը ֆրանսահայ երգչու
հի Ռոզի Արմենի հետ: Չի մոռանում,
թե ինչպես 20-րդ դարի խոշորագույն

կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանն
իր 70-ամյա հոբելյանի համերգից
հետո Սանկտ Պետերբուգի Կիրովի
անվան օպերայի և բալետի պե
տական ակադեմիական թատրո
նում իրեն գիրք է նվիրեց: Անձնա
կան ծանոթություն է ունեցել նաև
ԽՍՀՄ ԲԳԱ նախագահ, ակադեմի
կոս Նիկոլայ Բլոխինի, ֆրանսահայ
շանսոնիե Շառլ Ազնավուրի, այլ ան
վանի մարդկանց հետ:
շագրավ ևս մեկ պատմություն
է ներկայացնում փորձառու
բժիշկը: 1988-ի հուլիսի սկզբին, երբ
հայտարարվում է ՀԽՍՀ Գերագույն
խորհրդի և ԼՂԻՄ Ազգային խորհր
դի Հայաստանի հետ Լեռնային
Ղարաբաղի
վերամիավորման
քվեարկության մասին՝ Արտավազդ
Սահակյանը որոշում է կայացնում
հանդիպել այդ ժամանակ ԽՍՀՄ
գերագույն խորհրդի պատգամավոր
Յոզաս Օլեկասին, որպեսզի համո
զի լիտվական պատգամավորական
խմբին կողմ քվեարկել հայկական
դիրքորոշման օգտին: Այժմ Յոզաս
Օլեկասը Լիտվայի ազգային պաշտ
պանության նախարարն է, ում հետ
Արտավազդ Սահակյանն անձնա
կան ծանոթություն է ունեցել և առ
այսօր պահպանում է կապը:
Տարբեր տարիների ընթացքում
բժիշկ-գիտնականը համահեղինա
կել է գրքեր, տպագրել հոդվածներ:
Հիվանդանոցի իր աշխատասեն
յակում և տան գրադարանում բազ

Ու

Բժշկի ուղին
մաթիվ հրատարակություններ հենց
հեղինակների մակագրությամբ են:
Չի բացառում, որ առաջիկայում
մարդկանց ու իրադարձություննե
րի մասին իր հետաքրքիր հուշերը
կմեկտեղվեն մեկ գրքում, բայց սա
առաջիկայում, քանի որ այսօր նա
դառնում է 65 տարեկան, ակտիվ
վիրահատում է, զբաղվում կլինիկա
կան աշխատանքով, որը շատ ժա
մանակ է պահանջում:

Երկարամյա գործունեություն
համալսարանական
հիվանդանոցում
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96-ից առ այսօր Արտավազդ
Սահակյանը
«Հերացի»
թիվ 1 համալսարանական հի
վանդանոցի
պլաստիկ,
վերա
կանգնողական
վիրաբուժութ
յան
և
միկրովիրաբուժության
կլինիկայի ղեկավարն է, ԵՊԲՀ
պլաստիկ
վիրաբուժության
և
միկրովիրաբուժության
ամբիոնի
վարիչը: Տասը տարի վիրաբույժը
զբաղեցրել է նաև համալսարանա
կան թիվ 1 կլինիկական հիվանդա
նոցի գլխավոր բժշկի պաշտոնը:
Պլաստիկ,
վերականգնո
ղական
վիրաբուժության
և
միկրովիրաբուժության համալսա
րանական կլինիկան վերականգ
նողական, միկրովիրաբուժության
կենտ
րոն է, ո
րը մա
տու
ցում է բու
ժօգնություն 24 ժամ: Մի շարք բարդ
ու առաջին հայացքից անհավանա

կան թվացող վիրահատություններ
այստեղ կատարվում են թիմային
աշխատանքի ու փոխադարձ վստա
հության շնորհիվ:
Կլինիկան դարբնոց է այս ոլոր
տի ուսանողների համար: Այստեղ
ապագա բժիշկները ստանում նաև
հետդիպլոմային կրթություն: Թիմը
կարողանում է գեղագիտորեն լրաց
նել մարդկային հյուսվածքների
անատոմիական և ֆունկցիոնալ բա
ցերը, շտկել բնածին կամ ձեռքբերո

վի արատները, ինչպես նաև կատա
րել էսթետիկ միջամտություններ:
1984--ից Արտավազդ Սահակյանի
ղեկավարած թիմի աշխատանքնե
րը ներկայացվել են Ռուսաստանի,
ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Շվեյցարիա
յի, Կանադայի, մի շարք այլ երկրնե
րի մասնագիտական հավաքներում:
Պացիենտներն էլ ոչ միայն Երևա
նից են ու մարզերից, այլև տարբեր
աշխարհամասերից:
Արտավազդ Սահակյանի ղեկավա

Արտավազդ Սահակյան

րած ամբիոնում կատարվում են կլի
նիկական և փորձարարական հե
տազոտություններ` ծայրամասային
նյարդերի վերականգնման, միկրո
վիրաբուժական լաթերի փոխպատ
վաստման ուղղությամբ, էսթետիկ
վիրահատությունների արդյունքնե
րի գնահատման, ինչպես նաև փոր
ձեր՝ նյարդերի ռեգեներացիայի և
իշեմիզացված մաշկալաթերի ախ
տաֆիզիոլոգիայի ուսում
ն ասիրութ
յան բնագավառում:

Ան
գամ երբ զբաղ
ված էր պատ
գամավորական աշխատանքով որ
ևէ օր վիրաբույժի աշխատանքը
չի թո
ղել: 
Նա վստահ է, որ բժիշկ
դառնալու համար առաջնային նա
խապայմանն է լինել ազնիվ, ունե
նալ գիտելիքներ, լինել մարդասեր,
երբեք չտառապել մեծամտությամբ:
Հիվանդին պետք է վերաբերվել ինչ
պես հարազատ երեխային կամ ծնո
ղին, իհարկե, դժվար է այսպիսին լի
նել ամենօրյա կյանքում, բայց պետք
է ձգտել:
«Կցանկանայի, որ
մեր երկրում օրենքը
գերիշխեր, որպեսզի
բժիշկները
լինեին
պաշտպանված
և
ապահովված և եր
բեք չդավաճանեին
մարդասիրության և
բժշկության գրված
և չգրված օրենքնե
րին», -շեշտում է եր
կարամյա մասնագե
տը՝ խորհուրդ տալով
եր իտ աս արդն եր ին
առանց վարանելու
սովորել ավելի փոր
ձառու գործընկերնե
րից:
Բժիշկ է նաև Արտա
վազդ Սահակյանի
ավագ
որդին՝
Արամ Սահակյանը:

Նա ևս պլաստիկ վիրաբույժ է:
Պարբերաբար համատեղ վիրահա
տություններ են կատարում: Կրտսեր
որդին Ռուբենը ռեժիսոր է, բնակ
վում է Մոսկվայում: Կինը՝ Մարջիկը,
դիզայներ է, նկարչուհի:
Իր կյանքում անփոխարինելի տեղ
ունի ծննդավայրը: Պատահական չէ,
որ Տավուշի պատվավոր քաղաքա
ցին հանգստյան մեկ կամ երկու օր
ունենալու դեպքում, անկախ եղա
նակից, շտապում է Կողբ՝ վայելելու
տեղի բնության գեղեցկությունը:
Բազմազբաղ վիրաբույժի առօրյան
լցնում ու դրա
կան լից
քեր են փո
խանցում նաև թոռնիկները, որոնց
հետ շփվելու առիթը նույնպես բաց
չի թողնում:

Հեղինակ`
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ
անձնական արխիվից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Բժշկի ուղին

ՉԵՄ ՊԱՏԿԵՐԱՑՆՈՒՄ ԿՅԱՆՔՍ 
ԱՌԱՆՑ ԵՊԲՀ-Ի

«
Մարդն իր գործի նվիրյալն է»,տարբեր մասնա-գիտական շրջանակներում այս արտահայտությունը
լսելու բազմաթիվ առիթներ ենք
ունենում:
ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա տարեդարձին
ընդառաջ իրականացվող «Բժշ
կի
ուղին» շարքը շարունակում է ըն
թերցողին ներկայացնել բժշկական
համալսարանի նվիրյալների կամ,
ինչպես ձևավորված ավանդույթի
համաձայն նրանց հաճախ ենք ան
վանում, նահապետների անցած ու
ղին:Համալսարանի նվիրյալներից և
մասնագիտական գործունեությունը
բուհին նվիրած երկարամյա մասնա
գետներից է բժշկական մանրէաբա
նության ամբիոնի վարիչ, պրոֆե
սոր, ՀՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ Վլադիմիր Շեկոյանը: Արդեն
ու
ղիղ վեց տաս
նամ
յակ է՝ ԵՊԲՀ-ն
նրա կյանքում կարևոր տեղ ունի:
Վաթսուն տարիներից 52-ի ընթաց
քում, բժշկա
կան կրթութ
յուն ստա
նալուց անմիջապես հետո պրոֆեսո
րի առաջին և միակ աշխատատեղը
բժշկական մայր բուհն է:

Սկսել է դասախոսել
22 տարեկանում

Վ

լադիմիր Շեկոյանի հայ
րը՝ Արմենակ Շեկոյանը,
տարբեր տարիներին, տասնամ
յակներ շարունակ զբաղեցրել է
պետական կարևոր պաշտոն
ներ: Երկար տարիներ ՀԽՍՀ
ֆինանսների
ժողկոմ-նախա
րար էր։ Ն
շա
նակ
վել էր նաև
ՀԽՍՀ նախարարների խորհր
դի
նախագահի
տեղակալ,
յոթ ան
գամ ընտր
վել է ՀԽՍՀ
Գերագույն խորհրդի պատ
գամավոր: Մայրը՝ Էվելինա
Շեկոյանը, քիմիկոս էր: Ապագա
բժիշկ-գիտնականին
մասնա
գիտական կողմ
ն որոշման հար
ցում օրինակ է ծառայել քրոջ՝
Լիլիթ Շեկոյանի և նրա ամուս
նու՝ Ռուբեն Դուրինյանի գործու
նեությունը: Ամուսինները ԵՊԲՀ
շրջանավարտներ էին: Լիլիթ
Շեկոյանը վիրուսաբան էր,
ուսումն ավարտելուց հետո մեկ
տարի աշխատել է Երևանի պե
տական բժշկական ինստիտու
տի մանրէաբանության ամբիո

նում, այնուհետև Մոսկվայում
սովորել է ասպիրանտուրայում,
ինչպես նաև մինչև կյանքի վերջ
աշխատել է ՌԴ Պոլիոմելիտի
և վիրուսային էնցեֆալիտի Մ.
Պ. Չումակովի անվան պետա
կան հետազոտական ինստի
տուտում: Գիտնականն իր թի
մակիցների հետ արժանացել
է ՌԴ պետական մրցանակի՝
ռոտավիրուսային վարակների
ոլորտում կատարված ծավալուն
հետազոտության համար: Լիլիթ
Շեկոյանի ամուսինը նյարդա
ֆիզիոլոգ էր: Պրոֆեսորը մաս
նագիտական գործունեության
սկզբում համատեղել է ՌԴ ԲԳԱ
ընդհանուր ախտաբանության և
ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
յի ինստիտուտի լաբորատորիա
յի վարիչի և գիտության գծով
փոխտնօրենի աշխատանքը, այ
նուհետև զբաղեցրել է Մոսկվայի
ռեֆլեքսաթերապիայի կենտրո
նական գիտահետազոտական
ինստիտուտի տնօրենի պաշտո
նը:
Վլադիմիր Շեկոյանի առաջին
այցը՝ հետագայում ողջ կյանքի
ընթացքում հարազատ դարձած
բժշկական ինստիտուտ, ավագ
քրոջ ուղեկցությամբ էր դեռևս
6-րդ դասարանում: Երկարամ
յա դասախոսի շատ նախկին
ուսանողներ այսօր արդեն վա
ղուց կայացած մասնագետներ
են բժշկագիտության տարբեր
բնագավառներում: Ժպիտով է
նշում, որ առիթ է ունենում դա
սավանդելու բժշկական ըն
տանիքների
երեք
սերնդի:
Խոստովանում է, որ երիտա
սարդ տարիքում լսարանի հետ
աշխատանքը սկսելիս թեև կա
յին վա
խեր, բայց դրանք հաղ
թահարվեցին ժամանակի ըն
թացքում:
սպիրանտուրայում ուսա
նելուն զուգահեռ, Վլա
դիմիր Շեկոյանը սկսում է նաև
դասախոսական աշխատանքը:
Առաջին անգամ որպես դասա
խոս լսա
րան է մուտք գոր
ծում
ընդամենը 22 տարեկանում, լի
նելով անգամ իր որոշ ուսանող
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Վլադիմիր Շեկոյան
չի մոռանում՝ հպարտանալով ուսա
նողների կամավորական ուժերը մո
բիլիզացնելու, դիմացինին օգնութ
յան ձեռք մեկնելու կարողության
մասին, ուրախությամբ է նշում, որ
այսօր ևս մարդկային բարձր հատ
կանիշները դրսևորվում են երիտա
սարդների շրջանում:
Պրոֆեսորն ընդգծում է, որ ամեն
օր շփվում է փայլուն երիտասարդ
ների, ապագա բժիշկների հետ, ով
քեր աչ
քի են ընկ
նում խո
րը գի
տե
լիքներով, սովորելու, որևէ նոր բան
իմանալու անհագ ցանկությամբ:
Առհասարակ գիտնականը կողմ է
սերնդափոխությանը: Նրա համոզ
մամբ՝ ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտ,
այնպես էլ բժշկագիտությունը երի
տասարդ կադրերով համալրվե
լու անհրաժեշություն ունի: Անկախ
ժամանակաշրջանից նա գտնում
է, որ բժիշկը պետք է սիրի հիվան
դին, զինված լինի գիտելիքներով և
կատարելագործի հմտությունները:
Գործուղում
ն եր
Ն.Ֆ. Գամալեայի անվան
գիտահետազոտական
ինստիտուտ

ներից տարիքով ավելի փոքր:
րոֆեսորն ընդգծում է, որ
աշխատանքային երկարամ
յա փոր
ձի ըն
թաց
քում նրան միշտ
հաջողվել է ուսանողների հետ
ունենալ լավ հարաբերություններ:
Փոխադարձ հարգանքն առաջնա
հերթություն է համարում, բայց պա
հանջկոտությունը ևս երբեք չի նա
հանջել իր մասնագիտական գործու
նեությունից:
Խոսելով ուսանողների մասին, ոչ
այնքան հեռավոր 1988 թվականի
դեկտեմբերի 7-ից մի դրվագ է մտա
բերում:
«Այ
սօր
վա պես եմ հի
շում, 7-րդ
լսարանում դասախոսություն էի
կար
դում, երբ զգա
ցի, որ հա
տա
կը կարծես փախչում է ոտքերիս
տակից, բռնվեցի ամբիոնից: Երբ
հասկացա՝ ինչ է կատարվում, երե
խաներին հրահանգեցի կազմա
կերպված դուրս գալ համալսարանի
բակ»,- պատմում է ԵՊԲՀ դասախո
սը, որն այն ժամանակ բուժական
ֆակուլտետի դեկանն էր: Աղետալի
երկրաշարժի օրվա երեկոյան, բու
ժական ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի
ուսանողները, ինչպես և վայել է
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ապագա բժշկին, անձնուրացություն
և մարդասիրություն են դրսևորում,
դեկանից թույլտվություն են խնդրում
մեկնել աղետի գոտի՝ առաջին բու
ժօգնության տրամադրման գործըն
թացին, ինչպես նաև որոնողական
աշխատանքներին աջակցելու հա
մար:
Վլադիմիր Շեկոյանն այս դրվագը

Նախորդ դարի 60-ականներին և
դրան հաջորդող տարիներին հատ
կապես իմունաբանության բնագա
վառում արված հայտնագործութ
յունները զարկ տվեցին տեսական
բժշկության
զարգացմանը:
Այլ
կերպ ասած՝ տեսաբան դառնա
լը նորաձև էր երիտասարդների
շրջանում: Վլադիմիր Շեկոյանը ևս
իր շատ համակուրսեցիների նման
որպես մասնագիտացում ընտրեց
միկրոօրգանիզմ
ն երն ուսում
ն ասի

Բժշկի ուղին

րող գիտությունը՝ մանրէաբանութ
յունը, ոլորտ, որը սերտորեն առնչ
վում է կլինիկական բժշկության
հետ: Դեռևս ուսանողական տա
րիներից նա հենց այս ոլորտում էր
հետազոտություններ
կատարում:
Որպես մասնագետ կայացման գոր
ծում Վլադիմիր Շեկոյանին մեծա
պես աջակցել է ՀՍՍՀ գիտության
վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր
Վերգինե Միքայելյանը, ով մեծ
ավանդ ունի Հայաստանում բժշկա
կան կրթության, մանրէաբանութ
յան և իմունաբանության զարգաց
ման գործում: 1938-44թթ. Վերգինե
Միքայելյանը ղեկավարել է նաև
բժշկական ինստիտուտը: Նա գրե
թե 100-ամյա պատմություն ունեցող
բուհի առաջին կին ռեկտորն էր:
ԵՊԲՀ կենտրոնական գիտահե
տազոտական
լաբորատորիայում
աշխատանքի անցնելու տարինե
րին զուգահեռ, հայ մարէաբան,

իմունաբան Վլադիմիր Շեկոյանը
բազմաթիվ գործուղում
ն եր է ու
նե
նում ՌԴ ԲԱ Ն.Ֆ. Գա
մա
լեա
յի անվան մանրէաբանության և
համաճարակաբանության գիտա
հետազոտական ինստիտուտ, որն
այդ տարիներին ղեկավարում էր
աշխարհահռչակ գիտնական, հայ
համ աճ ար ակ աբ ան-վիր ուս աբ ան
Հովհաննես Բարոյանը, ով մեծ տեղ
էր տալիս երիտասարդ մասնագետ
ներին:
Վլադիմիր Շեկոյանի գնահատ
մամբ՝ Մ
 ոսկվայում գտնվող այս ինս
տիտուտը այն տարիներին արդեն
հագեցած էր գիտական ուսում
ն ա
սիրություններ կատարելու համար
անհրաժեշտ սարքավորում
ն երով:
Հենց այս կենտ

րո
նում ձեռք բեր
ված փորձի շնորհիվ Վլադիմիր
Շեկոյանը կայացավ և ձևավորվեց
որպես մարէաբան, պաշտպանեց իր
դոկտորական ատենախոսությունը:

Նա խորը հարգանքով է հիշում նաև
իր ատենախոսության գիտական
խորհրդատու, իմունաբան, խորհր
դանշական ազգանուն ունեցող մաս
նագետ Իդա Ուչիտելին:
Վլադիմիր Շեկոյանի գիտական
գործունեությունը նվիրված է իմու
նաբանական պրոցեսներում նյար
դային և իմունային համակարգերի
փոխազդեցության դերի ուսում
ն ա
սիրմանը: Նա առաջին անգամ հիմ
նավորել է ենթատեսաթմբի կար
գավորող ազդեցությունը միակորիզ
ֆագոցիտային համակարգի բջիջ
ների և նրանց լիզոսոմային ապա
րատի ֆունկցիոնալ ակտիվության
վրա: Ուսում
ն ասիրել է նյարդաակ
տիվ ամինաթթուների (ԳԱԿԹ) ու
լիմֆոցիտների փոխազդեցության
նշանակությունը ֆիզիոլոգիական
և ախտաբանական շարժընթաց
ներում, նաև խառը վերքային վա
րակների ընթացքի առանձնահատ
կությունների ախտածնային մեխա
նիզմ
ն երը: Գնահատելով պրոֆեսոր
Շեկոյանի կողմից կատարած գի
տական աշխատանքների կարևո
րությունն ու նշանակությունը՝ նրան
ընդգրկել են նաև Խորհրդային
Միության Գիտությունների ակա
դեմիայի «Նյարդաիմունամոդուլա
ցիա» համամիութենական պրոբ
լեմային հանձնաժողովի աշխա
տանքներում: Հեղինակ է շուրջ 140
ուսում
ն ագիտական հրապարակում
ների, այդ թվում՝ մենագրության,
երեք դասագրքի և մի շարք ուսում
նական ձեռնարկների: Նա պատ
րաստել է 9 գիտության թեկնածու և
1 գիտության դոկտոր:

Վլադիմիր Շեկոյան
Մանրէաբանությունը՝ հիմ
ն ա
րար գիտություն

Մ

անրէաբանությունը
բուռն
զարգացում է ապրել 19-րդ
դարի 2-րդ կեսից, երբ պարզվել է
կենսաբանական տարբեր գործըն
թացներում մանրէների առաջատար
դերի մասին, հատկապես վարակիչ
հիվանդությունների առաջացման
գործում։ Մանրէաբանությունը հիմ
նարար գիտություն է, առանց որի
անհնար է պատկերացնել կիրառա
կան բժշկությունը:
«Մանրէաբանությունն
ուսում
նասիրում է մանրէների կյանքի և
զարգացման օրինաչափություննե
րը, ինչպես նաև փոխազդեցության
հետևանքով առաջացող այն փոփո
խությունները, որոնք առաջանում
են կենդանի և ոչ կենդանի օրգա
նիզմ
ն երում»,- ասում է ՀՀ գիտութ
յան վաստակավոր գործիչը՝ հան
րամատչելի ձևակերպելով իր խոս
քը հավելում է, որ չկա կյանք առանց
մանրէների:
Մանրէները հիվանդության պաթո
գենեզում կարևոր դեր են խաղում,
առհասարակ յուրաքանչյուր նեղ
մասնագետ բժիշկ իր գործունեութ
յունն առանց մանրէաբանական
և իմունաբանական գիտելիքների
չի կարող իրականացնել: Բժշկա
գիտության այս ճյուղի հիմ
ն ական
խնդիրը հիվանդությունների կան
խարգելումն է, արդյունավետ պայ
քարը վարակիչ հիվանդությունների
դեմ:
Մանրէաբանության
ամբիոնը
բժշկական համալսարանի ամենա
հին ամբիոններից է: Հիմ
ն ադրվել է
1923-ին: Ուսում
ն ական աշխատան
քին զուգահեռ, պրոֆեսոր Վլադի
միր Շեկոյանի գլխավորությամբ ամ
բիոնում լայնածավալ աշխատանք է

կատարվում գիտահետազոտական
ոլորտում: Ամբիոնի ավագ և կրտ
սեր աշխատակիցներն ակտիվո
րեն ներգրավված են տարատեսակ
հիվանդությունների հարուցիչների
տարածման ուղիների բացահայտ
ման և դրանց դեմ պայքարի միջոց
ների ուսում
ն ասիրման գործընթա
ցում:

Ընտանիքում շարունակվում է
բժշկական ճյուղը
Վլադիմիր Շեկոյանի կինը նույն
պես բժշկուհի է: Ամալյա Պապոյանը
ԵՊԲՀ ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիո
թերապիայի և սպորտային բժշկութ
յան ամբիոնի դոցենտ է: Նրա հայ
րը՝ Սիմոն Պապոյանը, ռադիոկեն
սաբան էր, ուռուցքաբանության
ոլորտում քիմիապրեպարատների
ստեղծման գործում հաջողություն
ների հասած մասնագետի համբավը
հայտնի էր ոչ միայն Հայաստանում,
այլև ԱՄՆ-ում:
Շեկոյանների ընտանիքում բժշկի

մասնագիտությունն է ընտրել նաև
Վլադիմիր Շեկոյանի դուստրը՝
Սեդան, որը գերազանցությամբ է
ավարտել բժշկական համալսա
րանը: Նա համատեղում է գիտա
մանկավարժական և կլինիկական
գործունեությունը: ԵՊԲՀ սրտաբա
նության ամբիոնի դոցենտ է, ինչ
պես նաև «Հերացի» թիվ 1 համալ
սարանական
հիվանդանոցային
համալիրի ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության կլինիկայի սրտա
բան է: Սեդայի դուստրը՝ Տաթևիկ
Խաչատրյանը, աշխատում է իրա
վապահ համակարգում, իսկ որդին՝
Վարդան Խաչատրյանը, շարունա
կում է բժիշկ դառնալու ընտանե
կան ավանդույթը. ԵՊԲՀ ընդհա
նուր բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ
կուրսի ուսանող է:
Ամփոփելով զրույցը՝ Վլադիմիր
Շեկոյանն ընդգծում է, որ իր համար
մեծ հպարտություն է լինել գրեթե
մեկդարյա պատմություն ունեցող
բժշկական բուհի մի մասնիկը: Բուհ,
որը մշտապես առաջատար դիր
քեր է զբաղեցրել հայաստանյան
բուհական համակարգում՝ առաջին
հերթին շնորհիվ տարբեր տարինե
րի շրջանավարտների, ովքեր հա
ջողված մասնագիտական գործու
նեություն են ծավալում աշխարհի
տարբեր անկյուններում, հիմ
ն ում են
բժշկական կազմակերպություններ,
բարձր են պահում մեր երկրի հեղի
նակությունը:
Հեղինակ՝
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ ՎԼԱԴԻՄԻՐ
ՇԵԿՈՅԱՆԻ անձնական արխիվից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Կանայք ռազմաբժշկական ոլորտում

ԱՇԽ ԱՏ ԱՆՔ, ՈՐ ՀԱՎ ԱՍ ԱՐ Է ԾԱՌ ԱՅ ՈՒԹՅ ԱՆ.
ՆՐ ԱՆՔ ԴԱ ԸՆՏՐ ԵԼ ԵՆ ԿԱՄ ԱՎ ՈՐ

Աշխենը բոլոր կանանց մաղթում է, որ լինեն հպարտ,
երջանիկ, գեղեցիկ և ապրեն խաղաղ երկրում:
Փոխգնդապետ Աշխեն Խաչատրյանի համար համազգեստ կրե
լը մեծ պատիվ և հպարտություն է։ Ն
 ա ղեկավարում է ԵՊԲՀ ար
տակարգ իրավիճակների բժշկության ամբիոնը։ Զինվորական
ուղին բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աշխեն
Խաչատրյանի ընտրությունն էր։ Ռազմական բժիշկը նաև առող
ջապահության կազմակերպիչ է, խոստովանում է՝ աշխատանքը
դրական լիցքեր է տալիս, քանի որ սիրում է ուսանողների հետ
շփվել։ «Քսան տարի է՝ աշխատում եմ, հաճույքով եմ իրականաց
նում իմ գործը, պատվով տանում այն պատասխանատվությունը,
որը կրում եմ։ Մենք սովորեցնում ենք՝ ինչպես դիմակայել տար
բեր հնարավոր աղետներին, ինչպես բնակչությանը ցուցաբերել
բուժօգնություն, տեսակավորել տուժածներին և տարհանել բժշկա
կան հաստատություններ»,-նշում է Աշխեն Խաչատրյանը։ ԵՊԲՀ
արտակարգ իրավիճակների բժշկության ամբիոնի մասնագետ
ներն իրականացնում են բուժանձնակազմի կատարելագործման,
վերապատրաստման դասընթացներ, արտակարգ պայմաններում
գործելու հմտություններ: «Ուզում եմ ընդգծել մեր ֆակուլտետի
պետի՝ Սամվել Գալստանի դերը՝ ռազմաբժշկականի զարգացման
գործում: Մեր աշխատանքը նրա ամենօրյա ուշադրության կենտ
րոնում է: Այդ ջանքերի շնորհիվ է նաև, որ ֆակուլտետում մենք
ունենք տասնամյակներով ձևավորված ավանդույթներ»:

Կանայք ռազմաբժշկական ոլորտում
Նարինեն բոլոր կանանց մաղթում է, որ միշտ ժպտան,
լինեն անհոգ ու երջանիկ:
Նարինե Մուրադյանն աշխատում է ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի արտակարգ իրավիճակների բժշկության ամբիո
նում։ Բժշկական մայր բուհում դասավանդելու հրավերը նա
ստացել է ֆակուլտետի պետից՝ Սամվել Գալստյանից։ «Աշխա
տել եմ ընտանեկան բժիշկ, հիմ
ն արկ ղեկավարել, աշխատանքի
քսան տարվա փորձ ունեմ։ Երբ ստացա հրավերը, շատ հեշտութ
յամբ ընտրեցի, համաձայնեցի, քանի որ հոգեհարազատ աշխա
տանք է։ Արտակարգ իրավիճակներում բժիշկները, գտնվելով
ստացիոնար պայմաններից դուրս, շատ հարցերում չեն կա
րողանում իրենց դրսևորել։ Կրթական հետբուհական ծրագ
րով նախատեսվում է բժիշկներին, միջին բուժանձնակազամին
ուսուցանել՝ փոխելով մարտավարությունը, ոչ միայն գիտել
քիների ավելացման, այլև վարժանքների հմտությունների
դասավանդմամբ»,-նշում է բժշկական գիտությունների թեկնա
ծու Նարինե Մուրադյանը։ Դասավանդելով բուհի սիմուլ յացիոն
կենտրոնում՝ նա առողջապահության կազմակերպիչներին սովո
րեցնում է՝ ինչպես գործել հնարավոր արտակարգ իրավիճակնե
րում կամ աղետի գոտում։ Նարինեն խոստովանում է, որ աշխա
տանքը մեծ դեր ունի կնոջ կյանքում։ «Մի փոքր ուշ եմ ընտանիք
կազմել՝ գիտական աշխատանքից հետո։ Կնոջ համար, անշուշտ,
ընտանիքն առաջնային է, բայց շատ կարևոր է նաև աշխատան
քը։ Մեծ բավականություն է, երբ կարող ես օգտակար լինել շրջա
պատին, հմտություններդ, գիտելիքներդ փոխանցել նրանց, շատ
բան սովորել գործընկերներից»։

Գայանեն բոլոր կանանց մաղթում է՝ աշխատանքում
հաջողություններ, սեր, երջանկություն,
և, որ՝ յուրաքանչյուր կին գտնի իր տղամարդուն։

Զինվորական դառնալը Գայանեի համար նպատակ էր։
Գայանե Հովհաննիսյանը ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլ
տետի ուսում
ն ական մասի պետն է։ Համազգեստը կապի
տան Հովհաննիսյանի համար ուժի խորհրդանիշ է։ «Այն քեզ
ուժեղ է դարձնում, համազգեստով զգում ես ավելի հպարտ
ու վստահ։ Երկար ժամանակ քաղաքացիական աշխատանք
եմ կատարել, և իմ ցանկությունն էր՝ դառնալ զինվորական»։
Գայանեն աշխատում է կուրսանտների հետ, կառավարում, վե
րահսկում ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսում
ն ական գործ
ընթացը։ Զինվորական համազգեստը Գայանեն կրում է յոթ
տարի։ Կարծում է, որ զինվորական բժշկի պատասխանատ
վությունն ավելի մեծ է։ «Պատասխանատվությունը կրկնակի է,
քանի որ և՛ զինվորական, և՛ Հիպոկրատի երդում են տալիս»,ասում է Գայանեն։ Նա մասնագիտությամբ մանկավարժ-հո
գեբան է։ Գայանեն դեռ չի հանդիպել իր սիրելի տղամարդուն։
Սակայն, միևնույնն է՝ իրեն համարում է երջանիկ, հաջողակ,
քանի որ աշխատանքում իրեն համարում է կայացած։ «Այս պա
հին առաջնայինն ինձ համար աշխատանքն է, երբ կլինի ընտա
նիք, մեկը մյուսին կլրացնեն, և կունենամ լիարժեք երջանկու
թյուն»։
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հարցազրույց

«Գ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՄԲ ԶԲԱՂՎ ՈՂ ՄԱՐԴ ՈՒ
ՄՏԱՀ ՈՐ ԻԶ ՈՆ Ը ՄԻ ՔԻՉ ՅՈՒՐ ԱՀ ԱՏ ՈՒԿ Է».

ՎՍՏԱՀ ԵՑՆ ՈՒՄ ԵՆ ԵՊԲՀ ԱՅՍ ՈՒՍ ՈՒՄՆ ԱԿ ԱՆ
ՏԱՐՎ Ա ԼԱՎ ԱԳ ՈՒՅՆ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ը 
Յուրաքանչյուր բարձրագույն ուսում
ն ական հաստա
տություն աչքի է ընկնում ոչ միայն իր կրթության որա
կով, գիտելիքներ փոխանցելու անխախտ օրենքներով,
այլև այնպիսի ուսանողներով, ովքեր տրված գիտելիք
ներն ամբողջությամբ ամբարում են` գիտակցելով, որ
դա է լավ մասնագետ դառնալու ամենակարևոր պայ
մանը: ԵՊԲՀ-ն հպարտությամբ կարող է նշել, որ գի
տելիքներն արժևորող և լավ մասնագետ դառնալու
ձգտմամբ ուսանողները բազմաթիվ են: Ահա այդպի
սիք են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
հանրապետական նշանակության «Լավագույն ուսա
նող» մրցույթում բժշկագիտության բնագավառում մա
գիստրոսի կրթական ծրագրով երկրորդ տեղը գրաված
ԵՊԲՀ մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող, ուսա
նողական գիտական ընկերության նախագահ Սենիկ
Մատինյանը և բակալավրի կրթական ծրագրով առա
ջին տեղը գրաված ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանողուհի, ԵՊԲՀ ուսանողա
կան գիտական ընկերության գիտական նախագծերի պատասխանատու Լուսինե Հովհաննիսյանը:
ԵՊԲՀ լավագույն ուսանողների հետ զրուցել ենք ոչ միայն նրանց բարձր առաջադիմության, այլև իրենց կող
մից ծավալվող գիտական գործունեության և այլ թեմաների մասին:

-Հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ դուք այս տարի
ճանաչվել եք ԵՊԲՀ լավագույն ուսանողը: Լավագույն
ուսանող ասելիս հասկանում ենք մեծ ջանքեր, նպա
տակասլացություն ու պայքար: Կմանրամասնեք՝ ինչ
պե՞ս որոշեցիք մասնակցել մրցույթին և ինչպե՞ս եք կա
րողանում լավագույն ուսանողի ձեր կոչումը պահպա
նել:
Սենիկ Մատինյան.- Մրցույթին մասնակցելու իմ
պատմությունը երկար է: Առաջին անգամ մասնակցել
եմ երկրորդ կուրսում, այդ ժամանակ անվանակարգե
րը մի քիչ տար
բեր էին, հի
մա կա բժշկա
գի
տութ
յուն,
իսկ այն ժամանակ ընդհանուր բնագիտական էր, ինչն
ավելի դժվար էր: Այն ժամանակ գրավեցի երրորդ տե
ղը, նպատակ եղավ գրավել երկրորդ կամ առաջին տե
ղը: Երկրորդ անգամ մրցույթին մասնակցելու փորձը
եղավ չորրորդ կուրսում, որտեղ ես բակալավրի կրթա
կան ծրագրով հաղթեցի: Իսկ այս անգամ մասնակցել
եմ մագիստրոսի կրթական ծրագրով: Մրցույթը կարևոր
է այն առումով, որ այն եզակի մրցույթներից է, որտեղ
կարևորվում է նաև գիտական ակտիվությունը: Տարբեր
մրցույթներ կան, որոնց ժամանակ գնահատվում է
ՄՈԳ-ը, հասարակական ակտիվությունը, այս մրցույ
թը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, ովքեր
նաև գիտական ակտիվություն ունեն, մասնակցել և

գնահատված զգալ իրենց, որ զբաղվում են գիտական
գործունեությամբ՝ և, որ այդ հանգամանքն ինչ-որ տեղ
արձանագրվում է: Այս պատճառով է մրցույթն ինձ հա
մար յուրահատուկ, որ այս կամ այն չափով հաղթում են
մարդիկ, ովքեր բացի ՄՈԳ-ից և հասարակական ակ
տիվությունից նաև գիտական ակտիվություն ունեն:
Լուսինե Հովհաննիսյան.- Մրցույթը եղել է երկու փու
լով՝ ներբուհական և միջբուհական: Առաջին անգամ այս
մրցույթի մասին լսել եմ երկրորդ կուրսում ու միշտ ցան
կացել եմ մասնակցել, սակայն որոշակի պահանջներ
կային, որոնք պետք էր բավարարել: Առաջին պահանջն
առաջադիմությունն էր, երկրորդը՝ գիտական, իսկ եր
րորդը՝ հասարակական ակտիվությունը: Այս երեք բա
ղադրիչներն էլ շատ ժամանակատար են և ջանքեր են
պահանջում, որպեսզի կարողանաս իրագործել, քանի
որ երբ մի կողմի վրա ես շեշտը դնում, ապա մյուս կողմը
կարող է տուժել, պայքարը այդտեղ էր թեժանում: Միշտ
հետաքրքրվել եմ գիտությամբ և համալսարանում
փնտրել եմ այն միջավայրը, որտեղ հնարավորություն
կունենամ այդ ասպարեզում կայանալ, այդպես եկել եմ
ուսանողական գիտական ընկերություն, որտեղ կարո
ղացել եմ իրագործել և լրացնել այդ մրցույթում եղած
գիտական և հասարակական բաղադրիչները:
-Բժշկագիտության ո՞ր ճյուղն եք ուսում
ն ասիրում և որ
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պես երիտասարդ գիտնական ի՞նչ արդյունքների եք
հասել գիտական գործունեությամբ զբաղվելու ընթաց
քում:

մարդու, դա մի հոգի է: Հենց այստեղ է գիտություն աս
վածի հետաքրքրությունը, որ քո հայտնագործածը տա
րածվում է բոլորի վրա:

Սենիկ Մատինյան.- Տարբեր զրույցների ժամանակ
մեր ուսանողներին միշտ նույն բանն եմ ասում՝ եղեք ոչ
թե բժիշկ, այլ բժիշկ-գիտնական, որովհետև գիտությամբ
զբաղվող մարդու մտահորիզոնը, չեմ ասի ավելի լայն
է, բայց մի քիչ յուրահատուկ է, որը ցանկացած մարդու
կօգնի պրակտիկայում և գործունեության ընթացքում:
Ես ինձ չեմ պատկերացնում առանց գիտության և
ցանկացած փուլում զբաղվելու եմ: Ուսանողական ամ
բողջ կյանքի ընթացքում ներգրավված եմ եղել գի
տական աշխատանքներում, իհարկե, ուսանողական
մակարդակով: Ուզում եմ նաև նշել, որ գիտական այն
աջակցությունը, որ ստացել եմ համալսարանի կողմից
միշտ եղել է, ինչն ինձ ավելի է ոգևորել:
Ես զբաղ
վում եմ մի շատ հե
տաքր
քիր և 
կար
ևոր
խնդրով ՝ ուղեղային արյան շրջանառության խանգա
րում
ն երով: Ինչու՞ է սա կարևոր: Ամբողջ աշխարհում
այս խանգարում
ն երը մահացության բավական բարձր
ցուցանիշի հիմք են հանդիսանում. թե ինչքանով կկարո
ղանամ ես գիտահետազոտական աշխատանքները շա
րունակել և ստանալ արդյունք, կախված է շատ հանգա
մանքներից, իհարկե, առաջինն՝ ինձնից: Երբ զբաղվում
ես գիտությամբ և անում ես որևէ հայտնագործություն,
ապա կարող ես օգնել բոլորին, իսկ երբ բուժում ես մի

Լուսինե Հովհաննիսյան.- Իմ կարծիքով գիտա
կան մտածելակերպը բժշկի համար շատ կարևոր է:
Ոչ միայն կլինիկական, այլև տեսական բժշկությու
նը շատ առավելություններ կունենա և առաջընթաց
կապրի, եթե բժիշկները մտքի մի ծայրով լինեն գիտ
նական: Երբ բժիշկն անընդհատ շփվում է պացիենտ
նե
րի հետ, բու
ժում
ներ է նշա
նա
կում, հետ
ևում է այդ
ընթացքին, նկատում է, որ որոշ դեպքերում ինքը չի
կարողանում ստանալ իր ուզած արդյունքը. 99 մար
դու դեպքում աշխատեց, մեկի դեպքում չաշխատեց,
եւ հենց այստեղ առաջնում է հարցը՝ ինչո՞ւ: Եթե բժշկի
մեջ առկա լինի գիտական ջիղը, ապա հնարավոր է,
որ տա ճիշտ հարց, ինչն էլ իր կամ այլ գիտնականնե
րի միջոցով կբարձրացվի և լուծում կստանա: Ստաց
վում է, որ բժիշկն անում է այն, ինչ ցուցում
ն երով կա:
Գիտությունից դեպի բուն հոսպիտալային պրակտիկա
անցումը լինում է շատ ավելի արագ, երբ բժիշկներն
են հասկանում գիտնականներին և գիտնականները
ստա
նում են հե
տա
դարձ կա
պը: Մ
յուս կող
մից էլ կա
անցումային բժշկագիտությունը, որը տեսական և կլի
նիկական բժշկագիտության կապող օղակն է: Դա այն
փուլն է, երբ կենդանիների վրա կատարված հետազո
տություններն անցնում են մարդու վրա, և շատ կարևոր
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է, որպեսզի տվյալ գիտնականը լինի ոչ միայն տեսա
բան գիտնական, այլև պրակտիկ բժիշկ ևաշխատի պա
ցիենտների հետ: Այդպիսի մարդիկ իրականում շատ
քիչ են ու հիմա մեծ պահանջարկ կա այդպիսի մասնա
գետների։ Իհարկե, նրանց աշխատանքը շատ բարդ և
դժվար է՝ միաժամանակ լինել երկու կողմում էլ, բայց
նրանք են ապահովում այն անհրաժեշտ կապող օղակը,
ինչի շնորհիվ պրոգրեսը ավելի արագ է տեղի ունենում:
Ես միշտ հետաքրքրվել եմ երկու շատ լայն և բարդ ար
դիական ուղղություններով՝ նեյրոգիտություն և օնկոլո
գիա: Ես պլանավորում եմ դառնալ ուռուցքաբան, բայց
ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են նյարդաբանական՝
ուղեղի ուռուցքները ու ցանկանում եմ ապագայում կա
տարել տեսություններ հենց այդ բնագավառում, ինչպես
տեսական, այնպես էլ կլինիկական:
-Անդրադառնանք ամենասկզբին: Ինչու՞ ընտրեցիք
ԵՊԲՀ-ն, ձեր նպատակն էր բժիշկ դառնալ, թե՞ հանգա
մանքները օգնեցին կողմ
ն որոշվել:
Սենիկ Մատինյան.- Ես, ինչ
պես ցան
կա
ցած մարդ,
սկզբում փնտրտուքի մեջ էի, սկզբից տիե
զե
րագ
նաց,
հետո գիտնական... Ծնողներս ուսուցիչ են, այն տարի
քում, երբ պետք է որոշում կայացնեի՝ իմ մեծ եղբայրը
բժշկական համալսարանի ուսանող էր ու այդ մի քանի
տարիներն անցել են, այսպես ասած, բժշկական մթնո
լորտում: Ինձ մոտ այդտեղից ձևավորվեց սերը դեպի
բժշկագիտությունը, որը շատ հստակորեն ամրապնդ
վեց արդեն ուսում
ն առության տարիներին: Բայց որոշ
ման պատճառը միայն այդ չէր: Այն գիտակցումը, որ ի
վերջո գործ ունես մարդկային կյանքի հետ, պարտավո
րեցնում է, քեզ զգում ես մարդ, որը ցանկացած պահի
ոչ այնքան գիտելիքների, իրավունքների, այլև ինչ-որ մի
տեղ պարտականություն ունի պայքարելու մարդկային
կյանքի համար: Ամենամեծ շարժիչ ուժն այն է, երբ դու
ունես այդ գիտակցումը և այդ գիտակցումի համար ըն
դունվում ես համալսարան, ինչը քեզ տանում է առաջ և
ստիպում սովորել՝ ինչքան կարող ես:
Լուսինե Հովհաննիսյան.- Ինձ համար դժվար է եղել
մասնագիտության ընտրության հարցը, որովհետև
դպրոցական տարիներին բոլոր առարկանները լավ եմ
սովորել, շատ սիրել եմ ինչպես հումանիտար, այնպես
էլ բնագիտական առարկաները և այդ ոլորտների մեջ
դժվար էր որոշում կայացնել: Բայց, ինչպես ասում են,
բժշկությունն ազնվագույն արվեստ է, բոլորն էլ կողքից
խորհուրդ էին տալիս, ևես ինքս էլ եկա այն համոզման,
որ եթե կան ընդունակություններ, ապա կարող եմ բժիշկ
դառնալ: Կարելի է ներդնել ժամանակ, ջանքեր, էնդո
գեն և էկզոգեն բոլոր գործոնները, որպեսզի մարդկութ
յանը պիտանի մասնագետ դառնաս: Այդպես իմ ընտ
րությունը կայացավ:
-Մի փոքր պատմեք ուսանողական կյանքի մասին:
Սենիկ Մատինյան.- Իմ ուսանողական կյան
քը տարբերվում է մինչև մագիստրատուրա և
մագիստրատուրայից հետո, որովհետև դա ենթադ
րում է ավելի շատ կլինիկա, ավելի շատ բժիշկներ:

Առօրյան սկսում եմ մի բաժակ սուրճով, հետո հիվան
դանոց, որտեղ այն մարդիկ են, ում տեսնում ես դու ու
կազմում ես քո իդեան, թե դեպի ուր ես ուզում գնալ:
Օրվա երկրորդ մասը հիմ
ն ականում անցկացնում եմ
համալսարանում՝ ուսանողական գիտական ընկերութ
յունում, և այն գիտելիքները, որոնք ստացել եմ օրվա
առաջին կեսին, փորձում եմ գիտականորեն հիմ
ն ավո
րել: Շատ դեպքերում չի ստացվում, որովհետև գիտութ
յունը ստիպում է ամեն ինչին սկեպտիկ վերաբերվել,
շատ դեպքերում հարց է առաջանում այո-ի ևոչ-ի ընտ
րության: Իսկ վերջում օրն ավարտվում է հանգստով,
որից հետո պատրաստվում եմ մյուս օրվա առաջին կե
սի դասախոսություններին, նյութերին: Բժշկությունը են
թադրում է ամենօրյա պատրաստություն:
Լուսինե Հովհաննիսյան.- Օրն անցնում է շատ հագե
ցած: Առաջին կեսը կլինիկայում, որը պարտադրում է,
որպեսզի լինես ավելի վստահ և շփվես պացիենտների
հետ, ցույց տաս, օգտագործես քո ողջ գիտելիքներն ու
հմտությունները, այդ ընթացքում դու սովորում ես ինչ
պես կիրառել այն ամենը, ինչը դրանից առաջ սովորել
ես: Օրվա երկրորդ կեսը հիմ
ն ականում նվիրվում է ըն
թերցանությանը, այդ ժամանակ փորձում ես հասկանալ
մեխանիզմ
ն երը, ավելի ամրապնդել տեսական հիմ
քը այն հարցերի, որոնք առաջացել են հիվանդի հետ
շփման ընթացքում, և ավելի հստակ իրար չհակասող

Հարցազրույց
պատասխաններ գտնել: Փորձում եմ կարդալ տարբեր
աղբյուրներից ու հասկանալ, թե որն է ավելի տրամա
բանական: Oրվա մյուս մասը կարող է անցնել հիվան
դանոցում՝ ուռուցքաբանական բաժանմունքում, կամ
լաբորատորիայում՝ փորձ անելիս, տվյալներ վերլուծե
լիս: Իսկ օրվա վերջում ավելի հաճախ գրադարանում,
գիշերն էլ նորից կարդում եմ:
-Ինչպիսի՞ն են դասախոս-ուսանող հարաբերություն
ները։
Սենիկ Մատինյան.- Այդ առումով մեր բախտը բերել
է: Մեր համալսարանը բժշկագիտության դարբնոց է
ու այն մասնագետները, ովքեր դասավանդում են մեզ,
ոլորտի առաջատարներից են, և մենք փորձում ենք ինչ
քան հնարավոր է շատ բան սովորել իրենցից:

Լուսինե Հովհաննիսյան.- Դասախոս-ուսանող հա
րաբերությունները միշտ բարձր մակարդակի վրա են
եղել: Դասախոսները ուղղություն են ցույց տալիս, խոր
հուրդ են տալիս, ինչպես մասնագիտական, այնպես
էլ կյանքի, բժշկի հոգեբանության, փիլիսոփայության,
պացիենտի հետ շփվելու, խնդիրներները լուծելու մա
սին: Այնպիսի գիտելիքներ են տալիս, որոնք գրքերում
չես կարդա:
-Ըստ ձեզ՝ լավ բժիշկ դառնալու համար որո՞նք են ամե
նակարևոր նախապայմանները:
Սենիկ Մատինյան.- Ա
մեն ին
չին պետք է քննա
դա
տորեն մոտենալ: Երբ դու կարդում ես նյութ, հոդված,
գրականություն և, այսպես ասած, փակ աչքերով հա
վատում ես գրվածին, ի վերջո դա հանգեցնում է սխալ
նե
րի: 
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր մի շատ լավ
Նոբելյան գիտնական կա, որը Նոբելյան օրերի շրջա
նակում Հայաստանում էր, ասում էր՝ «Ես կարդում եմ
ամեն ինչ, բայց հավատում եմ նրան, ինչը տեսնում եմ»:
Խորհուրդ կտամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գնում են
այս ճանապարհով, կարդալուց հետո մեկ անգամ մտա
ծեն և փորձեն գտնել այդ ասվածի տարբերակները և
հավաստի ապացուցեն այն տարբերակը, որը ճիշտ է:
Դա կբերի նրան, որ իրենց մոտ կկառուցվի, այսպես
ասած, արմատից դեպի ծառի պտուղ ճիշտ վերլուծութ
յուն և կլինիկական ցանկացած իրավիճակում կկարո
ղանան ճիշտ որոշում
ն եր ընդունել:
Լուսինե Հովհաննիսյան.- Լավ բժիշկ դառնալու հա
մար ամենակարևոր նախապայմանը էմպաթիան է՝ ու
րիշի ցավը զգալը: Գիտելիքները, շատ կարդալը դեռևս
չի դարձնում քեզ լավ բժիշկ, շատ ավելի կարևոր է հո
գատարությունը, աշխատասիրությունը: Այսպիսի դի
տարկում կա՝ ամենալավ սովորողները հետագայում
շատ հազվադեպ են լավ բժիշկ դառնում, ամբողջ աշ
խարհում է այդպես, հետաքրքիր է՝ ինչու՞ է այդպես լի
նում: Պատճառը հիմ
ն ականում մարդկանց հետ շփվե
լու, դիմացինին հասկանալու կարողությունն է, նրա
հանդեպ ուշադիր լինելը։ Դա կարող է ունենալ որոշիչ
նշանակություն, որ հիվանդը բուժվի: Հենց այս է դարձ
նում բժշկի աշխատանքը շատ ավելի ծանր, որովհետև

պետք է ունենալ անհատական մոտեցում, պետք է յու
րաքանչյուրին լսել, հասկանալ, մտնել նրա դրության
մեջ և փորձել ցուցաբերել պատշաճ օգնություն: Եթե չլի
նի լավ վերաբերմունք, ինչքան էլ ճիշտ լինի բուժումը՝
հնարավոր է այն արդյունք չունենա:
- Լավագույն ուսանողի և երիտասարդ գիտնականի
ծանրաբեռնված և հագեցած առօրյայից հետո ժամա
նակ ունե՞ք ընկերների համար:
Սենիկ Մատինյան.- Մենք այդ հարցի լուծումն ավելի
յուրօրինակ ենք գտել. մեր ընկերները նույնպես գիտնա
կաններ են, շատ դեպքերում այդ հարցը հեշտ լուծվում
է: Այսինքն՝ գիտությունից տեղափոխվել ընկերական
դաշտ ու հակառակը՝ հեշտ է ստացվում, այդ առումով
խնդիրներ չկան:
Լուսինե Հովհաննիսյան.- Իհարկե, գիտական ոլոր
տում շատ ընկերներ ունեմ, բայց ունեմ նաև ընկերներ,
որոնք այլ բնագավառներից են: Ժամանակ առ ժամա
նակ հաճելի է լինում նրանց հետ շփվել, այլ ոլորտներից
տեղեկանալ՝ ավելի բազմակողմանի մտածելու համար:
Լավագույն ուսանողների հետ զրուցեց
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԸ
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Դին եշ Փ ենդհ արք ար

ՀԱՅ ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴ ՈՒՌ ՈՒՑՔ ԱԲ ԱՆՆ ԵՐ Ի ԹԻՄ Ը
ՇԱՏ ԱՇԽ ԱՏ ԱՍ ԵՐ Է ՈՒ ԲԱՐ ԵԽ ԻՂՃ
Դինեշ Փենդհարքար... Ամերիկայի Կլինիկական ուռուցքաբանության
միության Միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի ղեկավար, Հնդ
կաստանի Ուռուցքաբանության միության փոխնախագահ, Հնդկաստա
նի Կլինիկական ուռուցքաբանության եւ մանկական ուռուցքաբանության
միության նախկին նախագահ, Ասիայի Ուռուցքաբանության ինստիտուտի
ուռուցքաբան, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի Ուռուցքաբանության ամբիոնի այցելու պրոֆեսոր...
33-ամյա փորձ ունեցող անվանի ուռուցքաբանը նախորդ տարվա ապ
րիլի 28-ին իր ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեց ԵՊԲՀ-ում անցկաց
ված քաղցկեղը վերապրած մարդկանց նվիրված միջազգային կոնգրեսին,
որին բուհի հրավերով ներկա էր նաև Քաղցկեղի վերահսկման միջազգա
յին միության նորընտիր նախագահ, Հորդանանի արքայադուստր Դինա
Մայրեդը:

- Պրոֆեսոր Փենդհարքար, ինչպե՞ս
կբնորոշեք բժշկությունն ընդհանուր
առմամբ և ուռուցքաբանության ոլոր
տը՝ մասնավորապես:
- Բժշկությունն ընդարձակ ոլորտ
է:
Ուռուցքաբանությունը՝
որպես
բժշկության ճյուղ, ևս բավականին ըն
դարձակ է և պահանջկոտ: Այսօր աշ
խարհում հետազոտությունների մեծ
մասը վերաբերում է հենց ուռուցքա
բանությանը: Դա պայմանավորված է
նրանով, որ քաղցկեղի դեպքերը գնա
լով ա
ճում են, և 
քաղց
կեղն աշ
խար
հում ամենախոշոր «մարդասպաննե
րից» մեկն է: Ուռուցքաբանությունն
արագորեն զարգացող ճյուղերից
մեկն է: Եվ պատահական չէ, որ վեր
ջին շրջանում բոլոր դեղագիտական
նորամուծությունները
պատկանում
են այդ ոլորտին:
- Ինչպիսի՞ գլոբալ մարտահրավեր
ներ գոյություն ունեն այսօր քաղցկե
ղի դեմ միջազգային պայքարում:
- Քաղցկեղի դեմ պայքարում շատ
մարտահրավերներ կան: Առաջին
խոշոր մարտահրավերը կանխարգե
լումն է: Քաղցկեղի միայն որոշակի
տեսակներ կարելի է կանխարգելել:
Երկրորդ մարտահրավերը քաղցկեղի
բուժման մատչելիությունն է: Բուժման
արժեքը շատ բարձր է: Սահմանափակ
թվով կենտրոններ կան, որոնք առա
ջարկում են ժամանակակից բուժում:
Բարձր գների պատճառով դեղերի
հասանելիությունը լուրջ խնդիր է:
Բացի դրանից, ուռուցքաբանական
կենտրոնները և մասնագետներն այս
առումով շատ փոքրաթիվ են:
- Կա՞ն, արդյոք, ինչ-որ ընդհանուր

սկզբունքներ, որոնք կօգնեն խուսա
փել քաղցկեղից:
- Քաղցկեղը կենսաբանական հի
վանդություն է: Բայց մենք տեղյակ
ենք այն բոլոր գործոնների մասին,
որոնք նպաստում են այդ հիվանդութ
յան առաջացմանը: Դրանք են՝ ծխա
խոտը, ալկոհոլը և գիրությունը: Այս
գործոնները պատասխանատու են
քաղցկեղով հիվանդացության դեպ
քերի համարյա 50%-ի պարագայում:
Այս գործոնների բացառումն, ան
շուշտ, կնվազեցնի քաղցկեղի դեպքե
րը:
- Պրոֆեսոր, ի՞նչ կպատմեք Ձեր մա
սին. ինչպե՞ս ընտրեցիք ուռուցքաբա
նի մասնագիտությունը: Ի՞նչ ուժեղ և
թույլ կողմեր ունի այն:
- Բժշկական դպրոցում սովորելու
երկրորդ տարում ես հանդիպեցի բիո
քիմիայի մի դասախոսի: Նրա բաժինն
աշխատում էր քաղցկեղի բջիջների
ֆերմենտների վրա: Նա ոգեշնչեց
մեզ ուսում
ն ասիրել քաղցկեղը: Այնու
հետև ես սկսեցի աշխատել նրա հետ
լաբորատորիայում և կարդալ քաղց
կեղի մասին ավելի ու ավելի շատ: Ես
հասկացա, որ այս ոլորտում հսկա
յական պոտենցիալ կա ուսում
ն ասի
րությունների համար և որ չկան ոլոր
տում մասնագիտացած բժիշկներ: Ես
միշտ ցանկանում էի ունենալ ոչ այն
քան տարածված մասնագիտություն,
որը կլիներ բարդ, պահանջկոտ և
նորարարական:
- Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ապագա ու
ռուցքաբաններին:
- Նույնիսկ այսօր ուռուցքաբանութ
յան ոլորտը շարունակում է մնալ

ամենագրավիչը հետազոտություննե
րի, ինչպես նաև կլինիկաների առու
մով: Քաղցկեղով հիվանդների թիվն
աճում է: Ես անկեղծորեն կխնդրեի
երիտասարդներին զբաղվել այս մաս
նագիտությամբ:
- Դուք այցելել եք Հայաստան և
ծանոթ եք մեր երկրի բժշկագիտա
կան ո
լոր
տին: Ի՞նչ խնդիր
ներ կա
ռանձնացնեք:
- Հայաստանն աշխարհի այն երկր
նե
րի շար
քում է, ո
րոնք ու
նեն լավ
կազմակերպված առողջապահական
համակարգ: Առողջապահական հա
մակարգի հիմքը ձեր երկրում շատ
լավ է դրված: Սա, անխոս, դրականո
րեն կազդի Հայաստանի վրա: Ուռուց
քաբանության ոլորտում կա հստակ
կառուցվածքային ուսում
ն ական ծրա
գիր: Երիտասարդ ուռուցքաբանների
թիմը շատ աշխատասեր է, բարեխիղճ
և արդիական:
- Հավանեցի՞ք Հայաստանը: Ի՞նչը
տպավորեց Ձեզ ամենաշատը:
- Ես սիրում եմ Հայաստանը և
հայերին: Նրանց նվիրվածությունն
իրենց աշխատանքին վստահորեն
թույլ կտա նրանց հաս
նել նո
րա
նոր
բարձունքների: Ես համոզված եմ, որ
Հայաստանում ուռուցքաբանության
ոլորտն արագորեն զարգանալու է:
Հեղինակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
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Կ ար ոլ ին Ապ ով յ ան

ԸՆՏ ԱՆ ԻՔ Ի ԳԼԽԱՏՄ ԱՆՆ ԱԿ ԱՆ ԱՏ ԵՍ 
ՏԱՏ ԻԿՍ Է ԻՆՁ ՈԳ ԵՇՆՉ ԵԼ՝ 
ԱՊՐ ԵԼ ՈՒ ԵՎ ԵՐՋ ԱՆ ԻԿ ԼԻՆ ԵԼ ՈՒ
Տատիկս ականատեսն էր թուրքերի կողմից իր ամբողջ ընտանիքի
գլխատմանը: Համալրելով հայդուկների շարքերը՝ նա տղամարդկանց կող
քին կռվում էր թուրքերի դեմ...
Ամերիկահայ ճանաչված սննդաբան Կարոլին Ապովյանը հպարտ է իր
հայկական արմատներով, որոնք մշտապես ոգեշնչել և ուժ են հաղորդել
նրան՝ ապրելու, կայանալու և երջանիկ լինելու այլ երկրում:
2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ից Բոսթոնի համալսարանի բժշկության
դպրոցի պրոֆեսոր, Բոսթոնի բժշկական կենտրոնի սննդաբանության և
քաշի կառավարման կենտրոնի ղեկավար Կարոլին Ապովյանը համատե
ղության կարգով նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էն
դոկրինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր է:
Պրոֆեսոր Ապովյանը բժշկական կրթությունը ստացել է Նյու Ջերսիի
բժշկության և ատամ
ն աբուժության համալսարանում, այնուհետև անցել ռե
զիդենտուրա և ստացել սնուցման ու մետաբոլիզմի նեղ մասնագիտացում
Հարվարդի բժշկության դպրոցի New England Deaconess բժշկական կենտ
րոնում:
1998-2000թթ. Կարոլին Ապովյանը եղել է Հարվարդի բժշկության դպրոցի
Brigham and Women՛s հիվանդանոցի Քաշի կառավարման ծրագրի ղեկա
վարը, իսկ 1996-2000թթ. Spence Centers for Women՛s Health-ի քաշի կառա
վարման և սննդաբանության ծրագրի ղեկավարը:
Բոսթոնի համալսարանում սննդաբանության կրթության զարգացման
համար նա American Society of Clinical Nutrition-ի կողմից արժանացել է
Physician Nutrition Specialist մրցանակին: Բժիշկը 200-ից ավելի գիտական
աշխատանքների և հոդվածների հեղինակ է. դրանք տպագրվել են աշխար
հի հեղինակավոր գիտական ամսագրերում:
Վերջերս տպագրվել է նրա The Age-Defying Diet գիրքը: Կարոլին Ապով
յանը նաև The Overnight Diet և The ALLI Diet Plan գրքերի հեղինակն է:
1992 թվականից պրոֆեսոր Ապովյանը The Obesity Society-ի անդամ է, որ
տեղ 2005-2008թթ. աշխատել է կլինիկական խորհրդում, ինչպես նաև գոր
ծադիր մարմ
ն ում՝ որպես քարտուղար-գանձապահ:
- Պրոֆեսոր, ինչպե՞ս կբնորոշեք
բժշկությունը մի քանի բառով:
- Բժշկությունը գիտելիքների որո
նումն է և մարդկանց օգնելու ձգտումը,
որպեսզի նրանք ապրեն ավելի առողջ
ու երկար կյանքով:
- Ի՞նչը Ձեզ առաջնորդեց՝ ընտրելու
բժշկի մասնագիտությունը:
- Ես ցանկանում էի համատեղել
բժշկությունը առողջ ապրելակերպին
ուղղված կանխարգելիչ ջանքերի հետ:
- Առանձնացրե՛ք, խնդրում եմ, Ձեր՝
որպես Միացյալ Նահանգներում առա
ջատար բժշկի առաքելության երեք
առաջնահերթությունները:
- Կանխարգելել հիվանդությունը,
նպաստել առողջ ապրելակերպին, կա
տարելագործել այն, ինչ ունենք սննդի
առումով:
- Ի՞նչ դժվարություններով է լի Ձեր

մասնագիտությունը:
- Իմ մասնագիտության դժվա
րությունը կայանում է գիտելիքի
որոնումը հիվանդի ընկալման և
նախասիրությունների հետ հավասա
րակշռելու, ինչպես նաև այս կամ այն
հետազոտության արդյունքները կլինի
կական պրակտիկայում կիրառելու մեջ:
- Ի՞նչ է իրենից ենթադրում Ձեր առա
ջարկած «Գիշերային դիետան»: Որո՞նք
են դրա գլխավոր սկզբունքները:
- Գիշերային դիետա՝ անմիջապես
սկսել ավելի առողջ զգալ եւ ունենալ ու
պահպանել քաշ կորցնելու այդ հաճելի
զգացողությունը:
- Ո՞րն է Ձեր խորհուրդը երիտասարդ
բժիշկներին:
- Փորձե՛ք առաջին հերթին մտածել ու
րիշների և ձեր ոլորտի, ապա՝ ինքներդ
ձեր մասին:

- Կպատմե՞ ք մի փոքր Ձեր անցած
հաջողության ճանապարհի մասին:
Ի՞նչ դեր է խաղացել հայկական ծագու
մը Ձեր կարիերայում:
- Իմ տատիկն ականատեսն էր այն բա
նի, թե ինչպես էին թուրքերը գլխատում
նրա ամբողջ ընտանիքը: Համալրելով
հայդուկների շարքերը՝ նա տղամարդ
կանց կողքին կռվում էր թուրքերի դեմ:
Այնուհետև տատիկս տեղափոխվեց
Միացյալ Նահանգներ և նոր կյանք
սկսեց: Նա է ինձ ոգևորել, ուժ ու քա
ջություն ներշնչել՝ ապրելու և երջանիկ
լինելու:
- Ինչպե՞ս է Ձեզ հաջողվում հանգս
տանալ: Ինչպիսի՞ հանգիստ եք նա
խընտրում:
- Վազում եմ, հեծանիվ եմ վարում, լո
ղում եմ: Ես նաև սահոււմ եմ:
- Պրոֆեսոր Ապովյան, եղե՞լ եք արդ
յոք Հայաստանում: Ինչպիսի՞ տպավո
րություն ունեք:
- Ես մի քա
նի ան
գամ ե
ղել եմ
Հայաստանում
դասավանդելու
և
համեղ սնվելու նպատակով: Բայց շատ
կուզենայի, որպեսզի հայերը թողնեին
ծխելը. դա շատ մեծ վնաս է հասցնում
առողջությանը և քայքայիչ հետևանք
ներ է ունենում:
Հեղինակ՝ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հարցազրույց
Վիգն եշվ եր Դ ուլ աս իդ ար ան

24-ԱՄՅ Ա ԱՊ ԱԳ Ա ՀՆԴԻԿ ՎԻՐ ԱԲ ՈՒՅԺ Ը 
ԿԱՐԵ ՎՈՐ ՈՒՄ Է ՀԱՅ ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐՆ ԵՐ ԻՑ
ՍՏԱՑ ԱԾ ՓՈՐՁՆ ՈՒ ԳԻՏ ԵԼ ԻՔՆ ԵՐ Ը
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 24-ամյա ուսանող
Վիգնեշվեր Դուլասիդարանը մինչ Հայաստան գալը երազում էր վի
րաբույժ դառնալու մասին: Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ
կուրսի հնդիկ ուսանողը սովորելու դեռ վաղ տարիներից հետաքրքր
վում էր Հայաստանում գործող հիվանդանոցներով և բժշկական կենտ
րոններով: 4-րդ կուրսում սովորելու ընթացքում նա ԵՊԲՀ դոցենտ
Արմեն Վարժապետյանի վերահսկողության ներքո գիշերային հերթա
պահություն էր իրականացնում Երևանի «Աստղիկ» բժշկական կենտ
րոնում գործող ԵՊԲՀ արտակարգ իրավիճակների ամբիոնում: Իսկ
5-րդ կուրսում նա արդեն պրակտիկա էր անցնում Ազգային ուռուցքա
բանական կենտրոնում գործող ԵՊԲՀ ամբիոնում՝ պրոֆեսոր Մհեր
Կոստանյանի վերահսկողության ներքո:
«Ես զգում էի, որ կարող եմ նրա
նից սովորել ավելին: Սովորաբար
ամառային արձակուրդներին գնում
էի Հնդկաստան՝ այնտեղ պրակտի
կա անցնելու, բայց անցյալ տարի ես
մնացի Երևանում: Խնդրեցի բժիշկ
Կոստանյանին՝ կարո՞ղ եմ արդյոք
օգնել իրեն հիվանդանոցում, նա ըն
դունեց իմ խնդրանքը, ևես անցյալ
տարվա օգոստոսի 1-ից պրակտիկա
եմ անցնում Ազգային ուռուցքաբա
նական կենտրոնում: Պրակտիկայի
սկսվելուց 2-3 շաբաթ անց նա սկսեց

սովորեցնել ինձ վիրակապել», պատմում է Վիգնեշվերը: Այս ըն
թացքում նա ավելի քան 60 տարբեր
վիրահատությունների ընթացքում
աջակցել է վիրակապելու գործըն
թացին:
«Ժամանակի ընթացքում պրոֆե
սորն ինձ ոգեշնչեց՝ դառնալու վերա
կանգնողական վիրաբույժ, բայց ես
դեռ չեմ կայացրել վերջնական որո
շում: Մհեր Կոստանյանն ինձ մեծ
աջակցություն ցուցաբերեց նաև այլ
պրոֆեսորների մասնակցությամբ

կոնֆերանսներ
կազմակերպելու
հար
ցում», - ընդգծում է հնդիկ ու
սանողը:
Գնահատելով ԵՊԲՀ-ում ստա
ցած կրթությունը, ինչպես նաև դրա
շրջանակներում անցած պրակ
տիկան՝ Վիգնեշվերը նշում է, որ
համալսարանի շնորհիվ շատ լավ
տիրապետելով տեսությանը՝ ան
հրաժեշտ է օգտվել Հայաստանում
ընձեռված պրակտիկայի յուրա
քանչյուր հնարավորությունից: «Ես
կոչ եմ անում մեր համալսարանի
բոլոր օտարերկրացի ուսանողնե
րին՝ անպայման մոտենալ բժիշկպրոֆեսորներին և խնդրել ավելի
շատ գիտելիքներ տրամադրել, ինչը
կօգնի նրանց ավելի լավ բժիշկներ
դառ
նալ», - վստահ է ա
պա
գա վի
րաբույժը:
Անդրադառնալով հարցին՝ արդյոք
կուզենա՞ր աշխատել Հայաստանում,
Վիգնեշվերն ուրախությամբ փաս
տում է, որ նման հնարավորության և
առաջարկի դեպքում, իհարկե, կհա
մաձայներ:

Հարցազրույց

ՄԵՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 50-ԱՄՅԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ
ՀԵՆՐԻԿ ՊԱՊՅԱՆԸ ՀՊԱՐՏ Է, ՈՐ ԱՎԱՐՏԵԼ Է
ՀԵՆՑ ԱՅՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՈՒՀԸ

Վարչական մասնաշենքի առաջին
հարկում
նորաբաց
գիտելիքի
անկյունը կարճ ժամանակում սիրվեց
ուսանողների և աշխատակիցների
կողմից: Այն նաև ճեպազրույցների
հետաքրքիր վայր է դարձել: Այս
անգամ Ագոփ Բեդիկյանի անվան
անկյունում
հյուրընկալել
էինք
գերմանահայ
համաճարակաբան
Հենրիկ Պապյանին, ով վստահ
է, որ միջազգային ասպարեզում
ԵՊԲՀ կրթությունը ոչնչով չի
զիջում: Մեր համալսարանի 50ամյա
շրջանավարտ
Հենրիկ
Պապյանը հպարտ է, որ ավարտել
է հենց այս բժշկական բուհը:
Գերմանիայում
բնակվող
մեր
հայրենակիցը 1986-1995թթ. ուսանել
է
բուհի
սանիտարահիգիենիկ
ֆակուլտետում, ստացել բժիշկհամաճարակաբանի հավաստագիր:
20
տարի
առաջ
անձնական
հարցերի հետ կապված՝ Հենրիկ
Պապյանը մեկնեց Գերմանիա, իսկ
այժմ աշխատում է Հայդելբերգի
համալսարանական
կլինիկայի
հիգիենայի, միկրոբիոլոգիայի և
արտաքին աշխարհի հիգիենայի
դեպարտամենտում:
«Շատ ուրախ և հպարտ եմ, որ
ավարտել եմ Երևանի պետական

բժշկական
համալսարանը:
Ցանկացած
հնարավորության
դեպքում, երբ ես լինում եմ
Երևանում, փորձում եմ գտնել ինձ
դասավանդած
դասախոսներին:
Գիտելիքների մակարդակը, որ մենք
ստացել ենք մեր համալսարանում,
սկսած
անատոմիայից,
ֆիզիոլոգիայից, վերջացրած մյուս
բոլոր ամբիոններով, ինձ շատ է
օգնել կյանքում և աշխատանքում:

Մարդն այստեղ կրթվում է ոչ
միայն որպես մասնագետ, այլ՝
որպես մարդ: Այստեղ չեն եղել
միայն դասախոսներ, եղել են նաև
իրական մանկավարժներ, որոնք
իրենց կենդանի օրինակով մեզ
միշտ դրականն են սովորեցրել», ընդգծում է ԵՊԲՀ շրջանավարտը:
Համեմատելով
բժշկական
կրթությունը
Հայաստանում
և
Գերմանիայում՝ նա նշում է. «Մեզ
սովորեցրել
են
արտակարգ
վարպետությամբ
ջութակ
նվագել, բայց չեն տվել Անտոնիո
Ստրադիվարիուսի կամ Նիկոլո
Ամատիի ջութակներ: Եթե դա
էլ մեզ տան, ես չեմ կարծում, որ
մեր բժիշկները համաքայլ չլինեն
մյուսների հետ»: Շատ հայեր,
շարունակում է Հենրիկ Պապյանը,
Գերմանիայում մեծ գումարներ
են ծախսում: «Ես այդքան էլ
համաձայն չեմ դրա հետ: Այստեղ՝
Հայաստանում,
միանշանակ
կգտնվեն բժիշկներ, որոնք ոչ
պակաս
արդյունավետությամբ
կիրականացնեն և իրականացնում
են
այս
կամ
հիվանդության
բուժումը»,վստահ
է
մեր
հայրենակիցը:
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ ԵՆ
ԿՐԹՈՒՄ, ԱՅԼԵՎ ԱՐԴ ԵՆ 17 ՏԱՐ Ի ՀԱՅԿ ԱԿ ԱՆ
ՄՇԱԿ ՈՒՅԹ Ի ԴԵՍՊ ԱՆՆ ԵՐ ԵՆ ՊԱՏՐ ԱՍՏ ՈՒՄ

Տ

արիներ ի վեր Երևանի պե
տական բժշկական համալսա
րանում ավանդույթ է դարձել բազ
մաբնույթ ու բազմաբովանդակ մի
ջոցառում
ն եր կազմակերպելը, և այդ
միջոցառում
ն երը շարունակ կազմա
կերպվել են ԵՊԲՀ «Վերնատուն»
գիտամշակութային կենտրոնի կող
մից, որը մեծ հաջողությամբ գոր
ծում է մինչև օրս: Խորհրդանշական
անվանմամբ
գիտամշակութային
կենտրոնը հիմ
ն ադրվեց մի առաքե
լությամբ. տեղացի և օտարերկրա
ցի սկսնակ ուսանողներին՝ ապագա
բժիշկներին, ներգրավելու համալ
սարանական մշակութային կյան
քում՝ նրանց հաղորդակից դարձ
նելով հայկական ու ազգային մշա
կույթին: 17 տարի է, ինչ կենտրոնը
անմ
ն ացորդ սիրով կատարում է իր
հայրենանվեր գործը՝ բազմաբնույթ
հետաքրքիր ու բավանդակալից հո
բելյանական
միջոցառում
ն երով
հարստացնելով
համալսարանի
բազմազբաղ առօրյան:
Օտարերկրացի
ուսանողների
դեպքում այս աշխատանքը առա
վելապես կարևոր է: Կենտրոնի

նպատակն է օտարերկրացի, ԱՊՀ
ուսանողներին հաղորդակից դարձ
նել հայկական մշակույթին: Եթե
օտարերկրացիների
դեպքում
Հայաստանը անծանոթ երկիր է,
ապա ԱՊՀ ու սփյուռքահայ ուսա

նողների համար վերագտած հայրե
նիքի անափ կարոտ: Հայ մշակույթի
անսպառ գանձերին հաղորդակից
դարձնելու մնայուն ճանապարհը
հայկական ազգային երգ ու տա
ղին սովորեցնելն է, Հայաստանի
մասին ֆիլմերի դիտումը: Եվ ծնվեց
«Վերնատան» գաղափարը. ստեղ
ծել կենտրոն, որը կհամախմբի հա
մալսարանի տարբեր ազգության ու
սանողներին՝ նրանց ներգրավելով
մեծ միջոցառում
ն երում, քանի որ բե
մից արտասանված յուրաքանչյուր
բանաստեղծություն, երգած խաղիկ
ու երգ դառ
նում է հույզ, ապ
րում,
զգացմունք:
«Վերնատուն» կենտրոնը կազ
մակերպում է նաև էքսկուրսիաներ,
որոնք ինքնանպատակ չեն: Օտա
րազգի ուսանողները մեծ սիրով
են այցելում Մատենադարան՝ հե
տաքրքրությամբ
ծանոթանալով
հնագույն ձեռագիր մատյաններին,
հիացմունքով են դիտում հեթանո
սական տաճարը՝ Գառնին, վիմա
փոր Գեղարդը, մեր մեծ ուսուցչի
աճյունն ամփոփող եկեղեցին Օշա
կանում և Էջմիածնի Մայր տաճարը:
Կենտրոնի
ներկայացրած
մի
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ջոցառում
ն երը
արժևորման
և
գնահատանքի խոսք են, սիրո և
բարեկամության
խոհեր՝
քրիս
տոնեության ընդունման 1700-ամ
յակ, «Անուշ» պոեմի 100-ամյակին
նվիրված բեմականացում, կիթա
ռի երեկո, «Համո Սահյան-90»,
«Բարեկամության կամուրջ», 2005
թվականին Արցախում կազմա
կերպված գրական-գեղարվեստա
կան միջոցառում
ն եր Ստեփանա
կերտում, Գանձասարում, Շուշիում,
Ամարասում՝ նվիրված գրերի գյուտի
և Ամարասի դպրոցի հիմ
ն ադրման
1600-ամյակին, «Թումանյան-140»,

«Առեղծված՝ անունդ կին է»,
Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելից,
«Թումանյան-150»:
Ինչպես արդեն նշվեց, կենտրո
նը հատկապես կարևորում է օտա
րերկրացիների մասնակցությունը
մշակութային
միջոցառում
ն երին.
նպատակը մեկն է. հաղորդակից
դառնալով հայկական մշակույթին՝
ծանոթացնել հայկական ճարտա
րապետությանը, հայկական երգին,
հայկական ոգուն, որպեսզի մեր
օտարազգի ուսանողները հնարա
վորինս ճանաչեն հայ արվեստն ու
արվեստի միջոցով յուրովի բացա

հայտեն հայ ժողովրդի բարի, աշ
խատասեր, խաղաղասեր ու ստեղ
ծագործ էությունը:
«Վերնատուն» կենտրոնի հայրե
նանվեր գործունեության շրջանակ
ներում հիմնվեց օտարերկրացինե
րի համանուն երգչախումբը, որի
միջոցառում
ն երի շրջանակը վաղուց
դուրս է եկել համալսարանի սահ
մաններից. Արամ Խաչատրյանի
անվան
մեծ
համերգասրահում
փառապանծ հայ զինվորին նվիր
ված համերգում հանդիսատեսին
իրենց ներկայությամբ պատվե
ցին
«Վերնատուն»
երգչախմ
բի օտարերկրացի մասնակիցնե
րը՝ կատարելով Գուսան Շահենի
«Զեփյուռի նման» երգը՝ Արամ
Մերանգուլյանի անվան ժողգործիք
ների անսամբլի նվագակցությամբ
(ղեկ. ՀՀ վաստակավոր արտիստ
Ռուբեն Մաթևոսյան): Իսկ Առնո
Բաբաջանյանի անվան հայ ֆիլհար
մոնիայի փոքր դահլիճում երգչախմ
բի ելույթը այնքան տպավորիչ էր,
որ միջոցառումը լուսաբանող լրագ
րողները միմյանց հերթ չէին տալիս
օտարերկրացի ուսանողների հետ
հաղորդակցվելու և իրենց հիաց
մունքը հայտնելու համար: Օտա
րերկրացի ուսանողներից կազմ
ված այս երգչախմբի մաքրամաքուր
հայերենը, սրտանց կատարումը և
հոգու խորքից բխած, խիստ հայկա
կան զգացողությամբ պարուրված
երգը միշտ հիացրել է հանդիսատե
սին, որը հոտնկայս և հիացմունքով
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ընդունել է «Վերնատուն» երգչախմ
բի կատարում
ն երը: Փառահեղ նվա
ճում է սեփական մշակույթը օտարի
երակներում ներարկելը և ուղղորդել
նրան՝ զգալու հային ու հայկականը:
Արդեն ավանդույթ է դարձել
«Վերնատուն» կենտրոնի ամենամ
յա մասնակցությունը Մայրենի լեզ
վի միջազգային տոնին:
Տարիներ շարունակ ԵՊԲՀ տեղա
ցի և օտարազգի՝ հնդիկ, պարսիկ,
արաբ, հորդանանցի ուսանողները
մաս
նակ
ցել են ՀՀ սփյուռ
քի նա
խարարության կողմից Օշականի
դպրատանը կազմակերպված մի

ջոցառում
ն երին՝ նվիրված Մայրենի
լեզվի օրվան:
Վերջին տարիներին աշխուժացել է
համագործակցությունը թե՛ ՀՀ ԳԱԱ
Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստի
տուտի, թե՛ մյուս բուհերի, թե՛ դպրոց
ների հետ:
«Վերնատուն»
կենտրոնի հա
մանուն երգչախումբը մասնակցեց
անվանի լեզվաբաններ Հր. Աճառ
յանի՝ 140, Գ. Ջահուկյանի՝ 90,
Գ. Ղափանցյանի՝ 130 և Վ. Քոսյանի
90-ամյակներին նվիրված հոբել
յանական միջազգային գիտաժո
ղով
ն երին, որոնք կազմակերպել
էին ՀՀ սփյուռքի նախարարությու
նը, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան
լեզվի ինստիտուտը և ՀՊՄՀ-ն:
Ներկաների բնորոշմամբ ապագա
բժիշկները տոն դարձրին գիտաժո
ղով
ն երը:
Ն
շենք նաև, որ կնքվել է հա
մա
գործակցության հուշագիր ՀՀ ԳԱԱ

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինս
տիտուտի, ԵՊԲՀ-ի և «Հերացի»
դպրոցի միջև:
Երևանի բուհերի հետ համագոր
ծակցությունը կենտրոնը վերսկսեց
Երևանի կինոյի և թատրոնի ինս
տիտուտի հետ՝
կազակերպելով
«Թումանյան-150» համատեղ միջո
ցառումը:
«Վերնատունը»
գիտամշակու
թա
յին կենտ
րոն է նաև, ո
րի գոր
ծունեության
շրջանակներում
կազմակերպվում են ուսանողա
կան միջամբիոնական գիտաժո
ղով
ն եր, տեղացի և արտասահ
մանցի ուսանողների միջխմբային
և ներխմբային բանավոր խոսքի
մրցույթներ, վիկտորինաներ՝ հայ
րենագիտական թեմաներով:
Մշակութային
միջոցա
ռում
ն երի նպատակը տե
ղացի ուսանողների շրջա
նում
հայրենագիտական
թեմաներով
ճանաչողա
կան գիտելիքներ սերմա
նելն է, իսկ օտարազգի ու
սանողներին՝ մեր երկրի
դարավոր մշակույթի գան
ձերին ծանոթացնելը:
ՀԵՆՐԻԵՏԱ
 ՈւՔԻԱՍՅԱՆ
Ս
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի
ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

Մշակույթ

ՀՆԴ ԻԿ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ը ՆՇԵԼ ԵՆ 
ԳՈՒՅՆ ԵՐ Ի ՏՈՆ Ը՝ Հ ՈԼ ԻՆ

Հնդկաստանում մարտի 2-ին նշվում է ամենագունեղ
տոներից մեկը՝ Հոլին: Այս տոնին էր նվիրված ԵՊԲՀ
հանրակացարանում հնդիկ ուսանողների մասնակ
ցությամբ անցկացված միջոցառումը:
ԵՊԲՀ-ն այս տոնի առթիվ ևս հնդիկ ուսանողներին
պաշտոնապես ազատում է դասերից՝ հարգելով նրանց
ազգային և կրոնական առանձնահատկությունները:
Հոլիի փառատոնին հնդիկները նշում են գարնան գա
լուստը՝ միմյանց վրա ցողելով գունավոր ներկեր։ Ըստ
ավանդույթի, մարդկանց զգեստները որքան առատո
րեն պատվեն գույներով, այնքան շատ լավ բարեմաղ
թանքներ կուղղվեն նրանց հասցեին:

Հոլին նաև անվանում են «գույների տոն»: Հնագույն
հնդկական տոնակատարությունը մարմ
ն ավորում է
գարնան խայտաբղետությունը:
Ավանդույթի համաձայն` Հոլիի տոնակատարությու
նից մի քանի շաբաթ առաջ երիտասարդները շրջում են
իրենց բնակավայրերի տարածքում` փնտրելու կրակի
համար վառվող նյութեր: Յուրահատուկ քաջություն է
համարվում գտածը վերցնել` առանց թույատվություն
ստանալու: Իսկ երեկոյան խարույկներ են վառում, և
տեղի հայտնիները երգում ու պարում են` զվարճացնե
լով հանդիսատեսին:

Դեպի 100-ամյակ
Պատմ ակ ան ակն արկ

95 ՏԱՐ Ի ԱՌ ԱՋ ԱՅՍ ՕՐ ԵՐ ԻՆ
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տարի առաջ այս օրերին Երևանի համալսարա
նի բժշկական ֆակուլտետի լինել-չլինելու հարցը
քննարկման առարկա է դառնում նաև Հայաստանի կա
ռավարման ամենաբարձր օղակում՝ կոմ
կ ուսի երկրորդ
համագումարում:
1921 թվականի նոյեմբերի 9-ի որոշմամբ Երևանում
ստեղծված բժշկական դպրոցի հիման վրա, որի ծրագ
րերն ու ուսում
ն ական աշխատանքների պլանները
կազմված էին բժշկական բարձրագույն ուսում
ն ական
հաստատությունների պահանջներին համապատաս
խան, 1922-ի մարտին հիմ
ն ադրվում է Երևանի պետա
կան համալսարանի բժշկական մասնաճյուղը՝ ֆակուլ
տետը:
Կատարվել էր ժամանակի առաջադեմ մարդկանց երա
զանքը, Հայաստանում հիմք էր դրվել բժիշկ-մասնագետ
ների պատրաստմանը, սակայն այդ տարիներին չափա
զանց մեծ դժվարություններ էին ծառացած ոչ միան Եր
ևանի պետական համալսարանի, այլև նրա բժշկական
ֆակուլտետի առջև: Առկա ծանրագույն դժվարություն
ները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ էր ժամանակ
և չափազանց մեծ ջանքերի գործադրում:
Ելնելով ողջ հանրապետությունում առկա ծանր պայ
մաններից՝ ղեկավար աշխատողների ու բժիշկների
մեծ մասի կարծիքով անհնար էր հաղթահարել առկա
դժվարությունները, և ֆակուլտետը կանգնած էր ան
խուսափելի փլուզման առջև: Այս գաղափարին հարող
ները գտնում էին, որ անհրաժեշտ է փակել բժշկական
նորաբաց ֆակուլտետը: Ուրախալին այն էր, որ
մտավորականների մեծամասնությունը դեմ էր այդ
կարծիքին և համոզված էր, որ ժամանակավոր և
հաղթահարելի են բոլոր խնդիրները, քանի որ ժա
մանակն էր, որ Հայաստանը պատրաստեր իր սե
փական բժշկական կադրերը, առանց որոնց անհ
նար է իրագործել հանրապետությունում առկա մեծ
ու անհետաձգելի խնդիրները:
Հավանաբար ճակատագրական էր այս հարցի
ուղղությամբ ժամանակի լուսավորության ժողկոմ
Ասքանազ Մռավյանի կարծիքը, որը ևս ոչ խելա
միտ էր համարում ֆակուլտետի փակումը:
Ի պատիվ այն լավատես մտավորականների, ով
քեր պաշտպանեցին բժշկական ֆակուլտետի անհ
րաժեշտության մասին գաղափարը՝ այսօր Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանը պատրաստվում է նշել մոտեցող
մեկդարյա հոբելյանը:
Դժվարությունները, որոնք օբյեկտիվ էին, կապ
ված էին մեր ժողովրդի պատմության այդ հատվա
ծում առկա ծանրագույն պայմանների հետ: Այնուա
մենայնիվ՝ մեր երախտավորների, ամեն ինչ հաղ
թահարելու պատրաստ ուսանողների, ֆակուլտետի
գոյությանը հավատացող և աջակցող պաշտոնյա
ների ջանքերով կայացած բժշկական ֆակուլտետը,
հետագայում հիմք հանդիսացավ բժշկական ինս
տիտուտի, այնուհետև՝ բժշկական համալսարանի
ստեղծման համար:

Իր ստեղծման առաջին տարիների համեմատությամբ,
երբ չկային անգամ լսարաններ, լաբորատորիաներ, աշ
խատասենյակներ, ավելին՝ դիահերձարանի հատուկ
մասնաշենք, կլինիկական հիվանդանոցներ, բժշկական
համապատասխան սարքավորում ու գործիքներ, դա
սագրքեր, ուսում
ն ական ձեռնարկներ, որոշ կլինիկական
նեղ մասնագիտությունների գծով չկային նույնիսկ ստա
ցիոնար բաժանմունքներ, որտեղ բժշկական ֆակուլտե
տի ուսանողները հնարավորություն ունենային անձամբ
մասնակցելու հիվանդների ախտորոշմանը, խնամքի ու
բուժման աշխատանքներին՝ այսօր արդեն կայացած
բժշկական կրթօջախը կարող է համեմատվել աշխար
հի լավագույն բժշկական բարձրագույն ուսում
ն ական
հաստատությունների հետ, որոնք, ի տարբերություն մեր
կրթօջախի, իրենց գոյությունը չեն սկսել այնպիսի ան
տանելի պայմաններում, որոնք կասկած էին ներշնչում
բժշկական կրթօջախի գոյության, առավել ևս կայացման
հարցում:
Դժվարությամբ կայացած, բայց փառահեղ կենսագ
րության տեր բժշկական համալսարանն այսօր ունի
կրթահամակարգ և պայմաններ, որոնք հնարավորութ
յուն են ըն
ձե
ռում բժշկա
կան կրթութ
յուն ստա
նալ ոչ
միայն հայազգի ուսանողներին, այլև աշխարհի 30 երկ
րի ներկայացուցիչների, ովքեր աշխարհի քարտեզի վրա
փնտրել ու գտել են Երևանը, նրա 95-ամյա բժշկական
համալսարանը:
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Թվեր, փաստեր

2018-Ը ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ Է ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

15
15
30
30

տարի առաջ բացվեց անգլալեզու ուսանողների
դեկանատը:
տարի առաջ բացվեց նաև անեսթեզիոլոգիայի և
վիրաբուժական վերակենդանացման կլինիկան:
տարի առաջ բացվեց մասնագիտական ուսուց
ման ֆակուլտետը:

տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած
դեկտեմբերյան ավերիչ երկրաշարժը մեծ
փորձություն եղավ ինստիտուտի ուսանողության ու
դասախոսական կազմի քաղաքացիական ու մասնա
գիտական պարտքի դրսևորման համար: Միանշանակ
ու առանց երկմտանքի կարելի է ասել, որ այդ ծանր
օրերին ապագա բժիշկները գտնվեցին իրենց կոչման
բարձրության վրա, ցուցաբերեցին բժշկական պարտքի
ու մարդասիրության դրսևորման փայլուն օրինակ:
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տարի առաջ սոցիալական հիգիենայի և առող
ջապահության կազմակերպության ամբիոնում
գործում էր «Հայաստանի բժշկության պատմության»
թանգարանը, որը 1985-ին ՀԽՍՀ առողջապահության
և մշակույթի նախարարությունների կոլեգիաների հա
մատեղ որոշմամբ միացվեց հանրապետության ազ
գագրական թանգարանին:

55

տարի առաջ Երքիմշին տրեստի հանրակացա
րանում ստեղծվեց ուսանողական պոլիկլինի
կա, որտեղ ամբիոնների դասախոսների հսկողությամբ
ուսանողները բուժկանխարգելիչ միջոցառում
ն եր էին
կատարում հանրակացարանում բնակվող շուրջ 3000
բանվորների շրջանում։

55

տարի առաջ ստեղծվեց ատամ
ն աբուժական
ֆակուլտետը՝ իր ամբիոններով, քանի որ այդ
տարիներին չափազանց փոքր էր բարձրագույն կրթութ
յամբ ստոմատոլոգների թիվը։ Ինստիտուտն աստիճա
նաբար հանրապետության բուժհիմ
ն արկներն ապա
հովում էր անհրաժեշտ քանակի բժիշկներով, սակայն
Հայաստանը դեռևս զգում էր ատամ
ն աբույժների ու դե
ղագործների խիստ պահանջ: Հանրապետության բուժ
հիմ
ն արկներում և դեղատներում հիմ
ն ականում աշխա
տում էին ատամ
ն աբույժներ և միջնակարգ կրթությամբ
դեղագործներ:
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տարի առաջ սկսում է հրատարակվել «Ապա
գա բժիշկ» բազմատպաքանակ թերթը, որն իր
էջերում լուսաբանում է ինստիտուտի կյանքի կարևոր
հարցերը, նշում աշխատանքներում տեղ գտած թերութ
յուններն ու բացթողում
ն երը, ակտիվորեն մասնակցում
ուսանողության գաղափարական դաստիարակության
աշխատանքներին:
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տարի
առաջ
ինստիտուտում
հիմ
ն ադր
վում է մանկաբուժական ֆակուլտետը, որը
կարճ ժամանակում հանրապետությունն ապահո

վում է որակյալ մանկաբույժներով, քանի որ հան
րապետությունը
այդ
տարիներին
մեծ
կարիք
ուներ մանկաբույժների, իսկ բուժպրոֆիլակտիկ ֆա
կուլտետի կողմից պատրաստվող բժիշկները, որոնք
հետագայում զբաղվում էին մանկաբուժությամբ, որա
կապես և քանակապես չէին կարող բավարարել ժամա
նակի պահանջները:

60

տարի
առաջ
ինստիտուտում
ստեղծվեց
բժիշկների կատարելագործման ֆակուլտետը՝
իր ամբիոններով։ Իր գործունեության ողջ ժամանա
կաշրջանում բժշկական կադրերի պատրաստմանը
զուգընթաց ինստիտուտը զբաղվել է նաև պրակտիկ
բժիշկների մասնագիտացման ու կատարելագործման
հարցերով: Այդ աշխատանքներն ամուր հիմքերի վրա
դնելու, շրջաններում և քաղաքների բուժհիմ
ն արկներում
աշխատող բժիշկների մասնագիտական մակարդակը
բարձրացնելու նպատակով ինստիտուտում ստեղծված
բժիշկների կատարելագործման ֆակուլտետի բազայի
վրա էլ հիմ
ն ադրվեց բժիշկների կատարելագործման
Երևանի համամիութենական ինստիտուտը:

80

տարի առաջ հիմ
ն ադրվեց դատական բժշկութ
յան թանգարանը և կարճ ժամանակամիջոցում
ամբիոնի աշխատակիցների ջանքերով հարստացավ
արժեքավոր բազմաթիվ ցուցանմուշներով: Սակայն
այդ թանգարանը մեծ վնաս կրեց 1946-ին տեղի ունե
ցած բնական աղետի պատճառով, երբ Գետառը, ու
ժեղ անձրևների պատճառով դուրս գալով իր ափերից,
հեղեղեց շրջապատը և քանդեց անատոմիկումի այն
մասը, որտեղ տեղադրված էր դատական բժշկության
թանգարանը:

85

տարի առաջ Ք.Ն. Փիրումովի ղեկավարությամբ
ստեղծվեց տրոպիկական հիվանդությունների
ամբիոնը, որը գործեց մինչև 1941-ը:
Մինչև 1938-ը ինստիտուտում գործում էր միայն բուժա
կան ֆակուլտետը:

85

տարի
առաջ
հիմնադրվեց
գիտական
գրադարանը, որը ինստիտուտի պրոֆեսորա
դասախոսական կազմին և ուսանողությանը զգալի օգ
նություն է ցույց տալիս:
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90
95

տարի առաջ բժշկական ֆակուլտետը տվեց 33
շրջանավարտ:
տարի առաջ բացվեց ակնաբուժական կլինի
կան:

տարի առաջ հիմ
ն ադրվեցին կենսաքիմիայի,
կենսաբանության, մանրէաբանության, ֆիզիո
լոգիայի, ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա
յի, ընդհանուր վիրաբուժության, իսկ 90 տարի առաջ՝
հոսպիտալ վիրաբուժության ամբիոնները:
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հետաքրքիր է իմանալ
Օր եր, դեմք եր, դեպք եր, մարդ իկ, ժամ ան ակ ագր ությ ուն

ՄԱՐՏԸ՝ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑՈՒՄ
Մարտի 3-ը Ականջի առողջության և լսողության պահպանման միջազգային օրն է
Առողջապահության համաշխարհային կազմակեր
պության որոշմամբ՝ ամեն տարի մարտի 3-ին նշվում
է ականջի առողջության և լսողության պահպանման
միջազգային օրը: Այդ օրը աշխարհի տարբեր երկր
ներում բժշկական և կամավորական կազմակերպութ
յուններն անցկացնում են միջոցառում
ն եր, որոնց նպա
տակն է բարձրացնել բնակչության տեղեկացվածութ
յան մակարդակը լսողության հետ կապված հնարավոր
խնդիրների վերաբերյալ: ԱՀԿ-ն, իր հերթին, աջակ
ցում է կազմակերպության անդամ երկրներին ական
ջի հիվանդությունների և լսողության հետ խնդիրների
դեպքում մարդկանց բուժական և պրոֆիլակտիկ օգ
նության ազգային ծրագրերի մշակման և իրականաց
ման գործում:

Մարտի 6-ին աշխարհը նշում է Ատամ
ն աբույժի միջազգային օրը
Աշխարհի շատ երկրներ ամեն տարի մարտի 6-ին
նշում են Ատամ
ն աբույժի միջազգային օրը: Օրվա
ընտրության համար հիմք է ծառայել ատամ
ն աբու
ժական գործում կատարված նշանակալի հայտնա
գործություններից մեկը: 1790 թվականի մարտի
6-ին ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնի անձնա
կան ատամ
ն աբույժ Ջոն Գրինվուդը հայտնագործեց
ստոմատոլոգիական բորը: Եվ միայն մեկ դար հետո՝
1907 թվականին, հայտնվեց արդեն էլեկտրական
բոր-մեքենան:

2018 թվականի մարտի 8-ը հռչակված է Երիկամի համաշխարհային օր
2006 թվականի մարտին սկիզբ դրվեց Երիկամի հա
մաշխարհային օրվա պատմությանը: Ամեն տարի օրը
նշվում է մարտի երկրորդ հինգշաբթի օրը: Երիկամի
օրվա հիմ
ն ական նպատակն է հրավիրել առողջա
պահական միջազգային և ոչ առևտրային կազմա
կերպությունների, ինչպես նաև առողջապահական
համակարգի զարգացմանն աջակցելու ունակ քաղա
քական կառույցների ուշադրությունը երիկամ
ն երի հի
վանդություններով մարդկանց թվի աճի խնդրին:

Հետաքրքիր է իմանալ
2018 թվականի մարտի 16-ը՝ Քնի համաշխարհային օր
Առաջին անգամ Քնի համաշխարհային օրը նշվել է 2008
թվականի մար
տի 14-ին, ևայդ օրվանից սկսած՝ անց
կացվում է ամեն տարի՝ մարտի երկրորդ ուրբաթ օրը,
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպութ
յան՝ քնի հետ խնդիրների վերաբերյալ նախագծի շրջա
նակներում:
Հիշեցնենք, որ բալանսավորված սնունդը, օրվա ռե
ժիմի ճիշտ կազմակերպումը, քնի համար նախատես
ված բավարար ժամանակահատվածը ֆիզիկական և
հոգեբանական առողջության պահպանման անհրաժեշտ
պայմաններն են:

Մարտի 21-ը միջազգային օրացույցում Դաունի սինդրոմով մարդու օրն է
Մարտի 21-ին աշխարհի շատ երկրներում նշվում է Դաունի
սինդրոմով մարդու միջազգային օրը: Այս ամսաթիվն օրա
ցույցում հայտնվել է 2005 թվականից: Նախաձեռնությունը
պատկանում էր թեմային նվիրված VI սիմպոզիումի մաս
նակիցներին: ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ՝
2012 թվականից սկսած՝ կազմակերպության բոլո ան
դամ-պետությունները, ինչպես նաև այլ միջազգային կազ
մակերպություններ և քաղաքացիական հասարակությու
նը, ներառյալ ոչ առևտրային կազմակերպությունները և
մասնավոր հատվածը, նշում են մարտի 21-ը՝ որպես Դաունի
սինդրոմով մարդու միջազգային օր՝ նպատակ ունենալով
բարձրացնել տվյալ հիվանդության վերաբերյալ հասարա
կության տեղեկացվածության մակարդակը:

Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն անցկացվում է մարտի 24-ին
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը
նշվում է ամեն տարի մարտի 24-ին՝ համաձայն Առող
ջապահության համաշխարհային կազմակերպութ
յան որոշման: 1882 թվականի այդ օրը գերմանացի
միկրոկենսաբան Ռոբերտ Կոխը հայտարարեց իր
կողմից տուբերկուլոզի հարուցիչի հայտնագործման

մասին: 1905 թվականին գիտնականն արժանացավ
բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի: 1993
թվականին ԱՀԿ-ն տուբերկուլոզը հայտարարեց ազ
գային աղետ, իսկ մարտի 24-ը՝ դրա դեմ պայքարի
համաշխարհային օր:

Մարտի 26-ը՝ «Մանուշակագույն օրը», Էպիլեպսիայով հիվանդ մարդկանց օրն է
Էպիլեպսիայով հիվանդ 9-ամյա Քեսսիդի Մեգանը մի օր որոշեց ցույց տալ
մարդկանց, որ ոչնչով չի տարբերվում նրանցից: Կյանքի ինը տարիների ընթաց
քում երեխան արդեն հասցրել էր զգալ որոշակի արհամարհական վերաբեր
մունք իր հասակակիցների, ինչպես նաև մեծահասակների կողմից, որոնք նրա
հիվանդությանը վերաբերվում էին ոչ այնքան ադեկվատ՝ համարելով այն խելա
գարության ինչ-որ թեթև ձև: Հիվանդության մասին առասպելներրը ցրելու նպա
տակով Քեսսիդին 2008 թվականին հորինեց «Մանուշակագույն օրը»: Այդ օրը՝
մարտի 26-ին, բոլոր ցանկացողները կարող են իրենց աջակցությունը հայտնել
էպիլեպսիայով հիվանդ մարդկանց: Աղջնակի նախաձեռնությանն աջակցեցին
սկզբում Նոր Շոտլանդիայի Էպիլեպսիայի ասոցիացիան, ապա նաև՝ աշխարհի
այլ կազմակերպություններ: Արդեն 2009 թվականին «Մանուշակագույն օրվան»
միացել էին 100 հազար ուսանողներ, մոտ 100 հասարակական կազմակերպութ
յուններ և 100-ից ավելի հայտնի քաղաքական գործիչներ, իսկ Տորոնտոյի հե
ռուստաաշտարակը մի ամբողջ երեկո մանուշակագույն էր:

Ասույթներ
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 այնդ մի բարձրացրու, որ խոսքդ լուռ լսեն ևընկալեն:
Ձ
Խելոք մարդու հետ չես կորչի, իսկ հիմարի հետ՝ չես խելոքանա:
Իմաստունի հետ ընկեր լինելով՝ խելք կսովորես:
Եթե թշնամիդ ուզում է չարիք գործել քո հանդեպ, նրան զինաթափ
արա քո խելքի ուժով:
Մի պնդիր, թե «ես խելոք եմ», երբ ուրիշները քեզ խելոք չեն համարում:
Խոսքդ միշտ քաղցր թող լինի, հիշի՛ր, որ շունը պոչը խաղացնելով կեր
է ճարում, իսկ հաչալով՝ ծեծվում:
Ըն
կե
րոջդ թույլ մի տա, որ ոտքդ տրո
րի, որ
պես
զի հե
տո էլ գլխիդ
չնստի:
Եթե ձեռքերդ և գլուխդ են աշխատել, բանականությունդ կխնայի ձեռք
բերածդ:
Շնացումը (անբարոյականությունը) սկսվում է թեթևամտությամբ ու
զեխությամբ և ավարտվում սնանկացմամբ:
Պատիվ տուր ծնողներիդ, մի՛ ծաղրիր ծերությունը. չէ՞ որ դու էլ ես
ծերանալու:
Լավ է ինքնագոհությունից զերծ գիտունությունը:
Անթույլատրելի է առողջ մարդու ծուլությունը:
Դյուրաբորբոքությունը կռվի է հասցնում:
Հիմարությունը մարդուն ծուռ ճանապարհով է տանում:
Շտապողականությունը սխալ լուծում
ն երի է հանգեցնում:
Նախանձը դժբախտությունների ու վեճերի պատճառ է դառնում:
Հանգստությունը բնավորության ամենաարժեքավոր հատկությունն
է:
Եթե կարող ես լավություն արա, եթե չես կարող`գոնե վատություն
մի արա:
Մի շփոթեք երազը և երազանքը, երազը անցողիկ է, անիրական,
երազանքը`զկյանս է և մղում է նորանոր պրպրտում
ն երի ու սխրանք
ների:
Խոնարհումով և շնորհակալությամբ պատասխանեք Բարձրյալի
ողորմածությանը, լույսին`հավատով և նվիրումով:
Մի ջանացեք երևալ ավելի խելոք, քան կաք իրապես:
Ամենամեծ նվաճումը կյանքում ինքնաճանաչման հասնելն է:
Ասում են, որ ածխի պարկից ալյուր չես հանի:
Հաճույքի համար ապրելու ձգտումը ամենակարճ ճանապարհն է
դժբախտության ճանապարհին:
Եթե անգամ ջրի վրայով քայլես, կգտնվեն չարակամ
ն եր, որոնք կա
սեն` տեսեք նույնիսկ լողալ չգիտի:
Կյանքը ցույց է տալիս, որ ականջներ ունեն նրանք, ովքեր ունեն ուղեղ,
իսկ ով ուղեղ չունի, ունի միայն բերան:
Աղջիկներ, հիշեք, որ դուք ձեր մոր ուրախությունն եք, հոր՝ պատիվը,
եղբոր՝ հեղինակությունը:
Մենք բոլորս էլ ստում ենք, երբ «ինչպե՞ս եք» հարցին պատասխանում
ենք «լավ ենք»:
Ճիշտ ես ասում`նեղանում են, ճիշտ չես ասում`մեղադրում:
Մաքուր զգեստի վրա չնչին բիծն էլ նկատելի է:
Կարիքը ամենալավ ուսուցիչն է աշխարհում:
Ուժեղները, որպես կանոն, միայնակ են:
Սերմ
ն աբջիջները թվում են անմեղ արարածներ, բայց երբեմն ինչպիսի
այլանդակություններ են լույս աշխարհ բերում:
Լավ է բարեկամացած օտարը, քան օտարացած բարեկամը:
Ի՞նչ նշանակություն ունի գավաթի ձևը, եթե նրա մեջ ընտիր գինի է:
Եթե քո ունակությունները քեզ չեն հասցնում աստղերին, մի փորձիր
թզուկ հասակով գլուխդ հասցնել երկինք:
Լուսաբացը գալու է, թեկուզ և աքաղաղը չկանչի:
Ուտելու, խմելու, մսխելու անզուսպ մոլուցքը մարդուն դարձնում է բթա
միտ:
Ապրեք բախտի հետ հաշտ ու խաղաղ և չեք տառապի:
Ապականված հիշողությունը հավերժական թույն է:
Բարեկամ
ն երը և ընկերները չեն հիշում նրան, ում բախտը լքում է:
Միայն ցնորվածն է մտածում, թե կյանքը մշտական տոնահանդես է:
Ամեն մեկը մտածում է, որ ինքը ավելի է տառապել, քան ուրիշները:
Կյանքի իմաստը հասկանալով`հարկ է արհամարհել տառապանքը:
Ազնիվ մարդը հաճախ չի տեսնում իր նվիրումի վտանգավորությունը:
Ամենափոքր չարիքը մեծանում է, եթե այն անտեսվում է:
Հումորը և ծիծաղը փրկագոտի են կյանքի հորձանուտում:
Շատ հիմարները և շատ խելոքները անվ
ն աս են, վտանգավոր են կի
սահիմարները և կիսախելոքները:
Կան մարդիկ նման այն խանութներին, որոնց ցուցափեղկերին ամեն
ինչ կա նկարված, բայց ներս ես մտնում`դատարկություն է:
Միջակությունները ամեն ինչում հաջողության են հասնում, քանի որ ոչ
ոքի չեն խանգարում:
Ոմանք Աքիլլեսի մեջ միայն խոցելի կրունկն են տեսնում:
Քաղցածին ավելի հեշտ է օգնել և ղեկավարել, քան կուշտին:
Ով գովերգում է բոլորին, ոչ ոքի չի գնահատում:

Երկար տարիներ բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Ա.Ա. Ենգիբարյանը բժշկական համալսարանում
զբաղվում է գիտակրթական աշխատանքով՝ իր գիտելիքներն
ու հետազոտական մտքի զարգացման համար անհրաժեշտ
ունակությունները փոխանցելով ապագա բժիշկներին:
Ստորև նա ներկայացնում է կյանքի բովով անցած գրքասեր
մարդու խորհրդածությունները, որոնք հետաքրքիր և օգտա
կար կլինեն կյանք մտնող ուսանողների ընդհանուր զար
գացման և դիրքորոշում
ն երի ձևավորման գործընթացում:
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Ով ամեն տեղ է, նա ոչ մի տեղ չէ:
Նա, ով ամեն ինչ թողնում է պատահմունքի քմահաճույքին, իր կյանքը
դարձնում է վիճակախաղ:
Գաղափարը սերմ է, աշխարքն է, որ նրան տալիս է ծլարձակվելու
հնարավորություն:
Ամենավտանգավոր սուտը թեթևակի խեղաթյուրված ճշմարտությունն
է:
Սուտը նման է ձնագնդի, որքան այն գլորես, այնքան կմեծանա:
Շատերը ստում են նրա համար, որ խաբեն, ոմանք էլ ստում են, որով
հետև իրենք են խաբված:
Միշտ չէ, որ շքեղ գլխարկը ծածկում է հարգալից գլուխ:
Փողը արհամարհում են նրանք, ովքեր այն չունեն:
Ոմանց ստիպված հարգում են, որպեսզի չարիք չգործեն:
Եթե մի քանի հաճելի խոսքը ուրախացնում է մարդուն, պետք է սրիկա
լինել նրան այդ հաճույքից զրկելու համար:
Ով վախենում է մահից, նա դադարում է ապրելուց:
Վախկոտ շունը ավելի շատ հաչում է, քան՝ կծում:
Ումից վախում են շատերը, նա ինքն է շատերից վախում:
Ոմանք խիզախ են երևում ուրիշների վախկոտության պատճառով:
Եսասիրությունը մանրախնդիր բնավորություններին Աստծո կողմից
տրված մխիթարությունն է:
Ավելի շատ հավատացեք աչքերին, քան ականջներին:
Ինչքան ուզում ես տոկա, ինչքան ուզում ես մաքառիր, արդյունքը եր
բեմն որոշվում է դիպվածով:
Իմանալը լավ է, կարողանալը`ավելի լավ:
Շատ սովորեք, որպեսզի կարողանաք սովորեցնել:
Ով կարողանում է հիշել, կարողանում է և լսել:
Հիվանդի համար հույսը ամենալավ դեղն է:
Փողը նման է աղի ջրի, ինչքան շատ են ունենում, այնքան շատ են ծա
րավում հարստության:
Ամենալավ բժիշկը նա է, ով լավ գիտի դեղերի մեծ մասի վնասակա
րությունը:
Հողմը ստիպում է ծառերին արմատները ավելի խորացնել:
Թեկուզ կեղտոտված`ադամանդը մնում է ադամանդ:
Հիմարների առավելությունը խելոքներից նրանում է, որ նրանք գոհ են
իրենցից:
Մարդկանց/ուսանողներին կարելի է դասակարգել հետևյալ ձևով.
ա) մարդիկ, որոնք գիտեն և գիտեն, որ գիտեն, սրանք խելոք ևուժեղ
անհատներ են,
բ) մարդիկ, որոնք չգիտեն, բայց համոզված են, որ գիտեն. սրանք հա
մառ, մեծամիտ և դ
 ատարկ մարդիկ են, որոնց հետ գործ ունենալը շատ
դժվար է,
գ) մարդիկ, որոնք գիտեն, բայց չգիտեն, որ գիտեն. սրանք անինք
նավստահ, բարի և թույլ մարդիկ են:

Education

YSMU RECTOR MET WITH THE STUDENTS
Preparing competent professionals in the
international arena is a prerequisite
The head of the university met with
the students of the 4th, 5th and 6th
courses at YSMU session hall. The main
topic of the discussion with the partic
ipation of Vice-Rectors and Deans was
the students’ interest and the programs
implemented by the University.
“The changes that have been made
at the university make you more com
petitive on the international arena,” said
YSMU Rector Armen Muradyan.
High performance and discipline
are the main criteria that are put for
ward by future doctors. Significant
work has been done in this direc
tion. Particularly, both staff mem
bers and students have received a
wide response to the activities of
the Legal Clinic and the Disciplinary
Committee. YSMU Rector empha
sized that these changes should help
the students to see and learn their
legal basis in the university and not
anywhere else.
One of the global programs
implemented by YSMU was
the socially important initiative
launched by national means in
ten months, the establishment
of the Rehabilitation Center of
the Homeland Defender, during
which students and cadets also
provided their active support by
volunteering after the lessons.
Last year, the “GLOBUS” train
ing program was launched in or
der to make the education YSMU
provides recognized internation
ally and to keep the university’s
rating up-to-date in the interna
tional education field, and this year Indian students are
currently studying FMGE training programs for Indian
medical students.
In the course of the meeting the sides also touched upon
the issue of professional orientation. Armen Muradyan
mentioned, for example, the presence of initiative and ex
treme responsibility in surgery is a mandatory condition.
Students were also interested in student-lecturer rela
tionships, study practice and clinical residency issues.

Make Your Way Possible Through
Education". YSMU Rector's admonition to
low grade students.

The meeting with
YSMU Rector Armen
Mouradyan with the
1st, 2nd and 3rd year
students was devoted
to solving the prob
lems in the teaching
and
examination
process. Future doc
tors summed up the
results of the exam,
presented various
suggestions
and
concerns to YSMU
leader.
Armen Murady
an underlined that
the issues that stu
dents are inter
ested in are not
only in the center
of attention of the
university adminis
tration, but also on
the permanent
agenda of the
Rectorate meet
ings each week.
The issues raised
by the students
concerned
the
conduct of the
exam, the study
practice, adding
more books on
the shelves, and
other topics. The
Rector noted that
the condition of
the library will
be improved in the nearest future. Future doc
tors were once again represented all the programs
aimed at internationalization of YSMU. Particular
ly he touched upon Career Center, Heratsi Inno
vative Laboratory, Juridical Clinic, Alumni Club.
Finishing off the two-hour meeting, YSMU Rec
tor answered dozens of questions. He urged stu
dents to make their professional path only through
education.

International cooperation

INDIAN STUDENTS IN THE SPOTLIGHT
Indian students’ questions were the focus of today’s
meeting between India’s Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary to the Republic of Armenia Yo
geshvar Sangwan, Secretary of the Ministry of Foreign
Affairs of India Githesh Sarma and YSMU Rector Ar
men Muradyan.

The diplomat arrived from India highly appreciated
the great work that the State Medical University is do
ing not only for the education of Indian students, but
also for accommodation, rest and other issues.

Githesh Sarma personally communicated with Indi
an students .During the meeting, he was informed of
future doctors and was impressed that students do not
have any problems in getting medical education in Ar
menia.
YSMU Rector mentioned that Indian students have
a key role in this university.They are distinguished by
their discipline, active involvement in the university
cultural life.
The head of the university underlined that the Arme
nian-Indian relations in the sphere of medical educa

tion are not only in the field of business, but also have
long been transformed into warm human relationships,
as evidenced by Indian students performing Sayat-No
va or Armenian compositions of Komitas.
It is pleasant that the medical university also has a an
Indian employee married to an Armenian, Ramul Seth,
who is currently studying in clinical residency and is
working in YSMU newly opened Career Center.
A few days ago, university Indian students started

preparatory courses for the Republic of India Foreign
Medical Graduates Examination (FMGE).According
to the Rector, these courses are also aimed at inter
nationalization of medical education.Armen Muradyan
stressed that YSMU carries out an internationalization
policy and the primary goal of the university is to pre
pare competitive specialists in the international arena.
It was noted that in the near future the issue of im
proving the dormitory conditions of foreign students
is on the agenda of the expansion of university terri
tories.

International cooperation

YSMU HOSTED A DELEGATION OF
JOURNALISTS AND PUBLIC
FIGURES FROM GERMANY
A German journalist and a group of public figures
are in Armenia at the initiative of the German Feder
al Agency for Civil Education. Members of the guest
group are journalists and editors of news outlets at dif
ferent cities in Germany, heads of public sector com
munications departments, as well as public figures. In
order to discuss the possibilities of establishing con
tacts and further cooperation with YSMU, the delega
tion met with YSMU Rector Armen Muradyan and
Vice-rectors of the University. Armen Muradyan brief
ly presented the history of the university.

Armen Muradyan mentioned that thanks to the in
ternational exchange programs, the Armenian-Ger
man cooperation in the field of medical education is
at a high level. The German journalists addressed their
questions to YSMU Rector.
The members of the delegation also visited the Sol
diers Rehabilitation Center located in Heratsi Univer

"Every fourth of the students receiving medical edu
cation at our university is a foreigner," said the head of
the university, adding that 1800 out of 8000 students
in 6 YSMU faculties are from abroad. For more than
three decades, Yerevan State Medical University has
been successfully preparing doctors and medics for
foreign countries. The success of the university refer
to not only academic, but also scientific and clinical
spheres. Over the past two years, 5 Nobel Prize win
ners have visited YSMU, more than 50 physicians from
different leading universities of the world have joined
the list of professors who have visited YSMU.

sity Hospital and got acquainted with the history of
the establishment of this important social center. The
unique equipment in the region for rehabilitation treat
ment, conditions for rest, training and accommodation
for people with disabilities was brought to guests' at
tention. The German guests also got acquainted with
the work carried out by the Simulations Center.
The members of the group were impressed by both
the university and the university hospital,by the equip
ment, the work done and the plans.
It should be noted that the delegation from Germany
visited different organizations from February 21 to 28.
The purpose of the visit was to get closer look at the
political, social and economic situation in Armenia.

Culture

INDIAN STUDENTS HAVE
CELEBRATED THE COLOR HOLIDAY,
HOLLY

These days people in India celebrate one of the most
colorful holidays, Holly. The event held by the Indian
students in YSMU dormitory was dedicated to Holly.
YSMU also officially releases Indian students from
the lessons on the occasion of this holiday, respecting
their national and religious peculiarities.
Holly is one of the most famous Indian festivals in
which Indians celebrate the advent of spring, spread
ing colored paints on each other. It is believed that the

more colors are present in people’s costume, the more
of his wishes will come true.
Traditionally, several weeks before the Holly celebra
tion, young people walk around the area of their home
town to search for burning flames. Unique courage is
to take what you find without having to get permission
for it. The Holly celebration is lit by evening festive
celebrations, with local celebrities singing and dancing,
entertaining the audience.

Clinics

INTRODUCTION OF LASER TONSILLECTOMY
IN ARMENIA’S ENT PRACTICE
Laser surgeries have already been implemented in
the Maxillofacial Surgery and ENT clinic of the YSMU
Complex after Heratsi in regards to ENT organ diseases.
For the first time in Armenia, Tonsillectomy was
successfully performed using Revolix thulium laser.
Due to its unique parameters, Revolix thulium laser
offers a wide range of practical operations in all areas
of the otolaryngology. In case of Toxic tumors and
tonsillitis,Revolix is unmatched due its unique charac
teristics - with excellent hemostasis in the area of cut
tissue. It does not cause large-scale burn necrosis in
the incision zone as it penetrates less than 1 millime
ter in depth, which is especially important during the
implementation of the tonsillectomy. Besides, the thu
lium laser has absolutely no adverse effect on the nasal
mucous membrane, as it causes contraction of mucous
membranes and soft tissue coagulation. Bordering and
adjacent tissues remain clean and are easy to distin
guish. Anatomic structures are fully maintained with
minimal post-surgery wound inflammation.
Revolix Laser is specially designed to cause minimal
invasive events and surgical interventions, and also
meet and satisfy the requirements of doctors and pa
tients. It is the most up-to-date laser technology avail
able today. For the implementation of the method, spe
cialists have passed special classes and exercises in the
field of laser Otorhinolaryngology in the leading centre
of laser surgery of First Pavlov State Medical Universi
ty of St. Petersburg

Inetrview

DINESH PENDHARKAR: THE TEAM OF
ARMENIAN YOUNG ONCOLOGISTS IS VERY
HARD WORKING AND CONSCIENTIOUS
Dinesh Pendharkar… Head of the Department of Cancer Chemotherapy at Asian Cancer Institute Mumbai, President of Indian
Society of Oncology, Chair of International Affairs Committee of
American Society of Clinical Oncology, Visiting Professor of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. Dr. Pendharkar
is one of the first practitioners of cancer chemotherapy in India. He
has many publications including internationally recognized, practice-changing research.
The prominent oncologist with a 33-year-old experience took part
at the International Congress of Cancer Survivors at Yerevan State
Medical University in April last year. At the invitation of the university, the newly elected president of the International Union for
Cancer Control, Jordanian Princess Dina Mired was also present at
the Congress.
- Doctor, how would you describe medicine in general and the
sphere of oncology in particular?
- Medicine is vast subject. Oncol
ogy as its part, is very extensive,
demanding. Majority of the focus
today is on oncology. All research
is in oncology. This is because the
incidence of cancer is on the rise
and cancer is one of the major “kill
ers” in the world. It is one of the
fastest growing branch. Majority
of research investments are in this
field. All new pharmaceutical inno
vations belong to oncology.
- What kind of global challenges could you mention in the fight
against cancer?
- There are many challenges in
fighting against cancer. The first
major challenge is prevention. Only
few cancers can be prevented. Pre
vention at community level is very
costly. Second challenge is access
to cancer care.Cost of care is very
high. There are limited centers who
offer modern care. The availability
of drugs is a concern due to high
and prohibitive cost. The cancer
centers and professional are too
small in number.

- Are there any common principles to follow in order to avoid
cancer?
- Cancer is biological disease. But
we are aware of factors who work as
a trigger. They are Tobacco, alcohol
and obesity. These factors are re
sponsible for nearly 50% of the can
cers. Avoiding these will definitely
reduce cancer incidence.
- Tell, please, about yourself:
how did you choose to become an
oncologist? What are the strength
and weakness of the oncologist?
- During my second year of train
ing in medical school I came across
Professor of Biochemistry. His
department was working on en
zymes in cancer cells. He inspired
us to study cancer. Then I started
working with him in laboratory
and started reading more and more
about cancer. I realized there is tre
mendous scope for research and
there are no specialized doctors in
this field. I always wanted to take
up a specialty which is rare, chal
lenging, demanding, innovative.
- Professor, what would you advise to young and future oncologists?

- Even today this branch remains
most attractive in research as well
as clinics. The number of cancer
patients is on the rise. I would sin
cerely request youngsters to take
up this specialty.
- You have been to Armenia and
got acquainted with the sphere of
medicine in our country. What
kind of problems have you seen?
- Armenia is one of the well-orga
nized countries in health sector. The
structure of health system is very
well laid out. This will definitely
benefit Armenia. In oncology there
is structured training program. The
team of young oncologists is very
hard working, conscientious and up
to date.
- Did you like Armenia? What
did impress you the most?
- I love Armenia and Armenians.
Their dedication to work will defi
nitely allow them to achieve taller
heights. I am confident about very
fast progress of Armenian oncology.
Author:
TATEVIK GHAZARYAN

Inetrview

CAROLINE APOVIAN: MY GRANDMOTHER
FOUGHT THE TURKS: SHE GAVE ME THE
COURAGE TO LIVE AND BE HAPPY
My grandmother gave me the courage and strength to live and be happy.
She watched her entire family beheaded by the Turks; she became a fedayee
and fought the Turks. Armenian American doctor Caroline Apovian is proud
of her Armenian origin.
Caroline Apovian is Professor of Medicine and Pediatrics, in the Section
of Endocrinology, Diabetes, and Nutrition at Boston University School of
Medicine, USA. She is also Director of the Center for Nutrition and Weight
Management at Boston Medical Center, USA. Dr. Apovian is a nationally and
internationally recognized authority on nutrition and has been in the field of
obesity and nutrition since 1990. Her current research interests are in: weight
loss and its effects on endothelial cell function, adipose cell metabolism and
inflammation, research in the bariatric surgery population, and novel phar
macotherapeutic antiobesity agents. She is also an expert in the technique for
subcutaneous adipose tissue biopsies, and has been performing these biopsies
on research subjects for over 10 years.
Dr. Apovian was a recipient of the Physician Nutrition Specialist Award giv
en by the American Society of Clinical Nutrition. This was for her work on
developing and providing nutrition education, to medical students and physi
cians in training at Boston University School of Medicine. She has published
over 200 articles, chapters, and reviews on the topics of: obesity, nutrition,
and the relationship between adipose tissue and risk of developing cardio
vascular disease. Dr. Apovian has recently published a new book entitled the
“The Age-Defying Diet” and has also written the popular books for “The
Overnight Diet” and “The ALLI Diet Plan”.
Dr. Apovian has been a member of The Obesity Society since 1992, and has
served on the Clinical Committee as well as Secretary/Treasurer and the Ex
ecutive Committee from 2005 to 2008. She has been a faculty speaker and
has presented papers at several of the Society's Annual Scientific Meeting
and until recently she served as Associate Editor for the Society's journal,
Obesity.

- Professor, how would you describe medicine in general in a
few words?
- The quest for more knowledge
and trial and error in helping our
species live a healthier and longer
life.
- What was your motivation for
choosing a career and a profession of a doctor?
- I wanted to combine medicine
with preventive efforts to stay
healthy.
- Please, indicate three priorities
in your mission of a prominent
physician in the United States.
- To prevent disease; to increase
healthy living; to maximize what
we have in terms of nutrition and

exercise to help prevent disease and
maximize performance in athletics
and brain function.
- Could you mention the difficulties of your profession?
- The difficulties of my profession
are: to balance the quest for knowl
edge with the reality of patient
perception and preferences and to
translate the research into clinical
practice to help patients.
- Explain, please, what is your
“Overnight Diet” about. What are
its main principles?
- The Overnight diet – start to feel
healthier right away and take that
pleasant feeling to continue to lose
weight and maintain it.
- What would you advise to
young doctors?

- Try to think about others and
the field first, then – yourself.
- Tell a little bit about your way
to a success. Have you born in the
United States? What was the role
of the Armenian origin in your career? What about your family?
- My grandmother watched her
entire family beheaded by the
Turks; she became a fedayee and
fought the Turks. Then she came to
the United States and started a new
life. She gave me the courage and
strength to live and be happy.
- How do you manage to relax?
What do you prefer?
- I exercise – run, bike, swim. I
also figure skate.
- Have you been to Armenia? If
yes, what were your impressions?
- I have been to Armenia several
times to teach at the medical school
and to visit and eat the great food. I
wish Armenians would stop smok
ing which is very unhealthy and
destructive.
Author:
TATEVIK GHAZARYAN
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24-YEAR-OLD FUTURE INDIAN SURGEON:
KNOWLEDGE GOT FROM ARMENIAN PROFESSORS IS VERY IMPORTANT
24-year-old Indian student of
Yerevan State Medical University
Vigneshwer Dulasidaran dreamt of
becoming a surgeon before coming
to Armenia and entering the uni
versity.
So, from the beginning of clinical
years 6th year student of Faculty
of General Medicine started to fol
low the surgeries which were going
on in the hospitals. “And I also did
some night duties. In my 4th year,
when I was asking for a permission
to do a night duty at Emergency
Department of YSMU at “Astghik”
medical center, I was referred to
Assistant Professor, Doctor Armen
Varzhapetyan. Later, in 5th year I
had an oncology practice in Nation
al Oncological Center. At that time
my oncology professor was Mher
Kostanyan. Almost all he said, was
very interesting. I felt like I should
learn more from him”, Vigneshwer
told.

whether I can help him in do
ing something in the hospital. He
accepted my request, and from
August 1, 2017, I started another
practice at the National Oncolog
ical Center. After 2 or 3 weeks he

During Summer vacation he was
initially going to India for practice,
but last year he stayed in Yerevan.
“And I asked Doctor Kostanyan

started to teach me to do sutures.
I assisted and did sutures during
more than 60 surgeries. Professor
Kostanyan encouraged me to be

come a reconstructive surgeon. But
I haven’t decided anything yet”, he
said. Professor Kostanyan also helps
him with conferences with other
doctors of the hospital, as well as
outside the university.
“In our university theory is very
good. We can learn theory per
fectly, but for practice, I think,
we should approach ourselves to
the hospitals, I mean, the universi
ty departments in the hospitals to
learn more. I want to say to all the
foreign students of our university
to go and approach the professors
so that they can learn more, and
they will become good doctors”, Vi
gneshwer emphasized.
Referring to the question, would
he like to work in Armenia, he an
swered: “If I have that opportunity,
of course, I will work in Armenia”.
Author:
TATEVIK GHAZARYAN

