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Կրթություն

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

 Նո բել յան մրցա նա կի ա ռա ջին հա յազ գի դափ նե կիր Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը՝ 
ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

ԵՊԲՀ-ն տարածաշրջանում ամենալավ բժշկական հաստատություններից է․ 
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան ուղղության քարտուղար

6-րդ լ սա րա նը ան վա նա կոչ վեց պրո ֆե սոր  Նել լի  Խոս տիկ յա նի ա նու նով

Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը՝ բու ժաշ խա տող նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում

Covid-19-ի հետևանք նե րի կա ռա վար ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նի հիմ ու մը անհ րա ժեշ տութ յուն է

 Գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և  էն դոս կո պիա յի հայ կա կան գի տա ժո ղով

Անց կաց վեց գի տա կան խորհր դի նիստ

Աշ խա տան քա յին այ ցեր՝ Իս պա նիա յի և Ի տա լիա յի գոր ծըն կեր բու հեր

 Դե ղա գի տա կան մի ջազ գա յին հա մա գու մար

Տ պագր վեց հե տա զո տա կան արդ յունք նե րի ա ռա ջին հոդ վա ծը

 Հան դի պում Ապ կար Ապ կա րիա նի հետ՝ ADVANCE STEM հե տա զո տա կան 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նա կում

ԵՊԲՀ մաս նա գե տը հան դես է ե կել դա սա խո սութ յուն նե րով  
Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա հա մալ սա րա նում

 Հա վաս տագ րեր՝ դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին

 Կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ՝ ստո մա տո լո գիա կան ուղ ղութ յուն նե րով

 Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նը հյու րըն կա լել էր « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի սա նե րին

Բա ցօթ յա դաս՝ «Բշ կա կան հո գե բա նութ յուն» ա ռար կա յի շրջա նա կում

 Մեր հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յան այ ցը Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան

ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տո րը հա ջո ղութ յամբ մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի

Ման կա բույժ նե րի մաս նակ ցութ յու նը մի ջազ գա յին հա մա գու մա րին

« Փո խենք աշ խար հը կրթութ յան մի ջո ցով». ԵՊԲՀ դա սա խո սը  Փա րի զում մաս նակ ցել է 
մի ջազ գա յին վե հա ժո ղո վի

 Կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա րած 172 ա պա գա բժշկի շնոր հե ցին պատ վոգ րեր

Շնորհավորանք՝ հոբելյանի առիթով
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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)
ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ` 

 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 
Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

Սպորտ

Չ նա յած տհաճ ախ տա նիշ նե րին՝ ա լեր գիկ ռի նիտն ու նի արդ յու նա վետ բու ժում

Համալրում՝ նո րա գույն սերն դի գաստ րոս կո պիկ հա մա կար գով

Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը 50 տա րե կան է

Ու սում ա մե թո դա կան գոր ծըն թա ցի կար ևոր հար ցե րը

 Ծանր դեպ քե րից մինչև հրաշք նե րի ա կա նա տես

  Հար վար դում ձեռք բեր ված փոր ձը կկի րա ռի հայ րե նի քում

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սո րը պատ րաստ է փոր ձով կիս վել ՄՌՏ ո լոր տի ա պա գա 
մաս նա գետ նե րի հետ

«30 գա րուն միա սին». ԵՊԲՀ ՈւԽ-ն ն շեց հիմ ադր ման հո բել յա նը

 Ռազ մա կան բժշկից մինչև դի մած նո տա յին վի րա բույժ` ու ղին բարդ էր, բայց տվեց 
ան փո խա րի նե լի փորձ, ռազ մա կան և բժշ կա կան խո րը գի տե լիք ներ

ԵՊԲՀ ին տեր նը պա տաս խա նատ վութ յամբ է մո տե նում  Հայ րե նի քին և  Հա յոց բա նա կին ծա ռա յե լու գոր ծին

Գլ խա վոր նպա տա կը՝ նոր դե ղե րի ստա ցու մը

Ա պա գա բժիշ կը մի ջազ գա յին բեսթ սել լեր դար ձած գիրք է թարգ մա նել

 Լավ բժիշկ լի նե լու հա մար պետք է սի րել կյան քը ու լի նել պայ քա րող տե սակ

Ա պա գա բժիշկ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը՝ ու սա նո ղա կան մար զա կան խա ղե րում

Ա պա գա բժիշ կը ար ծա թե մե դա լի է ար ժա նա ցել բազ կա մար տի ա ռաջ նութ յա նը

ԵՊԲՀ շրջանավարտ

3720 տար վա շրջա նա վարտ նե րը՝ կրկին հա րա զատ բու հում

Կլինիկական



 Մ ե ծար գո Ար մեն Աբ գա րի  Մու րադ յան,Ար մեն Աբ գա րի  Մու րադ յան,
Ծննդ յան տա րե դար ձի ա ռի թով ըն դու նեք մեր ջեր մա գին 

 շնոր հա վո րանք ները և  բա րե մաղ  թանք ները:  
Որ պես Մ  խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան  

հա մալ սա րա նի ռեկ տոր՝  Ձեզ  բախտ է վի ճակ վել ղե կա վա րել մեծ ճա նա չում ու նե ցող  
մի կրթօ ջախ, ո րը գնա լով ա ճող մի ջազ գա յին ճա նաչ ման պայ ման նե րում ստիպ ված  ե ղավ  

դի մագ րա վել այն պի սի ար հա վիրք ների, ինչ պի սիք են պա տե րազմ ն ու հա մա ճա րա կը, 
ո րոնց դեպ քում անհ րա ժեշտ ե ղավ  Ձեր ղե կա վա րած բուհի աշ խա տա կից նե րի,  

ու սա նող նե րի, մաս նա գետ նե րի հե րո սա կան մի ջամ տութ յունն ու մաս նակ ցութ յու նը: 
 Մ ի պահ թվաց, թե  ԵՊԲՀ  մի ջազ գայ նաց մանն ու վե րըն թաց զար գաց մա նը  

նպա տա կաուղղ ված ջան քե րը  կխա թար վեն՝  ի րեն ցից ա ռաջ թող նե լով կեն սա կան  
ա ռա վել կար ևո րութ յամբ խնդիր նե րի լու ծու մը: 

 Բայց հմուտ ղե կա վա րի  Ձեր մո տե ցու մը ՝ ի րա վի ճա կի գնա հատ ման և  վերլուծ ման 
 ա ռու մով այն քան արդ յու նա վետ եղավ, որ յու րա քանչ  յուր բնա գա վա ռի հա մար գտնվեց 

ժա մա նա կին հա մա հունչ հրա մա յա կա նը, ո րի ի րա գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց  
հար յու րամ յա կեն սագ րութ յամբ ու սում  նա կան հաս տա տութ յա նը ծավալուն և 

  բազ մա կող մա նի աշ խա տան քով պատ վով դուրս գալ ժա մա նա կի փոր ձութ յուն նե րից: 
ԵՊԲՀ տա րե գիր «Ա պա գա բժիշ կը» շնոր հա վո րում է  տա րե դար ձի ա ռի թով, 

 նշե լով՝ բժշկա կա նի պատ մութ յան  Ձեր տո ղ ը   
Դուք գրում եք պատ վով և  ար ժա նա պատ վութ յամբ:  

Ա մե նայն բա րիք  Ձեզ, ա ռա ջըն թա ցի ա վե լի մեծ բար ձունք ներ,  հաղ  թա նակ ներ,  
ո րոնք տեղ կգտնեն մեր է ջե րում: 
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Լուսանկարներ՝ «Ապագա բժշկի» արխիվից

Հոբելյան



ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տը նվիր ված էր 
2021 թվա կա նի  Նո բել յան մրցա նա կի ա ռա ջին հա յազ գի դափ-
նե կիր, նյար դա կեն սա բան,  Կա լի ֆոռ նիա յում հայտ նի Scripps 
Research հե տա զո տա կան ինս տի տու տի « Դո րիս» նյար դա բա-
նութ յան կենտ րո նի պրո ֆե սոր,  Հո վարդ Հ յու զի բժշկա կան ինս-
տի տու տի (Howard Hughes Medical Institute) հե տա զո տող Ար դեմ 
 Պա տա պուտ յա նին։ 

 Շո շա փե լի քի զգա ցո ղութ յան մո լե կու լա յին հի մունք նե րը բա ցա-
հայ տած և  իր ո լոր տում մե ծա գույն հե ղի նա կութ յուն վա յե լող լի բա-
նա նա հայ ան վա նի գիտ նա կա նին շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տո րի կո չում։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով ներ կա նե րին, 
ընդգ ծեց, որ օրն ա ռանձ նա հա տուկ է, քա նի որ մեկ դար յա բու հի 
դահ լի ճում զե կույ ցով հան դես կգա հայ կա կան ծագ մամբ միակ 

 Նո բել յան մրցա նա կա կիր Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը:
  Լի նե լով «ՔՈԲՐԵՅՆ» խորհրդատվական մարմնի անդամ՝ ան-

վա նի գիտ նա կանն այ ցե լեց ու ղե ղի հիմն ա րար հե տա զո տութ յուն նե-
րի գի տակր թա կան կենտ րոն, որ տեղ նա տնկեց Arabidopsis thaliana 
կոչ վող բույ սի սեր մը․ հենց այդ բույ սի հե տա զո տութ յան արդ յուն քում 
է նյար դա կեն սա բա նը ստա ցել շո շա փե լի քի զգա ցո ղութ յան մո լե կու-
լա յին հի մունք նե րը։

« Մեծ պա տիվ է մեր հա մալ սա րա նում կրկին ըն դու նել մեր 
հայ րե նակ ցին, որն աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան է: Ար դեմ 
 Պա տա պուտ յանն ընտր վել է ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր, նա 
 Նո բել յան մրցա նա կի 9-րդ  դափ նե կիրն է, ո րը հյու րըն կալ վում է 
բժշկա կան բու հում: Պա տա պուտ յա նը գի տա կան փոր ձա րա րութ յան 

մո դե լա վոր ման մի ջո ցով պատ կե րա վոր ցույց տվեց, թե ինչ պես 
է ար վում մո լե կուլ նե րի բա ցա հայ տու մը, ին չի հա մար էլ մեր հայ-
րե նա կիցն ար ժա նա ցել է հա մաշ խար հա յին փառ քի։ Այն բույ-
սի հա տի կը, ո րի վրա յից դոկ տոր  Պա տա պուտ յա նը ստա ցել է 
հայտ նի մո լե կու լը, տնկվեց նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նում, և 
 մենք կսպա սենք այդ գի տութ յան ծա ռի պտուղ նե րին` հաշ վի առ-
նե լով, որ մի քա նի րո պե ա ռաջ ան վա նի գիտ նա կա նը դար ձավ 
նաև բժշկա կան բու հի «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո-
տութ յուն նե րի կենտ րո նի խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ: 
 Խորհր դի յոթ ան դամ ե րից եր կու սը  Նո բել յան մրցա նա կի դափ-
նե կիր են»,- նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը` հա վե լե լով, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նը գի տա կան աս պա րե զում կտրուկ վե րելք է ապ րում: 

 Կենտ րո նում շրջայ ցի ա վար տին Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը պաշ-
տո նա պես հա մալ րեց «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նի խորհր դատ վա-
կան խորհր դի (Advisory Board) ան դամն ե րի շար քը։

ՆՈԲԵԼՅԱՆՄՐՑԱՆԱԿԻԱՌԱՋԻՆՀԱՅԱԶԳԻ

ԴԱՓՆԵԿԻՐԱՐԴԵՄՊԱՏԱՊՈւՏՅԱՆԸ՝
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 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րի ժա ռան գը, նյար-
դա կեն սա բա նութ յան ո լոր տը հե ղա փո խած հայ գիտ նա կանն 
ա ռա ջին ան գա մը չէ  Հա յաս տա նում և բժշ կա կան մայր բու հում։

Ն րա ա ռա ջին դա սա խո սութ յու նը մեր երկ րում նույն պես 
ԵՊԲՀ-ում էր՝ 2016 թվա կա նի մա յի սին՝ « Շո շա փե լի քի ըն կա լու-
մը. ինչ պես ենք զգում ջեր մաս տի ճանն ու ճնշու մը» խո րագ րով:

Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նի հե տա զո տութ յուն նե րը թույլ տվե-
ցին բու ժել մի շարք խան գա րումն եր, օ րի նակ, քրո նիկ ցա վի 
հետ կապ ված հի վան դութ յուն նե րը:

Անդ րա դառ նա լով  Հա յաս տան այ ցի նպա տակ նե րին՝ Ար դեմ 
 Պա տա պուտ յա նը շեշ տեց. «Ես այս տեղ եմ՝ ա ռա վել խո րաց-
նե լու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հայ գիտ նա կան նե րի և  ե րի տա-
սարդ ու սա նող նե րի հետ»։

 Կենտ րո նում շրջայ ցից հե տո հա յազ գի նյար դա կեն սա բա-
նը ԵՊԲՀ նիս տե րի դահ լի ճում հան դես ե կավ «HOW DO YOU 
FEEL? THE MOLECULES THAT SENSE TOUCH» թե մա յով հան րա յին 
դա սա խո սութ յամբ։

« Շո շա փե լի քի զգա յա րա նը մեր մի ջա վայ րից տե ղե կատ վութ յուն 
է հա վա քում ջեր մաս տի ճա նի, ճնշման, նույ նիսկ քի միա կան նյու-
թե րի մի ջո ցով և  վեր ծա նում է այն մեր ու ղե ղին հաս կա նա լի լեզ-
վով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մո լե կու լա յին մա կար դա կում այն քան էլ լավ 
հաս կաց ված չէ, թե ինչ պես ենք մենք շո շա փում մեր մի ջա վայ րը»,-
դա սա խո սութ յան ըն թաց քում ա սաց Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը՝ հա-
վե լե լով, որ շո շա փե լի քի զգա յա րանն օժտ ված է զար մա նա լի յու րա-
հատ կութ յամբ:

Աշ խար հահռ չակ գիտ նա կանն անդ րա դար ձավ քրո նիկ ցա վի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, PIEZO 1 և PIEZO 2 մո լե կուլ նե րին, 
դրանց դե րին, ինչ պես նաև նեյ րո պա թիկ ցա վը կան խե լու անհ րա-
ժեշ տութ յանն ու հնա րա վո րութ յա նը։

Եզ րա փա կե լով դա սա խո սութ յու նը՝ Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը 
ներ կա նե րին պատ մեց  Նո բել յան մրցա նա կին ար ժա նա նա լու 
լուրն ի մա նա լու զվար ճա լի պատ մութ յու նը։ «Երբ  Նո բել յան հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամն ե րը ո րո շե ցին կապ հաս տա տել ինձ հետ, 
 Կա լի ֆոռ նիա յում գի շեր վա ժա մը 2-ն  էր, և  ես ան հա սա նե լի էի զան-
գե րի ու նա մակ նե րի հա մար, այդ պատ ճա ռով նրանք գտել էին իմ 
94-ամ յա հոր հե ռա խո սա հա մա րը և  կապ վել նրա հետ։ Սկզ բում 
հայ րի կիս այն քան էլ դուր չէր ե կել այդ ժա մին զանգ ստա նա լու 
փաս տը, սա կայն հե տա գա յում, հաս կա նա լով, թե ինչ է կա տար-
վում, նա, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինձ հոր դո րեց ու շադ րութ յուն դարձ նել 
հե ռա խո սիս ու ղարկ ված ձայ նա յին հա ղոր դագ րութ յուն նե րին», - 
ժպի տով ան կեղ ծա ցավ նյար դա կեն սա բա նը։

Ն րա խոս քով՝ այս պատ մութ յու նը ոչ այն քան իր և  իր գոր ծըն-
կեր նե րի մա սին է, որ քան այն փաս տի, որ ին քը հայ կա կան ար-
մատ ներ ու նի։ «Ես շատ հպարտ եմ դրա նով։  Հու սով եմ, որ սա 
ոգ ևո րիչ օ րի նակ կլի նի այս տեղ հա վաք ված ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան նե րի հա մար։ Ի րա կա նում ա մեն ինչ հնա րա վոր է, քա նի որ, 
ե թե դա պա տա հեց ինձ հետ, ա պա դա կա րող է պա տա հել նաև 
ձեզ հետ»,-դա սա խո սութ յունն ամ փո փեց Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը՝ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով բժշկա կան բու հի ցու ցա բե րած ջերմ 
ըն դու նե լութ յան հա մար։

 Դա սա խո սութ յան ա վար տին նա պա տաս խա նեց նաև գիտ նա-
կան նե րին և  ա պա գա բժիշկ նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին։

Եր ևա նում անց կաց վող « Գի տութ յան և  գոր ծա րա րութ յան օ րեր» 
մի ջո ցառ ման շրջա նա կում, բա ցի  Նո բել յան մրցա նա կակ րից, 
ե լույթ նե րով հան դես ե կան նաև այն պի սի հայտ նի հա յազ գի գիտ-
նա կան ներ և  գոր ծա րար ներ, ինչ պի սիք են  Ռու սա կան տնտե սա-
գի տութ յան դպրո ցի ռեկ տոր  Ռու բեն Ե նի կո լո պո վը, Ա բու  Դա բիի 
Ն յու  Յոր քի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր  Գեոր գի  Դեր լուգ յա նը, 
 Կա նար յան կղզի նե րի աստ ղա ֆի զի կա յի ինս տի տու տի պրո ֆե սոր, 
STARMUS փա ռա տո նի հիմն ա դիր  Գա րիկ Իս րա յել յա նը, Krisp ըն-
կե րութ յան հա մա հիմն ա դիր և տ նօ րեն  Դա վիթ  Բաղ դա սար յա նը։

Իրադարձություն



« Վե րա դարձ» ծրագ րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ-ում վե րա նո րո գու մից և  ար-
դիա կա նա ցու մից հե տո վե րա բաց վեց լա բո րա տոր մաս նա շեն քում տե-
ղա կայ ված 6-րդ լ սա րա նը, որն այ սու հետ կկրի ԵՊԲՀ ախ տա բա նա կան 
ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի նախ կին վա րիչ, 
պրո ֆե սոր  Նել լի  Խոս տիկ յա նի ա նու նը:  Գի տա կան խորհր դի հան դի-
սա վոր նիս տը խորհր դան շա կան էր. այն հրա վիր ված էր պրո ֆե սոր Ն. 
 Խոս տիկ յա նի ծննդյան օ րը, նվիր ված` նրա հի շա տա կին:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան  Նել լի 
 Խոս տիկ յա նի ըն տա նի քի մի ջոց նե րով վե րա նո րոգ ված և  նո րա գույն տեխ-
նի կա յով հա գե ցած դահ լի ճում անց կաց նել մի ջո ցա ռումն եր, նիս տեր, 
հան դի պումն եր:

Ազ դա րա րե լով գի տա կան խորհր դի մեկ նար կի մա սին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ հա մալ սա րա նում վե րա կանգն վում է բնա-
կա նոն կյան քը։  

 Նա ընդգ ծեց, որ հա մալ սա րա նի որ դեգ րած « Վե րա դարձ» ծրա գի րը 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում բժշկա գի տութ յան նվիր յալ նե րին յու րա հա-
տուկ ձևով «վե րա դառ նալ» հա մալ սա րան։

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վա րը ներ կա նե րին դի մեց խնդրան քով` կոչ 
ա նե լով ծրագ րի վե րա բեր յալ երբ ևէ չու նե նալ ձևա կան և  պար տադր ված 
մո տե ցումն եր` գնա հա տե լով նվիր յալ նե րի սե րունդ ներ կրթե լու, մաս նա-
գի տութ յուն զար գաց նե լու կար ևո րա գույն ներդ րու մը:

« Նել լի  Գուր գե նի  Խոս տիկ յանն իր ժա մա նակ նե րի ան փո խա րի նե-
լի անձ նա վո րութ յուն է, ո րը կա րո ղա ցավ այս ծանր ո լոր տում հա մախմ-
բել մաս նա գետ նե րի, ա պա հո վել զար գա ցում:   Բա ցա ռիկ գիտ նա կան և 
 մաս նա գետ, խստա պա հանջ և  մարդ կա յին»,-ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը` 
պրո ֆե սոր  Խոս տիկ յա նին բնո րո շե լով որ պես հա մալ սա րա նի նվիր յալ, 
ո րը ե րի տա սարդ սերն դի շատ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի սո վո րեց րել է ծա նո-
թա նալ բժշկա գի տութ յան հա մաշ խար հա յին մո տե ցումն ե րին։ 

« Նել լի  Գուր գե նով ան, խո րա պես գի տակ ցե լով իր պրո ֆե սիո նալ տե ղը 
և  դե րը, եր բեք այն ի ցույց չէր դնում` շա րու նա կե լով իր մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման ու ղին»,-նկա տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը` ա պա գա բժիշկ նե րին 
մաղ թե լով բարձր պա հել նվիր յալ նե րի պա տիվ ու շա րու նա կել նրանց 
պայ ծառ ու ղին։

 Բու հի ղե կա վա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րեց բո լոր այն ծրագ րե րը, ո րոնք 
վեր ջին տա րին կյան քի են կոչ վել հա մալ սա րա նա կան մեծ թի մի ջան քե-
րով։ 

 Նա խո սեց ոչ միայն ձեռք բե րումն ե րի, այլև մար տահ րա վեր նե րի մա-
սին` հայտ նե լով, որ բու հում վեր ջին մի քա նի ամս վա քննարկ ման արդ-
յուն քում մեկ նար կել է մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցը, 

ո րը պա հան ջում է բա րե փո խումն ե րին ուղղ ված եր կա րատև աշ խա տանք՝ նշե լով 
որ կար ևոր այս գոր ծում ա նե լիք ներ ու նեն ինչ պես աշ խա տա կից նե րը, այն պես էլ 
ու սա նող նե րը։

 Ներ կա նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին ա միս ներ ա ռաջ կյան քից հե ռա ցած 
ան վա նի բժիշկ, պրո ֆե սոր  Հով հան նես  Սա րու խան յա նի հի շա տա կը: 

Ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի դա-
սա խոս, դո ցենտ  Նաի րա  Կա րալ յա նը ներ կա յաց րեց պրո ֆե սոր  Խոս տիկ յա նի 
ան ցած ու ղին, անդ րա դար ձավ եր կա րամ յա ղե կա վա րի կեր պա րին՝ որ պես հայ 
մարդ, գիտ նա կան, կազ մա կեր պիչ, մայր, ու սու ցիչ։ 

 Նել լի  Խոս տիկ յա նը կյան քից հե ռա ցավ 2020 թվա կա նի վեր ջին՝ ա նա վարտ 
թող նե լով կար ևոր այն ա ռա քե լութ յու նը, որն ար դեն վեց տաս նամ յակ կա տա րում 
էր մեծ նվի րու մով: Ն րա ա նու նը սեր տո րեն կապ ված է մեր երկ րում պա թա նա տո-
միա կան ծա ռա յութ յան կա յաց ման և  զար գաց ման հետ:  

ԵՊԲՀ ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո-
նում նա աշ խա տում էր 1965 թվա կա նից, իսկ 2006 թվա կա նից մինչև կյան քի վեր-
ջը ղե կա վա րում էր այն: Ն րա ղե կա վա րած ամ բիո նում իր հետ կապ ված հի շո ղութ-
յուն նե րը բազ մա թիվ են ու շատ ջերմ: Աշ խա տա կից նե րի խոս քով՝ յու րա քանչ յու րի, 
որ պես մաս նա գետ կա յաց ման գոր ծում, նա իր մեծ ներդ րումն ու նի. ծնո ղի նման 
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հո գա տար էր, նրբան կատ և  ու շա դիր, ա մեն մե կի հան դեպ յու րա հա տուկ 
վե րա բեր մունք ու մո տե ցում ու ներ:

Կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րի գնա հատ մամբ՝ լի նե լով բարձ րա կարգ մաս-
նա գետ, հան րա պե տութ յան գլխա վոր ախ տա բան՝ միա ժա մա նակ 
շատ հա մեստ էր ու զուսպ, չէր սի րում իր մա սին խո սել, կիս վում էր իր 
փոր ձով ու գի տե լիք նե րով:  Լի էր նոր մտահ ղա ցումն ե րով, կար դում և 
 հե տաքրքր վում էր գի տա կան նո րութ յուն նե րով:   

ԱՄՆ կեն սագ րա կան ինս տի տու տի կող մից  Նել լի  Խոս տիկ յա նը ճա-
նաչ վել է « Տար վա կին» և « Տար վա կին մաս նա գետ»:  Պարգ ևատր վել է 
ԵՊԲՀ, ԱՄՆ-ի՝ « Նոր հա զա րամ յա կի պատ վո» ոս կե մե դալ նե րով: Եր-
կար տա րի ներ զբա ղեց րել է ՀՀ ԱՆ գլխա վոր պա թա նա տո մի պաշ տո նը: 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գում եր կա րատև, ան բա սիր աշ խա տան-
քի, բժշկա գի տութ յան զար գաց ման և  կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում 
ներդ րած գնա հա տե լի ա վան դի, մաս նա գի տա կան բարձր պատ րաստ-
վա ծութ յան և  պա տաս խա նատ վութ յան հա մար ՀՀ ԱՆ գլխա վոր պա թա-
նա տոմ  Նել լի  Խոս տիկ յա նը ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից 2015 և 2017թթ. պարգ ևատր վել է պատ վոգ րե րով: Պ րո ֆե սո րը հե-
ղի նակ էր մի շարք ու սումն ա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի: 2016 թվա կա նի 
վեր ջին լույս է տե սել նրա հե ղի նա կած «Կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա» դա-
սա գիր քը:

Այ նու հետև ցու ցադր վեց  Նել լի  Խոս տիկ յա նի մաս նակ ցութ յամբ 2020 
թվա կա նին նկա րա հան ված տե սաու ղերձ, որ տեղ պրո ֆե սո րը բու հի 100-
ամ յա հո բել յա նի առ թիվ շնոր հա վո րա կան խոսք էր հղում և  մաղ թում մի-
ջազ գա յին հա ջո ղութ յուն ներ։ 

 Հի շա տա կի խոս քեր հնչեց րին գոր ծըն կեր նե րը։  Հ յուս վա ծա բա նութ յան 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նը ջեր մո րեն հի շեց գոր ծըն կե-
րու հուն` ընդգ ծե լով, որ նա մշտա պես հպար տա ցել է իր որ դի նե րով։ 

Ն րան բնո րո շեց՝ որ պես գեր պա տաս խա նա տու, պար տա ճա նաչ անձ-
նա վո րութ յուն։ 

Ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո-
նի պրո ֆե սոր Լ ևոն Մկրտչ յա նը նույն պես անդ րա դար ձավ իր ամ բիո-
նակ ցի կա տա րած գի տա կան աշ խա տանք նե րի կար ևո րութ յա նը, ան ցած 
մաս նա գի տա կան ճա նա պար հին։ 

Ըն տա նի քի ան դամն ե րը` որ դի նե րը, ևս  կիս վե ցին հու շե րով՝ շնոր հա-
կա լութ յուն հայտ նե լով ԵՊԲՀ-ին ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յան հա մար։ 

« Հե րա ցի 100» հիմն ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ, 
«Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա կան բա ժան մուն քի վա րիչ 
Ար մեն Ա վո յա նը նշեց, որ այ սօ րը իր հա մար հպար տութ յան, եր ջան կութ-
յան և, ի հար կե, տխրութ յան ա ռիթ է։ 

Ն րա գնա հատ մամբ` իր մայրն ու ներ ե րեք հիմն ա կան սկզբունք. ի մաստ 
և  ա ռա քե լութ յուն, ըն տա նիք և  աշ խա տանք, վեր ջի նը բա ժան վում էր եր կու 
մա սի՝ կրթութ յուն և  գի տութ յուն։ 

Ա վագ որ դու` PicsArt ըն կե րութ յան հա մա հիմն ա դիր և գլ խա վոր գոր ծա-
դիր տնօ րեն  Հով հան նես Ա վո յա նի խոս քով` մայ րը ծայ րա հեղ ազ նիվ անձ-
նա վո րութ յուն էր և  ու ներ ծայ րա հեղ մո տե ցումն եր ա մեն հար ցում։ 

«Դժ վար է գտնել մարդ, ո րը եր բեք չէր դա վա ճա նում իր ներ քին 
սկզբունք նե րին։  Ծայ րա հեղ էր և՛ աշ խա տան քում, և՛ աշ խա տան քից դուրս: 
Ն վիր ված էր ըն տա նի քին, հա րա զատ նե րին, կա պող օ ղակ էր բո լո րիս հա-
մար»,- նշեց  Հով հան նես Ա վո յա նը։ 

Ժ պի տով հի շեց, որ ծնված օր վա նից կապ ված է ե ղել ամ բիո նին: Առ այ-
սօր չի մո ռա նում ամ բիո նի այն ցու ցան մուշ նե րը, ո րոն ցից վա խե ցել է փոքր 
տա րի քում։ 

 Խոս տո վա նեց, որ մայ րի կի սահ մա նած նշա ձո ղը շատ բարձր էր, և  հենց 
այդ չա փա նիշ նե րին հաս նե լու ձգտումն ի րեն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել 
կյան քում հաս նել հա ջո ղութ յան։ 

 Հան դի սա վոր նիստն ու ներ նաև հա գե ցած աշ խա տան քա յին մաս։ 
 Ներ կա յաց վե ցին գի տա կան խորհր դի նոր ան դամն ե րը, հաս տատ վե ցին 
կա նո նա կար գեր, ինչ պես նաև շնորհ վե ցին գի տա կան կո չումն եր։ 

Ա ռա ջի կա յում գի տա կան խորհր դի նիս տե րը բժշկա կան բու հում հա ճա-
խա կի են դառ նա լու՝ օ րա կար գա յին հար ցե րի քննարկ ման և  հաս տատ ման 
նպա տա կով։ 

 Մի ջո ցառ ման երկ րորդ հատ վա ծը ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի 
լսումն ե րով, մաս նա գի տա կան զե կու ցումն ե րով էր հա րուստ:

Իրադարձություն



Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան 
ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանը, որը Երևանում է 
առևտրի, տնտեuական, տեխնոլոգիաների, գիտության, կրթության և 
մշակույթի բնագավառներում համագործակցության հայ-հնդկական 
միջկառավարական հանձնաժողովի 8-րդ նիստին մասնակցելու 
նպատակով, Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և 
լիազոր դեսպան Կիշան Դան Դեվալը, ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը, դեսպանատան, 
դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչներ այսօր 
այցելեցին ԵՊԲՀ։
«Համալսարանը վերջին տարիներին միջազգային 

գործընթացներում գերազանցում է սպասելիքները։ Այսօր բժշկական 
բուհում 33 երկրից 2000 ուսանող է բժշկական կրթություն ստանում։ 
Նրանց մեծ մասը Հնդկաստանից է։ Յուրաքանչյուր ուսանող 

անհատականություն է և կարևոր է մեզ համար», - հարգարժան 
հյուրերին ողջունելով` ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը 
շնորհակալություն հայտնեց դեսպան Կիշան Դան Դեվալին 
փոխադարձ վստահության վրա հիմնված համագործակցության 
համար։
Նա նշեց, որ հայ-հնդկական հարաբերությունները 

բժշկագիտության ոլորտում 35 տարվա պատմություն ունեն։ 
Անդրադառնալով վերջին տարիներին կորոնավիրուսային 
համավարակի դեմ պայքարին, ռեկտորը շեշտեց, որ շատ հնդիկ 
ուսանողներ ցույց տվեցին, որ պետք եղած դեպքում նրանք ոչ 
միայն սովորողներ են, այլև պատրաստված բժիշկներ։
Ռեկտորը շեշտեց, որ դեսպանի հետ համագործակցությունը եղել 

է սերտ, ուսանողներն էլ իրենց հերթին ինքնակազմակերպման 
բարձր մոտեցում են ցուցաբերել։
Արմեն Մուրադյանի գնահատմամբ` գործակցության 

հաջողված փորձը վկայում է այն մասին, որ բժշկությունը չունի 
սահմաններ, ազգություն և կրոնական դավանանք։ Բժշկական 

կրթության տրամադրման առանցքում է բարձր աստիճանի 
մարդասերների պատրաստումը: Կարևորելով միջազգային 

ԵՊԲՀ-Ն ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈւՄ ԱՄԵՆԱԼԱՎ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՑ Է․ 

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻԱՐՏԱՔԻՆԳՈՐԾԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆԱՐԵՎՄՏՅԱՆ

ՈւՂՂՈւԹՅԱՆՔԱՐՏՈւՂԱՐ
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փոխհարաբերությունները` բուհը հետամուտ է լինում 
շրջանավարտների կարիերայի հետագծի ուսումնասիրմանը։
«Մեր օտարերկրացի 8000 շրջանավարտ այսօր 

մասնագիտական գործունեություն է ծավալում աշխարհի 40 
երկրում»,- փաստեց բուհի ղեկավարը` հավելելով, որ բժշկական 
համալսարանում հնդիկ ուսանողները երգում են Կոմիտաս, 
արտասանում Չարենց` այդ կերպ լինելով հայ հարուստ 
մշակութային ժառանգության կրողն ու տարածողը աշխարհում:
«Իմ այցը Հայաստան ամբողջական չէր լինի, եթե չայցելեի 

բժշկական համալսարան: Տարածաշրջանում ձեր բուհն 
ամենալավ բժշկական հաստատություններից է»,- իր կարծիքով 
կիսվեց Սանջայ Վերմանը` հավելելով, որ ծանոթանալով 
պրոֆեսոր Մուրադյանի կենսագրությանը տպավորված է նրա 
անցած մասնագիտական ճանապարհով:
Արվեստի, գրականության և մշակույթի նոր փոքր կենտրոն 

ԵՊԲՀ-ում. այսպես բնութագրեցին համալսարանականները 
բժշկական բուհում այսօր բացված լսարանը, որը կկրի 
Հնդկաստանի ազգային առաջնորդ, անվանի պետական, 
քաղաքական, ազգային-ազատագրական գործիչ Մահաթմա 
Գանդիի անունը: Նորաբաց լսարանը վերանորոգվել է 
Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատան ֆինանսական 
աջակցությամբ:
Միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով 

պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանի փոխանցմամբ` լսարանը 
կունենա գրադարան` բժշկական և գեղարվեստական 
գրականությամբ հագեցած:
Այստեղ հայ և օտարերկրացի ապագա բժիշկները դասեր, 

հանդիպումներ անցկացնելու, քննություններ հանձնելու 
հնարավորություն կունենան: Առաջին միջոցառումը բուհի 
նոր լսարանում հենց այսօր կազմակերպվեց: Կարիերայի 
կենտրոնի կողմից շուրջ երեք տարի է Հնդկաստանի 
ներկայիս դեսպանի գործուն աջակցությամբ օտարերկրացի 
ուսանողների համար կազմակերպվում են տրոպիկական 
հիվանդություններին նվիրված դասընթացներ` Ինֆեկցիոն 
հիվանդությունների ամբիոնի 4 դասախոսի` վարիչ Վիգեն 
Ասոյանի գլխավորությամբ:
Դասընթացի այս տարվա մասնակիցներին տրվեցին 

ավարտական հավաստագրեր Արմեն Մուրադյանի և Սանջայ 
Վերմանի կողմից: Դասընթացները մեծ հետաքրքրություն 
են առաջացրել` ներգրավելով օտարերկրացի ապագա 
բժիշկներ տարբեր երկրներից:

Իրադարձություն



«Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ
նադ րա մի գի տա կան խորհր դի հրա վիր ված նիս տի օ րա կար գում էր մրցու թա յին 
ըն թա ցա կար գե րով ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի և պ րո ֆե սոր նե րի պաշ տոն նե րի հա
մալր ման հար ցը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ազ դա րա րե լով նիս տի մեկ նար կի մա սին, 
ընդգ ծեց՝ որ դեգ րե լով մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման կար ևոր ճա նա պար
հը մեկ դար յա կրթա կան հաս տա տութ յու նում հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված 
տևա կան դա դա րից հե տո ոչ առ ցանց հան դի պում ե րը լի նե լու են ա ռա վել հա ճա
խա կի և  շա րու նա կա կան։  Գի տա կան քար տու ղար  Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը ներ կա յաց
րեց ամ բիո նի վա րիչ նե րի թեկ նա ծու նե րին։  Թեկ նա ծու նե րը հա ջոր դա բար ներ կա
յաց րին ի րենց ղե կա վա րած հա մալ սա րա նա կան ստո րա բա ժա նում ե րի կող մից 
կա տար ված հիմ ա կան աշ խա տանք նե րը, հե տա գա ծրագ րե րը, զար գաց ման 
տես լա կան նե րը։  Հան գա մա նա լից անդ րա դարձ կա տար վեց ինչ պես գի տա կան, 
այն պես էլ կլի նի կա կան, ու սում ա մե թո դա կան ուղ ղութ յու նե րով ի րա կա նաց վող 
աշ խա տան քի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին։  Խոս վեց նաև այն նոր ծա ռա յութ յուն նե
րի մա սին, ո րոնք ներդր վել են կլի նի կա կան ամ բիոն նե րում, ինչ պես նաև ա րագ 
զար գա ցող մաս նա գի տութ յուն նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան ա ճի մա սին։ 
Ին տե րակ տիվ քննարկ ման մի ջո ցով գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րը մի շարք 
հար ցեր հղե ցին, տրվե ցին պար զա բա նում եր։

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վա րը հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ րեց ամ բիոն նե րում 
աշ խա տա կից նե րի օ տար լե զու նե րի ի մա ցութ յան բարձ մա կար դա կին, ին չը ևս 
 հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր նա խադր յալ է։ Անց կաց վեց ման կա
բու ժութ յան թիվ 1, ման կա բու ժութ յան թիվ 2, ներ քին հի վան դութ յուն նե րի (պրո
պեդև տի կա յի), կո լոպ րոկ տո լո գիա յի, նոր մալ ա նա տո միա յի, հի գիե նա յի և  է կո լո
գիա յի, կլի նի կա կան ա լեր գո լո գիա յի ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի ընտ րութ յուն:

 Յոթ ամ բիո նի վա րիչ նե րը` հա մա ձայն գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի քվեար
կութ յան արդ յունք նե րի, վե րընտր վե ցին ի րենց պաշ տոն նե րում:  Գի տա կան խորհր
դի նիս տում պրո ֆե սո րի պաշ տո նում ընտր վեց մրցույ թին դի մած 7 հա մալ սա րա
նա կան:  Ման կա բու ժա կան ամ բիոն նե րի վե րընտր ված վա րիչ նե րին, ինչ պես նաև 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժիշկ, դա սա խոս Հ ռիփ սի մե 
Ապ րես յա նին հանձ նա րար վեց հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց
նել հա մալ սա րա նա կան « Ման կա բու ժութ յան դպրո ցի» ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ։ 
 Քայլն ուղղ ված է ա ռա ջին հեր թին հան րա պե տութ յու նում ո րակ յալ ման կա բույժ նե
րի պատ րաստ մա նը, մաս նա գետ նե րի գի տե լիք նե րի հա մալր մա նը։

Մր ցու թա յին ըն թա ցա կար գե րով ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի և պ րո ֆե սոր նե րի 
պաշ տոն նե րի հա մալր ման նպա տա կով հա գե ցած օ րա կար գով գի տա կան խորհր
դի հեր թա կան նիստ գու մար վեց ԵՊԲՀում նաև հա ջորդ օ րը:

Ամ բիո նի վա րիչ նե րի թեկ նա ծու նե րը ներ կա յաց րին նա խորդ հինգ տա րի նե րին 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը, ու սում ա մե թո դա կան գոր ծու նեութ յու նը, հա մալ
սա րա նա կան ստո րա բա ժա նում ե րի հե տա գա զար գաց ման ու ղի նե րը և  ա նե լիք
նե րը։

Անդ րա դարձ կա տար վեց ներդր ված կրթա կան ծրագ րե րին, տպագր ված դա
սագր քե րին, գի տա կան հոդ ված նե րին և  հե տա զո տա կան ուղ ղութ յուն նե րին։

Ըն տա նե կան բժշկութ յան, ֆթի զիատ րիա յի, ման կա բար ձութ յան և 
 գի նե կո լո գիա յի թիվ 1, ակ նա բու ժութ յան, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի, ֆար
մա ցիա յի, դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիոն նե րի վա րիչ ներ ընտր վե ցին 
գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի քվեար կութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա: 

Պ րո ֆե սո րի պաշ տո նի հա մար մրցույ թին դի մած 7 թեկ նա ծու նե րից` հա մա ձայն 
քվեար կութ յան ընտր վեց 5ը: 

 Նիստն ու նե ցավ նաև հան դի սա վոր մաս:  Մեծ ա վան դի, բա րե խիղճ, անմ ա
ցորդ և  եր կա րամ յա աշ խա տան քի հա մար բժշկա կան մեկ դար յա բու հի « Հե րա ցի» 
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ոս կե հու շա մե դա լով պարգ ևատր վեց նախ կին աշ խա տա կից  Ֆե լիքս Աս քա նա-
զի  Կա րա պետ յա նը: 80-ամ յա կի և  պարգ ևատր ման առ թիվ հո բել յա րը շնոր հա-
կա լա կան խոսք հղեց.

«Բժշ կա կան հա մալ սա րանն իմ մայր բուհն է, գրե թե 35 տա րի աշ խա տել եմ 
այս տեղ»։ ԵՊԲՀ ռեկ տո րը, հի շե լով և շ նոր հա վո րե լով դա սա խո սին, ընդգ ծեց, 
որ բժշկա գի տութ յան ո լոր տում ե րախ տա գի տութ յունն ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի։  Բու հում ա պա գա բժիշկ նե րին ու սու ցա նում են ե րի տա սարդ նե րի 
մեջ լա վը սեր մա նե լու և  ա վե լի լա վը տես նե լու ձգտմամբ:

 Բու հի ղե կա վա րը անդ րա դար ձավ նաև ստո մա տո լո գիա յի զար գաց ման թե-
մա յին, նշե լով, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը ստո մա տո լո գիա կան մեծ կենտ-
րոն ստեղ ծե լու ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում:   Նա խա տես վող 
կա ռույ ցը կկենտ րո նաց նի հա մալ սա րա նա կան ստո մա տո լո գիա կան բո լոր ծա-
ռա յութ յուն նե րը մեկ տե ղում: 

 Զե կուց վող հար ցե րից էր ԵՊԲՀ ար տա քին կա պե րի զար գաց ման և 
 մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յա նը 2022-2028թթ. ըն թաց քում` 2017-2023թթ. մի-
ջազ գայ նաց ման քա ղա քա կա նութ յան լրամ շակ ման հի ման վրա ծրա գի րը, ո րը 
ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը։

Ծ րա գի րը հաս տատ վեց գի տա կան խորհր դի կող մից։ 
Ն շենք, որ ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի հեր թա կան նիս տե րի հան րա գու մա րում 

մրցու թա յին ըն թա ցա կար գե րով 14 ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի և 12 պրո ֆե սոր նե րի 
պաշ տոն ներ հա մալր վե ցին:

 Ա պա գա բժիշ կը գիտ խորհր դի նիս տում պարգ ևատր վեց 
«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով

ԵՊԲՀ-ում գի տա կան խորհր դի նիս տում նախ քան օ րա կար գին անց նե-
լը կա տա րած սխրա գոր ծութ յուն նե րի, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան գոր ծում 
ծա ռա յո ղա կան պարտ քը կա տա րե լու հա մար Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հի հրա մա նագ րով «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով պարգ ևատր վեց 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նող  Տիգ րան Ա րա րա տի 
 Նա զան յա նը:

Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան պարգ ևի ար ժա նա ցած ա պա գա 
բժիշ կը 2020 թվա կա նին զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն էր անց նում  Ջաբ րա յի լում: 
 Գի տա կան խորհր դի նիս տին ներ կա նրա հրա մա նա տա րը` գնդա պետ Արտ յոմ 
 Պո ղոս յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յա նը, պրո ֆե սո-
րա դա սա խո սա կան կազ մին նման ու սա նող ներ, կուր սանտ ներ պատ րաս տե լու 
և  հայ րե նի քին անձն վի րա բար ա ջակ ցե լու հա մար:

«Իմ են թա կա զին վո րը` սանհ րա հան գիչ  Տիգ րան  Նա զան յա նը մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ա պա հո վել է 70-ից ա վե լի վի րա վոր զին ծա ռա-
յո ղի բու ժօգ նութ յուն, տասն յա կից ա վե լի զո հե րի դիեր է կա րո ղա ցել տար հա-
նել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դաշ տից:  Պա տիվ է նման զին ծա ռա յո ղի 
հետ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նակ ցե լը: Շ նոր հա կալ եմ պա րոն 
 Մու րադ յան, սա ա ռիթ է ա սե լու, որ այս հան րակր թա կան օ ջա խի պա տե րից 
դուրս ե կող բժիշկ ներն ազ գին, բա նա կին պի տա նի մար դիկ են: Որ պես հրա մա-
նա տար եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նում պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին 
այս պի սի ու սա նող նե րով և  կուր սանտ նե րով բա նա կի շար քե րը հա մալ րե լու հա-
մար, ո րոնք ի րենց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը չեն խնա յում հա նուն հայ րե նի քի»,-
նշեց Արտ յոմ  Պո ղոս յա նը` փո խան ցե լով իր մարդ կա յին և  մաս նա գի տա կան 
շնոր հա կա լութ յու նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ մեծ պա տիվ է բժշկա կան բու հի 
հա մար նման ու սա նող ու նե նա լը. « Տիգ րա նի ծնող նե րը՝ մեր գոր ծըն կեր նե րը՝ 
Ա րա րատ  Նա զան յա նը ու իր տի կի նը, ու սա նո ղա կան տա րի նե րից սպի տակ բա-
նա կի մար տա կան ըն կեր ներ են ե ղել, իսկ այ սօր այս պի սի զա վակ են տվել մեր 
ժո ղովր դին, որ «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լի ար ժա նա ցավ՝ փրկե լով տասն յակ 
կյան քեր:  Կեց ցե՛ք»:

Գիտություն



Բժշ կա կան բու հում կա յա ցավ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և  էն դոս կո պիա յի գի տա ժո-
ղով, ո րին մաս նակ ցում էին գաստ րոէն տե րո լոգ ներ, էն դոս կո պիստ ներ, թե րապևտ-
ներ, ըն տա նե կան բժիշկ ներ, վի րա բույժ ներ, ու ռուց քա բան ներ, ճա ռա գայ թա բան ներ։

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը, հան դես գա լով բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ա նու նից, փո խան ցեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ող ջույ նը, 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց կազ մա կեր պիչ նե րին՝ բա րի աշ խա տան քա յին շա բաթ 
մաղ թե լով:

«« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բա զա յի հի ման վրա ծա վալ վող 
այս հա մա տեղ «գաստ րո-էն դո-հե պա տո» գոր ծու նեութ յու նը մեզ հա մար շատ ող ջու-
նե լի է, և բժշ կա կան հա մալ սա րա նը բա վա կա նին մեծ ջան քեր և  ֆի նան սա կան ռե-
սուրս ներ է տրա մադ րում այս ուղ ղութ յու նը զար գաց նե լու հա մար: Ուղ ղութ յու նը բա-
վա կա նին հե տաքր քիր է, և  ես չէ, որ ձեզ՝ մաս նա գետ նե րիդ պետք է ա սեմ, որ լուրջ 
հայտ նա գոր ծութ յուն ներ են ար վել այս դաշ տում:  Շուրջ 3 նո բել յան մրցա նա կի ար-

ժա նա ցած հե տա զո տութ յուն ներ ձեր ո լոր տից են, օ րի նակ՝ ստա մոք սի և  ա ղի նե րի 
խո ցին վե րա բե րող:  Բո լորս հի շում ենք, որ 2016 թվա կա նին հե լի կո բակ տեր պի լո րիի 
հայտ նա բե րո ղը մեզ հետ էր՝  Հա յաս տա նում, և  կիս վեց այն ճա նա պար հով և  ու ղիով, 
ո րով ան ցել է և  հայտ նա բե րել հե լի կո բակ տեր պի լո րին: Կ ցան կա նամ, որ դուք կա-
րո ղա նաք թի րա խա յին աշ խա տա ժո ղով ու նե նալ և  կիս վել ձեր մտքե րով»,-ընդգ ծեց 
բու հի պրո ռեկ տո րը:

 Գաստ րոէն տե րո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ  Մա նիկ 
 Գե միլ յա նը, ներ կա նե րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով մաս նակ ցութ յան հա մար, 
ու րա խութ յամբ նշեց, որ գաստ րոէն տե րո լո գիան  այ սօր ա մե նաա րագ, դի նա միկ 
զար գա ցող ո լորտ նե րից է: «Էն դոս կո պիան մեր երկ րում հա մար վում է ա ռան ձին 
մաս նա գի տութ յուն:  Սա կայն, լի նե լով ա ռան ձին մաս նա գետ ներ, էն դոս կո պիստ նե րը 
և  գաստ րոէն տե րո լոգ նե րը չեն կա րող ա ռանց ի րար աշ խա տել:  Շատ կար ևոր է, որ 
թի մա յին աշ խա տան քը լի նի մեր հիմն ա կան շար ժիչ ու ժը: Այ սօր վա գի տա ժո ղո վը, 
թերևս, այս ա ռու մով ա ռա ջինն է՝ հու սանք, որ այն հե տա գա յում կդառ նա շա րու նա-
կա կան: Այ սօր հենց այդ գա ղա փա րի ներ քո  փոր ձել  ենք ներ կա յաց նել  նոր մե թոդ-

ներ, ո րոնք աշ խար հում ա ռա ջա տար են և  ար դեն հա սա նե լի են  Հա յաս տա նում: 
Կ ներ կա յաց նենք մեր բա ժան մուն քում ե ղած կլի նի կա կան դեպ քե րի օ րի նակ ներ: 
Ա սենք՝ ինչ պես կա րե լի է օգ տա գոր ծե լով մի ջազ գա յին ա պա ցու ցո ղա կան ու ղե-
ցույ ցե րը  և  նո րա գույն  մե թոդ նե րը՝ ո րո շա կի հա ջո ղութ յան հաս նել  պա ցիենտ-
նե րի ախ տո րոշ ման և  հի վան դութ յան վար ման գոր ծըն թա ցում»,-նշեց  Մա նիկ 
 Գե միլ յա նը՝ ներ կա նե րից ակն կա լե լով ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն: 

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա ղես տա մոք սա յին էն դոս կո-
պիա յի ծա ռա յութ յան ղե կա վար  Կա րեն  Մա նուկ յա նը, մաս նա կից նե րի հետ կիս վե-
լով մաս նա գի տա կան փոր ձով, նշեց, որ  բա ժան մուն քին մշտա պես տրվել են հնա-
րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք լիար ժեք օգ տա գործ վում են, և  բա ժան մուն քի ստեղծ ման 
4 տա րի նե րի ըն թաց քում ոչ  մի խո չըն դոտ չի ե ղել: «Կ փոր ձենք ա նել ա վե լին, մի-
ջամ տութ յուն նե րը դարձ նել ա վե լի ըն դար ձակ, պա ցիենտ նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
ախ տո րոշ ման և  բուժ ման տակ տի կա նե րի մեջ ա վե լի լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ ու նե-

նալ: Այ սօր վա զե կու ցու մը ընդ հա նուր առ մամբ էն դոս կո պիա յի բաժ նի զե կու-
ցում է, սա կայն էն դոս կո պիան այ սօր ար դեն չի կա րե լի հա մա րել մեկ մաս նա-
գի տութ յուն կամ մեկ ճյուղ, բազ մա թիվ այլ մե թոդ ներ են ի հայտ ե կել, ո րոնք 
տար բեր ո լորտ նե րի հետ ա սո ցաց վում են»,-հա վե լեց  Կա րեն  Մա նուկ յա նը՝ 
այ նու հետև հան դես ե կավ «Էն դոս կո պիան  Հա յաս տա նում, կապ սու լա յին էն-
դոս կո պիա, 3-րդ  տա րա ծութ յան էն դոս կո պիա, էն դո սո նոգ րա ֆիա» թե մա յով 
զե կույ ցով:

«Ք րո նի կա կան պանկ րեա տի տի ախ տո րո շիչ ալ գո րիթմ և  բու ժա կան մար-
տա վա րութ յու նը. քննար կում կլի նի կա կան դեպ քի օ րի նա կով» զե կույ ցով 
հան դես ե կավ ԵՊԲՀ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և  հե պա տո լո գիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս, « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ-գաստ-
րոէն տե րո լոգ Աս յա  Գաբ րել յա նը:

«Արդ յո՞ք այ րո ցը միշտ ԳԷՌՀ դրսևո րում է» թե մա յով կլի նի կա կան 
դեպ քի օ րի նա կով քննար կում ե ղավ ԵՊԲՀ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և 
 հե պա տո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ, « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի բժիշկ-գաստ րոէն տե րո լոգ Ա րեն  Ներ սիս յա նի կող մից:

« Նեյ րո գաստ րոէն տե րո լո գիա:  Մա նո մետ րիա, իմ պե դանս-pH-մետ րիա» թե-
ման ներ կա յաց րեց « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա ղես տա մոք սա յին էն-
դոս կո պիա յի բա ժան մուն քի բժիշկ-գաստ րոէն տե րո լոգ, էն դոս կո պիստ Աստ ղիկ  Խա լաթ յա նը:

 Զե կու ցումն ե րով հա գե ցած գի տա ժո ղո վում նեղ մաս նա գետ նե րը վստահ են՝ ի րենց գի տե-
լիք նե րով կիս վե լով գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ կնպաս տեն  Հա յաս տա նում այս ո լորտ նե րի շա րու-
նա կա կան զար գաց մա նը:
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Եվ րո պա կան  Միութ յան Է րազ մուս+ 
ծրագ րի SAFEMED (Simulation in Under-
graduate MEDical Education for Improve-
ment of SAFEty and Quality of Patient 
Care) նա խագ ծի շրջա նա կում ԵՊԲՀ 
մաս նա գետ ներն աշ խա տան քա յին հան-
դի պումն եր անց կաց րին Իս պա նիա յի 
 Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա հա մալ-
սա րա նի և Ի տա լիա յի  Կա տա նիա յի հա-
մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։  

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը, մի ջազ գա-
յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի պետ, 

SAFEMED նա խագ ծի հա մա կար գող Ան նա  Ղա զար յա նը, կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ-
րո նի ղե կա վար, նա խագ ծի ո րա կի ա պա հով ման հանձ նա ժո ղո վի ԵՊԲՀ ներ կա յա ցու ցիչ Ա րամ  Հայ րա պետ յանն 
ապ րիլ և  մա յիս ա միս նե րին կա տար ված այ ցե րի ըն թաց քում ծա նո թա ցան բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում եվ րո-
պա կան գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի ա ռա ջա տար փոր ձին։

 Գոր ծու ղու մից հե տո բու հի դա սա խոս ներն ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րին ներ կա յաց րին OSCE (Objective 
Structure Clinical Examination) քննութ յուն նե րի անց կաց ման և  բա րե լավ ման նպա տա կով մի ջազ գա յին չա փա նիշ-
նե րին հա մա պա տաս խա նեց ման ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԱՅՑԵՐ՝ԻՍՊԱՆԻԱՅԻԵՎ

ԻՏԱԼԻԱՅԻԳՈՐԾԸՆԿԵՐԲՈւՀԵՐ

ԵՊԲՀ ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, կրթա կան ծրագ րե րի 
բաժ նի պետ Ա րամ  Վիկ տո րի  Բայ կո վը Իս պա նիա յի  Սան տիա գո դե 
 Կոմ պոս տե լա հա մալ սա րա նում մաս նակ ցել է «Է րազ մուս+KA107» մի-
ջազ գա յին փո խա նա կա յին ծրագ րին:

« Մա յի սի 9-13-ը՝ որ պես այ ցե լու դա սա խոս ե ղել եմ Եվ րո պա յի հնա-
գույն կա թո լիկ բու հե րից մե կում, որն ու նի հա րուստ կրթա գի տա կան 
ա վան դույթ ներ, որ տեղ մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում մի ջազ գայ նաց-
ման աշ խա տանք նե րին»,-նշեց Ա րամ  Բայ կո վը:

 Դա սա խո սի գնա հատ մամբ` հնգօր յա այցն ան ցել է աշ խա տան քա յին 
ջերմ մթնո լոր տում՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ար տերկ րի մաս նա-
գետ նե րի հետ ի րա կա նաց նել փոր ձի փո խա նա կում:

« Ֆար մա կո լո գիա» ա ռար կա յի շրջա նա կում դա սա խո սութ յուն նե րի 
շար քը նա խա տես ված էր բա կա լավ րիա տի, մա գիստ րա տու րա յի և PhD 
ու սա նող նե րի հա մար:

Անդ րա դար ձեր են ե ղել հա կա բիո տիկ նե րի, ար յան մա կարդ ման վրա 
ազ դող դե ղե րի կի րառ մա նը, այլ մաս նա գի տա կան հար ցե րի:

Իս պա նիա յի  Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա հա մալ սա րան դո ցենտ 
 Բայ կո վը երկ րորդ ան գամ էր այ ցե լում:    Մի ջազ գա յին փո խա նա կա յին 
նույն ծրագ րով նա դա սա խո սել էր նաև 2018 թվա կա նին:

ԵՊԲՀ այլ ամ բիոն նե րի դա սա խոս ներ, բու հի մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան բաժ նի հա մա կարգ մամբ, տար բեր տա րի նե րի մաս նակ-
ցում են մի ջազ գա յին փո խա նա կա յին ծրագ րի` ընդ լայ նե լով հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շրջա նա կը, կա տա րե լա գոր ծե լով գի տե լիք նե րը:

ԵՊԲՀՄԱՍՆԱԳԵՏԸՀԱՆԴԵՍԷԵԿԵԼ

ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈՎ

ՍԱՆՏԻԱԳՈԴԵԿՈՄՊՈՍՏԵԼԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈւՄ

Գիտություն



Դե ղա գետ նե րի և  դե ղա գործ նե րի հա մար ոչ աշ խա տան քա յին շա բա թը ԵՊԲՀ-ում մաս նա-
գի տա կան հա գե ցած տե ղե կատ վութ յումբ ու քննար կումն ե րով լի օր էր: « Դե ղա գի տութ յուն» 
խո րագ րով մի ջազ գա յին հա մա գու մա րը բժշկա կան բու հի հյու րըն կալ տա նի քի ներ քո էր հա-
մախմ բել ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րին, դե ղա գի տա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին, լա վա գույն մաս նա գետ նե րին։  Դե ղա գի տութ յան կրթութ յու նը և  աշ խա տա շու կան հիմ-
նա կան քննարկ վող նյութն էր:

Ող ջու նե լով մաս նա կից նե րին բու հի ղե կա վա րութ յան ա նու նից` ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, որ վեր ջին շա բաթ նե րին բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը մաս նա գի տա կան հա մա ժո ղով ե րի անց կաց ման ակ տիվ հար թակ է:

«Ն ման մի ջո ցա ռումն ե րի հիմն ա կան ու ղերձն այն է, որ պետք է կա րո ղա նանք տես նել, թե 
ի րա կա նում ինչ է կա տար վում կրթութ յան դաշ տում, ինչ պա հան ջարկ ու նի աշ խա տա-
շու կան: Ա մե նա կար ևորն այն է նաև, թե ինչ հիմն ա կան ու ղերձ է տա լիս գի տութ յու նը, 
ո րով հետև թյու րըմբռ նում կա, թե դե ղա գի տա կան ո լոր տը` Big Pharma-ն, պետք է մե-
սիջ տա գի տութ յա նը, սա կայն հա կա ռա կը, հիմն ա րար գի տութ յունն է տա լիս հիմն ա-
կան մե սիջ նե րը, բա ցա հայ տումն ե րը»,- ընդգ ծեց  Կոնս տան տին Են կո յա նը` հա վե լե լով, 
որ գի տութ յու նից փո խանց վող ազ դակ նե րը, շեշ տադ րումն ե րը ճիշտ ըն կա լե լու դեպ-
քում դե ղա գի տութ յու նը կսկսի զար գա նալ արդ յու նա բե րա կան դաշ տում: Պ րո ռեկ տո-
րի դի տարկ մամբ` դե ղա գոր ծա կան աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` գոր ծա րար նե րի և 
 մաս նա գետ նե րի միջև երկ խո սութ յու նը ընտր վել է հե տաքր քիր ձևա չա փով:

 Նա հայտ նեց նաև  Նո բել յան ա ռա ջին հա յազ գի դափ նե կիր, նյար դա կեն սա բան Ար-
դեմ  Պա տա պուտ յա նի ԵՊԲՀ կա յա նա լիք այ ցի մա սին, ո րի ըն թաց քում նա խա տես ված է 
հան դի պում գի տա կան հան րութ յան հետ:

MedProgress հիմն ադ րա մի «ԲՀԱՊ  Հայ կա կան Ա սո ցիա ցիա յի» հիմն ա դիր նա խա գահ 
 Տաթ ևիկ  Խա չատր յա նի խոս քով` մի ջո ցա ռու մը դե ղա գետ նե րի հա մար կազ մա կերպ վում 
է ա ռա ջին ան գամ, բայց շա րու նա կա կան է լի նե լու:

 Դե ղա գե տը շեշ տեց, որ ի րենց կազ մա կեր պութ յան նպա տակն է խթա նել մեր երկ րում 
գի տութ յան զար գա ցու մը:

 Տաթ ևիկ  Խա չատր յա նի ներ կա յաց րած մաս նա գի տա կան թե ման նվիր ված էր կան-
խար գե լիչ բժշկութ յան հա մա տեքս տում վի տա մին նե րի և  միկ րոէ լե մենտ նե րի դե րին:

 Պա նե լա յին քննարկ ման ըն թաց քում կրթութ յան և  բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ ներն անդ-
րա դար ձան դե ղա գե տի կրթութ յա նը և  աշ խա տա շու կա յին առնչ վող հար ցե րի։

ՀՀ ԱՆ ա կա դե մի կոս Է.  Գաբ րիել յա նի ան վան դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե-
րի փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի տնօ րե նի տե ղա կալ  Լի լիթ  Ղա զար յա նը հան դես ե կավ 
«Օ րի գի նալ և  գե նե րիկ պրե պա րատ ներ, կեն սա հա մար ժե քութ յուն» թե մա յով զե կուց-
մամբ:
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ի րա վա կան հար ցե րով խորհր դա կան Ի զա բել Աբ գար յա նը, ներ կա յաց-

նե լով «Աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, դե ղա տան աշ խա տակ ցի ի րա վունք ներն ու պար-
տա կա նութ յուն նե րը» թե մա յով զե կույ ցը, փաս տեց, որ դե ղատ նա յին գոր ծու նեութ յու նը 
դե ղե րի մա սին օ րենսդ րութ յան ա մե նա քիչ կար գա վոր ված ո լորտ նե րից է։

 Նա մատ նան շեց դե ղատ նա յին գոր ծու նեութ յան բա րե լավ մանն ուղղ ված քայ լե րի անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, հան գա մա նա լից խո սեց օ րենսդ րա կան բա ցե րից։

 Դե ղե րի ո լոր տի օ րենսդ րութ յա նը հե տա հա յաց անդ րա դառ նա լով` Ի զա բել Աբ գար յա-
նը բարձ րա ձայ նեց նաև օ րենսդ րա կան բա ցե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի, 
դրանց լուծ մանն ուղղ ված քայ լե րի մա սին։  Մաս նա գետն անդ րա դար ձավ նաև օ րենսդ-
րա կան փո փո խութ յուն նե րի հիմն ա կան նպա տա կա կե տե րին, մի ջազ գա յին մի տումն ե րին:

 Թե պետ մի ջա ցա ռու մը դե ղա գի տա կան ո լոր տին էր վե րա բե րում, բայց հրա վիր ված և 
 զե կույց ներ ներ կա յաց նող բա նա խոս նե րի թվում էին հան րա յին ա ռող ջութ յան մաս նա գե-
տը, գաստ րոէն տե րո լոգ-լյար դա բա նը, պրոկ տո լոգ-էն դոս կո պիս տը, ման կա բարձ-գի նե-
կո լոգ ներ, կլի նի կա կան սեք սա պա թո լո գը, մաշ կա բան- սե ռա վա րա կա բա նը, ընդ հա նուր 

և  ա նո թա յին նյար դա բա նը, քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նը:
Ն րան ցից շա տե րը հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ ներ 

էին, դա սա խոս ներ՝  Մար թա  Սի մոն յա նը,  Մա նիկ  Գե միլ յա նը, 
 Լու սի նե  Նա զար յա նը,  Հով հան նես  Հով հան նիս յա նը, Ա նուշ 
 Բար սեղ յա նը:  Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցող եր կու մաս նա գետ 
ՌԴ-ից էին:

 Դե ղե րի ո րա կի ա պա հո վու մը՝ ստեղ ծու մից մինչև ի րա-
ցում, դե ղա տոմ սով բաց թողն վող դե ղե րի ա զատ բաց թո ղու-
մը հան րա պե տութ յան դե ղատ նե րում, սպառ նա ցող վտանգ-
նե րը, ինք նա բուժ ման գոր ծըն թա ցի ա ռա վե լութ յուն նե րը և 
 թե րութ յուն նե րը, հետ քո վիդ յան նյար դա բա նա կան բար դութ-
յուն նե րը, ման կա կան հա սա կում մար սո ղա կան հա մա կար գի 
ֆունկ ցիո նալ խան գա րումն ե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րը և  շատ այլ ար դի ու հե տաքր քիր թե մա ներ քննարկ վե ցին 
մաս նա գի տա կան այս հար թա կում:

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈւՄԱՐ
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Covid-19 հա մա վա րա կից հե տո հայ բնակ չութ յան մոտ հո տի և  հա մի խան գա րումն ե րը հե տա զո-
տութ յան ըն թաց քում բա ցա հայտ ված կար ևոր օ րի նա չա փութ յուն նե րից են. հո տա ռութ յան խան գա-
րումն ե րի մե խա նիզ մում ա ռա վել ընդգրկ ված է ե ռոր յակ, քան՝ հո տա ռա կան նյար դի զգա յու նութ յան 
նվա զու մը:

 Հո տա ռութ յան խան գա րումն ե րը ե թե չեն վե րա կանգն վում ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում, ա պա 
կա րող են տևել 5-12 ա միս, ընդ ո րում՝ ե ռոր յակ նյար դի զգա յու նութ յու նը 3 ան գամ ա վե լի դան դաղ է 
վե րա կանգն վում, ին չը հի վան դութ յան 3-4-րդ  ամ սից հե տո հան գեց նում է հո տե րի տար բե րակ ման 
ու նա կութ յան զգա լի նվազ ման:  Հո տե րի տար բե րա կու մը ան հա մա չափ է նվա զում, մեր կի րա ռած 16 
հո տե րից ա մե նա հա ճախ չտար բե րակ վո ղը ե ղել են վար դի, ալ կո հո լի և  շո կո լա դի հո տե րը:

 Հա մե րից ա մե նա շա տը տու ժում է դառ նութ յան զգա ցո ղութ յու նը, հի վան դա ցած մար դիկ հա ճախ 
սկսում են շփո թել ա ղիի և թթ վի հա մե րը:

 Հե տա զո տութ յուն նե րը շա րու նակ վում են, և տ պագ րութ յան է պատ րաստ վում երկ րորդ հոդ վա ծը:

ՏՊԱԳՐՎԵՑՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ

ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻԱՌԱՋԻՆՀՈԴՎԱԾԸ

Գիտություն



ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նը ADVANCE STEM հե-
տա զո տա կան դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի տե ղե կատ-
վա կան օր վա շրջա նա կում հյու րըն կա լել էր «Apkarian» 
հիմն ադ րա մի տնօ րեն, նեյ րո գի տութ յան, ա նես թե զիո-
լո գիա յի, ֆի զի կա կան բժշկութ յան և  վե րա կանգն ման 
պրո ֆե սոր, Հ յու սի սարևմտ յան հա մալ սա րա նի 
 Ֆայն բեր գի բժշկա կան դպրո ցի՝ ցա վի տրանսլ յա ցիոն 
հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի տնօ րեն Ապ կար 
Ապ կա րիա նին։ 

 Հա ճե լի ա վան դույթ դար ձած շրջայ ցից հե տո պրո ֆե-
սո րը հան դի պեց FAST-ի, իր ղե կա վա րութ յամբ գոր ծող 
«Apkarian» հիմն ադ րա մի և ԵՊԲՀ-ի հետ հա մա տեղ 
ADVANCE STEM հե տա զո տա կան դրա մաշ նոր հա յին 
ծրագ րի շրջա նա կում «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմն ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նում 
նեյ րո գի տութ յան հե տա զո տա կան նա խագ ծի դի մորդ-
նե րի և  ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի հետ: 

 Ներ կա յաց նե լով իր ան ցած գի տա կան ու ղին և 
 հիմն ա կան գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը՝ պրո ֆե սոր Ապ կա րիա նը 
ընդգ ծեց, որ գի տութ յուն նե րի ա ռաջ նագ ծում այ սօր նեյ րո գի տութ յունն 
է, ո րը միտ ված է բա ցա հայ տե լու ու ղե ղի աշ խա տան քը, ին չի շնոր հիվ 
մարդն ա վե լի լավ է ճա նա չե լու ինքն ի րեն, և  աշ խար հը դառ նա լու է ա վե-
լի ըն կա լե լի և  հա ճե լի մի ջա վայր: Իր խոս քում պրո ֆե սո րը ընդգ ծեց նաև 
գի տա կան կա րիե րա ընտ րե լու կար ևո րութ յու նը: 

 Հան դիպ ման տե ղե կատ վա կան հատ վա ծում պրո ֆե սոր Ապ-
կար Ապ կա րիա նը, ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը և FAST հիմն ադ րա մի հե տա զո տութ յուն նե րի 
զար գաց ման ծրագ րե րի ղե կա վար  Վե րո նի կա Ա ղա ջան յա նը պա տաս-
խա նե ցին ADVANCE STEM հե տա զո տա կան ծրագ րով հե տաքրքր վող-
նե րի հար ցե րին և  արդ յու նա վետ գի տա կան քննար կումն եր ու նե ցան 
ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի հետ:

ՀԱՆԴԻՊՈւՄԱՊԿԱՐԱՊԿԱՐԻԱՆԻՀԵՏ՝

ADVANCE STEM ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆԾՐԱԳՐԻՇՐՋԱՆԱԿՈւՄ
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 Վեր ջին շրջա նում հան րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
կրկին հայտն վել են վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը՝ կա պի կի ծա-
ղիկ, ան հայտ ծա գումն ա բա նութ յան ծանր հե պա տիտ ներ ե րե խա-
նե րի շրջա նում, նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան դեպ քե րի 
աճ՝ աշ խար հի տար բեր հատ ված նե րում, և  սա դեռ ամ բող ջա կան 
ցան կը չէ:

Օ րի նակ, քչերն են տեղ յակ, որ ըն թա ցիկ տա րում աֆ րիկ յան պե-
տութ յուն նե րից մե կում՝  Մո զամ բի կում, ար ձա նագր վել է վայ րի պո-
լիո վի րու սի բռնկում, ո րը 1992 թվա կա նից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
հան գեց րել է ե րե խա յի մոտ կա յուն հաշ ման դա մութ յան ա ռա ջաց-
ման:

Այս ա մե նը վկա յում է, որ միկ րօր գա նիզմն ե րի աշ խար հը լի նե լով 
բարդ, դի նա միկ և գտն վե լով մշտա կան է վոլ յու ցիա յի մեջ՝ պար-
բե րա բար ան հանգս տաց նում է մարդ կութ յա նը՝ ստի պե լով պահ-
պա նել մշտա կան զգո նութ յուն, հնա րա վո րինս կան խա տե սե լով և 
 նա խա պատ րաստ վե լով հա ջորդ բռնկմա նը:

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» վեր լու ծա կանն ու սու նա սի րել է վեր ջին տա-
րի նե րին  Հա յաս տա նում ար ձա նագր ված ո րոշ վա րա կիչ հի վան-
դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան տվյալ ներ, ո րոնք ևս  մեկ 
ան գամ փաս տում են, որ տա րա փո խիկ հի վան դութ յուն նե րը մշտա-
պես մեզ հետ են, և դ րանց դեմ պայ քա րը պետք է լի նի ցան կա ցած 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ա ռաջ նա հերթ խնդի րը:

Այս պես, 2017-19 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նում ար ձա նագ րել է 
բրու ցել յո զի բո լոր ձևե րի մի ջի նը 270 դեպք, ճգնա ժա մա յին 2020 
թվա կա նին դեպ քե րի թի վը նվա զել է գրե թե 2 ան գամ՝ կազ մե լով 
132, սա կայն ար դեն 2021-ին գործ նա կա նում վե րա դար ձել է նախ-
կին ցու ցա նիշ նե րին՝ 253:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ամ բողջ 
Եվ րո պա կան  Միութ յու նում գրանց ված դեպ քե րի թի վը ե ղել է 314՝ 
2020 թվա կա նին կրճատ վե լով ա վե լի քան 2 ան գամ՝ 132:

2017-19 թվա կան նե րին քու թե շի դեպ քե րը կազ մել են մի ջի նում 
972՝ 2020-ին կրճատ վե լով 4.2 ան գամ, մինչև՝ 231, 2021 թվա կա նին՝ 
84:  Հի վան դութ յան 99%-ն  ար ձա նագր վել է մինչև 18 տա րե կան նե րի 
շրջա նում:

Զ գա լի տա րած ված է ջրծա ղի կը, ո րի մի ջին տա րե կան դեպ քե-
րը  Հա յաս տա նում 2017-19 թվա կան նե րին կազ մել են 14036՝ կրկին 
ան կում ապ րե լով 2020 և 2021 թվա կան նե րին՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար 2.4 և 2.6 ան գամ: Այս դեպ քում ևս  հի վան դա ցած նե րի շրջա-
նում գե րակշ ռում են ե րե խա նե րը՝ 91%:

 Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ թեև 2011 թվա կա-
նին Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը 
 Հա յաս տա նին վկա յագ րել է որ պես մա լա րիա յից ա զատ տա րածք, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ե զա կի այլ տա րա ծաշր ջան նե րից բեր ված դեպ-
քեր շա րու նակ վում են գրանց վել. 2021 թվա կա նին՝ 2, 2020 թվա կա-
նին՝ 3: Ն մա նա տիպ պատ կեր է նաև Եվ րո պա կան  Միութ յան երկր-
նե րում, ո րոնք ևս  հա մար վում են մա լա րիա յից ա զատ տա րածք ներ, 
սա կայն, ե թե  Հա յաս տա նում դեպ քե րը ե զա կի են, ա պա այն տեղ 
դրանք հա զա րա վոր են, օ րի նակ՝ 2017-19 թվա կան նե րին մի ջի նում 
գրանց վել է 8377, իսկ 2020-ին՝ 2321 դեպք՝ ինչ պես մի շարք այլ վա-
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում նվա զե լով 3.6 ան գամ:

Այս պի սով, վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րը ե ղել և 
մն ում է սպի տակ բա նա կի, այդ թվում նաև ԵԲՊՀ « Մու րա ցան» 
և « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի, ինչ պես նաև 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի հա մա պա տաս խան 
բա ժան մունք նե րի և  մաս նա գետ նե րի ա ռօր յա յի ան բա ժա նե լի մա-
սը, հետ ևա բար վստա հեք բու ժաշ խա տող նե րին, ո րոնք ստանձ նել 
են այս բարդ ու վտան գա վոր աշ խա տան քի պա տաս խա նատ վութ-
յու նը:

ՎԱՐԱԿԻՉ

ՀԻՎԱՆԴՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ՝

ԲՈւԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆՈւՄ

« Հե րա ցի» վեր լու ծա կանն ու սումն ա սի րել է վի ճա-
կագ րա կան կո մի տեի կող մից հրա պա րակ ված 2022 
թվա կա նի ա ռա ջին 4 ա միս նե րի մա հա ցութ յան ցու-
ցա նիշ նե րը:  Հա մա ձայն պաշ տո նա կան տվյալ նե-
րի՝ ըն թա ցիկ տար վա հուն վար-ապ րիլ ա միս նե րին 
 Հա յաս տա նում գրանց վել է մահ վան 10700 դեպք, ո րը 
7.3%-ով ցածր է 2021 թվա կա նի նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծի ցու ցա նի շից, սա կայն դեռևս 12.2%-ով գե-
րա զան ցում է 2020 թվա կա նի հա մա նուն ցու ցա նի շը:

 Թեև ընդ հա նուր մա հա ցութ յան թի վը կա յու նա-
նում է, այ նո ւա մե նայ նիվ, մահ վան պատ ճառ նե րի և 
 կա ռուց ված քի ա ռա վել հան գա մա նա լից վեր լու ծութ-
յու նը վկա յում է շա րու նակ վող մար տահ րա վեր նե րի 
մա սին, ո րոնք պետք է լուծ վեն ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գի մա կար դա կում:

 Մաս նա վո րա պես՝ մահ վան դեպ քե րը հիմն ա կա-
նում նվա զել են Covid-19-ից, նո րա գո յա ցութ յուն-
նե րից, ար տա քին պատ ճառ նե րից մա հա ցութ յան 
դեպ քե րի կրճատ ման հաշ վին, իսկ շնչա ռա կան օր-
գան նե րի հի վան դութ յուն նե րից և  ար յան շրջա նա-
ռութ յան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րից մա հե րը 
գե րա զան ցել են նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ նե րը, 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 1.7% և 2.1%-ով:

Ն ման ի րա վի ճա կի հա վա նա կան պատ ճառ նե րից 
մե կը Covid-19-ի հե ռա հար ազ դե ցութ յունն է մար դու 
ա ռող ջութ յան վրա: Այս պես, հե ղի նա կա վոր “The Lan-
cet”  գի տա կան պար բե րա կա նում վեր ջերս հրա պա-
րակ ված վեր լու ծութ յան տվյալ նե րը վկա յում են, որ 
նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յամբ հի վան դա-
ցած մարդ կանց մա հա նա լու հա վա նա կա նութ յու նը՝ 
հի վան դութ յա նը հա ջոր դող 12 ա միս նե րի ըն թաց քում, 
3 ան գամ ա վե լին է, քան՝ չհի վան դա ցած նե րի նը:

Էա կան դե րա կա տա րում կա րող է ու նե նալ նաև 
«եր կա րատև Covid» հա մախ տա նի շը:

Եվս մեկ գի տա կան հե տա զո տութ յան հա մա ձայն՝ 
վեր ջին 2 տա րի նե րի ըն թաց քում «եր կա րատև Covid» 
հա մախ տա նիշ ու նե ցող պա ցիենտ նե րը շա րու նա-
կել են գան գատ վել ա ռող ջութ յան, այդ թվում նաև 
հո գե կան խնդիր նե րից, դեպ րե սիա յից, ցա վից և 
 հոգ նա ծութ յու նից:

 Բա ցի այդ՝ հոս պի տա լաց ման ըն թաց քում ա վե-
լի բարձր մա կար դա կի շնչա ռա կան ա ջակ ցութ յուն 
ստա ցած պա ցիենտ նե րի ա վե լի մեծ մասն ու նե ցել է 
թո քե րի այս կամ այն աս տի ճա նի ախ տա հա րում:

Ինչ պես հա յաս տան յան, այն պես էլ մի ջազ գա յին 
փաս տագ րա կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ Covid-19 
հա մա վա րա կի հետ ևանք նե րը դեռևս հաղ թա հար-
ված չեն և «եր կա րատև Covid» հա մախ տա նի շը շա-
րու նա կում է ազ դել մարդ կանց կյան քի ո րա կի վրա: 
 Հետ ևա բար՝ հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յուն է դի տար-
կել Covid-19 հետ ևանք նե րի կա ռա վար ման մաս նա-
գի տաց ված կենտ րոն հիմն ե լու անհ րա ժեշ տութ յան 
հար ցը:

COVID-19-Ի

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ

ԿԵՆՏՐՈՆԻՀԻՄՆՈւՄԸ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈւՆԷ

«Հերացի» վերլուծական



ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ՝ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի նա խա ձեռ նութ յամբ ԵՊԲՀ-ում 
անց կաց վեց «Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում ի րա վա կան կա ռա վա րումն 
ու բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը» թե մա յով հա-
վաս տագ րա յին ին տեն սիվ դա սըն թաց:

 Մաս նա կից նե րին` բժշկա կան տար բեր, այդ թվում հա մալ սա րա նա-
կան կազ մա կեր պութ յուն ներ ներ կա յաց նող ա վագ բու ժաշ խա տող նե-
րին, բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին, ի րա վա կան և 
 ֆի նան սա կան ստո րա բա ժա նումն ե րի աշ խա տա կից նե րին տրվե ցին հա-
վաս տագ րեր:

 Չորս շա բաթ յա դա սըն թա ցի դա սա խո սա կան կազ մը ի րա վուն քի բնա-
գա վա ռում և, հատ կա պես, ա ռող ջա պա հա կան ի րա վուն քի ո լոր տում 
մաս նա գի տա կան փորձ և  բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող դա սա խոս նե րից 
էր ձևա վոր ված:  Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը նշեց, որ ա ռա ջի կա յում ֆա կուլ տե տը շա րու նա կա կան է 
դարձ նե լու այս դա սըն թա ցը:

 Դե կա նը կար ևո րեց մաս նա կից նե րի կար ծի քը, գնա հա տա կա նը, ո րոնք 
հե տա գա յում դա սըն թա ցի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թացն ա ռա վել կա-
տա րե լա գոր ծե լուն, բա ցե րը լրաց նե լուն էր ուղղ ված։

 Մաս նա կից նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րից էր պրակ տիկ 
դեպ քե րի քննար կումն ե րի ա վե լա ցու մը։

 Հա վաս տագ րե րը սո վո րող նե րին հանձ նե ցին դա սըն թա ցա վար նե րը` 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ի րա վա կան հար ցե րով խորհր դա կան Ի զա բել Աբ գար-
յա նը և  ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու  Սու րեն Քր մո յա նը:

Եր կու դա սա խոսն էլ ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գում աշ խա տան քի 
մեծ փորձ ու ո լոր տի առն չութ յամբ հա րուստ գի տե լիք ներ ու նեն, ո րոնք 
փո խան ցե ցին մաս նա կից նե րին:

Ն րանց գնա հատ մամբ` դա սըն թա ցը ին տե րակ տիվ էր, մաս նա կից ներն 
էլ` ակ տիվ:

 Դա սըն թա ցի մաս նա կից, հա մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի» և 
« Մու րա ցան» պո լիկ լի նի կա նե րի ղե կա վար ներ Ան նա  Բալ յա նը և  Ռե նիկ 
 Հա րութ յուն յա նը հա մա կար ծիք էին, որ դա սըն թա ցը հա գե ցած էր և  շատ 

օգ տա կար՝ փոր ձի փո խա նակ ման, հա մա գոր ծակ ցութ յան տե սանկ յու նից:
 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս Իս կու հի Ա ղա մալ յա նի խոս քով` 

դա սըն թա ցին մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա բու ժաշ խա տող-
նե րին՝ հաշ վի առ նել և գ նա հա տել ի րենց աշ խա տան քում ա ռա ջա ցող 
ի րա վա կան ռիս կե րը:

 Նա ընդգ ծեց, որ բու ժա ռու նե րի ի րա վունք նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի 
միջև պետք է հավ սա րակշ ռութ յուն պահ պան վի, որ պես զի բու ժա ռու նե րի 
ի րա վունք նե րը չդառ նան բու ժաշ խա տող նե րի հա մար պա տաս խա նատ-
վութ յուն:

 Ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի դա սա խոս 
 Գո հար  Մազ ման յա նը, որ պես պրակ տիկ բժիշկ, իր մաս նակ ցութ յու նը 
կար ևո րեց շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան, ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րը հե տա գա գոր ծու նեութ յան մեջ կի րառ ման տե սանկ յու նից:

Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում ի րա վա կան կա ռա վար մա նը և 
 բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը նվիր ված դա սըն-

թաց ա ռա ջին ան գամ է կազ մա կերպ վում բժշկա կան հա մալ սա րա նում, սա կայն 
պա հան ջարկն ան նա խա դեպ էր. 34 մաս նա կից 
հա ջո ղութ յամբ ա վար տեց դա սըն թա ցը:

Ծ րագ րի ա վար տին տրա մադր վեց հա վաս-
տա գիր` հաս տատ ված ԵՊԲՀ-ի և ՀՀ ԱՆ-ի 
կող մից, ինչ պես նաև՝ 24 ՇՄԶ կրե դիտ:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տը 
պար բե րա բար հան րութ յանն է ներ կա յա-
նում կար ճա ժամ ետ և  եր կա րա ժամ ետ դա-
սըն թա ցա յին ծրագ րե րով: Այս դա սըն թացն 
ի րա կա նաց վում էր «100 տա րի` ժո ղովր դի 
թի կուն քին» հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րի շար քի խո րագ րով:
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 Կա րիե րա յի կենտ րո նի և ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան 
գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ ԵՊԲՀ-ում 
կմեկ նար կի ՇՄԶ և  ա ռանց ՇՄԶ կրե դի տա վոր ման դա սըն-
թաց ներ՝ ու սա նող նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի, բժիշկ-
նե րի հա մար:

Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ-
րո նի ղե կա վար, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Մար գա րի տա  Խու դա վերդ յա նի փո խանց մամբ` ԵՊԲՀ գլխա-
վոր մաս նա շեն քում տե ղա կայ ված հա մալ սա րա նա կան այս 
ստո րա բա ժա նու մը ե զա կի է հան րա պե տութ յու նում իր տե սա-
կով և հ նա րա վո րութ յուն նե րով, ին չը թույլ է տա լիս գոր ծող և  
ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րի հա մար գործ նա կան հմտութ յուն-
նե րը զար գաց նե լու և  կա տա րե լա գոր ծե լու տար բեր հնա րա վո-
րութ յուն ներ ստեղ ծել:

 Կենտ րո նի սրահ նե րը հա մալր ված են հա մա պա տաս խան 
մուլ յաժ նե րով, ժա մա նա կա կից վար ժա սար քե րով, անհ րա-
ժեշտ ստո մա տո լո գիա կան գոր ծիք նե րով և ն յու թե րով:

-Ին չը՞  դար ձավ այս ծրա գի րը ներդ նե լու ա ռիթ:

-«Մ տա ծե ցինք՝ ստեղ ծել այդ հնա րա վո րութ յու նը բժիշկ-ստո մա տո լոգ նե րի հա մար, որ-
պես զի տար բեր ա ռար կա նե րով` օր թո դոն տիա յի, ման կա կան, օր թո պե դիկ, թե րապև տիկ և 
 վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի ուղ ղութ յուն նե րով նրանք դա սըն թաց ներ անց նե լու հնա րա-
վո րութ յուն ու նե նան»,- նշում է կենտ րո նի ղե կա վա րը:

 Կենտ րոն շատ են դի մում բժիշկ ներ, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ ներ, 
ո րոնք վա ղուց ա վար տել են բու հը, սա կայն կար ևո րում են ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա-
կա կից մե թոդ նե րի մա սին գի տե լիք նե րի զի նա նո ցը հարս տաց նե լը և  այդ գի տե լիք նե րը հա նուն 
բու ժա ռու նե րի ա ռող ջութ յան կի րա ռե լը:

Այժմ կենտ րո նում կազ մա կերպ վում են տար բեր ծրագ րե րով ա պա գա և  գոր ծող բժիշկ նե րի 
(ՇՄԶ կրե դի տա վոր մամբ) վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ հետև յալ մաս նա գի տութ յուն նե-
րով՝ թե րապև տիկ, օր թո պե դիկ, վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա:  Նա խա տե սում ենք կազ մա-
կեր պել դա սըն թաց ներ օր թո դոն տիա յի, պա րօ դոն տո լո գիա յի և  ա տամն ա յին իմպ լան տա ցիա յի 
թե մա նե րով:  Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի տե սակ նե րը ըն թաց քում ընդ լայն վե լու են և  
ա վե լա նան:  

-Ո՞րն է ակն կալ վող արդ յուն քը:

 Մար գա րի տա  Խու դա վերդ յա նը բժիշկ նե րի հա մար դա սըն թաց նե րի ներդ րու մը կար ևո րում 
է շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման, իսկ սո վո րող նե րի հա մար` գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի ա վե լաց ման տե սանկ յու նից, նշե լով.- « Դա սըն թա ցի մաս նա կից ներն ա ռա ջին 
հեր թին հնա րա վո րութ յուն կու նե նան կա տա րե լա գործ վել մաս նա գի տութ յան մեջ, կրճա տել 
բժշկա կան սխալ նե րը:  Պատ րաս տում ենք բժշկին ճիշտ հո գե բա նա կան վի ճա կի, որ պես զի իր 
աշ խա տան քում կա րո ղա նա ա ռա վել վստահ մո տե նալ հի վան դին, խու սա փի բար դութ յուն նե րից 
և ս խալ նե րից` բարձ րաց նե լով ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում բժշկա կան օգ նութ յան ո րա կը»:

Ն շենք, որ մեկ նար կող կրե դի տա վոր ման դա սըն թաց նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան: 
 Յու րա քանչ յուր մաս նա գի տութ յամբ խմբում կնե րառ վի ա ռա վե լա գույ նը 12 մաս նա կից: 
 Դա սըն թաց ներն ի րա կա նաց վե լու են ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի կող մից՝ ան հա տա-
կան աշ խա տանք վա րե լով յու րա քանչ յուր մաս նակ ցի հետ:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան կող մից հա վաս տագր ված, մեկ նար կող   դա սըն թա-
ցի բո լոր ման րա մաս նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ այս հղմամբ` https://bit.ly/3NFsUlm:

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ՝

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆՈւՂՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈՎ

Կրթություն



ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
բնա գի տա կան հոս քում սո վո րող 10-11-
րդ  դա սա րան ցի նե րը` դաս ղեկ  Ռի մա 
 Սարգս յա նի ու ղեկ ցութ յամբ հյու րըն կալ վել 
էին ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում: Ն րանք գոր-
տե րի մո դե լով ծա նո թա ցան օր գա նիզ մի մի 
քա նի գոր ծա ռույթ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ 
տե սան սրտի ավ տո մա տիզ մը, նրա կծկո ղա-
կա նութ յան վրա մի քա նի գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցութ յուն ներ, բա ցա հայ տե ցին նյար դա յին 
հա մա կար գի կեն սա հո սանք նե րը և  այլն:

Ա շա կերտ նե րի մեծ մա սը ցան կա նում է ըն-
դուն վել և բժշ կա կան կրթութ յուն ստա նալ 
ԵՊԲՀ-ում:

 Դա սը վա րում էր ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի 
ա վագ դա սա խոս  Կա րի նե  Մել քում յա նը, ո րի 
գնա հատ մամբ՝ հե րա ցիա կան նե րի հա մար 
այս պի սի հան դի պումն ե րը խիստ կար ևոր 
են, օգ նում են ա շա կերտ նե րին պատ կե րա-
ցում կազ մել ի րենց սպաս վող բու հա կան մի-
ջա վայ րի, ո րոշ չա փով՝ նաև դա սե րի մա սին:

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ճա նա չո ղա կան 
այ ցե րը հա մալ սա րա նա կան տար բեր ստո-
րա բա ժա նումն եր շա րու նա կա կան են:

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆԸՀՅՈւՐԸՆԿԱԼԵԼԷՐ
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան հե տաքր քիր անկ յուն նե րից մե կում ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի 262 խումբն անց կաց րեց բա ցօթ յա դաս՝ բժշկա կան հո գե բա-
նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Մադ լե նա Ա ռա քել յա նի ղե կա վա րութ յամբ:

Ա ռար կա յի շրջա նա կում քննարկ վող թե ման ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե-
րից՝ զգա յութ յունն էր, նաև ցա վի հո գե բա նութ յունն ու տե սակ նե րը։

 Դա սա խո սը ներ կա յաց նում էր ֆան տո մա յին ցա վի դեպ քում կի րառ վող մե-
թո դի մա սին, ո րը թվաց յալ ցա վի զգա ցումն է կորց րած վեր ջույթ նե րի հատ վա-
ծում։ Ու սա նող նե րը հատ կա պես ու շա դիր են զին ծա ռա յող նե րին, պա տե րազ մի 
մաս նա կից նե րին վե րա բե րող հար ցե րում։

 Հո գե բա նութ յան ամ բիո նում սո վո րող նե րի հետ ու սումն ա կան նյու թը քննար-
կե լու ճկուն և  արդ յու նա վետ տար բե րակ ներ են ի րա կա նաց վում. բա ցօթ յա դա-
սե րը նա խընտ րե լի նե րի շար քում են:

 Մադ լե նա Ա ռա քել յա նը 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րից կա մա վո րա կան աշ-
խա տանք ներ էր կա տա րում մի քա նի հոս պի տալ նե րում և  մինչև 2021 թվա կա-
նի դեկ տեմ բեր նա հո գե բա նա կան մաս նա գի տա կան օգ նութ յուն է տրա մադ րել 
հար յու րա վոր զին ծա ռա յող նե րի: Ի րա կա նաց րած աշ խա տանք նե րի հա մար ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի հրա մա նով կրկին խրա խուս վել է պատ վոգ րով:   

 Դա սա խո սի փո խանց մամբ` մաս նա գետ նե րի պրակ տիկ գոր ծու նեութ յան մեջ 
հան դի պած շատ օ րի նակ ներ ա ռա վել քան ու սու ցո ղա կան են նաև ա պա գա 
բժիշկ նե րի հա մար: Ինչ պես նաև՝ տե ղի ու նե ցա ծի մա սին ա պա հով մի ջա վայ-
րում խո սե լու, ի մաս տա վո րե լու կա րիք է լի նում հենց լսա րա նում, ին չը ևս  ու-
սուց ման արդ յու նա վե տութ յու նը ա պա հո վե լու գոր ծոն է:

ԵՊԲՀ տար բեր ֆա կուլ տետ նե րից ու սա նող նե րը պա տե րազ մի մաս նա կից-
ներ են, ո րոնք վե րա դար ձել են հա մալ սա րան և կր կին ու սա նո ղի կար գա վի ճա-
կում, վե րաի մաս տա վո րե լով կյան քը, ներշն չան քի նոր աղբ յուր ներ են գտնում, 
կա տա րե լա գոր ծում գի տե լիք նե րը, սահ մա նում ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ:

« Մեր ա ռաջ նա յին նպա տակն է նաև պա տե րազ մից հե տո ա պա գա բժիշկ նե-
րին պատ վով ներգ րա վել ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցում», - ընդգ ծում է դա սա-
խո սը և  ու րա խութ յամբ փաս տում, որ պա տե րազ մին մաս նակ ցած շատ ու սա-
նող ներ ու սումն ա կան հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցում և  նոր ծրագ րեր կյան քի 
կո չում: 

ԲԱՑՕԹՅԱԴԱՍ՝«ԲՇԿԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ»
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը՝ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
գլխա վո րութ յամբ աշ խա տան քա յին այ ցով գտնվում էր Վ րաս տա նի 
մայ րա քա ղաք Թ բի լի սիում։ 

Բժշ կա կան բու հի մաս նա գետ նե րը հան դի պումն եր ու նե ցան Թ բի-
լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի (ԹՊԲՀ) ռեկ տո րի և 
 ղե կա վար անձ նա կազ մի հետ, քննար կումն եր անց կաց րին վրա ցի 
գոր ծըն կեր նե րի հետ, ո րոնց արդ յուն քում ձեռք բեր վե ցին պայ մա-
նա վոր վա ծութ յուն ներ միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա-
գա խո րաց ման, ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի փո խա-
նա կա յին ծրագ րե րի վե րա բեր յալ։ 

Եր կու երկր նե րի պե տա կան հե ղի նա կա վոր բժշկա կան բու հե րի 
միջև կնքվեց հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր: 

ԵՊԲՀ պատ վի րա կութ յու նը ճա նա չո ղա կան այց կա տա րեց նաև 
ԹՊԲՀ կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րի կենտ րոն և գ րա դա րան։ 

Վ րաս տան կա տար ված աշ խա տան քա յին այցն ամ փոփ վեց 
Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լիր նե րում և  վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում։ 

 Հայ կա կան պատ վի րա կութ յան ան դամն ե րը ներ կա գտնվե ցին 
վրա ցի ու սա նող նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ կա յա ցած 
մշա կու թա յին հե տաքր քիր մի ջո ցա ռումն ե րին։

ՄԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՊԱՏՎԻՐԱԿՈւԹՅԱՆԱՅՑԸ
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Ա միս ներ ա ռաջ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի և  Սանկտ  Պե տեր բուր գի Ալ մա զո վի ան վան Ազ գա յին բժշկա կան հե տա զո-
տա կան կենտ րո նի միջև կնքված հու շագ րի շրջա նա կում կազ մա կերպ ված ե րի տա-
սարդ բժիշկ նե րի մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցած ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան 
և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի «Ռև մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յան 2֊րդ 
 կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ս վետ լա նա  Հա րութ յուն յա նի ներ կա յաց րած կլի նի-
կա կան դեպ քը հաղ թող ճա նաչ վեց։

«Ալ մա զո վի ան վան ե րի տա սար դա կան բժշկա կան ֆո րում» մի ջո ցառ ման շրջա նա-
կում 20 տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի պատ վի րակ ներ` ու սա նող ներ և կ լի նի կա-
կան օր դի նա տոր ներ, զե կույց ներ են ներ կա յաց րել:

Ս վետ լա նա  Հա րութ յուն յա նը ռևմա տո լո գիա յի ո լոր տում ներ կա յաց րել է զե կույց՝ 
« Պար բե րա կան հի վան դութ յան և  Շեգ րե նի հի վան դութ յան զու գակ ցու մը: Կ լի նի կա-
կան դեպք» թե մա յով:

« Զե կույ ցից հե տո ժյու րիի ան դամն ե րը բա վա կա նին հե տաքրքր ված էին ու հղե ցին 
բազ մա թիվ հար ցեր:  Նա խընտ րա կան փու լի մաս նա կից նե րից ըն դա մե նը 6 մաս նա-
կից ան ցան եզ րա փա կիչ փուլ, ում հրա վի րել են ներ կա յաց նե լու ի րենց աշ խա տան քը: 
Եզ րա փա կիչ փու լում զբա ղեց րել եմ 2-րդ  տե ղը: Շ նոր հա կալ եմ իմ ղե կա վա րին՝ Ք նա-
րիկ  Գի նոս յա նին, իր նվի րու մի հա մար:  Նա ջանք ու ե ռանդ չի խնա յել իմ կա յաց ման 
հար ցում»,- նշում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը:

Հ պարտ է, որ հա վուր պատ շա ճի ներ կա յաց րել է աշ խա տան քը բարձր հար թա կում` 
շեշ տադ րե լով Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մրցու նակ լի նե լը:

Ն շենք, որ բժշկա կան բու հը հա մա ժո ղո վում ներ կա յաց նող մաս նա կի ցը ծնուն դով 
Ար ցա խի  Մար տու նի քա ղա քից է:  Նա ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի կող մից կազ-
մա կերպ վող «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագ րի շրջա նա վարտ է և  այդ ծրագ րի աշ խա տան քա յին 
խմբի ան դամ:

 Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում կազ մա կերպ վել էին ՌԴ ա ռա ջա դեմ մաս նա գետ նե րի 
կող մից զե կույց ներ, հե տա զո տութ յուն ներ, մաս նա գի տա կան փոր ձի փո խա նակ ման 
դա սըն թաց ներ:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆՕՐԴԻՆԱՏՈՐԸ

ՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՄԲՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ

Ա թեն քում կա յա ցած Եվ րո պա յի ման կա կան ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ա սո-
ցիա ցիա յի 40-րդ  հա մա գու մա րին « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցից 
մաս նակ ցել են նաև  Հա յաս տա նի պատ վի րակ նե րը` ներ կա յաց նե լով բժշկա կան 100-ամ-
յա բու հը:

 Բոք սա յին բա ժան մուն քի բժիշկ  Սո սե  Մար գար յա նը՝ որ պես հա մա կար գող, մաս նակ-
ցել է Meet the Expert նստաշր ջա նին, ո րը նվիր ված էր ոսկ րա հո դա յին հա մա կար գի ին-
ֆեկ ցիա նե րին:

 Նույն բա ժան մուն քի կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Վիո լե տա  Մա նուկ յա նը հա մա գու մա րի 
շրջա նա կում մաս նակ ցել է WALTER MARGET EDUCATIONAL WORKSHOP-ին, ո րի ըն-
թաց քում ա մեն տա րի քննարկ վում և  ներ կա յաց վում են հե տաքր քիր կլի նի կա կան դեպ-
քեր:

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ման կա բու ժութ յան թիվ 1 կլի նի կա յի բժիշկ, ԵՊԲՀ 
ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի աս պի րանտ Ա նա հիտ Գ րի գոր յա նը ներ կա յաց րել է 
RISK FACTORS OF THE SEVERE COURSE OF COVID-19 IN NEONATES AND INFANTS 
պաս տառ-զե կույ ցը:

 Մաս նա գետ նե րը նշում են, որ հա մա գու մա րին մաս նակ ցութ յունն արդ յու նա վետ էր 
փոր ձի փո խա նակ ման, հա մա գոր ծակ ցութ յան, հատ կա պես՝ COVID-19-ի բուժ մանն 
ուղղ ված հար ցե րում:

Ն շենք, որ այս կար ևոր բժշկա կան մի ջո ցառ ման ըն թաց քում Եվ րո պա յի և  ամ բողջ աշ-
խար հի հե տա զո տող ներն ու մաս նա գետ նե րը քննար կել են ե րե խա նե րի շրջա նում տա-
րած ված վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հե տա զոտ մա նը, բուժ մա նը և  կան խար գել մա նը 
վե րա բե րող հար ցեր:

ՄԱՆԿԱԲՈւՅԺՆԵՐԻՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆԸ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈւՄԱՐԻՆ

Կրթություն



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ-
բիո նի ա վագ դա սա խոս, դո ցենտ, փի լի սո փա յա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նի մի ջազ գա յին ցան ցի հայ-
կա կան մաս նաճ յու ղի վա րիչ  Սու սան նա  Դավթ յա նը հա մալ սա րա նա կան 
աշ խա տան քի հետ զու գա հեռ շա րու նա կում է ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նե նալ տար բեր մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե րին:  

 Վեր ջերս նա  Փա րի զում մաս նակ ցել է Ազ գա յին խորհր դատ վա կան 
է թի կա կան կո մի տե նե րի 29-րդ  վե հա ժո ղո վին.

«Եվ րա խորհր դից ինձ ա ռա ջին ան գամ հրա վի րել էին 24-րդ  ֆո րու մին՝ 
2019 թվա կա նին, այ նու հետև, հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված, նիս-
տերն անց կաց վե ցին առ ցանց, իսկ այս տա րի՝ 29-րդ  ֆո րու մին կրկին 
պաշ տո նա կան հրա վեր ստա ցա:  Նա խորդ ֆո րու մի ըն թաց քում Եվ րա-
խորհր դի բիոէ թի կա յի և  մար դու ի րա վունք նե րի բա ժան մուն քի վա րի-
չը խո սեց մար դու ի րա վունք նե րի մա սին:  Որ ևէ ա ռար կութ յուն  չե ղավ, 

սա կայն ես փոր ձե ցի ներշն չել մաս նա կից նե րին, որ բա վա կան չէ՞ 
խո սել միայն մար դու ի րա վունք նե րից: Ին չո՞ւ չենք խո սում պա տաս-
խա նատ վութ յան, խղճի, բա րո յա կա նութ յան, պար տա կա նութ յուն-
նե րի մա սին»:

 Վե հա ժո ղո վի թե ման բիոէ թի կա յի ար դի պրոբ լեմն երն էին, դա-
սա վանդ ման մե թո դի կան:  Մի ջո ցառ ման խո րա գիրն էր` « Փո խենք 
աշ խար հը կրթութ յան մի ջո ցով» (Transformer le monde par l’éduca-
tion):

«Մշ տա պես խոս վում է օ րենք նե րի, ի րա վունք նե րի մա սին, բայց 
մարդ կա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման, մարդ կայ նութ յան մա սին 
անդ րա դարձ չի կա տար վում:  Հա ճախ նաև տնտե սա կան ճգնա ժա-
մից ենք խո սում, բայց հո գե կան ճգնա ժա մի մա սին մո ռա նում ենք: 
 Խո սե լով միայն ի րա վունք նե րից՝ կանգ նում ենք փա կու ղու առջև: 
Երբ ներշն չում ենք ե րե խա յին, թե պե տութ յո՛ւնն է քո տե րը, ո՛չ թե՝ 
ծնողդ, մի կող մից խարխ լում ենք ըն տա նիք հաս կա ցութ յու նը, ինս-
տի տու տը, մյուս կող մից պե տութ յուն սի րո՜ղ ենք դաս տիա րա կում:  

 Պետք է մի ջի նը գտնենք»,-ընդգ ծում է հե րա ցիա կա նը:
 Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող պատ վի րա կի գնա հատ մամբ` ու շագ րավ էր, որ Եվ-

րա խոր հուր դը հետ ևում և  ու սումն ա սի րում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նի 
(վա րիչ, պրո ֆե սոր Ամն ոն  Քար մի, Իս րա յել) կոն ֆե րանս նե րին ներ կա յաց ված զե-
կու ցումն ե րը:   Հիշ վեց նաև, որ վե րոնշ յալ ամ բիո նի կազ մա կերպ ված կոն ֆե րան սի 
գի տա կան նստաշր ջան նե րից մե կի հա մա նա խա գահն էր  Սու սան նա  Դավթ յա նը, 
ո րը շեշ տել էր, որ բիոէ թի կան ար վես տի, կի նո յի և  թատ րո նի մի ջո ցով ներ կա յաց-
նե լը ա վե լի ա մուր և  կա յուն գի տե լիք ներ է փո խան ցում:

«Ես հա ճախ եմ ու սա նող նե րին թատ րոն տա նում:  Ներ կա յաց ման ա վար տին, 
երբ հնա րա վոր է լի նում, քննար կում ենք թե ման ռե ժի սո րի և  դե րա սան նե րի հետ, 
շատ ու սու ցո ղա կան է: Ինձ հա մար հա ճե լի էր, որ նիս տի ըն թաց քում անդ րա դարձ 
ե ղավ նաև այս թե մա յին»,-հա վե լեց հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո-
նի դա սա խո սը:  

Ն շենք, որ հա մա ժո ղո վին ներ կա են ե ղել ԱՄՆ-ի,  Նի դեր լանդ նե րի, Շ վեյ ցա-
րիա յի, Ս լո վե նիա յի,  Չե խիա յի, Իս պա նիա յի, Ֆ րան սիա յի, Վ րաս տա նի, Ադր բե-
ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:  Բաց ման ա րա րո ղութ յու նը կա տա րել է Ֆ րան սիա յի 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը:

 Ֆո րու մի հիմն ա կան նպա տակն է ե ղել նպաս տել է թի կա յի և  բիոէ թի կա յի բնա-
գա վա ռում լա վա գույն փոր ձի տա րած մա նը՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ո լոր տի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին՝ ի րա զեկ ված լի նել այդ ուղ ղութ յամբ Եվ րա խորհր-
դի նա խան շած ծրագ րե րին, կա տա րած աշ խա տանք նե րին: Դր վա տե լի է, որ 
բժշկա կան մայր բու հի ա նու նը ևս  մեկ ան գամ հնչեց Եվ րա խորհր դի կազ մա կերպ-
ված վե հա ժո ղո վում:

«ՓՈԽԵՆՔԱՇԽԱՐՀԸԿՐԹՈւԹՅԱՆՄԻՋՈՑՈՎ».

ԵՊԲՀԴԱՍԱԽՈՍԸՓԱՐԻԶՈւՄՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը «100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա-
նա կում հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նո ցում կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա-
տա րե լու հա մար 172 ա պա գա բժշկի շնոր հեց պատ վո գիր:

 Բարձր գնա հա տե լով ի րա կա նաց րած աշ խա տանքն ու շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
մաս նակ ցութ յան հա մար՝ բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց նե րի մաս նա գետ նե րը մար տի 12-ից անվ ճար բու ժօգ նութ յուն են տրա մադ րել 
ա վե լի քան 1792 բու ժա ռո ւի, 160-ը վի րա հատ վել է 50 տո կոս զեղ չով՝ հույս հայտ նե լով, 
որ անվ ճար բու ժօգ նութ յուն ստա ցած նե րի թի վը կհա տի 2000-ի սահ մա նը, ո րից հե տո 
կմեկ նար կեն այ ցե րը մար զեր: « Մաս նակ ցել ցան կա ցող նե րին սի րով հրա վի րում ենք»,-
խոսքն ուղ ղե լով ա պա գա բժիշկ նե րին՝ ա սաց ռեկ տո րը:

100-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ տո նա կա տա րութ յան փո խա րեն կազ մա կերպ ված հան-
րօ գուտ գոր ծըն թա ցի նպա տակն է ևս  մեկ ան գամ ցույց տալ, որ բժշկի հա մար ա ռաջ-
նա յի նը հի վան դի ա ռող ջութ յունն է: Այն լա վա գույնս ընդգ ծում է ժո ղովր դի թի կուն քին 
կանգ նած բժշկա կան դարբ նո ցի կար գա վի ճա կը: « Դուք հա մալ րե լու եք սպի տակ բա-
նա կի շար քե րը:  Կա րո ղա նա լով ներգ րավ վել այդ աշ խա տանք նե րին, մաս նակ ցե լով այս 
ազ գան վեր գոր ծին՝ ե րի տա սարդ տա րի քում ար դեն գի տեք, որ ժո ղովր դի թի կուն քին 
կանգ նե լը բժշկի ձեր ա ռա քե լութ յունն է»,-փաս տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը: Ընդգ ծե լով 
հի վան դա նո ցա յին կյան քի դժվա րութ յուն նե րը՝ ռեկ տո րը հույս հայտ նեց, որ սո վո րող-
նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ոչ միայն կձուլ վեն, այլև կգլխա վո րեն այն տեղ տար վող 
աշ խա տանք նե րը: «Այս տեղ նստած են մար դիկ, ո րոնք ա պա գա յում կլի նեն բժշկա կան 
տար բեր ո լորտ նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ-
ներ: Իսկ փայ լուն մաս նա գետ լի նե լը ոչ թե նպա տակ է, այլ հնա րա վո րութ յուն՝ ի րա կա-
նաց նել ձեր ա ռա քե լութ յու նը»,- հա մոզ մունք հայտ նեց նա` հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն 
հատ նե լով ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նին՝ ու սա նող նե րի կա մա վո րա կան աշ-
խա տան քը կազ մա կեր պե լու հա մար:

 Բու հի ղե կա վարն ու սա նող նե րին տե ղե կաց րեց նաև, որ 2023 թվա կա նի վեր ջին 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը սկսում է մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց: 
« Մենք չենք խնա յում ջանք ու ե ռանդ, իսկ դրա հա մար ու նենք բո լոր անհ րա ժեշտ նա-
խադր յալ նե րը:  Մեզ անհ րա ժեշտ է ինք նա կազ մա կերպ վել, իսկ այդ գոր ծում կար ևոր 
է յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի մաս նակ ցութ յու նը՝ բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նը, կար գա պա-
հութ յու նը, պա տաս խա նա տու մո տե ցումն ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցին:  Մեր նպա տակն

է պատ րաս տել այն պի սի մաս նա գետ ներ, ո րոնց կրթութ յունն ու դիպ լո մը ճա նա չե լի 
լի նեն աշ խար հում, իսկ մեր բու հում կրթութ յուն ստա ցած յու րա քանչ յուր ա պա գա բժիշկ 
միև նույն ժա մա նակ նա խընտ րի ծա ռա յել հայ րե նի քին»,-ա սաց նա՝ վստա հեց նե լով, որ 
այդ գոր ծըն թա ցում հաղ թա նա կը կդառ նա նաև յու րա քանչ յու րի ձեռք բե րու մը:
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Ա լեր գիկ ռի նի տը քթի լոր ձա թա ղան թի ա լեր գիկ բոր-
բո քում է, որն ար տա հայտ վում է քթի փակ վա ծութ յամբ, 
քո րով, փռշտոց նե րով։ Այն ա մե նա տա րած ված ա լեր գիկ 
հի վան դութ յուն նե րից է: 2022 թվա կա նի տվյալ նե րով աշ-
խար հի մե ծա հա սակ նե րի 10-30%-ը և  ե րե խա նե րի 40%-ը 
տա ռա պում է այս հի վան դութ յամբ։

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, 
կլի նի կա կան ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ար մի նե 
 Հա կոբ յա նի խոս քով` ա լեր գիկ ռի նի տի ա ռա ջաց ման պատ-
ճառ նե րը մի ջա վայ րում գտնվող շնչա ռա կան ա լեր գեն ներն 
են՝ ծա ռե րի, խո տա բույ սե րի, մո լա խո տե րի ծաղ կա փո շին, 
տան փո շու տզի, տնա յին կեն դա նի նե րի ա լեր գեն նե րը, 
բոր բո սասն կե րը և  այլն։

«Այս հի վան դութ յամբ տա ռա պող մար դու քթի լոր ձա թա-
ղան թում տե ղի են ու նե նում հա տուկ փո փո խութ յուն ներ՝ 
նշված ա լեր գեն նե րից մե կի կամ մի քա նի սի նկատ մամբ, 
և  ա ռա ջա նում է ա լե գիկ բոր բո քում, ո րի ախ տա նիշ ներն էլ 
խա թա րում են ռի նի տով հի վան դի ա ռօր յան»,- ընդգ ծում է 
բժիշ կը` թվար կե լով ա լեր գիկ ռի նի տի ա մե նա տա րած ված 
ախ տա նիշ նե րը. քթա հո սութ յուն, փռշտոց, քթի փակ վա-
ծութ յուն, քոր քթում, եր բեմն՝ կո կոր դում քե րո ցի զգա ցում։

 Մաս նա գե տի փո խանց մամբ` հա ճախ ա լեր գիկ ռի նիտն 
ու ղեկց վում է ա լեր գիկ կոն յունկ տի վի տով՝ աչ քի շաղ-

կա պե նու բոր բոք մամբ, ո րի դեպ քում ախ տա նիշ նե րին ա վե լա-
նում են՝ ար ցուն քա հո սութ յու նը, աչ քե րի քորն ու կարմ րութ յու նը։ 
Ա ռանձ նաց նում են ա լեր գիկ ռի նի տի եր կու տե սակ՝ սե զո նա յին 
և  շուրջ տար յա։  Սե զո նա յին ա լեր գիկ ռի նիտն ա ռանձ նա նում է 
նրա նով, որ ախ տա նիշ ներն ակ տի վո րեն դրսևոր վում են միայն 
տար վա որ ևէ սե զո նին։  Հի վան դութ յան սե զո նայ նութ յու նը պայ-
մա նա վոր ված է ծաղ կա փո շու այն տե սա կով, ո րի նկատ մամբ այն 
ա ռա ջա նում է։  Ծա ռե րի ծաղ կա փո շու նկատ մամբ գերզ գա յուն ան-
հատ նե րի մոտ ախ տա նիշ նե րը կար տա հայտ վեն վաղ գար նա նից 
մինչև ամ ռան սկիզբ՝ ծա ռե րի ծաղկ ման շրջա նում։  Խո տա բույ սե րի 
ծաղ կա փո շու նկատ մամբ գերզ գայ նութ յան դեպ քում ախ տա նիշ-
ներն ար տա հայտ վում են ա ռա վե լա պես ամ ռան ա միս նե րին, իսկ 
մո լա խո տե րի ծաղ կա փո շու նկատ մամբ գերզ գայ նութ յան դեպ քում 
հի վան դութ յու նը սրվում է վեր ջին նե րիս ծաղկ ման շրջա նում, այն 
է՝ ամ ռան վեր ջից մինչև վաղ ա շուն։ «Ի տար բե րութ յուն սե զո նա յին 
ա լեր գիկ ռի նի տի՝ շուրջ տար յա ա լեր գիկ ռի նիտն ար տա հայտ վում 
է ամ բողջ տար վա ըն թաց քում։ Այս դեպ քում մե ղա վոր ա լեր գեն-
ներ կա րող են հա մար վել տան փո շու տզի, տնա յին կեն դա նի նե րի 
ա լեր գեն նե րը, բոր բո սասն կե րը և  այլն»,- ման րա մաս նում է Ար մի-
նե  Հա կոբ յա նը:

 Հի վան դութ յան կան խար գել ման ա պա ցուց ված ե ղա նակ ներ 
չկան. չնա յած տհաճ ախ տա նիշ նե րին՝ ա լեր գիկ ռի նիտն ու նի 
արդ յու նա վետ բու ժում։  Հի վան դութ յան բուժ մամբ զբաղ վում է 
ա լեր գո լո գը։  Բուժ ման նպա տա կով կա րող են օգ տա գործ վել հա-
կա հիս տա մի նա յին դե ղեր, ինչ պես նաև տե ղա յին ստե րոի դա յին 
ցո ղա ցիր ներ՝ ան մի ջա պես քթի լոր ձա թա ղան թում բոր բո քու մը 
նվա զեց նե լու նպա տա կով։
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ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցում կա յա ցավ գաստ րոս կո պիա յի կա բի նե տի բա ցում:

 Հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի գաստ րոէն տե րո լո գիա-
կան ծա ռա յութ յան այս ընդ լայ նու մը կար ևոր քայլ է ե րե խա-
նե րի շրջա նում, ինչ պես բնա ծին, այն պես էլ ձեռք բե րո վի 
հի վան դութ յուն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ախ տո րոշ ման 
և  բուժ ման հա մար:   Գաստ րոս կո պիա յի ներդ րումն անհ-
րա ժեշ տութ յուն է նաև քի միա կան նյու թե րի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող կե րակ րա փո ղի այր վածք նե րի և  այլ դեպ քե րի 
հե տա զոտ ման հա մար:  

 Գաստ րոս կո պիկ հա մա կար գը « Մու րա ցան» հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցին նվի րա բե րել է  Հա յաս տա նի 
ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան հիմն ադ րա մը: «Օ լիմ պուս» 
ֆիր մա յի նո րա գույն սերն դի գաստ րոս կո պիկ հա մա կար-
գի օգ նութ յամբ տա րե կան շուրջ 800 ե րե խա հնա րա վո-
րութ յուն կստա նա պատ շաճ հե տա զոտ վե լու և ս տա նա լու 
ճշգրիտ ախ տո րո շում:

Ն շենք, որ հիմն ադ րա մի կող մից այս նվի րա բե րութ յու-
նը հնա րա վոր է դար ձել իր մշտա կան գոր ծըն կեր ու այս նա-
խագ ծի հիմն ա կան ա ջա կից «Ա մե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի, ինչ պես 
նաև՝ «Արտ լանչ» ՍՊԸ-ի, gg-ի, « Գո յա» ՓԲԸ-ի ա ջակ ցութ յան 
և  հիմն ադ րա մի սե փա կան մի ջոց նե րի ներդր ման շնոր հիվ:

«« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը տա րե-
կան շուրջ 86 հա զար դի մե լիութ յուն ու նի և ս պա սար կում է 
բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող մար զե րի և  մայ րա քա ղա քի 
ե րե խա նե րին:  Սեն յա կի բա ցու մը, սար քի նվի րա բե րութ յու նը 
հո վա նա վոր նե րի կող մից, կար ծում եմ, ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի: Եվ այդ քա նա կութ յան մեջ յու րա քանչ յուր ե րե-
խա յի ա ռող ջութ յուն մեզ հա մար թանկ է և  կար ևոր:  Պետք է 
լի նեն այն պի սի սար քեր, որ թե՛ ի րենց նո րա րա րութ յամբ, թե՛ 
հնա րա վո րութ յուն նե րով կա պա հո վեն, թույլ կտան ե րե խա-
նե րին ստա նալ լա վա գույ նը»,-նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը` հա վե լե լով, որ առ հա սա րակ մա նուկ նե րի հետ 
կապ ված հար ցերն ու շադ րութ յան ա ռանց քում են, ո րով հետև 
այս ո լոր տում կա տար վող ներդ րումն ե րը ա մե նաշ նոր հա կալն 
են ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում և շ նոր հա կալ է, որ բա-
րե րար նե րը գնա հա տում  և  ա ջակ ցում են:

 Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն  Մար տի րոս յանն ընդգ ծեց՝ 
խնդրի կար ևո րութ յու նը և  ար դիա կա նութ յու նը հաս կա նա լով և  
ա մե նօր յա հա մա գոր ծակ ցութ յան մեջ գտնվե լով հի վան դա նո-
ցի ղե կա վա րութ յան հետ, ո րո շում կա յաց վեց ա ջակ ցել հա մալ-
սա րա նա կան հա մա լի րին՝ նո րա գույն սերն դի գաստ րոս կո պիկ 
հա մա կար գով հա մալ րե լու գոր ծում:

« Գաստ րոս կո պիա յի կա բի նե տի բա ցու մը, նոր սար քա վո-
րումն ե րը ոչ միայն կլա վաց նեն այս ո լոր տի կա րիք ու նե ցող նե րի 
բու ժօգ նութ յան ո րա կը, այլև կխթա նեն գաստ րոէն տե րո լո գիա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րի զար գաց մա նը»,- նշեց « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ, բոք սա յին 
բա ժան մուն քի ղե կա վար Հ ռիփ սի մե Ապ րես յա նը` տե ղե կաց նե-
լով, որ պլա նա վոր վում է հի վան դա նո ցում զար գաց նել բու ժա-
կան էն դոս կո պիա յի ո լոր տը:

 Հա յաս տա նի ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան հիմն ադ րա մը (պաշ տո նա կան 
կայք՝ www.hfc.am) իր գոր ծու նեութ յու նը պաշ տո նա պես մեկ նար կել է 2021 
թվա կա նի հու նի սի 1-ին և  այս մեկ տար վա ըն թաց քում ա ջակ ցել է շուրջ 
1670 ե րե խա յի, ո րից 14-ին ցու ցա բեր վել է զգա լի ա ջակ ցութ յուն՝ ընդ հուպ 
մինչև 100 հա զար դո լար:  Հիմն ադ րա մի կող մից տրա մադր ված ա ջակ-
ցութ յան չա փը կազ մել է շուրջ 340 մլն դ րամ: 
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Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի դե ղա գոր ծա-
կան ֆա կուլ տե տը, ո րը հիմ ադր վել է 1972 թվա կա-
նին,  Հա յաս տա նի դե ղա գոր ծա կան ծա ռա յութ յա նը 
բարձ րո րակ կադ րե րով ա պա հո վե լու գոր ծում շա-
րու նա կում է մեծ ներդ րում ու նե նալ:  Դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տը կես դար յա պատ մութ յուն ու նի, որ տեղ 
կրթութ յուն է ստա ցել ա վե լի քան 2000 տե ղա ցի և 
 շուրջ 300 ար տա սահ ման ցի շրջա նա վարտ:

Այժմ բա կա լավ րիա տում սո վո րում է 211, մա գիստ-
րա տու րա յում՝ 36 ու սա նող:  Ֆա կուլ տե տում դե ղա-
գե տի մաս նա գի տութ յուն է ստա նում 18 օ տա րերկ-
րա ցի:

ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Բագ րատ Ե նոք յա նը ներ կա յաց նում է կա ռույ ցի 
կա յաց ման ճա նա պար հը, ա ռա քե լութ յան, զար-
գաց ման հե ռան կար նե րի, ինչ պես նաև դե ղա գե տի 
մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը:

- Պա րոն Ե նոք յան, 100-ամ յա բու հում ար դեն շուրջ կես դար է դե ղա գոր ծա կան 
բարձ րա գույն կրթութ յուն է տրա մադ րում դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը: Կ ներ կա-
յաց նե՞ք ֆա կուլ տե տի ան ցած ճա նա պար հը:

- Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը նշում է իր կես դար յա հո բել յա նը:  Մինչ 1972 թվա-
կա նը՝ ֆա կուլ տե տի հիմն ադ րու մը,  Հա յաս տա նում դե ղա գի տա կան բարձ րա գույն 
կրթութ յուն չկար. այս մաս նա գի տութ յու նը ձեռք բե րել ցան կա ցող նե րը մեկ նում 
էին  Խորհր դա յին  Միութ յան հայտ նի բու հե րը:  Հան րա պե տութ յու նը բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ու նե ցող դե ղա գետ նե րի մեծ պա հան ջարկ ու ներ:  Դա հիմք հան դի սա-
ցավ բա ցել դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տետ, իսկ այդ հար ցում մեծ ներդ րում ու նե ցավ 
բժշկա կա նի այդ տա րի նե րի ռեկ տոր Է միլ  Գաբ րիել յա նը, ո րը հա մար վում է ֆա կուլ-
տե տի հիմն ա դի րը:

Այ սօր մենք ու նենք կա յա ցած ֆա կուլ տետ, ո րում մեծ վաս տակ ու ներդ րում ու նեն 
հիմն ադր ման օր վա նից դե ղա գետ ներ կրթող մաս նա գետ նե րը:

Այժմ ֆա կուլ տետն ու նի դե ղա գի տա կան գի տութ յուն նե րի 3 դոկ տոր, տասն յա կից 
ա վել դե ղա գոր ծա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու ներ:

-Ի՞նչ ա ռա քե լութ յուն և  զար գաց ման հե ռան կար ներ ու նի ֆա կուլ տե տը:
- Բարձ րա գույն կրթութ յան կադ րեր պատ րաս տող ֆա կուլ տետն իր ա ռա քե լութ-

յունն ի րա կա նաց նում է պատ վով:  Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա քե լութ յունն 
ա ռա ջին հեր թին հան րա պե տութ յու նում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը ո րակ յալ 
դե ղա գետ նե րով ա պա հո վելն է, բա ցի այդ՝ զար գաց նել դե ղա գոր ծա կան գի տութ յու-
նը:

 Մենք ջանք չենք խնա յում մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ֆա-
կուլ տետ լի նել, քա նի որ ԵՊԲՀ-ն  հա մար վում է մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յուն վա-
յե լող բուհ, ո րի մի օ ղա կը հան դի սա ցող ֆա կուլ տե տը չի կա րող հետ մնալ բու հում 
ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րից:  Դա ի րա կա նա նա լի գոր ծըն թաց է՝ ո րո շա կի ջան քե րի, 
ա մե նօր յա հա մա տեղ աշ խա տան քի ներդր մամբ:

- Դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յունն ընտ րող դի մորդ նե րը կողմ ո րոշ վա՞ծ են մաս-
նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում: Ի՞նչ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նի դե ղա-
գե տի մաս նա գի տութ յու նը:

- Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը հիմն ա կա նում հա մալր վում է մաս նա գի տութ յան 
հար ցում կողմն ո րոշ ված դի մորդ նե րով, և  ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րից հե տո 
մեզ մոտ թա փուր տե ղեր չեն մնում: Ա վե լին՝ ա ռա ջին կուր սից հե տո այլ ֆա կուլ տետ-
ներ տե ղա փոխ վե լու ցան կութ յուն ու նե ցող դի մորդ նե րը եր բեմն փո խադր վում են, 
սա կայն այս տեղ կար ևոր են նաև մեր կող մից տար վող աշ խա տանք նե րը:

Այս մաս նա գի տութ յունն ա վե լի հան րայ նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել 
պայ ման ներ, որ պես զի դի մորդ նե րը լավ պատ կե րաց նեն դե ղա գե տի աշ խա տան քի 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րը:
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-Այ սօր հան րա պե տութ յան մի շարք բու հեր ու նեն դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ ներ, 
ինչն ա ռա ջաց նում է մրցակ ցութ յուն: Ո՞րն է բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի հաղ թա թուղ թը:

- Պե տա կան և  մաս նա վոր այլ բու հե րում նույն պես կան դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տետ ներ, որն ակն կա լում է ա ռողջ մրցակ ցութ յուն՝ ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի պատ-
րաստ ման ա ռու մով:

 Սա կայն կա մտա վա խութ յուն, որ ոչ բո լոր բու հե րը կա րող են ա պա հո վել 
անհ րա ժեշտ կրթա կան մա կար դակ և  ո րակ, քա նի որ գի տե լի քի ստուգ ման և 
 հա մա պա տաս խա նեց ման չա փա նիշ նե րը հստա կեց ված չեն:  Մեր ֆա կուլ տե տի հաղ-
թա թուղ թը կրթութ յան բարձ ո րա կի ա պա հո վումն է:

- Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ամ բիոն ներն ու լա բո րա տո րիա ներն ու նե՞ն անհ-
րա ժեշտ հա գեց վա ծութ յուն՝ ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րը զար գաց-
նե լու հա մար:

-Կր թութ յան ո րակն ա ռանց հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հով ման դժվար 
է պատ կե րաց նել: Ամ բիոն նե րի և  լա բո րա տո րիա նե րի հա գեց վա ծութ յու նը շատ մեծ 
դեր ու նի այդ հար ցում:  Ֆա կուլ տե տի ամ բիոն ներն ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րի 
սահ ման նե րում, ընդ հա նուր առ մամբ, թույլ են տա լիս ա պա հո վել կրթա կան ծրագ-
րով պա հանջ վող վերջ նարդ յունք նե րը՝ կապ ված գործ նա կան հմտութ յուն նե րի հետ: 
 Սա կայն ամ բիոն ներն ու լա բո րա տո րիա նե րը վե րա զին ման, վե րա կա հա վոր ման, հա-
գեց ման կա րիք ու նեն, ո րը ոչ թե մե կան գամ յա, այլ ա նընդ հատ գոր ծըն թաց է, քա նի 
որ գի տութ յու նը, կրթութ յու նը  շա րու նակ ա ռաջ են շարժ վում, փոխ վում են պա հանջ-
նե րը, մե ծա նում է մրցակ ցութ յու նը:

-Ի՞նչ մաս նա գի տա ցում են ա վե լի հա ճախ ընտ րում ա պա գա դե ղա գետ նե րը, և  աշ-
խա տան քի ի՞նչ հնա րա վո րութ յուն ներ ու նեն նրանք  Հա յաս տա նում բուհն ա վար տե-
լուց հե տո:

- Բուհն ա վար տե լուց հե տո մեր դե ղա գետ ներն աշ խա տանք գտնե լու բազ մա թիվ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նեն՝ դե ղատ նե րում, դե ղատ նա յին պա հեստ նե րում, գոր ծա-
րան նե րում, լա բո րա տո րիա նե րում, գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
հի վան դա նոց նե րում, դե ղա գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում և  այ լուր:

Այ սօր հա մա պա տաս խան ո րա կա վոր մամբ դե ղա գետ մաս նա գետ նե րի մեծ պա-
հան ջարկ կա:  Դե ղա գործ նե րը տար բեր բնա գա վառ նե րում կա րող են մրցել հա րա կից 
ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի հետ: Ի րենց ու ժե րի վրա վստահ շրջա նա վարտ նե րը, սո-
վո րա բար, գտնում են սե փա կան հմտութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան աշ խա տանք:

Ա պա գա դե ղա գետ ներն ա ռա վել հա ճախ ընտ րում են «Կ լի նի կա կան ֆար մա ցիա» 
մաս նա գի տա ցու մը, որն այս պա հին դիտ վում է որ պես հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն: 

- Մեկ տաս նամ յա կից ա վե լի ղե կա վա րում եք դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը: 
 Կա ռանձ նաց նե՞ք ձեր գոր ծու նեութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը:

-Իմ ղե կա վար մամբ ֆա կուլ տե տի անձ նա կազ մի գոր ծու նեութ յան ա ռաջ նա հեր-
թութ յու նը հա մա կարգ ված, ան խա փան, ո րակ յալ կրթութ յան ա պա հո վումն է, որն իր 
մեջ նե րա ռում է կրթա կան, ու սումն ա կան ծրագ րե րի ստեղ ծու մը, վե րա նա յու մը, կազ-
մու մը, դա սա խո սա կան կազ մի ընտ րութ յու նը, ու սա նող նե րի գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը, ինչ պես նաև ա մե նօր յա աշ խա տանքն ու սա նող-
նե րի և  դա սա խոս նե րի հետ:

- Ձեր խոսքն՝ ուղղ ված ար դեն 50-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող ֆա կուլ տե տին, նրա 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին և  ա պա գա դե ղա գետ նե րին:

- Հո բել յա նա կան տա րով պայ մա նա վոր ված խոսքս պետք է լի նի շնոր հա վո րա կան:
Շ նոր հա վո րում եմ իմ գոր ծըն կեր նե րին, շրջա նա վարտ նե րին, ու սա նող նե րին, 

ա պա գա դե ղա գետ նե րին:  Ցան կա նում եմ ա ռող ջութ յուն, բեղմն ա վոր աշ խա տան քա-
յին գոր ծու նեութ յուն, հա մախմբ վա ծութ յուն՝ տար բեր ո լորտ նե րում, հատ կա պես մեր 
երկ րում դե ղա գոր ծութ յան զար գաց ման գա ղա փա րի շուրջ:

 Սի րով տե ղե կաց նեմ, որ սեպ տեմ բե րի 26-ին՝ դե ղա գե տի մի ջազ գա յին օ րը, նա խա-
տես վում է հա մա ժո ղով՝ նվիր ված դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ստեղծ ման 50-ամ-
յա կին՝ հո բել յա նա կան և  գի տա կան մա սով, ո րին հրա վի րում ենք մաս նակ ցել ո լոր-
տով հե տաքրքր ված բո լոր մաս նա գետ նե րին:

Հարցազրույց



 100-ամ յա պատ մութ յուն և  ա վան դույթ ներ ու նե ցող 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը, ներ կա յիս բժշկա գի տութ-
յան զար գա ցում ե րին և  պա հանջ նե րին հա մա հունչ, 
շա րու նա կում է բարձ րա գույն բժշկա կան կադ րե րի 
պատ րաս տու մը, ո րոնք հա մալ րում են ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գի կադ րա յին նե րու ժը:

 Յու րա քանչ յուր ու սում ա կան տա րին սկսվում է 1-ին 
կուրս ըն դու նե լութ յան արդ յունք նե րի ամ փո փու մով:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված են 2022-
2023 ու սում ա կան տար վա ա նընդ հատ և  ին տեգ րաց-
ված կրթա կան ծրագ րով « Բու ժա կան գործ», «Ս տո-
մա տո լո գիա» և  բա կա լավ րի կրթա կան ծրագ րով 
« Ֆար մա ցիա» մաս նա գի տութ յուն նե րով անվ ճար և 
վ ճա րո վի 1-ին կուրս ըն դու նե լութ յան տե ղե րը:

 Ներ կա յումս բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րում է 
5320 ու սա նող, ո րոն ցից 1472 օ տա րերկ րա ցի՝ աշ խար հի 
29 երկ րից, ու սում ա ռութ յունն անց նում է օ տա րերկ րա-
ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տում:

ԵՊԲՀ ու սում ա մե թո դա կան վար չութ յան պետ 
 Մա րի նե  Հայ րա պետ յա նը, նոր ու սում ա կան տար վան 
ըն դա ռաջ, ներ կա յաց նում է բժշկա կան բու հի ու սում-
նա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող մի շարք հար ցեր, 
ո րոնք կհե տաքրք րեն ինչ պես ա պա գա բժիշկ նե րին, 
այն պես էլ այս տար վա դի մորդ նե րին:

- Տի կին  Հայ րա պետ յան, քա նի՞ ու սա նող է նա խա տե-
սում ըն դու նել ԵՊԲՀ-ն  այս տա րի:

-Այս տա րի մեր բու հին 1-ին կուրս ըն դու նե լութ յան 
անվ ճար հա մա կար գի հա մար հատ կաց վել է 91, իսկ 
վճա րո վի հա մա կար գին՝ 605 տեղ. « Բու ժա կան գործ 
զին ված ու ժե րում» մաս նա գի տութ յա նը՝ 25 տեղ, ո րից 
5-ը  Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յան զին ված ու ժե րի 
հա մար, իսկ «Ա րա րատ յան բա կա լավ րիատ» ծրա գիրն 
ի րա կա նաց նող ու սումն ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
շրջա նա վարտ նե րին՝ « Բու ժա կան գործ» մաս նա գի-
տութ յան ըն դու նե լութ յա նը՝ 2 տեղ:

ՀՀ կա ռա վա րութ յունն այս տա րի նոր ձևա չափ է մշա-
կել նպա տա կա յին տե ղե րի տրա մադր մա նը:  Նա խորդ 
տա րի նե րին մեր բու հին 2  նպա տա կա յին տեղ էր 
հատ կաց վում՝ « Բու ժա կան գործ» մաս նա գի տութ յամբ՝ 

Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նի հա մար, իսկ 2022-2023 ուս-
տար վա դի մորդ նե րի նպա տա կա յին ըն դու նե լութ յան 
հա մար « Բու ժա կան գործ» մաս նա գի տութ յամբ հատ-
կաց վել է 19 նպա տա կա յին տեղ, ո րոնք նա խա տես ված 
են ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան ու ղեգ րով 
դի մող դի մորդ նե րի հա մար, ընդ ո րում՝  Կո տայ քի մար-
զին տրա մադր վել է 1, իսկ մնա ցած  մար զե րին՝ 2-ա կան 
տեղ:  Կար ևոր է ընդգ ծել, որ ըն դու նե լութ յան արդ յունք-
նե րով ԵՊԲՀ-ում թա փուր տե ղեր չեն մնում:

 Պետք  է  ընդգ ծել նաև, որ ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րից հե տո 1-ին կուրս հրա մա նագր ված ա րա կան 
սե ռի ու սա նող նե րը, ո րոնք  մեկ նում են ժամ ե տա յին 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, պետք է պար տա դիր դի-
մում ներ կա յաց նեն հա մալ սա րան՝ տա րած քա յին զին-
վո րա կան  ստո րա բա ժան ման ծա նու ցագ րի առ կա-
յութ յամբ, որ պես զի ու սումն ա ռութ յու նը դա դա րեց վի 
զին ծա ռա յութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծով, իսկ նրանց 
բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում  դի մու մը կա րող է ներ-
կա յաց նել ծնո ղը: Այս տե ղե կատ վութ յունն անհ րա ժեշտ 
է այն ի մաս տով, որ չներ կա յա նա լու պա րա գա յում սեպ-
տեմ բե րին գրանց վում է ան հար գե լի բա ցա կա յութ յուն-
նե րի ժա մա քա նակ, ո րը  կա րող է հիմք դառ նալ բու հից 
հե ռաց ման հա մար:

-Ի՞նչ տե ղե կատ վութ յան պետք է տի րա պե տի մաս-
նա գի տութ յան հար ցում կողմ ո րոշ ված, բժշկի մաս-
նա գի տութ յուն ընտ րած դի մոր դը:

- Դի մորդ նե րին հե տաքրք րող հար ցե րից են ու սում-
նա կան գոր ծըն թա ցը հա մա կար գող կա նո նա կար գե րը: 
 Հա ճախ են դի մորդ նե րը դի մում ու սումն ա մե թո դա կան 
վար չութ յուն՝ հարց նե լով ու սումն ա ռութ յան ըն թաց քի, 
տևո ղութ յան, անց կաց վող պրակ տի կա նե րի, գործ նա-
կան ու նա կութ յուն նե րի ձեռք բեր ման, ա տես տա վոր ման 
ձևա չա փե րի, վար ձա չա փե րի, ուս ման վար ձի փոխ հա-
տուց ման` զեղ չե րի վե րա բեր յալ և  մի շարք այլ հար ցե-
րով:

Այս տեղ պետք է նշեմ, որ բո լոր հար ցե րի պա տաս-
խան նե րը կա րող են գտնել ԵՊԲՀ պաշ տո նա կան www.
ysmu.am կայ քի՝ «Ի րա վունք» դա րա նում, որ տեղ առ կա 
են ու սումն ա ռութ յա նը վե րա բե րող բո լոր ըն թա ցա կար-
գե րը:

Կր թութ յունն ի րա կա նաց վում է առ կա ձևա չա փով՝ 
հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն:  Գի տե լիք նե րի ստու-
գու մը կազ մա կերպ վում է բա նա վոր, գրա վոր և  է լեկտ-
րո նա յին թես տա վոր ման ձևով: Է լեկտ րո նա յին թես տա-
վոր ման ձևա չա փով ու սա նո ղի գի տե լիք նե րի ստուգ ման 
ու գնա հատ ման նպա տակն է ա պա հո վել սո վո րող նե րի 
գի տե լիք նե րի ա նա չառ և  ան կողմն ա կալ գնա հա տու մը, 
նվա զեց նել մարդ կա յին գոր ծո նի ազ դե ցութ յու նը, ա պա-
հո վել գի տե լիք նե րի գնա հատ ման թա փան ցի կութ յու նը, 
ու նե նալ ու սումն ա կան նյու թի լայն ընդգրկ վա ծութ յուն, 
կի րա ռել տար բեր ձևա չա փե րի թես տա յին ա ռա ջադ-
րանք ներ: Այս ձևա չա փը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ու սա նող նե րի ա մե նամ յա 
փո խա տեղ ման մրցույ թի մաս նակ ցութ յան՝ ռո տա ցիա յի 
հա մար օբ յեկ տիվ գնա հատ ման հար ցում:
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-Բժշ կի մաս նա գի տութ յուն ստա նա լիս տե սա կան գի-
տե լիք նե րին զու գա հեռ շատ կար ևոր են գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը: Ինչ պե՞ս են կազ մա կերպ վում սո վո-
րող նե րի ու սում ա կան պրակ տի կա նե րը ԵՊԲՀ-ում:

-2014 թվա կա նին  հիմն ադր վեց սի մուլ յա ցիոն ու սում-
նա կան կենտ րոն, ո րը գտնվում է « Մի քա յել յան» հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում: Այս կենտ րո նի մի-
ջո ցով մեր բու հի կրթա կան հա մա կար գում ներդր վել է 
բժշկա կան կրթութ յան նոր մե թոդ՝ սի մուլ յա ցիոն ու սու-
ցում, այն պի սի նո րա րա րա կան կրթա կան մե թոդ, ո րը 
թույլ է տա լիս զար գաց նել ու սա նող նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը և  ա պա գա յում ի րենց մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում նվա զա գույ նի հասց-
նել բժշկա կան սխալ նե րի թի վը:  Կենտ րո նը հա մալր ված 
է հա մա պա տաս խան մուլ յաժ նե րով, շար ժա սար քե րով 
և կր թա կան ծրագ րեր պա րու նա կող հա մա կար գիչ նե-
րով:  Կենտ րո նում ու սումն ա ռում են բո լոր ֆա կուլ տետ-
նե րի 1-ին և  ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ, 
5-րդ և 6-րդ  կուր սե րի ու սա նող նե րը: 2021 թվա կա նից 
կլի նի կա կան ա ռար կա նե րի դա սըն թա ցում բժշկա կան 
կրթութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ փոր ձարկ վեց «ար հես-
տա կան ին տե լեկ տի» գոր ծի քը, որն ա պա գա յում կօգ նի 
ո րա կա կան ա ռա ջըն թաց ա պա հո վել ու սա նող նե րի կլի-
նի կա կան մտա ծե լա կեր պի ձևա վոր ման մեջ:

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի հա-
մար բու հի գլխա վոր մաս նա շեն քում գոր ծում  է ստո մա-
տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ րո-
նը, որ տեղ ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րը ձեռք են բե րում 
գործ նա կան հմտութ յուն ներ: Դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ-
րի արդ յուն քում ստեղծ վել է ման կա կան, օր թո պե դիկ, 
վի րա բու ժա կան, թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ո լոր-
տում մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
հա մար մի կրթա կան հա մա լիր, ո րը հա գե ցած է հա տուկ 
ծրագ րա յին ա պա հով մամբ մո դել նե րով, ֆան տոմն ե-
րով, սի մուլ յա տոր նե րով, հա մա կարգ չա յին և  հա րա կից 
տեխ նի կա յով, հա մա պա տաս խան կա հույ քով, ինչ պես 
նաև մաս նա գի տա կան ու սումն ա կան գրա կա նութ յամբ:

Ինչ վե րա բե րում է ու սումն ա կան պրակ տի կա նե րին, 
ա պա տե ղե կաց նեմ, որ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի 4-6-րդ և ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
4-5-րդ  կուր սե րում մաս նա գի տա կան պրակ տի կա նե-
րը կազ մա կերպ վում են կի սամ յա կի ըն թաց քում: Պ լա-
նա յին պրակ տի կա նե րից բա ցի, ու սա նո ղա կան նա-
խա պատ վութ յուն նե րին ըն դա ռաջ, պետք է ստեղծ վեն 
լրա ցու ցիչ պրակ տի կա նե րի հնա րա վո րութ յուն ներ, 
ո րի վե րա բեր յալ հա մալ սա րա նի ու սումն ա մե թո դա կան 
խորհր դում ներ կա յաց վել է պրակ տի կա նե րի կազ մա-
կերպ ման նոր հար թակ:

-Ի՞նչ ի րա վունք ներ և  պար տա վո րութ յուն ներ ու նի 
ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

 - Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը պար տա վոր 
է ու սումն ա ռութ յան ըն թաց քում ծա նո թա նալ հա մալ սա-
րա նի ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, ու սա-
նող նե րի ի րա վունք նե րին և  պար տա կա նութ յուն նե րին 
և  ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող մի շարք 
ի րա վա կան ակ տե րի: Ու սումն ա ռութ յան ըն թաց քում 
ա տես տա վոր ման գոր ծըն թա ցում ու սա նո ղը պետք է 
հաղ թա հա րի և  ու նե նա սահ ման ված նվա զա գույն շե-
մի գի տե լիք ներ:  Ու սա նողն ի րա վունք ու նի  և  կա րող 

է մաս նակ ցել հա մալ սա րա նա կան կրթա կան, հե տա զո-
տա կան ծրագ րե րին, գի տա ժո ղով ե րին, սե մի նար նե-
րին և  հա մալ սա րա նա կան այլ մի ջո ցա ռումն ե րին, ստա-
նալ ուս ման վճա րի փոխ հա տու ցում (զեղչ)՝ հա մա ձայն 
ՀՀ օ րենսդ րութ յա նը և  հա մալ սա րա նի կող մից սահ-
ման ված կար գի,  ի րա վունք ու նի նաև ուս ման վար ձը 
վճա րել ու սումն ա կան տար վա ա միս նե րով՝ կրթութ յան 
մա սին պայ մա նագ րով նա խա տես ված պայ ման նե րով:

Ու սա նո ղի ցու ցա բե րած ուս ման բարձր ա ռա ջա-
դի մութ յունն ու կար գա պա հութ յու նը խրա խու սե-
լու նպա տա կով բու հը տրա մադ րում է ան վա նա կան 
կրթա թո շակ՝ սահ ման ված պա հանջ նե րի հա մա ձայն: 
Ա վա նա կան կրթա թո շակ նե րը, ըստ հատ կաց ման քա-
նա կի, կրում են ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում բազ-
մամ յա ներդ րում ու նե ցող ան վա նի ան ձանց ա նուն նե րը՝ 
«Մ խի թար  Հե րա ցու», « Վա հան Արծ րու նու», « Հա կոբ 
 Հով հան նիս յա նի», «Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի»,  «Գ րի-
գոր Ա րեշ յա նի», « Ռու բեն  Յոլ յա նի»,  « Բար դու ղիե մոս 
 Ֆա նարջ յա նի», «Լ ևոն Օր բե լու»: Իսկ  ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տի կուր սան տի հա մար՝ « Մե րու ժան 
Ս տե փան յա նի» ան վան, ո րին  կա րող են հա վակ նել 
ռազ մաբժշ կա կան ո լոր տում զին ծա ռա յող նե րի, Ար-
ցախ յան պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի և ն րանց հա-
վա սա րեց ված ան ձանց նկատ մամբ ա ռանձ նա կի 
հո գա տա րութ յուն ցու ցա բե րած ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող 
կուր սանտ նե րը: Ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րը տրա-
մադր վում են մեկ ու սումն ա կան տար վա հա մար:

 Կար ևոր տե ղե կատ վութ յուն է նաև ու սա նող նե-
րի ա կա դե միա կան շար ժու նութ յու նը՝ բու հից-բուհ և 
 ներ բու հա կան տե ղա փո խութ յուն նե րը:  Վեր ջին 5 տար-
վա ըն թաց քում՝ 1 տար վա կտրված քով, ու սա նող նե րի 
ա կա դե միա կան շար ժու նութ յան թի վը 94 է, ո րից՝ 36-ն  
այլ բու հե րից, 58-ը՝ ներ բու հա կան:

-Այս տա րի ԵՊԲՀ-ն  պատ րաստ վում է մի ջազ գա յին 
հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցին: Որ քա նո՞վ է կար-
ևոր այն բժշկա կան կադ րեր պատ րաս տող բու հի հա-
մար: 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը 2021 թվա կա նին վեց տա-
րի ժամ ե տով ան ցավ են թա կա ռուց ված քա յին հա վա-
տար մագ րում:  Բու հի այ սօր վա հրա մա յա կա նը մի ջազ-
գա յին հա վա տա րագր ման գոր ծըն թացն է: Կր թա կան 
ծրագ րե րի մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րու մը կմե ծաց-
նի հա մալ սա րա նում կրթութ յուն ստա նա լու ցան կութ-
յուն ու նե ցող շա հագր գիռ ան ձանց թի վը, կա պա հո վի 
մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում բու հի ո րա կը՝ ա ռա վել մեծ 
ճա նա չում բե րե լով:

- Տի կին  Հայ րա պետ յան, ի՞նչ կմաղ թեք դի մորդ նե րին և  
ա պա գա բժիշկ նե րին:

 Հար ցազ րույ ցի ա վար տին՝ մեր բու հի դի մորդ նե րին 
կցան կա նա յի մաղ թել ըն դու նե լութ յան քննութ յու նե րի 
բա րե հա ջող ա վարտ և  բա րի գա լուստ 1-ին կուրս, իսկ 
ու սա նող նե րին՝ նո րա նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում 
ողջ ու սումն ա ռութ յան ըն թաց քում: 

Հարցազրույց



- Ին չու՞ և  ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք մաս նա գի տա նալ բժշկա-
կան ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում:

 Ֆի զի կա յի ֆա կուլ տետն ա վար տե լուց հե տո եր կար 
տա րի ներ աշ խա տել եմ ԵՊՀ-ում։

Երբ  Խորհր դա յին  Միութ յու նը փլուզ վեց, սկսե ցի մաս-
նա գի տա կան կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րութ յուն-
ներ փնտրել։ 1 տա րի աշ խա տե ցի  Նոր վե գիա յի Օս լո յի 
հա մալ սա րա նում՝ որ պես այ ցե լու գիտ նա կան։  Դա շատ 
կար ևոր փորձ էր ինձ հա մար։ 1994-ին վե րա պատ րաստ-
վե ցի ԱՄՆ-ում՝ բժշկա կան ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում։ 
Ա պա 2 տա րի աշ խա տե ցի և  սո վո րե ցի  Վիս կոն սի նի 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նում։ Այ նու-
հետև վե րա դար ձա  Հա յաս տան, սա կայն բժշկա կան ֆի-
զի կան այդ ժա մա նակ մեր երկ րում զար գա ցած չէր, իսկ 
ես շատ էի ու զում աշ խա տել հենց իմ բնա գա վա ռում։ 2 
տա րի հե տո հրա վեր ստա ցա՝ աշ խա տե լու ԱՄՆ-ում և 
աշ խար հում հայտ նի « Մա յո» (Mayo) կլի նի կա յում։ Այ-
նու հետև ռա դիո լո գիա յի բնա գա վա ռում հա վաս տա գիր 
ստա ցա և  ար դեն 8-րդ  տա րին է՝ աշ խա տում եմ Հ յուս թո-
նի մե թո դիս տա կան հի վան դա նո ցում։ 

2018 թվա կա նին ա ռա ջարկ ստա ցա գալ  Հա յաս տան, 
իսկ 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին բժշկա կան բու հում 
դա սա խո սութ յուն կար դա ցի ՄՌՏ վե րա բեր յալ։ 

-  Խո սենք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:
 Կինս բժիշկ է՝ նյար դա բան։ Եր կու աղ ջիկ ու նեմ, թոռ-

ներ դեռ չու նեմ։  Մեծ աղ ջիկս հա մա ճա րա կա բան է, այժմ 
աշ խա տում է  Վիս կոն սի նի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րա րութ յու նում, փոքր աղ ջիկս սկզբում ո րո շեց երգ չու հի 
դառ նալ, բայց հե տո սո վո րեց բիզ նես կա ռա վա րում և 
 հի մա հա ջո ղակ բիզ նես լե դի է խո շոր առևտ րի կենտ րո-
նում։

 Տա նը հա յե րեն ենք խո սում, պահ պա նում ենք մեր լե-
զուն և մ շա կույ թը։

- Ս տաց վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ նա խա սի րութ յուն-
ներ ու նեք:

Կ յանքն ԱՄՆ-ում ան հա մե մա տե լի է հա յաս տան յան 
ա ռօր յա յի հետ․ աշ խա տան քա յին կյանքն այն տեղ սար-
սա փե լի ծանր է։

Ա զատ ժա մա նակ շատ եմ սի րում կար դալ ոչ մաս նա գի-
տա կան, գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն։  Վեր ջերս, 
օ րի նակ, վե րըն թեր ցում էի Իլ յա Իլ ֆի և Եվ գե նի  Պետ րո վի 
«Ոս կե հոր թը» ստեղ ծա գոր ծութ յու նը։

 Սի րում եմ ճա նա պար հոր դել։ 
- Պ լա նա վո րու՞մ եք ա պա գա յում այ ցե լել  Հա յաս տան։
Ա յո, ի հար կե։  Շատ ենք ու զում գալ  Հա յաս տան, կա-

րո տում ենք մեր հայ րե նի քը, հա մար յա 30 տա րի է, ինչ 
ապ րում ենք  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում։ Այս տար վա աշ-
նա նը՝ սեպ տեմ բե րին կամ հոկ տեմ բե րին, ծրագ րում ենք 
այ ցե լել  Հա յաս տան։ 

- Որ պես փոր ձա ռու մաս նա գետ՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք 
 Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին:

Բժշ կա կան ֆի զի կա յի մաս նա գետ ներն օգ նող օ ղակ են 
ռա դիո լոգ նե րի և տեխ նո լոգ նե րի միջև։ Այս տեղ գոր ծում 
են բա վա կան բարդ հա-
մա կար գեր, որ տեղ ֆի զի-
կո սի դե րը շատ մեծ է։

Ես գոհ եմ իմ մաս նա-
գի տութ յու նից։ Մագ նի-
սա ռե զո նան սա յին տո-
մոգ րա ֆիան շատ ա րագ 
զար գա ցող և խոս տում-
նա լից, բայց, միև նույն 
ժա մա նակ, բա վա կա նին 
բարդ բնա գա վառ է․ այն 
պետք է իս կա պես սի րել։ 
Ինքս միշտ հա սա նե լի եմ 
և  պատ րաստ եմ ցան կա-
ցած հար ցում օգ նել այս 
ո լոր տի ա պա գա մաս նա-
գետ նե րին։

ԵՊԲՀԱՅՑԵԼՈւՊՐՈՖԵՍՈՐԸՊԱՏՐԱՍՏԷ

ՓՈՐՁՈՎԿԻՍՎԵԼՄՌՏՈԼՈՐՏԻԱՊԱԳԱ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՀԵՏ

Բժշ կա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նի այ ցե լու պրո ֆե սոր Ար մեն  Քո չար յա նը մաս նա գի-
տա ցած է մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիա յի բնա գա վա ռում։ 

ԱՄՆ Հ յուս թո նի մե թո դիս տա կան հի վան դա նո ցի ա վագ ֆի զի կոսն ու  Վեյլ  Քոր նե լի 
բժշկա կան քո լե ջի դո ցեն տը 1981 թվա կա նին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տը՝ « Պինդ մար մին նե րի ֆի զի կա» մաս նա գի-
տութ յամբ՝ ստա նա լով բնա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի կո չում։

1986-87 թվա կան նե րին, որ պես այ ցե լու գիտ նա կան, աշ խա տել է Օս լո յի հա մալ-
սա րա նի քի միա յի ամ բիո նում, 1994-1996թթ․ ե ղել է այ ցե լու գիտ նա կան  Վիս կոն սի նի 
 Մե դի սո նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նում։ 1998-2002թթ. Ար մեն 
 Քո չար յա նը մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիա յի ֆի զի կա յի ո լոր տում մաս-
նա գի տա ցած գի տաշ խա տող էր  Մի նե սո տա նա հան գի  Ռո չես թե րի « Մա յո» կլի նի-
կա յի ռա դիո լո գիա յի ամ բիո նում։ 2011 թվա կա նից  Ռա դիո լո գիա կան բժշկա կան ֆի-
զի կա յի ա մե րիկ յան ռա դիո լո գիա յի խորհր դի պատ վի րակ է, իսկ 2019 թվա կա նի՝ 
 Մագ նի սա ռե զո նան սա յին անվ տան գութ յան ա մե րիկ յան խորհր դի պատ վի րակ՝ որ-
պես մագ նի սա ռե զո նան սա յին անվ տան գութ յան փոր ձա գետ։   

Պ րո ֆե սո րի և բժշ կա կան ֆի զի կո սի հետ զրու ցել ենք մաս նա գի տա կան կողմ ո-
րոշ ման, կա յաց ման ճա նա պար հի դժվա րութ յուն նե րի, ըն տա նի քի, հայ րե նի քի հան-
դեպ կա րո տի և  փոր ձի փո խա նակ ման պատ րաս տա կա մութ յան մա սին։  
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Սր տա բա նութ յան ամ բիո նի ա սիս տենտ, ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի ծա ռա յութ յան բժիշկ  Մա րիամ  Հով հան նիս յա նը 
դա սա վան դու մը սի րով հա մա տե ղում է կլի նի կա կան աշ-
խա տան քի հետ։

Ծն վել է բժիշկ նե րի ըն տա նի քում, տատն ու պա պը նույն պես 
պատ վով են կրել ճեր մակ խա լա թը:  Հետ ևե լով նրանց օ րի նա կին՝ 
 Մա րիա մը և  իր քույ րը նույն պես ընտ րե ցին բժշկի ու ղին։

 Լի նե լով հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա կան ամ բիո նի մեծ թի մի ան-
դամ, բա ցի տե սա կան գի տե լիք նե րից, նրանք փոր ձում են ու սա նող-
նե րին տալ նաև գործ նա կան գի տե լիք ներ։ Ի րենց սրտի զար կե րի 
հաշ վին փոր ձում են այ լոց սրտի զար կե րը ա ռող ջաց նել, եր կա րաց-
նել:

«Իմ պատ կե րաց մամբ՝ ա ռանց պրակ տիկ գոր ծու նեութ յան, բժշկի 
աշ խա տան քը լիար ժեք լի նել չի կա րող։  Գործ նա կա նում ա մեն օր նոր 
բա ցա հայ տում եր ես ա նում քեզ հա մար, հաս կա նում, որ ի րա կան 
կյան քում հան դի պած ա մեն ինչ չէ, որ կգտնես գրքե րում:  Լի նե լով 
ին տեն սիվ թե րա պիա յի բլո կի սրտա բան՝ պա տաս խա նա տու եմ 
ա մե նա ծանր պա ցիենտ նե րի կյան քի հա մար. լի նում են ծանր կո-
րուստ ներ, լի նում են նաև եր ջա նիկ պա հեր, լի նում են հրաշք-
ներ։ Ա մեն փրկված կյան քը տա լիս է մեզ ուժ՝ չհիաս թափ վել 
և  շա րու նա կել պայ քա րը»,- պատ մում է  Մա րիա մը:

Ն րա գնա հատ մամբ` սրտա բա նութ յու նը բա ցի պա հանջ ված 
լի նե լուց՝ շատ պա տաս խա նա տու և  բարդ ո լորտ է. 

«Իմ բախ տը բե րել է, սո վո րել և  աշ խա տել մի կլի նի կա յում, 
որ տեղ հի վան դի վա րու մը կա տար վում է մի ջազ գա յին ու ղե-
ցույ ցե րին հա մա պա տաս խան։ Իմ ղե կա վա րը՝ պրո ֆե սոր 
 Հա մա յակ  Սի սակ յա նը, իր ո լոր տում լա վա գույն նե րից է, և  
երբ նա ա զատ է նույ նիսկ մի քա նի րո պե, կար դում է։  Մենք 
էլ, փոր ձում ենք օ րի նակ վերց նել մեր ու սուց չից. ինք նա կա-
տա րե լա գործ վել, փոր ձել հետ ևել մի ջազ գա յին նո րութ յուն-
նե րին և  զար գա նալ՝ ժա մա նա կին հա մա հունչ»։

Սր տա բա նութ յան ընտ րութ յան հար ցում նրա հա մար, բա ցի 
ըն տա նի քի ան դամն ե րից, ո րո շի չը ե ղել է դա սա խո սի՝ սրտա-
բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Լաու րա  Սա հակ յա նի օ րի նա կը, 
ո րը մինչև այ սօր ո գեշն չում և  օ րի նակ է ծա ռա յում նրա համար։

 Դեռ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի տա րի նե րից նա ներգ-
րավ ված է ե ղել հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում։

 Թի մով մաս նակ ցել են սրտա յին ան բա վա րա րութ յամբ հի վանդ նե-
րի կրկնա կի հոս պի տա լի զա ցիան նվա զեց նե լուն ուղղ ված Optimize 
HF մի ջազ գա յին հե տա զո տա կան աշ խա տան քին, որն ա վար տե լուց 
հե տո սկսել են ի րա կա նաց նել ծանր սրտա յին ան բա վա րա րութ յամբ 
հի վանդ նե րի ին տեն սիվ մո նի թո րինգ, ո րի հա ջող նախ նա կան արդ-
յունք ներն ար դեն տպագր ված են մի ջազ գա յին ամ սագ րում։

 Հե տա հա յաց նշում է, որ ու սա նո ղա կան տա րի նե րին շա տե րը չեն 
զգում այս մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը և  այն մեծ պա տաս-
խա նատ վութ յու նը, ո րը ստանձ նում են։ 

«Ա մեն ինչ ա վե լի խո սուն և  հաս կա նա լի է դառ նում, երբ ար դեն 
հի վան դի ան կող նու կող քին ենք: Երբ պետք է ա մե նադժ վար ո րո-
շումն ե րը կա յաց նենք, երբ մե զա նից է կախ ված հի վան դի կյան քը։ Եվ 
ի զուր չէ, որ բժշկի ու ղին ընտ րում են ա մե նաու ժեղ նե րը»,- նկա տում է 
ե րի տա սարդ, բայց փոր ձա ռու սրտա բա նը: 

Ն րա գնա հատ մամբ` առ հա սա րակ, բժշկին պետք է սրտա ցա վութ-
յուն։ Ա մեն րո պե պայ քա րե լու ձգտում, ծանր կո րուստ նե րի դեպ քում` 
չհիաս թափ վե լու կա րո ղութ յուն:

ԾԱՆՐԴԵՊՔԵՐԻՑՄԻՆՉԵՎՀՐԱՇՔՆԵՐԻ

ԱԿԱՆԱՏԵՍ

Հարցազրույց



 Հա յաս տա նում գոր ծող ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  
ար յու նա բա նութ յան 3 բա ժին նե րը 2019 թվա կա նին միա վոր-
վե ցին Ռ․Հ․  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի 
կազ մում, և ս տեղծ վեց  Հա յաս տա նի ման կա կան քաղց կե ղի և  
ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նը, ո րի ու ռուց քա բա նութ-
յան բլո կը սկսեց ղե կա վա րել բժիշկ, ԵՊԲՀ ման կա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
 Լի լիթ  Սարգս յա նը:

« Դա շատ մեծ պար տա վո րութ յուն էր ինձ հա մար, քա նի որ 
այս կենտ րո նում պետք է բուժ վեին  Հա յաս տա նում և Ար ցա-
խում ախ տո րոշ ված բո լոր ե րե խա նե րը, ինչ պես նաև ե րե խա-
ներ այլ երկր նե րից։ Ի հար կե, ես փնտրում էի հնա րա վո րութ յուն 
կրթութ յուն ստա նա լու որ պես ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տող, 
քա նի որ ինքս մոտ 20 տա րի աշ խա տում էի որ պես պրակ տիկ 
բժիշկ։ Եվ գտա  Հար վար դի հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ-
վող մե կամ յա կրթութ յան հնա րա վո րութ յուն` «Բժշ կութ յան 
ա ռաջ նոր դութ յուն» ծրա գի րը, ո րին և  դի մե ցի՝ որ ևէ հույս չու-
նե նա լով, որ կանց նեմ։  Սա կայն, ի զար մանս ինձ, հաղ թա հա-
րե ցի մրցու թա յին բո լոր փու լե րը և հ նա րա վո րութ յուն ստա-
ցա դառ նալ  Հար վար դի հա մալ սա րա նի ու սա նող»,- նշում է 
 Լի լիթ  Սարգս յա նը` աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րից 
մե կում սո վո րե լը հա մա րե րով գի տե լիք ստա նա լու բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րութ յուն:

 Փոր ձա ռու մաս նա գե տը ձեռք բե րեց ծա նո թութ յուն ներ 
տար բեր երկր նե րի բժիշկ նե րի հետ, կա րո ղա ցավ հա մե մա-
տութ յուն կա տա րել մեր և  աշ խար հի միջև, վերց նել նրանց 
լա վա գույն փոր ձը, որ պես զի հե տա գա յում կա րո ղա նա այն 
ներդ նել  Հա յաս տա նում։

«Ինձ հա մար նաև մեծ պա տիվ է լի նել ԵՊԲՀ ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա-
խոս, ո րը հետ բու հա կան կրթութ յուն է տա լիս։ Այն ա ռա ջի նը 
և  միակն է  Հա յաս տա նում, որ պատ րաս տում է ման կա կան 
ու ռուց քա բան-ար յու նա բան ներ, և  մեզ են դի մում մեր հա մալ-
սա րա նի լա վա գույն ու սա նող նե րը, ո րոնց հա ջո ղութ յուն նե-
րին, կար ծում եմ, ծա նոթ եք։  Մեծ բա վա կա նութ յամբ եմ հետ-
ևում, թե ինչ պես են ու սա նող նե րը մեր աչ քի ա ռաջ դառ նում 

պրո ֆե սիո նալ մաս նա գետ ներ»,-ա սում է բժիշկ-դա սա խո սը:
 Բա ժան մուն քում և  ամ բիո նում, իր գնա հատ մամբ, շատ հե տաքր քիր մո-

դել է գոր ծում. թի մա յին աշ խա տան քի ոս կե կա նո նը՝ ա ռողջ բա նա վեճ, 
քննար կում և  փոր ձա ռու բժիշկ նե րի կլի նի կա կան մեծ փոր ձի ու ե րի տա-
սարդ օր դի նա տոր նե րի ա նընդ հատ թար մաց վող գի տե լիք նե րի տան դեմ։

Բ ժիշկ  Սարգս յա նը շատ է կար ևո րում ե րի տա սարդ նե րի կար ծի քը, քա նի 
որ նրանք դեռ չու նեն ձևա վոր ված կարծ րա տի պեր:

Ար տերկ րում ու սումն ա ռութ յու նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա սա խո սը 
սկսել է 2000 թվա կա նից`  Կոնս տան ցի հա մալ սա րա նի մո լե կուլ յար գե նե-
տի կա յի ֆա կուլ տե տից, այ նու հետև 2008-ին վե րա պատ րաս տում է ան ցել 
 Բեռ լի նի « Շա րի տե» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, 2014-ին` Դ յու-
սել դոր ֆի, իսկ 2016-ին`  Համ բուր գի «Էպ պեն դորֆ» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րում:

Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը, մա նա վանդ ման կա կան բժշկի և, հատ կա-
պես, ման կա կան օն կո հե մա տո լո գի աշ խա տան քը հա մա րում է ա մե նաա-
ռա քի նի և  մեծ նվի րում պա հան ջող նե րից. « Դա քրտնա ջան աշ խա տանք է, 
ան քուն գի շեր ներ են, ա նընդ հատ խո րաց վող գի տե լիք ներ, նաև՝ մեծ կամ-
քի ուժ ու պա տաս խա նատ վութ յուն։  Մենք հան դի պում ենք մարդ կանց՝ 
ի րենց կյան քի դժվա րին փու լում և  պետք է կա րո ղա նանք օգ նել ոչ միայն 
դե ղե րով, այլև կա րե կից լի նե լու կա րո ղութ յամբ»:

ՀԱՐՎԱՐԴՈւՄՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾՓՈՐՁԸ
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2002 թվա կա կա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան և  ման կա բու ժութ յան 
ֆա կուլ տետ նե րի շրջա նա վարտ նե րը 20 տա րի անց հա վաք վել էին 
բժշկա կան մայր բու հում:

 Մաս նա գի տութ յան մեջ կա յա ցած և  հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած 
բժիշկ նե րը վեր հի շե ցին ու սա նո ղա կան տա րի նե րը, ե րի տա սարդ 
օ րե րի գե ղե ցիկ ակն թարթ նե րի մա սին պատ մող տե սան յութ դի տե-
ցին:

 Հե րա ցիա կան նե րը մեծ հպար տութ յամբ նշե ցին, որ ԵՊԲՀ-ում է 
սկսվել ի րենց մաս նա գի տա կան կա յա ցու մը, ձեռք բե րումն ե րը՝ շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նե լով պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին 
տված գի տե լիք նե րի հա մար:

 Հան դիպ մա նը ներ կա ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ող ջույ-
նի խոս քեր հղե լով՝ նշեց, որ հա մալ սա րա նը բո լո րին միա վո րում է 
ա մե նա գե ղե ցիկ, ա մե նա բա րի հի շո ղութ յուն նե րով: «Այս տեղ հա-
վաք վե լով բո լորս ի րար հետ ստեղ ծում ենք այդ բա րութ յան մթնո-
լոր տը:  Վի լեն  Պա րույ րի  Հա կոբ յանն ինձ խնդրել է ձեզ հայտ նել, որ 
մենք հպար տա նում ենք մեր բո լոր շրջա նա վարտ նե րով, ա ռանձ նա-
հա տուկ այն պայ ծառ դեմ քե րով, ո րոնք այս տեղ նստած են, ո րոն ցից 
շա տե րի հետ գոր ծըն կե րա յին փայ լուն փոխ հա րա բե րութ յուն ներ ու-
նենք։ Ան գամ պատ կե րա ցում չու նեի, որ բո լորդ ի րար հետ եք սո-
վո րել: Ու րախ եմ, որ մեզ այ սօր հա ջող վում է շա րու նա կել մեր ու-
սու ցիչ նե րից ստա ցած բարձր ա ռա քե լութ յու նը՝ լավ մաս նա գետ ներ 
պատ րաս տե լը: Շ նոր հա կա լութ յուն, որ այ սօր հա մալ սա րա նում եք: 
 Յու րա քանչ յուր տա րի բժշկա կան մայր բու հում հա վաք վե լու գե ղե-
ցիկ ա վան դույթ ձևա վո րեք, շնոր հա վո րում եմ»,-նշեց բու հի ղե կա վա-
րը՝ ներ կա նե րին հա կիրճ ներ կա յաց նե լով նաև կրթա գի տա կան այս 
հաս տա տութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին կա տար ված և  կա տար վող 
աշ խա տանք նե րի մա սին:

Շր ջա նա վարտ նե րի թվում էր նաև հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը, ո րը ող ջու նե-
լով հա մա կուր սե ցի նե րին, ու րա խութ յամբ հայտ նեց, որ օրն ա վե լի 
հի շար ժան դարձ նե լու նպա տա կով, ո րո շել են բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին կրթա թո շակ տրա մադ րել: «Չ ցան-
կա ցանք միայն հա վաք վել, տո նել, անց նել, այլ ցան կա ցանք մեր 
հա վա քագր ված գու մա րի շրջա նա կում, ա վար տա կան՝ 6-րդ  կուրս 
տե ղա փոխ ված վճա րո վի հա մա կար գում սո վո րող 5-6 ու սա նող նե-
րին, ո րոնք բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նեն, 2002 թվա կա նի շրջա-
նա վարտ նե րի կող մից կրթա թո շակ տրա մադ րել»,-ման րա մաս նեց 
պրո ռեկ տո րը՝ բո լո րին լավ օր և  բարձր տրա մադ րութ յուն մաղ թե լով:

20ՏԱՐՎԱՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ՝
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Բժշ կա կան տար բեր ֆա կուլ տետ նե րում կրթութ յուն ստա ցող շրջա նա-
վարտ նե րը, թրծվե լով բժշկա գի տութ յան 100-ամ յա դարբ նո ցում, շա րու-
նա կում են ի րենց մաս նա գի տա կան և  մարդ կա յին ա ռա քե լութ յու նը՝ տա-
րա ծե լով հե րա ցիա կան լի նե լու բարձր պա տի վը հան րա պե տութ յու նում և 
 հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս:

 Մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կենտ րո նի վի րա բու ժա կան ստո-
մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի օր դի նա տոր 
 Կառ լեն  Հա կոբ յա նը ծնվել ու մե ծա ցել է Ար մա վի րի մար զի  Փա րա քար հա-
մայն քում։ Դպ րո ցում սո վո րել է գե րա զանց, դեռ ման կուց ի րեն հե տաքրք-
րել է մար դու հետ կապ ված ա մեն ինչ՝ ֆի զիո լո գիան, ա ռող ջութ յու նը, նաև՝ 
հի վան դութ յուն նե րը։

 «Երբ ա ռա ջին դա սա րանն ա վար տում էինք՝ մեզ բա ժան ված «ե րա զան քի 
թղթի» վրա նշել էի, որ ու զում եմ դառ նալ բժիշկ։ Ո րոշ ժա մա նակ անց մո ռա-
ցել էի այդ թղթի մա սին։  Տա սը տա րի անց, երբ այդ թուղ թը բա ցե ցի, հաս-
կա ցա, որ ցան կութ յունս չի փոխ վել, ա վե լին` ցան կութ յունս այն քան մեծ էր, 
որ այն դար ձավ նպա տակ։  Նախ քան բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լը, 
ա վար տե լով դպրո ցը, սո վո րել եմ Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տա յին բժշկա-
կան քո լե ջում։ Այ նու հետև ո րո շում կա յաց րի, որ պետք է ստա նամ  նաև բարձ-
րա գույն բժշկա կան կրթութ յուն»,- պատ մում է  Կառ լե նը։

Ար դեն զո րա կո չա յին տա րի քում էր, իսկ քա նի որ բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
ու սում ստա նա լու ո րո շու մը հստակ էր, ցան կա նում էր լի նել նաև զին ծա ռա յող, 

հաս կա ցավ, որ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լով՝ կա րող է հա մա տե ղել, ըստ 
ի րեն, տղա մար դու հա մար ա մե նա կար ևոր եր կու մաս նա գի տու թուն նե րը:

« Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը ինձ վե րաձ ևա վո րել է որ պես  ան հա տա կա-
նութ յուն՝ բո լոր ա ռում ե րով, ինձ տվել է ան փո խա րի նե լի փորձ, ռազ մա կան և բժշ-
կա կան խո րը գի տե լիք ներ, ո րոնք փայ լուն ձևով կի րա ռում եմ կյան քում, հստակ 
մտա ծե լա կերպ և  աշ խար հա յացք, ո րը մե ծա մա սամբ բխում է հենց ռազ մաբժշ կա-
կան գա ղա փա րա խո սութ յու նից` օգ նել, փրկել և  հայ րե նի քին ծա ռա յել։ Առ հա սա րակ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը մի մեծ, ջերմ ըն տա նիք էր, որ տեղ մեզ կրթած զին-
վո րա կան նե րը ու րույն տեղ ու նեն իմ կյան քում, քա նի որ ա մեն ին չի ճիշտ հիմ քը 
դրվել է հենց նրանց կող մից»,- ա սում է ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը:

 Բու հում են ան ցել նրա կյան քի շրջա դար ձա յին ու հի շար ժան օ րե րը, այս տեղ է ձեռք 
բե րել ու սա նո ղա կան ըն կեր ներ, ո րոնք դար ձան նաև մար տա կան ըն կեր ներ:  Բու հում է 
հան դի պել իր ա պա գա կնո ջը, ո րը ևս  մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ է` ման կա կան ստո մա-
տո լոգ։

« Բու հում եմ ա ռա ջին ան գամ հաս կա ցել, թե ինչ է նշա նա կում պա տե րազմ, քա նի 
որ քա ռօր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ մենք հոս պի տա լում էինք, ու սա նող էինք, և  
այդ ժա մա նակ եմ ա ռա ջին ան գամ տե սել վի րա վոր զին վո րի աչ քե րի խի զա խութ յու-
նը։ Ես իմ կյան քում կա տա րած որ ևէ  ընտ րութ յան հար ցում չեմ կաս կա ծել եր բեք, 
որ պես ռազ մա կան բժիշկ` ա ռա վել ևս, նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ պա տե րազ մի 
դաշ տում էի։ Որ քան էլ բարդ լի ներ այս կո չու մով ապ րե լը, այ նու ա մե նայ նիվ ես միշտ 
մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ եմ մո տե ցել իմ աշ խա տան քին»,- նկա տում է ռազ մա-
կան բժիշ կը:

 Պա տե րազ մը  Կառ լե նի կյան քը կի սել է եր կու մա սի՝  «մինչև» և «հե տո»: 2018 թվա կա-
նին ծա ռա յում էր Ար մա վի րի ու սումն ա կան զո րա մա սում՝ որ պես բուժ կե տի բժիշկ: 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11-ին նշա նակ վել է  Սի սիա նի զո րա մա սի բժիշկ։

« Սեպ տեմ ե րի 27-ի ա ռա վոտ յան ժա մը 7֊ին զանգ ստա ցա և  ծանր լուր. պա տե-
րազմ է, պետք է շտապ գնալ զո րա մաս…Այդ շրջա նում մենք զբաղ վում էինք մո բի-
լի զա ցիոն ու ժե րի բուժզնն մամբ, կար ծես թե ա վե լի հեռ վից էինք մաս նակ ցում պա-
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տե րազ մին։  Հոկ տեմ բե րի 6֊ի ա ռա վոտ յան կնոջս ճա նա պար հե ցի Եր ևան և  մեր զոր քի 
հետ մեկ նե ցի ռազ մա ճա կատ՝  հոկ տեմ բե րի 6֊ի լույս 7-ի գի շե րը:  Հաս կա նում էինք, 
որ գնում ենք մի տեղ, որ տեղ մեզ սպա սում են ա մե նա շա տը, քա նի որ պա տե րազ մի 
ժա մա նակ բժշկի ներ կա յութ յու նը զին վոր նե րին տա լիս է ուժ, հույս, վստա հութ յուն, 
որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում ի րենց հա մար բո լո րը կա նեն հնա րա վորն ու անհ նա-
րը»,- հի շում է  Կառ լեն  Հա կոբ յա նը` շա րու նա կե լով, որ ամ բողջ կյան քում կհի շի այդ գի շե րը, 
երբ ավ տո շա րաս յու նը  Սի սիան քա ղա քից դուրս էր գա լիս, ողջ քնած քա ղա քը 
արթ նա ցել էր, ի րենց ճա նա պար հեց գնդի նվա գա խում բը, պա տու հա նից նա յող  
մար դիկ ծա փա հա րում էին, ոգ ևո րում:

Ար ցախ հաս նե լով՝ ըն կան հրե տա կո ծութ յան տակ և  ու նե ցան ա ռա ջին վի րա-
վոր նե րը, ա րագ դիր քա վոր վե ցին, սկսե ցին կազ մա կեր պել ի րենց աշ խա տան քը։ 
 Հիմն ա կա նում զբաղ վում էին վի րա վոր նե րի տար հան մամբ, տե ղա փոխ մամբ 
տար բեր հոս պի տալ ներ. « Պետք է խոս տո վա նեմ, որ  հոս պի տա լի անձ նա-
կազ մը հպար տա նում էր մեր աշ խա տան քով, մենք` ի րենց, առ հա սա րակ 
այն տեղ  բո լո րը բո լո րին օգ նում և  ուժ էին տա լիս։  Հիմ ա կա նում ե ղել եմ 
 Կար միր շու կա յում, հե տո`  Ֆի զու լիում: Ա մե նա կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում բո լորս փոր ձում էինք ա նել ա մե նաա րագ մի ջամ տութ յուն նե րը՝ զին վո-
րի կյան քը փրկե լու, մյու սին տե ղա փո խե լու, եր րոր դին ա ռա ջին օգ նութ յուն 
ցույց տա լու հա մար, քա նի որ ոչ մի բժիշկ չի կա րող հա մա կերպ վել մահ վան 
հետ, որ քան էլ դա պա տե րազ մի ըն թաց քում պա տա հում էր ա մեն պահ, 
այ նու ա մե նայ նիվ՝ յու րա քանչ յուրս մի պահ մա հա նում էինք ա մեն զին վո-
րի հետ, մյուս փրկված զին վո րի հետ` վե րածն վում:  Հա մա կերպ վել էինք 
այն մտքի հետ, որ ողջ չենք վե րա դառ նա լու, բայց տես նե լով զին վոր նե րի  
կամ քի ու ժը հաս կա նում էինք՝ մահ վան մա սին մտա ծե լու ժա մա նակ չու նենք: 
Դժ վար էր, ի հար կե․ պա տե րազմն ե րը հեշտ չեն լի նում»:

 Ռազ մի դաշ տում  Կառ լեն  Հա կոբ յա նը ե ղել է մինչև հոկ տեմ բե րի 14-ը, այդ օ րը վի րա վոր վել 
է, ի րեն տե ղա փո խել են Ս տե փա նա կերտ, ա պա՝ Եր ևան:  Բուժ ման և  վե րա կանգ նո ղա կան 
փու լե րը եր կար տևե ցին, չնա յած ցան կութ յու նը մեծ էր հնա րա վո րինս շուտ նո րից վե րա դա-
ռա նա լու։   Բու ժումն ա վար տե լուց հե տո կրկին վե րա դար ձել է ծա ռա յութ յան նույն զո րա մա-
սում ար դեն հրա դա դա րի պայ ման նե րում։ «Դժ վար էր վե րա դառ նա լը, քա նի որ ու նեինք 
զոհ ված, ծայ րա հեղ ծանր վի րա վո րում ստա ցած բժիշկ ներ, բու ժանձ նա կազ մը ամ բող-
ջա կան չէր այլևս»,- ցա վով հի շում է  Կառ լե նը։

Այժմ ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կում է ար դեն ոչ միայն որ պես բժիշկ, այլև որ պես եղ բայր, 
խորհր դա տու, հո գե բան։

Իր գնա հատ մամբ` պա տե րազ մը ա վե լի շատ ոչ թե փո խեց ի րեն, այլ հնա րա վո րութ յուն 
տվեց հա սու նաց նել այն զգա ցո ղութ յուն նե րը, ո րոնք գու ցե պի տի լի նեին դեռ մի քա նի տաս-
նամ յակ հե տո: Իր մեջ ա մեն օր ամ րա նում է  հայ րե նա սի րութ յու նը, հա ճախ է լի-
նում Ե ռաբ լու րում, ա մեն ան գամ այլ հո գե վի ճա կով է լի նում այն տեղ, բայց նույնն  
է մի բան՝ հա մոզ մուն քը, որ պետք  ապ րենք միայն ու միայն մեր երկ րում, հե րոս-
նե րի կող քին:

Ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով 2021 թվա կա նի մա յի սին զո րացր-
վեց։  Գի տեր, որ չի հե ռա նա լու իր մաս նա գի տութ յու նից ու ո րո շեց ըն դուն վել և 
 շա րու նա կել հետ բու հա կան կրթութ յու նը։ Աշ խա տան քի բեր մամբ շատ հա ճախ է 
հան դի պել գլխի, դի մած նո տա յին շրջա նի վաս վածք նե րով զին վոր նե րի և  ո րո-
շեց այս ան գամ ընտ րել դի մած նո տա յին վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յու նը։

« Ցա վա լի է, բայց գի տակ ցում եմ, որ մենք ապ րում ենք պա տե րազ մող երկ-
րում, ա պա հո վագր ված չենք այդ ար հա վիր քից և  քա նի որ, ինչ պես ա սում 
են, «ե թե ցան կա նում ես խա ղա ղութ յուն՝ պատ րաստ ե ղիր պա տե րազ մի», 
վստահ եմ՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում գի տե լիք ներս և  փորձս կծա ռա յեց-
նեմ հայ րե նի քիս»,- եզ րա փա կում է ա պա գա դի մած նո տա յին վի րա բույ ժը։

Կ յան քում որ ևէ կար գա խո սով չի ա ռաջ նորդ վում, բայց որ պես բժիշկ սկզբունք 
ու նի. «Ե թե չես կա րող օգ նել՝ մի՛ վա սիր»։

 Հե տաքրք րութ յուն նե րը շատ են, սի րում է ա նընդ հատ նոր բան սո վո րել, ստեղ-
ծել: Զ բաղ վում է այ գե գոր ծութ յամբ, բնութ յու նը, հո ղը ի րեն ուժ են տա լիս, բնութ-
յունն օգ նում է մտա ծել, կիս վել, ա րա րել, վա յե լել ստեղ ծա ծը։  Ե րի տա սարդ մաս-
նա գե տի հե տա գա ծրագ րե րը մե ծա մա սամբ կապ ված են  մաս նա գի տութ յան 
հետ։  Մաս նա գի տա նում է նաև ման կա կան դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան 
մեջ, շատ է շփվում բնա ծին ա րատ ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ և  մեծ ցան կութ յուն ու նի 
ման կա կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն ստեղ ծե լու, ո րը կլի նի փոք րիկ նե րի հա մար նաև խնամ-
քի, հանգս տի կենտ րոն՝ պատ կե րաց նե լով, որ այն լի նե լու է բնութ յան գրկում՝ մի տեղ:

Ուսանողի անկյուն



 Քաղց կե ղի դեմ պայ քա րում շա րու նա կա կան արդ յու նա վե տութ յուն 
ա պա հո վե լու և  հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լու հա մար ո րակ յալ մաս-
նա գետ նե րի առ կա յութ յու նը պար տա դիր պայ ման է:

 Մա րիամ  Մաիլ յա նը Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան 
կենտ րո նում կլի նի կա կան օր դի նա տու րա է անց նում:

Ու ռուց քա բա նի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան շուրջ եր կար չի մտա ծել, քա-
նի որ հստակ գի տեր, որ ընտ րե լու է այն ճյու ղը, որ տեղ կա րեկ ցե լու կա րո ղութ-
յունն ա ռանձ նա կի ար տա հայտ ված կլի ներ:

«Ես ծայ րա հեղ քաղց կե ղա ֆոբ եմ ե ղել, նույ նիսկ քաղց կե ղի մա սին 
կար դա լը ինձ մտո վի տա նում էր դե պի կորց րածս հա րա զատ նե րի կյան-
քի վեր ջին օ րե րի դժվար ի րա վի ճակ ներ, սա կայն վա խե րին ըն դա ռաջ 
գնալն իս կա պես մեզ ա վե լի ու ժեղ է դարձ նում։  Վա խե րը հաղ թա հա րե-
լու հա մար նախ պետք էր հաս կա նալ պատ ճա ռը: Ա հա ին չու ցան կա ցա 
մաս նա գի տա նալ այս ո լոր տում:  Ի վեր ջո՝ նոր կյանք ստեղ ծե լու հա մար 
նախ հին կյան քը պահ պա նել է պետք»,- ա սում է ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի երկ րորդ կուր սի սո վո րո ղը:  

 Դեռ 2-րդ  կուր սից ե րա զում էր դառ նալ ռեպ րո դուկ տո լոգ։ 
 Վե րար տադ րո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող ըն տա նի քում նոր կյանք ստեղ ծե լու 
և  ըն տա նի քը լիար ժեք դարձ նե լու գոր ծըն թա ցը միշտ գրա վել է ի րեն:

Ըն տա նի քում բժիշկ ներ չեն ե ղել, սա կայն բժշկութ յու նը ի րեն դեռ ման կուց էր գրա վում:
 « Բա կա յին խա ղե րում բժիշ կը ես էի։ 13 տա րե կա նում հա ճա խում էի ա ռա ջին բու ժօգ-

նութ յան խնբա կի։ Իսկ ի րա կան սե րը դե պի բժշկա գի տութ յուն իմ մեջ արթ նաց րեց ա նա-
տո միա յի ու սուց չու հիս, ում հա մար բժիշկ դառ նա լը չի րա կա նա ցած ե րա զանք էր մա ցել։  
Դպ րո ցա կան տա րի նե րից Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում սո վո րե լը կար մի րով ընդգծ ված նպա տակ էր, ո րի մա սին մտա ծե լիս տա-
խի կար դիա էր սկսվում. ան կեղծ այդ պես էր, չեմ չա փա զանց նում»,- հի շում է ա պա գա ու-
ռուց քա բա նը:

Իր գնա հատ մամբ` այն, որ բժիշ կը պետք է լի նի բա րի, խե լա ցի, ա ջակ ցող, այդ մա սին բո լո րը 
գի տեն, իսկ իր սահ մա նած չա փա նիշ նե րով լավ բժիշկ լի նե լու հա մար նախ պետք է սի րել կյան-
քը ու լի նել պայ քա րող տե սակ. «Ե թե բժիշ կը կյանքն իր բո լոր վայրկ յան նե րով արժ ևո րի, 
ա պա կգտնի իր մեջ այն ու ժը, ո րը կմղի պայ քա րի՝ հա նուն այդ կյան քի. այս պա րա գա-
յում՝ հօ գուտ հի վան դի, քա նի որ մենք միշտ գտնվում ենք կյան քի ու մա հի մեջ տե ղում։ Ես 
դա հա մե մա տում եմ ա վա զի ժա մա ցույ ցի հետ։  Հա ճախ մենք ի զո րու ենք լի նում դան դա-
ղեց նել ժա մա նա կը կամ հա վել յալ ժա մա նակ տալ հի վան դին՝ վե րապ րե լու իր չապ րած 
կյան քը»:

Կ լի նի կա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում դեմ առ դեմ կանգ նում է բժշկին առնչ վող գրե թե բո-
լոր դժվա րութ յուն նե րի հետ:  Հան գա մանք, ո րը կո փում է։ 

«Շր ջա պատ ված եմ այն պի սի մարդ կան ցով, ով քեր հա ճախ են լքում ի րենց «կոմ ֆորտ 
զո նան» ու չեն բա վա րար վում կամ պար ծե նում ստեղ ծած ա նու նով, այլ մշտա պես աշ խա-
տում են ինք նա զար գաց ման վրա։  Լի նե լով նման թի մի մի փոքր մաս նիկ՝ մշտա պես ա նե-
լիք կա, միշտ կա մի բար ձունք, ո րը դեռ նվաճ ված չէ»,- շեշ տում է  Մա րիա մը։

Առ հա սա րակ, հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու հա մար նա կար ևոր է 
հա մա րում խե լա ցի ու նպա տա կաս լաց մարդ կան ցով շրջա պատ ված 
լի նե լը, ո րոնք ի րենց օ րի նա կով ստի պում են ա ռաջ գնալ, ո րոնք վե-
րա բեր վում են դի մա ցի նին ոչ որ պես մրցա կից, այլ՝ հա մա խո հի, 
ում անմն ա ցորդ սո վո րեց նում են, որ հե տա գա յում նաև վստա հեն:   
 Մաս նա գետ ներ, ո րոնք ոչ թե մատ նան շում են սխա լը, այլ ճիշտ ու ղին 
են ցույց տա լիս։

Ու ռուց քա բա նութ յու նը խո րութ յամբ ու սումն ա սի րող ա պա գա մաս-
նա գե տը վստահ է՝ ե թե յու րա քանչ յուրս գի տակ ցենք մեր կա տա րած 
գոր ծի ու, առ հա սա րակ, մեր առ կա յութ յան կար ևո րութ յու նը, ա վե լի 
լուրջ կվե րա բեր վենք այն ա մե նին, ինչ ա նում ենք, ո րը պա տաս խա-
նա տու կդարձ նի մեզ՝ ա ռա ջին հեր թին հենց մեր ա ռաջ։

Ա ռա ջի կա նպա տակ նե րը շատ են, ո րոնց ի րա գործ ման, նոր կա պե-
րի ստեղծ ման հա մար նա ընդ լայ նում է նաև լե զու նե րի ի մա ցութ յու նը:

Ծ րագ րում է սկսել նոր լե զու սո վո րել, ո րը և  նոր դռներ բա ցե լու բա-
նա լի նե րից է հա մա րում:

ԼԱՎԲԺԻՇԿԼԻՆԵԼՈւՀԱՄԱՐՊԵՏՔԷՍԻՐԵԼ
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Բժշ կի ու ղին ընտ րած նե րին ա ռաջ է մղում այն գի տակ ցու մը, որ 
ի րենց ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը դառ նա լու են զենք, ո րով պետք 
է պայ քա րեն հի վան դութ յուն նե րի դեմ, բու ժեն ու նոր կյանք վե րա-
դարձ նեն մարդ կանց։

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ին տերն Ար մեն 
 Վար դան յա նը 2015 թվա կա նին ըն դուն վել է ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տետ՝ անվ ճար հի մունք նե րով: ՌԲՖ-ի և ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից մշակ ված «1+2» ծրա գի րը նրան 
հնա րա վո րութ յուն է տվել դառ նալ ռազ մա կան բժիշկ։

« Ճիշտ է՝ ես որ պես ռազ մա կան բժիշկ ծա ռա յե լու եմ ըն դա մե նը 
եր կու տա րի, բայց ես ա մե նայն լրջութ յամբ ու պա տաս խա նատ վութ յամբ 
եմ մո տե նում հայ րե նի քիս և  Հա յոց բա նա կին ծա ռա յե լու գոր ծին»,-ընդգ-
ծում է Ար մեն  Վար դան յա նը։

ՌԲՖ ին տեր նը կար ևո րում է բժշկա կան հա մալ սա րա նի դերն իր՝ որ պես 
ան հատ կա յաց ման հար ցում:  Տար բեր մարդ կա յին տե սակ նե րի հետ շփու-
մը, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը նրա մոտ ձևա վո րել է զին վո րա կա նի 
մտա ծե լա կերպ, սո վո րեց րել հաս կա նալ այդ ո լոր տի նրբութ յուն նե րը։

«Սկզբ նա կան շրջա նում դժվա րութ յուն էր հան դի սա նում ա դապ տա ցիոն 
գոր ծըն թա ցը, որն, ի հար կե, հաղ թա հա րե ցի ըն կեր նե րիս և պ րո ֆե սո րա-
դա սա խո սա կան կազ մի մարդ կա յին մո տեց ման շնոր հիվ»,-ա սում է նա։

 Մինչ բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լը սո վո րել է  Ճամ բա րա կի 
ա վագ դպրո ցում։  Հե տաքրքր ված է ե ղել « Հա յոց պատ մութ յուն», 
« Կեն սա բա նութ յուն» և « Քի միա» ա ռար կա նե րով։ Այդ ըն թաց քում մաս նակ ցել է տար բեր ա ռար կա-
յա կան օ լիմ պիա դա նե րի, իսկ « Քի միա» և « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կա նե րի օ լիմ պիա դա նե րին 
հաս նե լով հան րա պե տա կան փուլ՝ « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կա յից ստա ցել է եր րորդ կար գի դիպ-
լոմ։

«Զ բաղ վում եմ սպոր տով. իմ կյան քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում ֆուտ բո լը։ Ս պոր տա յին 
իմ նա խա սի րութ յուն նե րը ֆուտ բո լով չեն սահ մա նա փակ վում: Դպ րո ցա կան տա րի նե րից հե տաքրքր-
ված եմ շախ մա տով, բազ միցս մաս նակ ցել եմ մար զա յին և  հան րա պե տա կան մրցա շա րե րի, ու նեմ 
ա ռա ջին կարգ։ Ա զատ ժա մա նակ սի րում եմ լսել ե րաժշ տութ յուն, գիրք կար դալ և  ֆիլ մեր դի տել»,-իր 
նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին պատ մում է ՌԲՖ ին տեր նը։ 

 Խո սե լով ԵՊԲՀ ին տեր նա տու րա յում կրթութ յան մա սին՝ նշում է, որ դա սերն անց կաց վում են բա-
վա կա նին խիտ գրա ֆի կով։

«Ին տեր նա տու րա յում նա խա պատ րաստ վում ենք զո րա մա սա յին օ ղա կում աշ խա տե լուն և 
 ծա նո թա նում առ կա նրբութ յուն նե րին»,-նշում է նա՝ ընդգ ծե լով, որ ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցում կար-
ևո րում է ա ռա ջա դի մութ յու նը։

Ար մեն  Վար դան յա նը պատ րաստ վում է ընտ րել աբ դո մի նալ վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յու նը։ Այս 
ո րո շու մը կա յաց րել է ա ռա ջին ան գամ վի րա հա տութ յան մաս նակ ցե լուց հե տո։

Ն րա կար ծի քով՝ ոազ մա կան բժշկի ու ղին դժվար է և  պա տաս խա նա տու։  Կար ևոր է ոչ միայն բու-
ժել զին վոր նե րին, այլև կան խար գե լել նրանց մոտ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջա ցումն ու պահ պա նել 
զին ծա ռա յող նե րի ա ռող ջութ յու նը։

«Ա մեն ինչ կա նեմ այս գոր ծում հա ջո ղե լու հա մար»,-հույս է հայտ նում նա՝ ա վե լաց նե լով, որ կրկնա-
կի երդ ման ներ քո ծա ռա յե լը և՛ պա տիվ է, և՛ պա տաս խա նատ վութ յուն։

Եզ րա փա կե լով զրույ ցը՝ բժշկա կան բու հի սո վո րողն ընդգ ծում է, որ ռազ մա կան բժիշ կը պետք է 
լի նի կար գա պահ, բա նի մաց, սառ նա սիրտ, միև նույն ժա մա նակ՝ կա րեկ ցող, չընկր կի դժվա րութ յուն-
նե րի դեմ, պատ րաստ լի նի ի րա դար ձութ յուն նե րի ցան կա ցած զար գաց ման։

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում այժմ սո վո րում է 62 ին տերն:
Այս տա րի Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 13 շրջա նա-

վարտ «1+2» ծրա գի րի շրջա նա կում ՀՀ ՊՆ մար շալ Ար մե նակ  Խան փեր յան ցի ան վան ռազ մա կան 
ա վիա ցիոն հա մալ սա րա նում անց նե լով ե րի տա սարդ մար տի կի դա սըն թաց՝ ըն դուն վել է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան ին տեր նա տու րա՝ տա լով զին վո րա կան եր դում:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը 1 տար վա ըն թաց քում ՀՀ ՊՆ հոս պի տալ նե րում, հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րում և  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում ձեռք են բե րում 
գործ նա կան հմտութ յուն ներ և կ լի նի կա կան ու նա կութ յուն ներ, ո րից հե տո, ստա նա լով լեյ տե նան տի 
կո չում, 2 տա րի ժամ ե տով կծա ռա յեն ՀՀ զին ված ու ժե րում՝ որ պես զո րա մա սա յին օ ղա կի բժիշկ ներ:

Ին տեր նե րը բժշկա կան հա մալ սա րա նում ստա ցած կրթութ յու նը նպա տա կա յին ուղղ վա ծութ յամբ 
ծա ռա յեց նում են  Հա յոց բա նա կին: ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը ծրագ րի շնոր հիվ՝ ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում, բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում զո րա մա սե րում:

ԵՊԲՀԻՆՏԵՐՆԸՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅԱՄԲԷ
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Ուսանողի անկյուն



 Հով հան նես  Հու նան յա նը ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տետ է ըն դուն վել 2017-ին, այժմ սո վո րում է 5-րդ  կուր սում:

Դպ րո ցա կան տա րի ներն անց կաց նե լով գյու ղում՝ հա ճախ է հան-
դի պել զա նա զան բույ սե րի և լ սել դրանց բու ժիչ ազ դե ցութ յուն նե րի ու 
կի րա ռութ յուն նե րի մա սին, ին չը և  մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լու հար-
ցում մեծ դեր է խա ղա ցել:

« Ցան կա նում էի ման րա մասն ու սում ա սի րել դրանք, ի մա նալ կի-
րա ռութ յուն նե րը:  Հայրս մեղ վա պահ էր, և  հա ճույ քով եմ հի շում իմ 
անց կաց րած ամ ռան ա միս նե րը  Շի րա կի դաշ տե րում գտնվող մեղ-
վա նո ցում: Ա վե լի բարձր դա սա րան նե րում՝ վեր լու ծե լով ա պա գա 
մաս նա գի տա կան դաշ տը ու դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յան նկատ-
մամբ ա ճող պա հան ջար կը, ո րո շումս դար ձավ հստակ, և 2017 թվա-
կա նի հու լի սի 7-ին   ըն դուն վե ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տետ»,-նշում է ա պա գա մաս նա գե տը:

 Հով հան նես  Հու նան յա նը ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լով 4 տա րի և 
 գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լով բա կա լավ րիա տը՝ այժմ սո վո րում է 
մա գիստ րո սի ու սումն ա կան ծրագ րով:

« Մեր ֆա կուլ տետն ու նի և  ու սա նո ղին տա լիս է հնա րա վո րութ յուն 
ու սում ա սի րե լու դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը հստակ նա խագծ-
ված ու սում ա կան ծրագ րով, ո րը նե րա ռում է մաս նա գի տա կան 
բո լոր հան գույց նե րի ման րա մասն վեր լու ծութ յու նը՝ դե ղի նա խագ-
ծու մից մինչև կլի նի կա կան կի րա ռում կամ ոչն չա ցում»,-ընդգ ծում է 
 Հով հան նե սը:

Ն րա խոս քով՝ հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վում են գի տա-
կան տար բեր մի ջո ցա ռումն եր, ո րոնց ակ տիվ մաս նակ ցութ յան 
շնոր հիվ, բա ցի լրա ցու ցիչ գի տե լիք նե րից՝ ձևա վոր վում են կա պեր 
ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի հետ՝ ու սումն ա ռութ յու նը և 
 մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը դարձ նե լով ա վե լի արդ յու նա վետ:

« Դե ղա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ներ կա յիս ե ռու զե ռը 
և  շու կա յում մաս նա գե տի պա հան ջար կը դե ղա գե տին տա լիս են 
ա նընդ հատ զար գա նա լու հնա րա վո րութ յուն և, ին չու չէ, պար տա վո-
րութ յուն:  Կեն սա տեխ նո լո գիա յի ո լոր տում ա րագ փո փո խութ յուն նե-
րի և  զար գաց ման շնոր հիվ ե րեկ վա հա վակ նոտ ե րա զանք ներն այ-
սօր ար դեն իսկ դար ձել են մշակ ված բու ժա կան մի ջոց ներ և փր կում 
են կյան քեր»,-ընդգ ծում է ա պա գա դե ղա գե տը:

 Մա գիստ րո սի ծրագ րով ու սումն ա վար տե լուց հե տո  Հով հան նե սը 
ցան կութ յուն ու նի կրթութ յու նը շա րու նա կել օր դի նա տու րա յում՝ ստա-
նա լով նեղ մաս նա գի տա կան կրթութ յուն՝ դե ղա գոր ծութ յան կա ռա-
վար ման` մե նեջ մեն թի ո լոր տում:

« Գի տա կան հե տա գա գոր ծու նեութ յունս և  ա պա գա գի տա կան աշ-
խա տանք ներս նվի րե լու եմ կեն սա տեխ նոլ գիա նե րի մի ջո ցով նոր 
դե ղե րի ստաց ման փոր ձե րին, իսկ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յամբ կշա րու նա կեմ զբաղ վել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նում՝ 
որ պես դե ղազ գո նութ յան մաս նա գետ, որ տեղ աշ խա տում եմ ար դեն 
գրե թե 1 տա րի»,-ա պա գա յի ծրագ րե րը բա ցա հայ տե լով՝ իր խոսքն 
ամ փո փում է  Հով հան նես  Հու նան յա նը:
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ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը, բժշկա կան կրթութ յա նը զու գա հեռ 
մշա կու թա յին կյան քում ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն ծա վա-
լե լով, ոգ ևո րիչ օ րի նակ են դառ նում ինչ պես ու սա նող նե-
րի, այն պես էլ հան րութ յան լայն շրջա նակ նե րի հա մար: 
 Մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով հարս տա նա լուց բա-
ցի շատ հե րա ցիա կան ներ այլ ո լորտ նե րից ևս  գի տակ 
են: Ն րանք տար բեր հար թակ նե րում բարձր են պա հում 
բժշկա կան բու հի ա նու նը: 

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի եր րորդ 
կուր սի ու սա նող Արտ յոմ  Խա չատր յա նը նրանց թվում 
է, ով գի տութ յամբ հե տաքրքր ված է ման կուց, մաս նակ-
ցում է թարգ ման չա կան աշ խա տանք նե րին՝ հան րութ յա նը 
մայ րե նի լեզ վով ծա նո թաց նե լով մի ջազ գա յին բեսթ սել լեր 
դար ձած գրքե րին: 

«Բժշ կութ յան ո լոր տում հե տաքրք րութ յուն նե րիս մե-
ծաց ման շար ժա ռիթ հան դի սա ցավ տան նկու ղա յին հար-
կում լա բո րա տո րիա յի հիմն ու մը։ Եր կար ժա մեր այն տեղ 
գտնվե լով՝ տար բեր լա բո րա տոր փոր ձեր էի կա տա րում և  նոր գի տե լիք ներ բա ցա-
հայ տում։ Սկ սե ցի հե տաքրքր վել կեն դա նի բնութ յան և, ա ռա վել շատ՝ մար դու կա-
ռուց ված քով։  Հաս կա ցա, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը հենց այն վայրն է, որ տեղ 
ցան կա նում եմ շա րու նա կել կրթութ յունս»,-նշում է ԵՊԲՀ ու սա նո ղը։ 

Արտ յո մի հա մար բժշկութ յան և  ընդ հա նուր առ մամբ գի տութ յան բո լոր ճյու ղերն էլ 
հե տաքր քիր են, մաս նա գի տա կան ճյու ղի ընտ րութ յան հար ցում դեռևս վերջ նա կան 
չի կողմն ո րոշ վել, բայց նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է նյար դա վի րա բու ժութ յա նը։

«Բ ժիշ կը պետք է լի նի կար գա պահ, բա նի մաց, նպա տա կաս լաց, կա րեկ ցող, մե-
ծա հո գի, ար հես տա վարժ, պա տաս խա նատ վութ յան բարձր զգա ցու մով օժտ ված։ 
 Պետք է գի տակ ցի, որ մեծ հաշ վով ի րե նից է կախ ված հի վան դի ա ռող ջութ յու նը և, 
ծայ րա հեղ դեպ քում՝ ապ րե լու և  մահ վան խնդի րը։  Պետք է ու նե նալ ե րա զանք, այն 
վե րա ծել նպա տա կի և  աշ խա տա սի րութ յան մի ջո ցով հաս նել դրան»,-ընդգ ծում է 
Արտ յոմ  Խա չատր յա նը։ 

 Խո սե լով հե տարքրք րութ յուն նե րի և  նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին՝ նշում է. 
«Դ րանք բազ մաբ նույթ են. նկար չութ յուն, հնա գի տութ յուն, քան դա կա գոր ծութ յուն... 
« Սա կայն մաս նա գի տութ յան ճիշտ ընտ րութ յու նը կար ևոր նա խա պայ ման է՝ կյան-
քում կա յա նա լու հա մար:  Հա մոզ ված եմ, որ ընտ րութ յունս միան շա նակ ճիշտ է, 
քան զի բժշկութ յու նը ոչ միայն մաս նա գի տութ յուն է, այլև՝ կո չում, ո րը պա հան ջում է 
ան շա հախն դիր նվի րում և  ան սահ ման պա տաս խա նատ վութ յուն»։ 

Ու սումն ա սի րե լով անգ լիա ցի է վոլ յու ցիոն կեն սա բան, Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր  Ռի չարդ  Դո քին զի աշ խա տանք նե րը և  մի ջազ գա յին բեսթ սել լեր դար-
ձած գրքե րը, ո րո շել է թարգ մա նել և  հայ ըն թեր ցո ղին մայ րե նի լեզ վով ներ կա յաց-
նել «Աստ ված իբրև պատ րանք» գիր քը։ 

«Գր քի ընտ րութ յու նը պա տա հա կան չէր. նպա տակս էր հայ հա սա րա կութ յան մեջ 
քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յուն արթ նաց նե լը և  կար ևո րա գույն հար ցե րից մե կի` 
կրո նի նկատ մամբ պատ կե րա ցումն ե րի ձևա վոր ման և  ա վե լի խորն ու սու նա սի րե լու 
ցան կութ յան ա ռա ջա ցու մը։ Այլ թարգ մա նութ յուն ներ նույն պես կա տա րել եմ, սա-
կայն  Ռի չարդ  Դո քին զի գիր քը ներ կա պա հին ա մե նա մե ծա ծա վալն է, ո րի թարգ-
մա նութ յու նը մո տա վո րա պես մեկ տա րի տևեց։ Օգտ վե լով ա ռի թից՝ ցան կա նում եմ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել իմ ըն կեր նե րին և  այն մարդ կանց, ով քեր նպաս տել են 
այս գրքի թարգ մա նա կան աշ խա տան քին՝ օգ նե լով ո րոշ խիստ մաս նա գի տա կան 
հար ցե րում և  ոչ միայն»,-շեշ տում է ա պա գա բժիշ կը։ 

 Հե տա գա յում ևս  նա պլա նա վո րում է շա րու նա կել թարգ մա նա կան աշ խա տանք-
նե րը, սա կայն այժմ փա կագ ծե րը չի ցան կա նում բա ցել. « Միայն կցան կա նամ նշել, 
որ ա նակն կալ ներ են սպաս վում՝ հատ կա պես ու սա նո ղութ յան հա մար»։

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿԸՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԲԵՍԹՍԵԼԼԵՐ

ԴԱՐՁԱԾԳԻՐՔԷԹԱՐԳՄԱՆԵԼ

Ուսանողի անկյուն



 Կար միր դահ լի ճը եր կար դա դա րից հե տո ո ղող վել էր ու սա նո-
ղա կան, մշա կու թա յին ակ տիվ շնչով։  Հա մալ սա րա նա կան նե րը 
ներ կա գտնվե ցին ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի կող մից 
կազ մա կերպ ված «Ու սա նո ղա կան գա րուն» մի ջո ցառ մա նը, ո րը 
նվիր ված էր ու սա նո ղա կան կա ռույ ցի հիմն ադր ման 30-ամ յա կին։

 Մեկ րո պե լռութ յամբ ներ կա նե րը հար գե ցին պա տե րազ մում 
զոհ ված կուր սըն կեր նե րի, մե րօր յա հե րոս նե րի, հե րա ցիա կան նե-
րի հի շա տա կը։

Ող ջու նե լով ա պա գա բժիշկ նե րին և  դա սա խոս նե րին` գի տութ-
յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը շնոր հա վո րեց բո-
լոր ներ կա նե րին՝ մի քա նի տար վա ընդ մի ջու մից և  օն լայն ձևա-
չա փից հե տո կրկին միմ յանց «Ու սա նո ղա կան գա րուն» սպաս ված 
մի ջո ցառ ման շրջա նա կում հան դի պե լու հա մար։  Նա մաղ թեց ու-
սա նող նե րին ժպիտ և  լավ տրա մադ րութ յուն։

30 գա րուն շա րու նակ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո-
ղա կան խորհր դա րա նի այս մի ջո ցա ռումն ե րի շար քը սիր վել 
է հա մալ սա րա նա կան նե րի կող մից` ա պա հո վե լով ոչ միայն 
ու րախ ժա մանց, այլև պահ պա նե լով և  փո խան ցե լով նոր 
սերն դին բու հա կան գե ղե ցիկ ա վան դույթ ներ, ո րոնք ձևա-
վո րում են ջերմ մթնո լորտ։

Այդ օ րը հայ և  օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ նե րը հան-
դես ե կան ե րաժշ տա կան, պա րա յին կա տա րումն ե րով, աս-
մուն քի և  հու մո րա յին հա մար նե րով։

 Բու հի գլխա վոր դահ լի ճը թնդում էր ծա փողջ յուն նե րից. 
ՈւԽ 30-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ պարգ ևատր վե ցին նաև 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։  

« Շատ- շատ մե դալ ներ ու նեմ, բայց սա ա մե նա թանկն է 
ինձ հա մար», - ընդգ ծեց դե ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի քի-
միա յի ամ բիո նի վա րիչ  Լի դա  Սա հակ յա նը։

«30ԳԱՐՈւՆՄԻԱՍԻՆ».ԵՊԲՀՈւԽ-Ն
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Ու սա նո ղա կան հո բել յա նա կան մե դալ նե րի ար ժա նա ցան հա-
յոց լեզ վի և բժշ կա կան տեր մի նա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ Ա շոտ  Հա կոբ յա նը, տե ղագ րա կան ա նա-
տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
 Ռազ միկ  Շա մո յա նը, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե-
կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը։

Շ նոր հա վո րե լով բո լոր հե րա ցիա կան նե րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ բուհն ա վար տե լուց հե տո ա պա-
գա բժիշկ ներն ա պա հո վե լու են ժո ղովր դի ա մուր թի կուն քը:

« Մենք 40 երկ րում ու նենք ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք 
ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջութ յան ե րաշ խա վորն են»,-նշեց 
բու հի ղե կա վա րը:

Ն րա խոս քով՝ բու հը միշտ պետք է ա պա հո վի ավ յու նով լի և  
ու րախ ե րի տա սար դա կան շունչ:

«Բ ժիշ կը չի կա րող ան հոգ լի նել, սա կայն մաղ թում եմ, որ 
ու սա նո ղա կան տա րի նե րին ու րախ օ րերն ու սերն ան պա-
կաս լի նեն ձե զա նից»,- իր ան կեղծ սերն ա պա գա բժիշկ նե-
րին խոս տո վա նե լով՝ հա վե լեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Նա մաղ թեց, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նում միշտ ու-
սա նո ղա կան վառ հա յացք ներ, նո րա մու ծութ յուն ներ լի նեն, 
ինչ պես նաև հնչի ըմ բոստ խոս քը, քա նի որ ա պա գան ե րի-
տա սարդ նե րինն է, իսկ նրանք՝ բո լո րի հույ սը:

«Ու սա նո ղա կան գա րուն» բու հա կան մի ջո ցառ ման վե րա-
կանգն մամբ բո լոր փոր ձութ յուն նե րից հե տո ու սա նո ղա կան 
կյան քը վե րա դառ նում է 100-ամ յա ԵՊԲՀ՝ նոր զար կով ու 
շնչով:

ՆՇԵՑՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆՀՈԲԵԼՅԱՆԸ
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Հե րա ցիա կան նե րը շա րու նա կում են սպոր տա յին բազ-
մա թիվ մի ջո ցա ռումն ե րի մաս նակ ցել՝ պատ վով ներ կա-
յաց նե լով բժշկա կան բու հը տար բեր հար թակ նե րում:

 Հեր թա կան մաս նակ ցութ յունն ու հա ջո ղութ յուն նե րը 
ու սա նո ղա կան մար զա կան 23-րդ  խա ղե րում ֆուտ բո լի 
ա ռաջ նութ յունն էր:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
Գ ևորգ Գ րի գոր յա նը՝ խո սե լով ա ռաջ նութ յան արդ յունք-
նե րի մա սին, շեշ տեց, որ 9 թի մից բաղ կա ցած ա ռաջ-
նութ յա նը ու նե ցել են ըն դա մե նը 2 պար տութ յուն:

« Վեր ջին ե րեք խա ղե րում  Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի և ս պոր տի պե տա կան ինս տի տու տին հաղ-
թել ենք 5:3 հաշ վով,  Հա յաս տա նի ֆրան սիա կան հա-
մալ սա րա նին՝ 10:4 հաշ վով, իսկ Վ․ Բր յու սո վի ան վան 
պե տա կան լեզ վա բա նա կան հա մալ սա րա նին՝ 8:0 հաշ-
վով»,-նշեց դա սա խո սը՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ն 3-րդ 
 հո րի զո նա կա նով ան ցել է հա ջորդ փուլ, և  հոկ տեմ բե րին 
կշա րու նակ վեն խա ղե րը գա վա թի հա մար:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ՝
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Ա պա գա բժիշկ նե րը, մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ 
յու րաց նե լուց բա ցի, շա րու նա կում են սպոր տա յին բազ-
մա թիվ մրցումն ե րի, ա ռաջ նութ յուն նե րի մաս նակ ցել՝ 
գրա վե լով պատ վա վոր հո րի զո նա կան ներ:

 Վեր ջերս կա յա ցած  Հա յաս տա նի բազ կա մար տի 
ա ռաջ նութ յա նը ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղու հի  Մա րիամ  Սարգս յա նը 
ձախ ձեռ քով զբա ղեց րել է 3-րդ, իսկ աջ ձեռ քով՝ 2-րդ 
 հո րի զո նա կա նը:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա-
խոս  Զա վեն  Հա կոբ յա նը ու րա խութ յամբ է պատ մում 
ու սա նո ղու հու հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին՝ հույս հայտ-
նե լով, որ շու տով նա կկա րո ղա նա մաս նակ ցել նաև աշ-
խար հի ա ռաջ նութ յա նը.

« Հա յաս տա նի ա ռաջ նութ յան մաս նա կից նե րի ընդ-
հա նուր թի վը 436 էր: Խ րա խու սե լի է, որ մեր ու սա նո ղը 
զբա ղեց րել է պատ վա վոր հո րի զո նա կան:  Մեր բու հից 
բազ կա մար տի ա ռա ջին մրցա նա կա կիր է ե ղել»:

 Կիս վե լով իր տպա վո րութ յուն նե րով՝  Մա րիա մը 
 Սարգս յա նը նշում է, որ ոգ ևո րութ յու նը մեծ էր, նաև 
մտա հո գութ յուն կար. արդ յոք կկա րո ղա նա՞ հա ջո ղութ-
յուն ու նե նալ, թե՞ ոչ:

« Բազ կա մար տով զբաղ վել եմ մի քա նի ա միս:  Ձախ 
ձեռքս վաս ված էր. եր րորդ հո րի զո նա կա նի փո խա րեն 
կա րող էի զբա ղեց նել երկ րորդ հո րի զո նա կա նը: Իսկ 
աջ ձեռ քով չկա րո ղա ցա ա ռա ջին հո րի զո նա կան զբա-
ղեց նել, քա նի որ մրցակ ցիս տեխ նի կան, ա րա գութ յունն 
ա վե լի ու ժեղ էր:  Բազ կա մար տով զբաղ վել եմ մար տից: 
Ըն դա մե նը ե րեք ա միս եմ պա րա պել, ինձ քա ջա լե րել 
է  բժշկա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կա կան դաս տիա-
րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խոս, սպոր տի վար պետ 
 Զա վեն  Հա կոբ յա նը»,-նշում է  Մա րիա մը:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը ու րա խութ յամբ նշում է, որ սա 
ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յուն է բու հի հա մար.

« Մեր  ու սա նո ղու հին կարճ ժա մա նա կում կա-
րո ղա ցել է մարզ վել և  մաս նակ ցել  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ա ռաջ նութ յա նը՝ գրա վե լով պատ-
վա վոր երկ րորդ հո րի զո նա կա նը, ար ժա նա նալ ար ծա-
թե մե դա լի: Շ նոր հա կալ եմ բու հի ղե կա վա րութ յա նը. 
մեր դահ լիճ նե րը կա հա վոր ված են բազ մա թիվ մար զա-
սար քե րով, ին չի շնոր հիվ ու սա նող նե րը կա րո ղա նում են 
մարզ վել, ֆի զի կա պես պատ րաստ լի նել և  մաս նակ ցել 
տար բեր մրցումն ե րի, ա ռաջ նութ յուն նե րի՝ բարձր պա-
հե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա նու նը»:

ԱՐԾԱԹԵՄԵԴԱԼ՝

ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻԱՌԱՋՆՈւԹՅԱՆԸ

Սպորտ





Dear Armen Abgar Muradyan
On the occasion of your birthday, please accept my warm congratu-

lations and good wishes:
As the Rector of Yerevan State Medical University named after 

Mkhitar Heratsi, you are fortunate enough to lead a highly recognized 
center of education, which, in the face of growing international recogni-
tion, was forced to withstand such disasters as war and a pandemic, in 
the event of which heroic intervention and participation of employees, 
students and specialists of the institution you lead was necessary.
At some point, it seemed that the efforts aimed at internationaliza-

tion and upward development of YSMU would be undermined, giving 
priority to the solution of vital issues.
But your approach of a qualified leader  to assessing and reviewing 

the situation turned out to be so effective that for each specific area 
there was a solution for that very period of  time, the implementation 
of which allowed an educational institution with a hundred-year-old 
biography to come out of the time trials with honor.
The chronicle of the institution you run- "Future doctor" congratu-

lates you both on your anniversary and  on the occasion of honorably 
facing the challenges of the time by effective management ,noting that 
you are writing your line of medical history with honor and dignity.
All the best to you,  even greater achievements, victories which will 

find a place on my pages.
Best wishes

“Future Doctor”



The solemn session of the YSMU Academic Coun-
cil was dedicated to Ardem Pataputyan, a researcher 
at Howard Hughes Medical Institute, discovering the 
molecular basis of the sense of touch, the famous Leb-
anese-Armenian scientist, who enjoys great prestige 
in his field, was awarded the title of Honorary Doctor 
of YSMU. Welcoming those present, YSMU Rector Ar-
men Muradyan emphasized that the day was special, 
as the only Nobel Prize winner of Armenian origin Ar-
dem Pataputyan will deliver a speech in the hall of a 
century-old university. As a COBRAIN Advisory Board 
member, the renowned scientist visited the Center 
for Basic Brain Research, where he planted the seeds 
of a plant called Arabidopsis thaliana. It was as a re-
sult of the study of this plant that the neurobiologist 

obtained the molecular basis of the sense of touch. 
-It is a great honor to receive our compatriot, who is a 

world-famous scientist, at our university again. Ardem Pat-
aputyan has been elected an honorary doctor of YSMU, he 
is the 9th Nobel Prize winner, who is hosted at the Medical 
University. Pataputyan illustrated how molecules are dis-
covered through the modeling of scientific experiments, for 
which our compatriot has gained world fame.

A few minutes ago, the seed of the plant from which Dr. 
Pataputyan received the famous molecule was planted at 
the Medical University. “Two of the seven members of the 
Council are Nobel Prize winners,” said the YSMU Rector, 
adding that the Medical University is experiencing a sharp 
rise in the scientific field. The heir of the survivors of the 
Armenian Genocide, the Armenian scientist who revolution-
ized the field of neurobiology is not the first time in Armenia 
at the Medical Alma Mater. His first lecture in our country 
was also at YSMU in May 2016: “Perception of touch. How 
do we feel the temperature and pressure –Ardem Patapu-
tyan’s research has helped to treat a number of disorders, 
such as chronic pain.

Touching upon the goals of the visit to Armenia, Ardem 
Pataputyan stressed, - I am here to deepen the cooperation 
with Armenian scientists and young students, - After the 
tour in the center, the Armenian neurobiologist gave a pub-
lic lecture on “HOW DO YOU FEEL - THE MOLECULES THAT 
SENSE TOUCH” in the YSMU conference hall. 

- The sense of touch collects information from our envi-
ronment through temperature, pressure, and even chemi-
cals and interprets it in a language our brain understands. 
However, at the molecular level, it is not well understood 
how we feel about our environment, - said Ardem Patapu-
tyan during the lecture, adding that the sense of touch has 

FIRST ARMENIAN LAUREATE OF THE 
NOBEL PRIZE ARDEM PATAPUTYAN - 

HONORARY DOCTOR OF YSMU

50



an amazing feature. The world-famous scientist spoke about 
the features of chronic pain, PIEZO 1 and PIEZO 2 molecules, 
their role, as well as the need and possibility of preventing 
neuropathic pain. Concluding the lecture, Ardem Pataputyan 
told the audience the funny story of finding out the news of 
being awarded the Nobel Prize. “When the Nobel Committee 
decided to contact me, it was 2 o’clock in the morning in Cal-
ifornia; At first, my father did not like the fact of receiving a 
call at that time, but later, realizing what was happening, he 
nevertheless urged me to pay attention to the voice messages 
sent to my phone, ”said the neurobiologist with a smile.

According to him, this story is not so much about himself 
and his colleagues, but about the fact that he has Armenian 
roots, -I am very proud of that. I hope this will be an in-
spiring example for the young scientists gathered here. In 
fact, everything is possible, because if it happened to me, 
it can happen to you as well. Ardem Pataputyan concluded 
the lecture, thanking for the warm reception provided by 
the medical university.

 At the end of the lecture, he answered the questions of 
the scientists and future doctors. 

In the framework of the event "Science and Business 
Days 2022" held in Yerevan in addition to the Nobel prize 
winner, such well-known Armenian scientists and business-
men as Rector of the Russian School of Economics Ruben 
Yenikolopov, Professor of the New York University in Abu 
Dhabi Georgi Derlugyan, Professor of the Institute of As-
trophysics of the Canary Islands, founder of the STAR-
MUS festival Garik Israelyan, Krisp company co-founder 
and director Davit Baghdasaryan made speeches.

Science



The 40th congress of the European Association of Pediatric In-
fectious Diseases held in Athens was also attended by the Arme-
nian delegates of Muratsan University Hospital, representing the 
100-year-old medical university. Sose Margaryan, as a coordinator 
of the reanimation department, participated in the Meet the Expert 
session, which was dedicated to the infections of the joint system. 
Violeta Manukyan, clinical resident of the same department, partic-
ipated in the WALTER MARGET EDUCATIONAL WORKSHOP within 
the framework of the conference, during which interesting clinical 
cases are discussed and presented. Anahit Grigoryan, Doctor of the 
Pediatric Clinic No. 1 of the University Hospital, post-graduate stu-
dent of the Chair of Pediatrics No. 1 of YSMU presented the post-
er-report “RISK FACTORS OF THE SEVERE COURSE OF COVID-19 
IN NEONATES AND INFANTS”

Experts note that the participation in the conference was effective 
in terms of the exchange of experience, cooperation, especially in 
the treatment of COVID-19. It should be noted that during this 
important medical event, researchers and specialists from Europe 
and around the world discussed issues related to the examination, 
treatment and prevention of infectious diseases among children.

PARTICIPATION OF PEDIATRICIANS IN 
THE INTERNATIONAL CONGRESS

YSMU  COBRAIN , as part of the information day of the ADVANCE 
STEM research grant program, hosted Apkar Apkarian, Director 
of the Apkarian Foundation, Professor of Neurology, Anesthesiol-
ogy, Physical Medicine and Rehabilitation, director of the Center 
for Translational Pain Research at the Feinberg Medical School of 
Northwestern University.

After the visit, which has become a pleasant tradition, the pro-
fessor met with FAST, the Apkarian Foundation operating under his 
leadership and YSMU applicants and young researchers of the neu-
roscience research project within the framework of the ADVANCE 
STEM grant program at the "COBRAIN" Scientific-Educational Cen-
ter for Fundamental Brain Research. 

Presenting his scientific path and main scientific interests, Pro-
fessor Apkarian noted that neuroscience is at the forefront of sci-

ence today, aimed at identifying the work of the brain, thanks to which a person gets 
to know himself better, and the world will become a more perceptible and pleasant 
environment. In his speech the professor also stressed the importance of choosing a 
career.

In the informational part of the meeting, Professor Apkar Apkarian, YSMU Vice-Rec-
tor for Scientific Affairs Professor Konstantin Yenkoyan and Veronika Aghajanyan, Head 
of Research Development Programs at the FAST Foundation, answered questions from 
those interested in the ADVANCE STEM research program and held effective scientific 
discussions with young researchers.

MEETING WITH APKAR APKARIAN WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE ADVANCE STEM 

RESEARCH GRANT PROGRAM
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Within the framework of the European Union Erasmus 
+ project SAFEMED (Simulation in Undergraduate MEDi-
cal Education for Improvement of SAFEty and Quality of 
Patient Care) project YSMU specialists held working meet-
ings with the representatives of Spanish Santiago de Com-
postela  University and Italian Catania University.

 Dean of the Faculty of General Medicine Karine Baroy-
an, Head of International Cooperation, SAFEMED Project 
Coordinator Anna Ghazaryan, Head of the Educa-
tion Quality Assessment and Assurance Center, 
YSMU Representative of the Project Quality Assur-
ance Committee Aram Hayrapetyan visited partner 
medical universities in April-May learnt the  lead-
ing experience of the partner universities.

 After the business trip, the lecturers of the uni-
versity presented to the staff of the chairs the 
work carried out in order to improve the OSCE 
(Objective Structure Clinical Examination) exam-
inations and to bring them in line with internation-
al standards.

YSMU Associate Professor of the Chair of Pharmacology, Head of 
Educational Programs Department Aram Victor Baykov took part  in 
“Erasmus + KA107” International  exchange program in Santiango 
de Compostella University in Spain

 “From May 9 to 13, as a visiting lecturer, I was in one of the 
oldest Catholic universities in Europe which has a rich educational 
cultural background, and pay immense attention to internationaliza-
tion” noted Aram Baykov.

According to the lecturer, the five-day visit was spent in a warm 
working atmosphere, giving an opportunity to realize an exchange 
of experience with foreign experts.

The series of lectures on the topic of “Pharmacology” was planned 
for undergraduate, graduate and PhD students.

There have been reviews to the use of antibiotics, drugs that af-
fect blood clotting and other questions.

It was the second visit of the Associate Professor Baikov to the 
University of Santiago de Compostela. He gave lectures in 2018 in 
the scopes of the same international exchange program.

Lecturers of other chairs of YSMU, in accordance with the Inter-
national Cooperation Department of the University, participate in 
international exchange programs by expanding the scope of the 
cooperation and perfecting the knowledge.

WORK-RELATED VISITS TO SPANISH 
AND ITALIAN  PARTNER UNIVERSITIES 

YSMU SPECIALIST DELIVERS LECTURES 
AT SANTIAGO DE COMPOSTELA 

UNIVERSITY 

Science
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The delegation of YSMU headed by the university 
Rector Armen Muradyan paid a state visit to the capital 
of Georgia, Tbilisi.

 University Specialists had meetings with Tbilisi State 
Medical University Rector and the management staff, 
had  discussions with Georgian colleagues  as a result 
of which contractual agreements were reached  for es-
tablishing firm interuniversity relations as well as for 
exchange programs  for clinical residents.

A memorandum of cooperation was signed between 
the high rank  state medical universities of the two 
countries.

YSMU delegation paid a remarkable visit to TSMU 
Clinical Skills Center and library.

The work related visit to Georgia was summed up at 
the Tbilisi State Medical University Hospital complexes 
and in the rehabilitation center.

The Armenian delegation was present at interesting 
cultural events realized by Georgian students.

YSMU DELEGATION VISIT TO TBILISI 
STATE MEDICAL UNIVERSITY



 

Education

Susanna Davtyan, Lecturer of the Department of Social Sciences 
of the Medical University, Associate Professor, Doctor of Philoso-
phy, Head of the Armenian part of the international network of the 
UNESCO Bioethics Department, continues to actively participate 
in various international conferences in parallel with her university 
work. 

She recently took part in the 29th Assembly of National Advisory 
Ethics Committees in Paris. “I was first invited from the Council of 
Europe to the 24th forum in 2019, then, due to the pandemic, the 
meetings were held online, and this year I again received an official 
invitation to the 29th forum".

 During the previous forum, the Head of the Bioethics and Human 
Rights Department of the Council of Europe spoke about human 
rights. "There were no objections, but I tried to convince private 
traders that it is not enough to talk only about human rights.” The 
theme of the assembly is modern problems of bioethics, teaching 
methods: The motto of the event was “Let’s change the world with 
education” (Transformer le monde par l’éucation). “Laws and rights 
are constantly being talked about, but the preservation of human 
values and humanity is not touched upon". 

We often talk about the economic crisis, but we forget about the 
mental crisis. When we instill in a child that the state is your mas-
ter, not your parent, on the one hand, we undermine the concept of a 
family, an institution, on the other - we bring up a loving state- empha-
sizes Heratsian. According to the delegate representing Armenia, it is 
noteworthy that the Council of Europe monitors and studies the reports 
adopted at the conferences of the UNESCO Department of Bioethics 
(Head, Professor Amnon Karmi, Israel).: It was also mentioned that the 
co-chair of one of the scientific sessions of the conference organized by 
the aforementioned Department was Susanna Davtyan, who stressed, 
that the representation of bioethics through art, cinema and theater is 
a more solid and stable knowledge in the field of art. 

At the end of the performance, whenever possible, we discuss the 
topic with the director and the actors, it is very instructive: I was 
pleased that this topic was also touched upon during the meeting,” 
added lecturer at the Department of Social Sciences. 

It should be noted that the conference was attended by represen-
tatives of the USA, the Netherlands, Switzerland, Slovenia, the Czech 
Republic, Spain, France, Georgia, Azerbaijan. The opening ceremony 
was held by the Minister of Health, France. The main purpose of the 
forum is to promote the dissemination of best practices in the field of 
ethics and bioethics, providing an opportunity for leading specialists of 
the Department to be aware of the programs planned by CoE and the 
work done in this direction". I am glad that the name of the medical 
alma mater was once again heard at the organized assembly of the 
Council of Europe".

“LET’S CHANGE THE WORLD THROUGH 
EDUCATION.” THE PROFESSOR OF YSMU 

TOOK PART IN THE INTERNATIONAL 
ASSEMBLY IN PARIS



Armen Kocharian, 
Ph.D., DABR, MRSE, Se-
nior Imaging Physicist at 
Houston Methodist Hospi-
tal and Associate Profes-
sor of Weill Cornell Med-
ical College, is a Visiting 
Professor in the Depart-
ment of Medical Physics at 
the Yerevan State Medical 
University and specializes 
in Magnetic Resonance 
Imaging.

In 1981, he earned his 
Ph.D. in Solid State Phys-
ics, Yerevan State Uni-
versity, Department of 
Physics; 1986-87 he was 

a visiting scientist at the University of Oslo, Norway, 
Department of Chemistry; 1994-1996 – visiting scien-
tist at the University of Madison, Wisconsin, Depart-
ment of Medical Physics; 1998-2002 – research fellow 
at the Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Department 
of Radiology specializing in MRI physics; 2011 – Diplo-
mate of the American Board of Radiology in Radiologi-
cal Medical Physics; 2019 – Diplomate of the American 
Board of Magnetic Resonance Safety as an MR Safety 
Expert.

We talked to Dr. Kocharian about his professional 
career, the challenges along the way, learned about 
his family, missing homeland, and his desire to share 
knowledge with future professionals.

- Professor, why did you decide to specialize in 
medical physics? 

- After graduating from the Department of Physics, 
I worked at YSU for fifteen years. When the Soviet 
Union collapsed, I began to look for opportunities for 
professional development. I worked for a year at the 
University of Oslo in Norway as a visiting scientist. It 
was a profound experience for me. In 1994, I was se-
lected to participate in a retraining program in medical 
physics in the United States. I worked and studied for 
two years at the Department of Medical Physics, Uni-
versity of Wisconsin. In 1996, I returned to Armenia, 
but medical physics was not developed in our country 
at that time, but I really wanted to work in my field. 
Two years later, I received an invitation to work in the 
United States, at the renowned Mayo Clinic. I became 
certified in Diagnostic Radiological Physics, supporting 
clinical practice. For the past eight years, I have been 
working at the Houston Methodist Hospital.

In 2018, I received an invitation to come to Armenia, 
and in September 2019, I gave a lecture on MRI at the 
YSMU. 

- Please, tell us a little bit about your family.
- I grew up in a family of physicians. My father was 

a surgeon, Associate Professor at the Department of 
Surgery at the National Institute of Health, and my 
mother was a Neonatologist at the Margaryan Insti-
tute of Obstetrics and Gynecology. My brother followed 
my father’s path to become a surgeon, and is now a 
Senior Medical Director at a global bio-surgery com-
pany in the United States. My wife is a Neurologist. 
I have two daughters and do not have grandchildren 
yet. My eldest daughter is an epidemiologist, working 
for the Wisconsin Department of Health. My youngest 
daughter initially studied to become a classical vocalist, 
but then transitioned her education to business man-
agement; now she is a successful businesswoman in a 
large corporation.

We speak Armenian at home, trying to preserve our 
language and culture. 

- Do you manage to relax? Please, tell us about 
your hobbies.

- Life in the US is difficult to compare with everyday 
life in Armenia․ Work life here is very challenging and 
intense.

In my free time, I like to read. Recently, for example, 
I was re-reading Ilya Ilf and Yevgeny Petrov’s “Golden 
Calf”.

I like to travel as well. 
- Are you planning to visit Armenia in the fu-

ture?
- Yes, of course. We have been living in the United 

States for almost 30 years and try to visit frequently. 
We really want to visit Armenia again soon, we miss 
our homeland and have delayed our visit due to the 
pandemic. We plan to visit Armenia in September or 
October of this year. 

- As an experienced professor, what advice 
would you give to your future colleagues?

- Medical Physicists play an important role in diagnos-
tic imaging, supporting clinical practice, and providing 
the link between technologists and radiologists. The 
MR imaging systems are complex, and the role of the 
physicist is crucial.

I am happy with my profession. Magnetic Resonance 
Imaging is a fast-growing, exciting, but at the same 
time quite challenging field: you have to really love it. 
I am always available and ready to help future special-
ists in this field.

YSMU VISITING PROFESSOR IS READY 
TO SHARE HIS EXPERIENCE WITH FUTURE 

SPECIALISTS IN THE FIELD OF MRI
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In 2019, the 3 departments of pediatric oncology and 
hematology operating in Armenia were united under the 
vaults of the R. A. Yeolyan Hematology Center and  the 
Children's Oncology  and Hematology Center of Armenia 
was created, the oncology unit of which was headed by 
Lilit Sargsyan, a doctor, lecturer of the Department of Pe-
diatric Oncology and Hematology of YSMU.

"It was a great commitment for me, because all children 
diagnosed in Armenia and Artsakh, as well as children 
from other countries, had to be treated at this center.. I 
found the opportunity of a one-year education at Harvard 
University-the program "leadership in medicine", which I 
turned to, not hoping that I would pass. However, to my 
surprise, I overcame all the competitive stages and got 
the opportunity to become a student at Harvard Universi-
ty.",- Lilit Sargsyan notes adding that studying at one of 
the best universities in the world is an exceptional oppor-
tunity to gain knowledge.

An experienced specialist acquired acquaintances with doc-
tors from different countries, managed to make a comparison 
between us and the world, to choose her best experience in 
order to be able to implement this experience in Armenia in the 
future.

At the department, according to her, there is a very inter-
esting model. The golden rule of teamwork which is a healthy 
debate, discussion and tandem of extensive clinical experience 
of experienced doctors and constantly updated knowledge of 
young residents.

The profession of a doctor, especially the work of a pediatri-
cian and, in particular, a pediatric hematologist, considers the 
most relevant and great dedication. "This is night work, sleep-
less nights, constantly updated knowledge, as well as great will-
power and responsibility. We meet people at a difficult stage of 
their lives, and we must be able to help not only with medicines, 
but also with our ability to be compassionate."

She is grateful to all those people who motivate her in this dif-
ficult job and to everyone who supported her during her studies 
at Harvard.

THE YSMU TEACHER WILL APPLY THE 
EXPERIENCE ACQUIRED AT HARVARD 

UNIVERSITY AT HOME

Interview



Student corner

YSMU students, in parallel with medical education, 
carrying out active activities in cultural life, become an 
inspiring example both for students and for the broad 
strata of society.

Besides being enriched with professional knowledge 
many students are professionals in other fields as well.

Third-year student of the Faculty of General Medi-
cine of YSMU Artyom Khachatryan is among those 
who have been interested in science since childhood, 
participates in translation work, introducing world 
bestsellers to  the public in their native language.

"The motive for increasing my interests in the field of 
medicine was the creation of a laboratory on the base-
ment of our house. Being there for many hours, I con-
ducted various laboratory experiments and discovered 

new knowledge. I became interested in the structure of wildlife and, most of 
all, man. I realized that the medical university is exactly the place where I 
want to continue my education," the student of YSMU notes.

For Heratsi student, all branches of medicine and science in general are 
interesting, he has not yet definitively decided on the choice of a professional 
branch, but prefers neurosurgery.

"A doctor should be disciplined, knowledgeable, purposeful, compassionate, 
generous, professional, endowed with a high sense of responsibility. He must 
be aware that, mostly, the patient's health depends on him and, in extreme 
cases, the issue of life and death. You need to have a dream, turn it into a 
goal and achieve it through diligence," Artyom emphasizes.

Speaking about interests and preferences, he notes that they are multifac-
eted: painting, archeology, sculpture... “ But choosing the right path is vital 
for realizing yourself in life. I am sure that my choice is definitely the right 
one, because a doctor is not only a profession, but also a title that requires 
selfless dedication and boundless responsibility."

Artyom Khachatryan, having studied the works of the English evolutionary 
biologist, Professor of Oxford University Richard Dawkins and the books that 
have become  world bestsellers, wanted to translate and present the book 
"God as an Illusion" to the Armenian reader in his native language.

"The choice of the book was not accidental. The aim was to awaken critical 
thinking in the Armenian society and to create a desire to study one of the 
most important issues more deeply - the formation of ideas about religion. I 
have also done other translations, but Richard Dawkin's book is currently the 
largest, the translation of which lasted about a year. I would like to take this 
opportunity to thank my friends and those people who have contributed to 
the translation work of this book, helping with certain professional issues and 
not only," the future doctor emphasizes.

In the future, he plans to continue his translation work, but now he does 
not want to disclose the brackets. "I just want to note that surprises are yet 
to be expected, especially for students."

THE FUTURE DOCTOR TRANSLATED AN 
INTERNATIONAL BESTSELLER
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“30 SPRINGS TOGETHER.” 
YSMU STUDENT COUNCIL CELEBRATED 

THE ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION
After a long break, the Red Hall was flooded with active student cultural 

breath. The students attended the event “Student Spring”, organized by 
the Student Parliament of YSMU, dedicated to the 30th anniversary of the 
founding of the student structure. With a minute of silence, those present 
honored the memory of fellow cadets who died in the war, today’s heroes, 
Heratsians. 

Welcoming future doctors and teachers, Vice-Rector for Scientific Affairs 
Konstantin Yenkoyan congratulated all those present on the meeting within 
the framework of the “Student Spring” event expected after several years of 
interruption and online format. He wished the students a smile and a good 
mood. These series of events of the student parliament of the Medical Uni-
versity was loved by the universalists, providing not only a joyful pastime, 
but also preserving and passing on to the new generation the wonder-
ful university traditions that form a warm atmosphere. 

On this day, future Armenian and foreign doctors performed mu-
sical, dance performances, recitations and humorous numbers. The 
main hall of the university was buzzing with applause.     On the occa-
sion of the 30th anniversary of the student Council, representatives of 
the teaching staff were also awarded. 

“I have a lot of medals, but this is the most expensive for me,” said 
Lida Sahakyan, Head of the Chemistry Department of the Faculty of 
Pharmacology. The head of the Department of Armenian Language 
and Medical Terminology Henrietta Sukiasyan, Associate Professor of 
the Department of Physical Education Ashot Hakobyan, Associate 
Professor of the Department of Topographic Anatomy and Oper-
ative Surgery Razmik Shamoyan, Dean of the Faculty of Medicine 
Karine Baroyan were awarded the jubilee medals. 

Congratulating all Heratsians, YSMU Rector Armen Muradyan 
stressed that after graduation, future doctors will provide a strong 
rear of the household, “In 40 countries we have graduates of YSMU 
who are the guarantors of the health of their citizens,” the head of 
the university said: According to him, the university should always 
provide cheerful and young breath.

 “A doctor cannot be carefree, but I wish that during your student 
years, joyful days and love are always following you,” Armen 
Muradyan added, acknowledging his sincere love for future doc-
tors. He wished that the medical university always had bright 
student views, innovations, and a rebellious speech, because 
The future belongs to the youth, and they are the hope of all.

After the restoration of the university event “student spring”, 
student life returns to the 100-year-old YSMU with a new pulse 
and breathing.

Culture



Արդեմ  Պատապուտյանը   պաշտոնապես համալրեց 
ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտրոնի Խորհրդատվական 
խորհրդի (Advisory Board) անդամների շարքը:  

Կենտրոնում նա տնկեց 
Arabidopsis thaliana 

կոչվող բույսի սերմը․ հենց այդ բույսի 
հետազոտության արդյունքում է նյարդակենսաբանը 
ստացել շոշափելիքի զգացողության մոլեկուլային 

հիմունքները։


