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Գիտություն

ԸՆՏ ԱՆ ԵԿ ԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅ ԱՆ ԱՄԲ ԻՈՆ Ի 
20-ԱՄՅ ԱԿ ԻՆ ՆՎԻՐՎ ԱԾ ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ
Իրական առողջապահության
հիմքում կանխարգելումն է ու
առողջության պահպանումը։

մասնագիտության ձեռքբերմանն ուղղված կլինիկական
օրդինատուրայի ծրագիրը: Նույն թվականին ԵՊԲՀ
ամբիոնն ընդունեց ընտանեկան բժշկություն մասնագի
տությամբ առաջին կլինիկական օրդինատորներին:

Երևանի և մարզերի ավելի քան 400 բժիշկ մասնակ
ցեցին ԵՊԲՀ-ում անցկացված Ընտանեկան բժշկության
5-րդ գիտաժողովին, որն այս տարի նվիրվել էր ընտա
նեկան բժշկության ամբիոնի հիմ
ն ադրման 20-ամյակին:

Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ, պրոֆե
սոր Միքայել Նարիմանյանն ընդգծեց, որ ընտանեկան
բժշկի ինստիտուտը կայացել է հատկապես մարզերում:
Նա կարևորեց առողջ մարդու, ինչպես նաև առողջութ
յանն ուղղված գիտական ու կրթական ծրագրերի գա
ղափարը:

«Իրական առողջապահության հիմքում կանխարգե
լումն է ու առողջության պահպանումը»,-ողջունելով
գիտաժողովի մասնակիցներին՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը: Ներկայացնելով «Տղամարդու
առողջություն՝ առողջ ընտանիք» զեկույցը՝ պրոֆեսորը
հանգամանալից խոսեց տղամարդու առողջությանը վե
րաբերող խնդիրների մասին:
Նա ընդգծեց, որ հաճախ ոչ միայն քաղաքակիրթ աշ
խարհում, այլև մասնագիտական շրջանակում խուսա
փում են քննարկել նման խնդիրները, սակայն առող
ջությանը վերաբերող յուրաքանչյուր հիմ
ն ախնդիր
վերլուծելու դեպքում է միայն հնարավոր կանխարգե
լել բարդություններն ու գտնել լուծման ուղիները: Նրա
գնահատմամբ՝ յուրաքանչյուր ընտանիքի «առողջա
պահության նախարարը» կինն է, և հենց կնոջ ձեռքե
րում է ընտանիքն առողջ պահելու կարևոր գործառույ
թը:
Ընտանեկան բժշկությունը Հայաստանում ներդր
վեց 1999-ին` առաջնային բժշկական սպասարկման
արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված պե
տական ռազմավարության շրջանակում: Դեռ 1997ին նախադիպլոմային և հետդիպլոմային կրթական
ծրագրերում «Ընտանեկան բժշկություն» առարկայի
ստեղծման նպատակով ԵՊԲՀ կազմում հիմ
ն ադրվեց
ընտանեկան բժշկության ամբիոնը: 1999-ին ՀՀ առող
ջապահության նախարարության հրամանով հաստատ
վեցին ընտանեկան բժշկության մասնագիտությունը և

«Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միավո
րում» հասարակական կազմակերպության համանա
խագահ Մարինա Օհանյանն էլ ընդգծեց, որ 20 տար
վա հաջողություններից են առողջության առաջնային
պահպանման օղակի աշխատակիցների հետ ամուր
կապի ձևավորումը, նաև շարունակական մասնագիտա
կան զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման
խթանումը:
Գիտաժողովին զեկուցում
ն երով հանդես եկան մաս
նագետներ Հայաստանից, ՌԴ-ից, Բելառուսից: Երկօր
յա միջոցառման ավարտին գիտաժողովի մասնակիցնե
րին հանձնվեցին վկայագրեր:

Գիտություն

Հ ԱՅԿ ԱԿ ԱՆ ՈՒՐ ՈԼ ՈԳ ԻԱԿ ԱՆ ԱՍ ՈՑ ԻԱՑ ԻԱՅ Ի
ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը՝ ՆՎԻՐՎ ԱԾ 
ԻՎ ԱՆ ԱՂ ԱՋ ԱՆՅ ԱՆ Ի ՀԻՇ ԱՏ ԱԿ ԻՆ
19 տարվա ընթացքում Հայկական ուրոլոգիական ասո
ցիացիային հաջողվեց առաջատար դիրքեր զբաղեցնել՝
անցնելով ծանր, բայց պատվաբեր ճանապարհ։

Հայկական ուրոլոգիական ասո
ցիացիայի 19-րդ տարեկան գի
տաժողովը ԵՊԲՀ-ում համախմ
բել էր Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, ՌԴ-ի և
Վրաստանի համաշխարհային ճա
նաչում ունեցող մասնագետների:
Գիտաժողովն իր ներկայությամբ
պատվել էր Եվրոպական ուրոլո
գիական ասոցիացիայի նախագահ
Քրիստոֆեր Չափըլը:
Ասոցիացիայի նախագահ Արթուր
Գրաբսկին, ներկայացնելով գի
տաժողովի ծրագիրը, նշեց, որ հիմ
նադրումից ի վեր մասնագիտական
միավորումն ընտրել է համաշխար
հային առաջադեմ ուրոլոգիական
կազմակերպությունների հետ մաս

նագիտական ինտեգրման ուղին՝
փորձելով
հնարավորությունների
սահմանում փոխառել աշխարհի
առաջադեմ փորձը: Արդեն 19 տա
րի է, ինչ Հայկական ուրոլոգիական
ասոցիացիան անընդմեջ կազմա
կերպում է ամենամյա հավաքներ,
որոնք վկայում են Հայաստանի
ուրոլոգների
մասնագիտական
որակի, կազմակերպվածության և
համախմբվածության մասին: Նա
հայտնեց նաև, որ ուրոլոգները
պատրաստակամ են միանալու մեկ
օրվա վիրահատությունների գու
մարը զինհաշմանդամ
ն երի վերա
կանգնողական կենտրոնի նորոգ
մանը տրամադրելու նախաձեռնութ
յանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը
նշեց, որ 19 տար
վա ըն
թաց
քում
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիա
ցիային հաջողվեց առաջատար դիր
քեր զբաղեցնել՝ անցնելով ծանր,
բայց պատվաբեր ճանապարհ:
Նրա խոսքով՝ առաջին անգամ է,
որ ասոցիացիայի տարեկան ժողո
վը գումարվում է առանց ավագ գոր
ծընկերոջ, պրոֆեսոր Իվան Աղա
ջանյանի, ով կանգնած էր ոչ միայն
այս մասնագիտական միավորման
ստեղծման, այլև մեր երկրում ուրո
լոգիայի կայացման ու զարգացման
ակունքներում: Արմեն Մուրադյանն

ընդգծեց, որ ասոցիացիան առա
ջիկայում ևս զարգանալու է մի
ջազգայնացման ճանապարհով և
համահունչ այն ձեռքբերում
ն երին,
որոնք այսօր աշխարհում կան ուրո
լոգիայի ոլորտում: Ուրոլոգ, պրոֆե
սոր Սերգեյ Ֆանարջյանն էլ ներկա
յացրեց Իվան Աղաջանյանի մաս
նագիտական ուղին, ուրոլոգիայի
նահապետի կատարած աշխատան
քը:

Ասոցիացիայի
կազմակերպա
կան կոմիտեի նախագահ Արեն
Բաբլումյանը շեշտեց, որ ամենամ
յա գիտաժողովին մասնակցում են
մարդիկ, ովքեր անտարբեր չեն մեր
երկրում ուրոլոգիայի զրագացման
հեռանկարին:
Տեղի և արտերկրից ժամանած
մասնագետները կարդացին դասա
խոսություններ՝ նվիրված ուրոլո
գիական արդի խնդիրներին:
Ուրոլոգների խոսքով՝ տարեկան
հավաքները ամենամյա մասնա
գիտական ամենալուրջ ստուգա
տեսն են թե՛ ան
հատ մաս
նա
գետ
ուրոլոգների,
թե՛
Հայաստանի
ուրո
լոգիական համայն
քի հա
մար, քա
նի որ
թույլ են տա
լիս վեր
լուծել յուրաքանչյուր
տարվա ընթացքում
կատարած
աշխա
տանքը, արձանագ
րել ձեռքբերում
ն երն
ու բացթողում
ն երը,
հստակեցնել գերա
կայությունները
և
նախագծել հետագա
զարգացումը:

Գիտություն

ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴՆ ԵՐ Ը ԳԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ 
ՇԱՐԺ ԻՉ ՈՒԺՆ ԵՆ
Հայտնաբերել և համախմբել էնտուզիազմով և
գիտության հանդեպ սեր ունեցող երիտասարդներին,
ինչպես նաև աշխատանքներ տանել երիտասարդների
շրջանում գիտական գրագրության բարձրացման
ուղղությամբ։

Հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ
գիտության գծով պրոռեկտոր պրո
ֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի՝
երիտասարդների հետ ավանդույթ
դարձած հանդիպումը: Պրոռեկտո
րը ներկայացրեց համալսարանի
որդեգրած
քաղաքականությունը
գիտահետազոտական աշխատանք
ներում երիտասարդների ներգրավ
ման և նրանց աշխատանքների
խրախուսման ուղղությամբ` հատուկ
շեշտելով ազդեցության գործոնով
ամսագրերում տպագրության կար
ևորությունը, դրա դերը պաշտպա
նությունների և դասախոսի կարգա
վիճակի փոփոխման դեպքում, ինչ
պես նաև ազդեցության գործոնով

ամսագրերում տպագրության
խրախուսման
համակարգի
ներդրումը։
Հանդիպման
ընթացքում
Երիտասարդ
հետազոտող
ների միության նախագահ
Մարիամ Մովսիսյանը երիտա
սարդներին ներկայացրեց վե
րածնված կառույցի նպատակը
և կիսամյակի ընթացքում նա
խատեսվող աշխատանքները:
Հայտնաբերել և համախմբել
էնտուզիազմով և գիտության հան
դեպ սեր ունեցող երիտասարդնե
րին, ինչպես նաև աշխատանքներ
տանել երիտասարդների շրջանում
գիտական գրագրության բարձրաց
ման ուղղությամբ. Սա է լինելու կա
ռույցի հիմ
ն ական առաքելություննե
րից մեկը։
Հանդիպման ավարտին երիտա
սարդները հնարավորություն ունե
ցան ի
րենց հար
ցերն ուղ
ղել պրո
ռեկտորին և բարձրաձայնել իրենց
առջև ծառացած խնդիրների և առա
ջարկների մասին։ Պրոռեկտորը
կոչ արեց երիտասարդներին ավե
լի նախաձեռնող լինել, ակտիվորեն

մասնակցել Երիտասարդ հետազո
տողների միության աշխատանքնե
րին և առաջարկներ ներկայացնել
ոչ միայն նման հանդիպում
ն երի
ընթացքում, այլև ամենօրյա աշխա
տանքային գործընթացում։

ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ ԽՈՐՀՐԴ Ի ՀԵՐԹ ԱԿ ԱՆ ՆԻՍՏ Ը
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի 2017-2018 ուստարվա
առաջին նիստի օրակարգի առաջին հարցը նվիրված
էր բանակից զորացրված ուսանողների համար ծրագ
րային փոփոխությունների արդյունքում առաջացած
առարկայական տարբերությունների հանձնման հնա
րավորությանը:
Հաստատվեց ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի աշխա
տանքային պլանը:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուշադրությանը
ներկայացվեց ԵՊԲՀ նոր կայքը:
Գիտական խորհրդի նիստում անդրադարձ կատար
վեց նաև ուսում
ն ական գործընթացին վերաբերող
հարցերի:

Գիտություն

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՏԵՂ Ի ՈՒՆ ԵՑ ԱՎ «ՏԵՄՊՈՒՍ Ի»
«ՎԵՐԻՏԱՍ » ԴՐԱՄ ԱՇՆ ՈՐՀ ԱՅ ԻՆ
ԾՐԱԳՐ Ի ԱՄՓ ՈՓ ԻՉ ՀԱՄ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը
 որս տարվա կատարած աշխատանքն
Չ
ահռելի էր, բայց սա ոչ թե եզրափակիչ
փուլն է, այլ առաջին քայլն է, սկիզբն է։
Բժշկական համալսարանում անցկացվեց Եվրոպական
հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող «ՏԵՄՊՈՒՍԻ»
«ՎԵՐԻՏԱՍ» «Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճա
նի կառուցվածքային զարգացում՝ համաձայն Զալցբուրգի
սկզբունքների» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ հա
մաժողովը:
Նշենք, որ ԵՊԲՀ-ն 2013 թվականի դեկտեմբերից համա
կարգում է դրամաշնորհային այս ծրագիրը, որի հիմ
ն ական
նպատակն է բարելավել բարձրագույն կրթության երրորդ
աստիճանը՝ այն համադրելով Եվրոպական որակավորում
ների շրջանակին և Զալցբուրգյան սկզբունքներին: Այդ
տարիներին ծրագրի նպատակն էր լուծել մի շարք կարևո
րագույն խնդիրներ, ինչպիսիք են մարդկային կարողութ
յունների զարգացումը, ՀՀ բարձրագույն կրթության երրորդ
աստիճանի բարելավումն ու դրա միջազգային ճանաչումը,
ինչպես նաև ՀՀ բուհերում գիտության և հետազոտության
ինտեգրումը միջազգային պահանջներին:

Ամփոփիչ համաժողովին ողջույնի խոսքով հանդես
եկավ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանը: Նա նշեց, որ ԵՊԲՀ-ն, ներգրավ
ված լինելով այս ծրագրերի իրականացմանը, փորձում է
նոր շունչ տալ գիտությանը:
«Այս ծրագիրը կստեղծի այն միջավայրը, որտեղ մարդիկ
ավելի հստակ կհասկանան, կպատկերացնեն, թե ինչ հե
նասյուների վրա է կառուցված գիտությունը, և որն է դրա
իրական արժեքը»,-ընդգծեց պրոռեկտորը:
Համաժողովին ներկա ՀՀ կրթության և գիտության փոխ
նախարար Վահրամ Մկրտչյանն էլ բարձր գնահատեց
«ՏԵՄՊՈՒՍԻ» «ՎԵՐԻՏԱՍ» դրամաշնորհային ծրագրի
չորսամյա գործունեությունը՝ նկատելով, որ այդ տարիների
ընթացքում լուրջ արդյունքեր են գրանցվել:
«Շատ հաճելի է ներկա գտնվել մի ծրագրի փակմանը, որը,
ըստ նախարարության գնահատականի, ազգային հարթա
կում լուրջ արդյունքներ է գրանցել: Կան ծրագրեր, որոնք
լոկալ, ներբուհական նշանակություն ունեն, կան ծրագրեր,

որոնք ազգային նշանակություն ունեն և ազգային հար
թակում արժեք են ստեղծում»,-ասաց նա: Համաժողովի
ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև ԵՊԲՀ-ում «ՎԵՐԻՏԱՍ»
ծրագրերի համակարգող Մարինե Բալասանյանը՝ նշելով,
որ բարձրագույն կրթության օջախի ճանաչելիության գրա
վականն ավանդաբար եղել է դոկտորալ կրթությունը, և
մոտ երկու տասնամյակ այդ ոլորտում սկսվել են վերափո
խում
ն եր իրականացվել:
«Պարզվեց, որ վերափոխում
ն երի պատրաստ է նաև
Հայաստանը: Նախադրյալները Հայաստանի համալսա
րաններն են, որոնք ունեն շատ հարուստ դոկտորալ կրթութ
յան պատմություն և արդեն իսկ պատրաստ էին այսպիսի
ծրագիր իրականացնելու»,-ասաց համակարգողը:
Համաժողովն ամփոփեց INQAAHE նախագահ Սուսաննա
Կարախանյանը՝ խոսելով չորս տարվա աշխատանքի և
արդյունքների մասին:
«Չորս տարվա կատարած աշխատանքն ահռելի էր, բայց
սա ոչ թե եզրափակիչ փուլն է, այլ առաջին քայլն է, սկիզբն
է: Մեր չորս տարվա աշխատանքը ցույց տվեց, որ դեռ շատ
աշխատանք կա անելու»,-ընդգծեց նա:
Հավելենք, որ «ՎԵՐԻՏԱՍ» ազգային ծրագրում ԵՊԲՀ-ի
հետ միասին ներգրավված են նաև ՀՀ մի շարք առաջա
տար բուհեր (Երևանի պետական համալսարան, Երևանի
Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտա
կան համալսարան, Հայաստանի գեղարվեստի պետա
կան ակադեմիա, Հայաստանի պետական տնտեսագիտա
կան համալսարան, Հայաստանի ճարտարապետության և
շինարարության ազգային համալսարան, Վանաձորի պե
տական համալսարան, Գավառի պետական համալսարան,
Հյուսիսային համալսարան, Հայաստանի կառավարման
պետական ակադեմիա, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակա
դեմիա), Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոն հիմ
ն ադրամը (ՈԱԱԿ), ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունը և ՀՀ Բարձրագույն որակա
վորման հանձնաժողովը: Ծրագրում հայաստանյան գործ
ընկեր հաստատություններին իրենց աջակցությունն են
ցուցաբերել ու մշակում
ն երին մեծ մասնակցություն են ու
նեցել նաև ծրագրի մասնակից եվրոպական հաստատութ
յունները՝ Համալսարանների համաշխարհային ծառայութ
յուն (Ավստրիա), Հայդելբերգի համալսարան (Գերմանիա),
Ջիրոնայի համալսարան (Իսպանիա), Բաթ Սպա համալ
սարան (Մեծ Բրիտանիա) և Արքայական տեխնոլոգիական
ինստիուտ (Շվեդիա):

Գիտություն

 ԱՅ ԱՑ ԱՎ ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի 
Կ
ՀԱՅԿ ԱԿ ԱՆ ԱՍ ՈՑ ԻԱՑ ԻԱՅ Ի ՉՈՐՐ ՈՐԴ 
ՏԱՐ ԵԿ ԱՆ ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը
Օրերս Ծաղկաձորում մեկնարկեց ԵԲՀԱ կազմակեր
պած գիտաբժշկական փառատոնը, որը կրում էր լայնա
մասշտաբ բնույթ՝ ընդգրկելով 600 մասնակիցների ինչպես
Երևան քաղաքից և ՀՀ մարզերից, այնպես էլ արտերկ
րից: Միջոցառման բացումը կայացավ Ծաղկաձոր քա
ղաքի հրապարակում։ Բացմանը ներկա էին Հայաստանի
Հանրապետոթյան առողջապահության նախարար Լևոն
Ալթունյանը, Ծաղկաձոր քաղաքի քաղաքապետ Արթուր
Հարությունյանը և Կոտայքի մարզի մարզպետի տեղակալ
Կարեն Մարգարյանը, բժիշկներ, ուսանողներ:
Հաջորդ օրը զուգահեռաբար ընթացան «Թերապիա»,
«Տղամարդու և կնոջ առողջություն», «Ստոմատոլոգիա
և դիմածնոտային վիրաբուժություն», «Ակնաբուժություն»
և «Մանկաբուժություն» խորագրերը կրող սեմինարները,
որոնցում դասախոսություններով հանդես եկան առաջա
տար մասնագետներ, ովքեր կիսվեցին իրենց հարուստ
փորձով ու նորարար տեխնոլոգիաների կիրառման մասին
իրենց գիտելիքներով։
Անցկացվեցին վարպետության դասեր ստոմատոլոգիայի
և ակնաբուժության ոլորտում:
Հատկանշական է, որ մասնակիցների թվում կային ինչ
պես փորձառու մասնագետներ, այնպես էլ օրդինատորներ,
որոնց համար գիտաժողովը առիթ հանդիսացավ մի շարք
նոր գաղափարների ծնունդի ու համագործակցությունների։
Միջոցառման շրջանակներում կայացավ նաև կլինիկա
կան օրդինատորների ամենամյա մրցույթը, որում հաղթող
ճանաչվեց ապագա բժիշկ Գրիգոր Թորոսյանը։
Իսկ երրորդ օրը մեկնարկեց միջոցառման լիագումար նիս
տը:
Մասնակիցներին տրվեց նաև ոչ ֆորմալ շփման հնարա
վորություն, որի ընթացքում բժիշկները փոխանակվեցին
հուզող հարցերով։
Միջոցառման իրականացման համար կատարվել էր մե
ծածավալ ու համառ աշխատանք, ինչը տվեց իր արդյունքը՝
բարձր գնահատական թե՛ մասնակիցների, թե՛ արտերկրյա
դիտորդների կողմից:
ԵՎԱ ՉԻՉՈՅԱՆ
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի
ծրագրերի զարգացման պատասխանատու

Գիտություն

ԵՊԲՀ-Ն Մ ԵԿ ՀԱՐԿ Ի ՏԱԿ ԷՐ ՀԱՄ ԱԽՄԲ ԵԼ
ՇՈՒՐՋ 50 ՄԱՍՆ ԱԳ ԻՏ ԱԿ ԱՆ ՄԻԱՎ ՈՐ ՈՒՄ
Հինգ տասնյակ բժշկական ասո
ցիացիաների
ներկայացուցիչներ,
բժիշկներ ու կազմակերպիչներ
ԵՊԲՀ-ում մասնակցեցին մասնա
գիտական միավորում
ն երը մեկ
հարթակում միավորելուն ուղղված
քննարկմանը:

Նիստը վարում էր նյարդաբա
նության ամբիոնի վարիչ, պրո
ֆեսոր Հովհաննես Մանվելյանը:
Ներկայացելով 2006 թվականին
ստեղծված և այժմ վերագործարկ
ման, վերամիավորման կարիք ունե
ցող «Բժշկական պալատ» հասարա
կական կազմակերպության կատա
րած աշխատանքն ու ծրագրերը՝ նա
ընդգծեց, որ մասնագիտական կազ
մակերպություններն այսօր ունեն
միասնական դաշտում աշխատելու
անհրաժեշտություն:

Հովհաննես Մանվելյանը նշեց,
որ այսօրվա հավաքի նպատակն
է մասնագիտական միավորում
ն ե
րին առաջարկել դառնալ մի մեծ
ընտանիք: Համագործակցությունը,
բժշկագիտության ոլորտում խնդիր
ների վերհանումը, ինչպես նաև
դրանց լուծման ուղիների մշակու
մը ստեղծվող կառույցի ուղենիշերը
կներկայացվեն:
Առաջարկը ողջունեցին և իրենց
տեսակետները ներկայացրին մաս
նագիտական տարբեր միավորում
ների նախագահներն ու ներկայա
ցուցիչները:
Ելույթ ունեցավ նաև վիրաբույժ
ների հայկական ասոցիացիայի և
պրոֆեսիոնալների միության նա
խագահ, պրոֆեսոր Հովհաննես
Սարուխանյանը:

ՀՀ առողջապահության նախարա
րի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը
մասնագիտական կառույցների գոր
ծունեության դաշտում կարևորեց
պաշտպանվածության
ապահով
ման, ինչպես նաև շարունակական
մասնագիտական
զարգացմանն
ուղղված աշխատանքների իրակա
նացումը:
Նիստն ամփոփեց ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը՝ շեշտելով, որ
«Բժշկական պալատի» գլխավոր
խնդիրն ինչպես նախկինում, այն
պես էլ ներկայումս ոլորտում առկա
խնդիրների համահարթեցումն է մի
ջազգային դաշտում: Նրա գնահատ
մամբ՝ պրոտոկոլային բժշկությունն
առօրյա աշխատանքների հենքն է:
«Բժշկական պալատի» կայացման
աշխատանքներում նա ակնկալեց
երիտասարդ բժիշկների ակտիվ
մասնակցությունը:
Հետբուհական և շարունակական
կրթության գծով պրոռեկտոր Գառ
նիկ Ավետիսյանը մասնակիցնե
րի ուշադրությանը ներկայացրեց
ԵՊԲՀ նոր՝ www.ysmu.am կայքը, որի
հատուկ առանձնացված դարանում
բժշկական բուհի՝ աշխարհի տարբեր
անկյուններում աշխատող ավելի
քան 30.000 շրջանավարտները հնարավորություն կունենան միավորվել
մեկ՝ «Շրջանավարտների ակումբ»
անվանումը ստացած հարթակում:

Կրթություն

ԲԺՇԿ ԱԿ ԱՆ Ի ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ ԻՆ ԱՅՍ ՈՒՀ ԵՏԵՎ
ԿՏՐԱՄ ԱԴՐՎ Ի ԱՆՎՃ ԱՐ ԱՆՀ ԱՏ ԱԿ ԱՆ 
ԻՐ ԱՎ ԱԲ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ԽՈՐՀՐԴ ԱՏՎ ՈՒԹՅ ՈՒՆ

Հոկտեմբերի 16-ից ԵՊԲՀ-ում գործում է իրավաբանա
կան կլինիկա:
Ուսանողների շահերը և իրավունքները պաշտպանելու
և կլինիկայի աշխատանքները համակարգելու է իրա
վաբան Տիգրան Խաչիկյանը:
Կլինիկայի հիմ
ն ական նպատակն է ուսանողներին
անվճար տրամադրել անհրաժեշտ իրավաբանական
խորհրդատվություն՝ բուհում կրթական և իրավական
լուծում պահանջող հիմ
ն ախնդիրների վերաբերյալ:
Մասնավորապես, նման խնդիրները կարող են վե
րաբերել վարձավճարի զեղչերին, ակադեմիական
պարտքերը մարելու ընթացակարգային հիմ
ն ախն

դիրներին, կրթական գործընթացի առավել արդունա
վետ կազմակերպման հիմքերի բարելավմանը և ուսա
նող-համալսարան իրավական կապի առավել ակտիվ
գործարկմանն ուղղված ցանկացած խնդրին: Կլինի
կայում երաշխավորվում է փոխանցված տվյալների և
տեղեկատվության կոնֆիդենցիալությունը (խորհրդա
պահությունը) և մատուցվող իրավաբանական խորհր
դատվության համակողմանի բնույթը:
Դիմում
ն երն առձեռն կարող են ներկայացվել հա
մալսարանի
իրավաբանական
բաժին՝
Տիգրան
Խաչիկյանին՝ 2017 հոկտեմբերի 16-ից հետո յուրաքանչ
յուր հինգշաբթի, ժամը 15:00- 16:30:

Կրթություն

ԿԼ ԻՆ ԻԿ ԱԿ ԱՆ ՕՐԴ ԻՆ ԱՏ ՈՐՆ ԵՐ Ի ՀԵՏ
ՔՆՆԱՐԿՎ ԵՑ ԻՆ ԿԱՐԵ ՎՈՐ ՀԱՐՑ ԵՐ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հոկտեմբերի 14ին հանդիպեց կլինիկական օրդինատորների հետ:
Հանդիպումը նվիրված էր կլինիկական օրդինատոր
ների խնդիրների լուծմանն ու հետագա անելիքների
քննարկմանը։ Օրդինատորները ուղղեցին հարցեր,
որոնց ԵՊԲՀ ռեկտորը տվեց սպառիչ պատասխաններ:
Ռեկտորը նշեց, որ քաջատեղյակ է այնպիսի խնդիրնե
րին, որոնք չեն նպաստում օրդինատորների հնարավո
րությունների լիարժեք բացահայտմանը, և հանդիպման
նպատակներից մեկն էլ լուծման ուղիներ գտնելն է: Նա
ևս մեկ անգամ նշեց, որ ԵՊԲՀ-նընդլայնում է կլինիկա

կան բազաները՝ շեշտը դնելով գործնական ուսուցման
մեթոդի վրա։ Դրա վառ օրինակը ԵՊԲՀ-ում գործող սի
մուլյացիոն կենտրոններն են:
Արմեն Մուրադյանը խոսեց նաև ԵՊԲՀ մի շարք նորա
մուծությունների մասին, ինչպիսին է նորաստեղծ Իրա
վաբանական կլինիկան:
Բժիշկ դառնալու բարդ ու պատասխանատու ճանա
պարհին նա կարևորեց շարունակական մասնագիտա
կան զարգացմանն ուղղված ջանքերը:
Նա կոչ արեց կլինիկական օրդինատորներին լինել
ակտիվ և նախաձեռնող:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՊԲՀ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հանդիպեց ԵՊԲՀ
առաջին կուրսի ուսանողների հետ: Նա նշեց, որ հան
դիպման նպատակն ինչպես առաջին, այնպես էլ բարձր
կուրսի ուսանողների կողմից իրենց հուզող հարցերին
անդրադառնալն է և դրանց լուծման ուղիները գտնելը:
Ռեկտորն անդրադարձավ առանցքային նշանակության
մի շարք հարցերի, ինչից հետո պատասխանեց ուսանող
ների հարցերին։ Հարցերը վերաբերում էին ուսում
ն ա
կան գործընթացին, քննաշրջանի մեկնարկին, էլեկտրո
նային գրադարանից օգտվելուն, այլ հարցերին ևս։
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ նման հանդիպում
ն երը
լինելու են շարունակական, քանի որ դրանք ոչ միայն
արդյունավետ են, այլև լավագույն հարթակներից են ու
սանողների ինքնադրսևորման համար: Նա կոչ արեց
ապագա բժիշկներին հետևողական լինել դասավանդ

վող առարկաների հանդեպ՝ փաստելով, որ միայն լավ
ուսանող լինելու դեպքում նրանք կարող են օրինավոր
քաղաքացի և լավ մասնագետ դառնալ՝ նպաստելով հայ
բժշկության զարգացմանը։
Հանդիպման ընթացքում առաջին կուրսի ուսանողնե
րին հանգամանալից ներկայացվեց նաև բժշկական հա
մալսարանում ստեղծված նոր ստորաբաժանում
ն երի,
մասնավորապես, Էթիկական կոմիտեի և Իրավաբանա
կան կլինիկայի, նաև Կարիերայի կենտրոնի նպատակ
ները:

Կրթություն

ԱՇԽ ԱՐՀ ԱՀՌՉ ԱԿ ԳԻՏՆ ԱԿ ԱՆՆ ԵՐ Ը 
ՀԱՄ ԱԼՐ ՈՒՄ ԵՆ ԵՊԲՀ ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐՆ ԵՐ Ի ՇԱՐՔ ԵՐ Ը

ՋՈՆ Բ ԻԼ ԵԶ ԻԿՅ Ա
Ն

Ջոն Բիլեզիկյանը բժշկության
և դեղագործության պրոֆեսոր է:
Օստեոպորոզի հայկական ասո
ցիացիայի և Նյու Յորքում գործող
Կոլումբիայի համալսարանի մետա
բոլիկ ոսկրային հիվանդությունների
ծառայության ղեկավար, էնդոկրի
նոլոգիական բաժանմունքի վարիչը
ԵՊԲՀ-ում դասախոսեց «Օստեոպո
րոզ. նոր մոտեցում
ն եր» թեմայով։
Պրոֆեսորը բազմաթիվ միջազգա

յին բժշկական և գիտական կոմի
տեների և միությունների անդամ է
և հեղինակ բազում գիտական հոդ
վածների, որոնք նվիրված են տա
րատեսակ ոսկրային հիվանդութ
յունների կլինիկական հետազո
տությունների լուսաբանմանը: Նա
խոսեց մեր երկրում օստեոպորոզի
զարգացման հիմ
ն ական պատճառ
ների, կանխարգելման և բուժման
մասին:
Պրոֆեսորի
դասախոսության
առանցքում էին նաև հանրային
առողջությանը վերաբերող մի շարք
այլ հարցեր: Հայրենիքի հետ կապը
չընդհատած մասնագետը մեծապես
կարևորեց նաև կրթական, հետա
զոտական ծրագրերի իրականա
ցումը: Որպես ոչ միայն օստեոպո
րոզի, նաև այլ հիվանդությունների
դեմ արդյունավետ պայքար մղելու
միջոց, դասախոսը մատնանշեց
ամենամյա մասնագիտական հա
վաքները, որոնք հնարավորություն
են տալիս քննարկել տարատեսակ
հիմ
ն ախնդիրներ և մատնանշել
դրանց
լուծման
ուղիները:
Միջոցառման ընթացքում ԵՊԲՀ
գիտության
գծով
պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը հայտնեց,

ԱՐ Ա Ն ԱԶ ԱՐՅ ԱՆ
Հարվարդի համալսարանի օրթո
պեդիկ վիրաբուժության ամբիոնի
ասիստենտ, պրոֆեսոր, գիտութ
յունների դոկտոր Արա Նազարյանը
2017-ի նոյեմբերի 1-ից ԵՊԲՀ օրթո
պեդիկ վիրաբուժության այցելուպրոֆեսոր է:
Պրոֆեսոր Նազարյանը ղեկավա
րում է Նազարյան լաբորատարիան
(www.nazarianlab.org)
Հարվարդի
բժշկական դպրոցի Բեթ Իսրա
յել Դիկոնես Բժշկական կենտրո
նի օրթոպեդիկ վիրաբուժության
ամբիոնում: Գործունեության ըն
թացքում պրոֆեսոր Նազարյանը
կրթել է 131 ասպիրանտների և
հետդոկտորանտների,
որոնք
մեծ հաջողությունների են հասել,

տպագրել են համատեղ աշխատաք
ներ՝ 89 գիտական հոդված հանրա
հայտ ամսագրերում և 2 գիրք, մշա
կել և գործարկել են 2 սթարթափ և
գրանցել 8 պատենտ:
Պրոֆեսոր Նազարյանը 2 գիտա
կան ամսագրերի խմբագրական
խորհրդի, 17 ամսագրերի խմբագ
րակազմի անդամ է, հրավիրյալ դա
սախոսություններով է հանդես գա
լիս ԱՄՆ-ում ևայլ երկրներում: Ան
վանի մասնագետը նաև Հարվարդի
բժշկական դպրոցի միջազգային
հետազոտական
նախաձեռնութ
յան և Մասաչուսեթս նահանգի
Գիտության և Ինժեներիայի փառա
տոնի ընտրական խորհրդի անդամ
է:

որ այսուհետև Ջոն Բիլեզիկյանը
կհանդիսանա որպես ԵՊԲՀ այցե
լու-պրոֆեսոր: Բժիշկ-գիտնականը
հավաստիացրեց, որ Հայաստանում
գտնվելու ընթացքում առիթը բաց չի
թողնի այցելել նաև բժշկական հա
մալսարան և մասնակից դառնալ
ԵՊԲՀ-ում իրականացվող կրթա
կան բարեփոխում
ն երին։ Շնորհիվ
Ջոն Բիլեզիկյանի նվիրատվության՝
«Մուրացան»
համալսարանական
հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի
բաժանմունքը վերազինվել է նորա
գույն ուլտրաձայնային դենսիտո
մետրով:
Ոսկրի խտությունը չափող այս
սարքը հայտնաբերում է ոսկրի մի
ներալ խտության մեջ փոփոխութ
յունները և այսօր լայնածավալ կի
րառություն ունի աշխարհում` օս
տեոպորոզի վաղ հայտնաբերման
գործում: Տարիներ առաջ այդ հի
վանդությունը հայտնաբերվում էր
միայն ոսկրի կոտրվածքից հետո:
Մինչդեռ այսօր, վաղ ախտորոշման
դեպքում, կարելի է ձեռնարկել հա
մապատասխան
միջոցառում
ն եր՝
օստեոպորոզի ընթացքը դանդա
ղեցնելու և ոսկորներն ամրացնելու
ուղղությամբ:

Կրթություն

ԱՐ Ա Վ ԱՓ ՈՐՉՅ ԱՆ
Նոյեմբերի 1-ից պրոֆեսոր Արա
Վափորչյանը, որ աշխարհի խոշո
րագույն Թեքսասի համալսարանի
ՄԴ Անդերսոն քաղցկեղի կենտրո
նի թորակալ և կարդիովասկուլյար
վիրաբուժության ամբիոնի վարիչն
է, ինչպես նաև կլինիկական կրթութ
յան և վերապատրաստում
ն երի
գծով տնօրենը, համատեղությամբ
կլինի նաև ԵՊԲՀ ուռուցքաբանութ
յան և վիրաբուժության ամբիոնների
պրոֆեսոր:
Պրոֆեսոր Վափորչյանն իր ուսու
մը սկսել է Միչիգանի համալսարա
նից և գերազանցությամբ ավարտել
է մոլեկուլյար կենսաբանության
բակալավրիատը, այնուհետև նույն
համալսարանում ստացել բժշկա
կան կրթութ
յուն: 1989-ին տե
ղա
փոխվել է Հյուսթոն և սկսել վիրա
բուժության կլինիկական օրդինա
տուրա Թեքսասի համալսարանում:
Հաջորդ 7 տարիներից 2-ը անց
կացրել է Միչիգանի համալսարա
նում՝ անցնելով հետդոկտորանտու
րա պաթոլոգիայի բաժանմունքում:
1996-ին ավարտելով վիրաբուժութ
յան օրդինատուրան՝ սկսել է նեղ
մասնագիտացում կարդիոթորակալ
վիրաբուժությունից ՄԴ Անդերսոն
քաղցկեղի կենտրոնում: Վերջին 25

տարվա ընթացքում այս քաղցկե
ղի կենտրոնը համաձայն տարբեր
վարկանիշների, ԱՄՆ-ում գրավել
է ա
ռա
ջին տե
ղը: 1998-ին ան
ցել է
աշխատանքի նույն կենտրոնում՝ որ
պես կարդիոթորակալ վիրաբույժ՝
հասնելով մինչև պրոֆեսորի աստի
ճանի, և այժմ նաև ղեկավարում է
թորակալ և կարդիովասկուլյար վի
րաբուժության ամբիոնը:
Պրոֆեսոր Վափորչյանը նաև Ամե
րիկյան թորակալ վիրաբուժության
խորհրդի տնօրենն է, Թորակալ վի
րաբուժության տնօրենների ասո
ցիացիայի քարտուղարը, ճանաչվել
է Ամերիկայի լավագույն բժիշկնե
րից մեկը, արժանացել է բազմաթիվ
հեղինակավոր մրցանակների:
2014-ից պրոֆեսոր Վափորչյանը
ակտիվորեն համագործակցում է
ԵՊԲՀ ուռուցքաբանության ամբիո
նի և «Մուրացան» հիվանդանոցի
քիմիաթերապիայի կլինիկայի հետ:
2016-ին նա այցելել է Հայաստան,
և ելույթ ունեցել «Հաղթահարենք
քաղցկեղը ժպիտով» միջազգա
յին համաժողովին, ինչպես նաև
անցկացրել դասընթաց հայ մաս
նագետների համար: Նա Արյունա
բանության և ուռուցքաբանության
հայկական ասոցիացիայի խորհրդի

պատվավոր անդամ է: Պրոֆեսոր
Վափորչյանի նախաձեռնությամբ
և ղեկավարությամբ այժմ մշակման
փուլում է գտնվում ԵՊԲՀ և ԱՈՒՀԱ
համատեղ
վերապատրաստման
դասընթացը հայ կարդիոթորակալ
վիրաբույժների համար, որի շնոր
հիվ մեր երիտասարդ մասնագետ
ները կկարողանան անցնել 1 տար
վա վերապատրաստում ԱՄՆ խոշո
րագույն քաղցկեղի կենտրոններում:

 ԱՆ ԱՉ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի 
Ճ
ԱՆՎ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹԱԹ ՈՇ ԱԿ ԱՌ ՈՒՆ ԵՐ ԻՆ
Ռեկտորատի հոկտեմբերի 16-ի
նիստն
առանձնահատուկ
էր:
Հաստատվեց 2017-18 ուում
ն ական
տարվա անվանական կրթաթո
շակառուների ցանկը: Այսպիսով՝
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տից Սոնա Խաչատրյանը կհան
դիսանա Լևոն Հովհաննիսյանի,
Արթուր Ալեքսանյանը՝ Ռուբեն
Յոլյանի, Արմինե Ալեքսանյա
նը՝ Գրիգոր Արեշյանի, Բագրատ
Հակոբյանը՝
Բարդուղիմեոս
Ֆանարջյանի
անվան
կրթա
թոշակառու:
Ստոմատոլոգիա
կան ֆակուլտետից 3 ուսանող՝
Լաուրա Հայրապետյանը, Սոնա
Գալստյանը և Գեղամ Թունյանը
համապատասխանաբար կստանան Մխիթար Հերացու,
Վահան Արծրունու և Լևոն Օրբելու անվան կրթաթոշակ
ներ: Դեղագիտության ֆակուլտետի ուսանող Մարիամ
Գրիգորյանն էլ դարձավ ԵՊԲՀ առաջին ռեկտոր Հակոբ
Հովհաննիսյանի անվան կրթաթոշակառու:

Ռեկտորն ու ռեկտորատի անդամ
ն երը շնորհավորե
ցին բարձր առաջադիմությամբ սովորողներին՝ մաղ
թելով նորանոր հաջողություններ ի նպաստ բժշկական
բուհի զարգացման: Ուսանողները խոստացան բարձր
պահել բժշկագիտության անվանի ներկայացուցիչների
պատիվը:

Միջազգային

ՄԱԿ-Ի Հ ԱՏ ՈՒԿ ԶԵԿ ՈՒՑ ՈՂ 
ԴԱԻՆ ԻՈՒՍ Պ ՈՒՐ ԱՍ ԻՆ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷՐ
Հոգեկան և ֆիզիկական առողջութ
յան բարձրագույն ստանդարտներից
օգտվելու յուրաքանչյուրի իրավունքի
հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող
Դաինիուս Պուրասին բժշկական հա
մալսարանում հանդես եկավ դասա
խոսությամբ:
Նա ապագա բժիշկներին ներկայաց
րեց իր ան
ցած ու
ղին, խո
սեց ա
ռող
ջապահական մի շարք խնդիրների

մասին: Դաինիուս Պուրասը (Լիտվա)
մտավոր, երեխայի և հանրային
առողջության
քաղաքականության
ոլորտում մեծ փորձառնություն ու
նեցող բժիշկ է: Պարոն Պուրասը
Վիլնյուսի համալսարանի պրոֆեսոր
է և Երեխաների հոգեբուժության սո
ցիալական մանկաբուժության կենտ
րոնի ղեկավար: Նա դասավանդում
է Միջազգային հարաբերություննե

րի և քաղաքագիտության ինստի
տուտի բժշկական ֆակուլտետում և
Վիլնյուսի համալսարանի փիլիսոփա
յության ֆակուլտետում:
Պարոն Պուրասը ստանձնել է իր
պարտականությունները
որպես
Առողջության իրավունքի հատուկ զե
կուցող 2014-ի օգոստոսի 1-ին՝ նախ
նական 3 ժամ
կ ետով:

Հ ԱՆԴ ԻՊ ՈՒՄ ՀՆԴԿ ԱՍՏ ԱՆ Ի ԴԵՍՊ ԱՆ Ի ՀԵՏ

ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտա
կարգ և 
լիա
զոր դես
պան Ն.Գ.
պարոն Սանգվան Յոգեշվարը
ավանդույթի համաձայն ուսում
նական տարվա սկզբին այցե
լեց ԵՊԲՀ, որ
տեղ բժշկա
կան
կրթություն է ստանում ավելի քան
900 հնդիկ ուսանող:
Դեսպանը շնորհավորեց հնդիկ

ապագա
բժիշկներին
ուսում
ն ական տարվա
մեկնարկի առթիվ, պա
տասխանեց ուսանողնե
րին հետաքրքրող բոլոր
հարցերին, ինչպես նաև
պատր աստ ակ ամ ութ
յուն հայտնեց արագ ար
ձագանքել բոլոր հարցե
րին ու առաջարկներին:
Երեք տասնամյակ է, ինչ
ԵՊԲՀ-ում
բժշկական
կրթություն են ստանում
հնդիկ ապագա բժիշկ
ները:
Մեր բուհի 2.000 հնդիկ
շրջանավարտները մաս
նագիտական
հաջողված
գործունեություն են ծավալում
աշխարհի տարբեր անկյուն
ների հեղինակավոր առող
ջապահական
կազմակեր
պություններում:

Միջազգային

ԱՄ ԵՐ ԻԿ ԱՀ ԱՅ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ը ՀԱՆԴ ԻՊ ԵՑ ԻՆ
ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՀԵՏ

«Հերացի» թիվ 1 համալսարա
նական
հիվանդանոցային
հա
մալիրը հյուրընկալել էր մի խումբ
ամերիկահայ անվանի բժիշկների,
որոնց թվում էին օրթոպեդ Վահան
Ցեպկինյանը, անոթային վիրաբույժ
Սիմոն Կոշկարյանը, առիթմոլոգ
Արբի Նահապետյանը և նյարդա

վիրաբույժ Միքայել Գրիգորյանը:
Մասնագետներ, ովքեր արտերկրում
իրենց մեծ ներդրումն ունեն բժշկա
գիտության զարգացման և առող
ջապահական խնդիրների լուծման
հարցերում, հանդիպում ունեցան
ԵՊԲՀ բարձր կուրսի ուսանողների
հետ:
Ուսանողներն ու կլինիկական օր
դինատորները մեծ ոգևորությամբ և
հետաքրքրությամբ էին լսում բժիշկ
ների պատմությունները, ովքեր
ամեն տարի Հայաստան են գալիս
հատուկ առաքելությամբ՝ բուժօգ
նություն տրամադրելու սահմանա
մերձ մարզերի բնակիչներին:
Բժիշկների թիմի անդամ շրջա
նավարտ, Էնդովասկուլյար նյար
դավիրաբույժ Միքայել Գրիգորյա
նը երկար տարիներ աշխատում է
ԱՄՆ-ում: Ա
սաց, որ ա
մեն ան
գամ
հայրենիք վերադառնալիս ուրախ է

տեսնել հարազատ բուհի հաջողութ
յունները: «Մարմինս այնտեղ է, բայց
սիրտս այստեղ է»,- ընդգծեց բժիշկը:
Հանդիպմանը ուսանողները հար
ցեր ուղղեցին ամերիկահայ բժիշկ
ներին: Հանդիպման ավարտից հե
տո բժիշկներն օրվա տպավորութ
յուններն ու հետագա ծրագրերը
ներկայացրին ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանին:
Բուհի ղեկավարի հետ քննարկվե
ցին նաև ուսում
ն ական ծրագրերին
և համատեղ կլինիկական հետազո
տությունների իրականացման ման
րամասներին վերաբերող հարցեր:
Ամերիկահայ բժիշկների հետ ուսա
նողների հանդիպումը կազմակեր
պել էր ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնը
և Հայ Կրթական Հիմ
ն արկությունը:
Նման հանդիպում
ն երը շարունա
կական են լինելու:

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
Մեր համալսարանի Գենետիկայի ամբիոնի վա
րիչ, պրոֆեսոր Թամարա Սարգսյանը, դոցենտներ
Դավիթ Բաբիկյանը և Սուսաննա Միդյանը վերջերս
հաջողությամբ հանձնել են Եվրոպայի Բժշկական
Գենետիկայի Հանձնաժողովի (European Board of
Medical Genetics) որակավորումը: Համաձայն Euro
pean Journal of Human Genetics հեղինակավոր ամ
սագրում տպագրված տվյալների, 2017 թվականի
դրությամբ ողջ Եվրոպայից միայն 300 մասնագետ
է ունեցել այս որակավորումը: Սրտանց շնորհավո
րում ենք և մաղթում նորանոր հաջողություններ:

Միջազգային

 ՈՒՐՋ 60 ՏԱՐ Ի ԵՊԲՀ-Ն ՕՏ ԱՐ ԵՐԿՐՅ Ա 
Շ
ՊԵՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ ՊԱՏՐ ԱՍՏ ՈՒՄ Է
ԲԺԻՇԿ ՄԱՍՆ ԱԳ ԵՏՆ ԵՐ

ԵՊԲՀ-ն արտասահմանից ուսա
նողների է հյուրընկալում 1957 թվա
կանից։ Նախ սփյուռքահայ, ապա
օտարազգի ուսանողների թիվը տա
րիների ընթացքում աստիճանաբար
ավելացել է։ Բժշկական համալսա
րան մեծ թվով արտասահմանցի ու
սանողներ սկսեցին ընդունվել 1987
թվականից։ Արդեն գրեթե 60 տարի
է՝ բժշկական համալսարանը օտա
րերկրյա պետությունների համար
պատրաստում է բժիշկ մասնագետ
ներ: Այսօր արդեն հնդիկ ուսանող

ների թիվը գրեթե 900 է։ Բժշկական
համալսարանում այժմ սովորում
են աշխարհի 26 երկրից ժամանած
ավելի քան 1.700 ուսանող: Այս տա
րի առաջին անգամ ԵՊԲՀ-ն ուսա
նողներ է ընդունել Բրունեյից։
Արտասահմանցի ուսանողները սո
վորում են բոլոր ֆակուլտետներում:
Հնդիկներն ավելի շատ ընդունվում
են ընդհանուր բժշկության, իրանցի
ները և արաբները՝ նաև ստոմատո
լոգիական և դեղագիտության ֆա
կուլտետները։
«Ուսանողներն ընտրում են այն
պիսի համալսարան, որը տալիս է
բարձր որակ՝ ավելի մատչելի գնով։
Այսօր շատ կարևոր է որակ և գ
 ին
հարաբերակցությունը, ինչն էլ հաշ
վի են առնում արտասահմանցինե
րը։ Կարելի է ասել, որ դա նշանա
կում է, որ այս առումով մեր բուհը
բավականին գրավիչ է արտերկրից
ժամանած ուսանողների համար»մեզ հետ զրույցում նշեց ԵՊԲՀ մի
ջազգային գործունեության և ար
տաքին կապերի գծով պրոռեկտոր,
դոցենտ Երվանդ Սահակյանը:
Օտարերկրացի
ուսանողների
ընդունելությունը ԵՊԲՀ-ում կա
տարվում է ՀՀ կառավարության
որոշմամբ:
Արտերկրից
ժամա
նած դիմորդներն ընդունվում են
ներկայացված փաստաթղթերի և
գիտելիքների ստուգման արդյունք
ների հիման վրա:

ԵՊԲՀ-ն փ
 որձում է մշտապես պա
հել բոլոր, այդ թվում օտարերկրա
ցի շրջանավարտների հետ կապը:
Կան նաև շրջանավարտներ, որոնք
համալսարանը ավարտելուց հետո
մնացել են Հայաստանում, ընտա
նիք կազմել ու այստեղ սկսել բժշկի
աշխատանքը։
Մեր հարցադրմանը՝ արդյոք կա՞ն
տարբերություններ տեղացի և օտա
րերկրացի ուսանողների կրթական
ծրագրերում, Երվանդ Սահակյանը
պատասխանում է. «Պահանջները,
որոնք դրված են հայ ուսանողի
առջև, նույն
քան խիստ դրված են
նաև օտարազգի ապագա բժիշկնե
րի առջև, ի
հար
կե, կան նաև ո
րո
շակի տարբերություններ, սակայն
հիմ
ն ականում այդ պահանջները
նույնն են: Մ
 եր բուհը հոգում է նաև
արտասահմանցի ուսանողների կա
ցության հարցերը: Աշխատում ենք
նրանց ընդգրկել նաև համալսարա
նի ուսանողական կյանքում: Նշվում
են նրանց ազգային տոները, ինչը ոչ
միայն այդ երկրի հանդեպ հարգան
քի դրսևորում է, այլև առավել ամ
րապնդում է հայ և օտարերկրացի
ուսանողների մտերմությունը»։
Արտասահմանցիներն այսօր բու
հի ուսանողության գրեթե 1/4 մասն
են կազմում։ Երվանդ Սահակյանի
խոսքով՝ բժշկական կրթություն
ստանալը Հայաստանում նրանց հա
մար աստիճանաբար ավելի գրավիչ

է դառնում, ինչն էլ առիթ է, որ բուհը
մտածի համագործակցող երկրների
աշխարհագրությունն ընդլայնելու
և արտասահմանցի ուսանողների
թիվն ավելացնելու մասին։
Տարբեր տարիների բուհի արտա
սահմանցի շրջանավարտների հետ
կապեր հաստատելու հարցում կօգ
նի բուհի նորաստեղծ Կարիերայի
կենտրոնը։ Բուհի տեղացի և օտա
րերկրացի 8.000 շրջանավարտներ
մասնագիտական հաջողված գոր
ծունեություն են ծավալել աշխարհի
տարբեր անկյունների հեղինակա
վոր բժշկական կազմակերպութ
յուններում: Այսօր ԵՊԲՀ-ում աշխա
տանքներ են տարվում համախմբե
լու մեր բոլոր շրջանավարտներին
մեկ հարթակում: Ծրագրում ենք
ստեղծել ԵՊԲՀ շրջանավարտների
ակումբ՝ միավորելով նաև տարբեր
երկրներում արդեն գործող ԵՊԲՀ
շրջանավարտների միությունները:
Երվանդ Սահակյանն ասում է՝
այսօր համալսարանի հիմ
ն ական
ուղղությունը միջազգայնացումն է։
Դա նշանակում է՝ ակտիվ համա
գործակցություն աշխարհի տարբեր
բժշկական բուհերի հետ, նաև մաս
նակցություն եվրոպական խոշոր
կրթական փոխանակային ծրագրե
րին:

Կլինիկաներ

ԳԵՐԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ՝

ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալի
րի նորաբաց ուրոլոգիական կենտրոնը համալրվել է
ժամանակակից սարքավորում
ն երով: Համալսարանա
կան հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արեն Բաբլումյանը
նշեց, որ այս սարքավորում
ն երը մի շարք առավելութ
յուններ ունեն:
«Միզաքարային հիվանդությունը բազմապատճառա
յին հիվանդություն է, որի հիմքում ընկած են նյութա
փոխանակության խանգարում
ն երը: Գոյություն ունեն
տարածաշրջաններ, որտեղ հիվանդության հանդիպ
ման հաճախականությունը բարձր է և կրում է էնդեմիկ
բնույթ: Հայաստանի Հանրապետությունը այս հիվան

դության համար համարվում է էնդեմիկ գոտի»,- ասաց
բշկական գիտությունների դոկտորը՝ հավելելով, որ
էնդոսկոպիկ ուրոլոգիական վիրահատությունները
համալսարանական հիվանդանոցում կատարվելու են
մատչելի գնով և Երևանի ու մարզերի բնակչությունն այ
սուհետ կարող է օգտվել այս հնարավորությունից: Նրա
խոսքով, օրեր առաջ հիվանդանոցը համալրվել է «Sie
mens» ընկերության վերջին սերնդի գերժամանակակից
հարվածաալիքային հեռահար քարափշրման սարքով.
«Սարքի միջոցով հաջողությամբ իրականացվում է երի
կամի և միզածորանի քարերի հեռահար քարափշրում:
Հեռահար քարափշրումը քարերից ազատվելու առկա
բոլոր մեթոդներից համարվում է ոչ ինվազիվ մեթոդ:
Սարքի առավելություններից է համարվում այն հանգա
մանքը, որ նվազագույնի է հասցված հիվանդի և անձ
նակազմի ճառագայթվելու աստիճանը, միջամտությու
նը կատարվում է հիմ
ն ականում առանց անզգայացման,
ինչը նաև նվազեցնում է հիվանդների բժշկական հաս
տատությունում գտնվելու ժամանակահատվածը»:
Ա
րեն Բաբ
լում
յա
նը հայտ
նեց, որ վեր
ջերս թիվ 1 հի
վանդանոցային համալիրը զինվել է նաև ժամանակա
կից լազերային համակարգով, որը օգտագործվում է
շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի բուժման
համար: Այս սարքի անվտանգությունը և բարձր արդ
յունավետությունն ապացուցված են համաշխարհային
պրակտիկ և գիտական աշխատանքներով: «Revolix
համակարգը, որը աշխատում է տուլիումական լազերի
շարունակական ալիքի միջոցով, թույլ է տալիս վիրա
հատող բժշկին անարյուն և հստակ կտրվածքներ կա

ՏԱՐ ԱԾ ԱՇՐՋ ԱՆ ՈՒՄ ԵԶ ԱԿ Ի ԷԽ ՈՍՐՏ ԱԳՐ ԱԿ ԱՆ
Երևանի և մարզերի բնակչությունը
հնարավորություն կունենա օգտվել
էխոսրտագրության ոլորտի գերհզոր
ժամանակակից սարքից:
ԵՊԲՀ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային
համալիրի ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության կլինիկան համալր
վել է «Ջեներալ էլեկտրիկ» ընկերութ
յան Vivid E9 մակնիշի սրտանոթա
յին էխոսրտագրական սկաներով,
ո
րը հա
տուկ նա
խագծ
ված է 4D հե
տազոտությունների համար: Ընդ
հանուր և  ինվազիվ սրտաբանութ
յան կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր
Համայակ Սիսակյանը այդ առիթով
նշեց, որ ԵՊԲՀ-ի կողմից ձեռք բեր
ված այս սար
քը միան
գա
մայն նոր
խոսք է էխոսրտագրության ոլորտում
ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարա
ծաշրջանում:
«Ուլտրաձայնային այս ամենաժա
մանակակից սարքը հյուսվածքային
դոպլեր հետազոտությամբ երկտա
րածական, ինչպես նաև եռատա

րածական և քառատարածական
էխոսրտագրություն կատարելու հնա
րավորություն է տալիս: Ինչպես նաև
լայն հնարավորություն՝ գնահատե
լու սրտի ֆունկցիան, փականային
ապարատը, սրտամ
կ անի ֆունկցիա
յի նույնիսկ նուրբ, ամենաաննշան
փոփոխությունները, ինչը նախկին
էխոսրտագրական մեթոդներով հնա
րավոր չէր որոշել»,- հանգամանալից
ներկայացրեց կլինիկայի ղեկավարը:
Հիվանդին զննելիս էկրանին եր
ևում է սրտամ
կ անի բոլոր հատված
ների կծկողականությունը՝ հստակ
թվայնացված տարբերակով: Բժշկի՝
հիվանդին զննելու անցավ գործըն
թացին կարող է հետևել նաև ինքը՝
պացիենտը՝ էկրանին տեսնելով նույն
պատկերները:
Համայակ Սիսակյանի խոսքով՝ վեր
ջին սերնդի այս սարքը ոչ միայն հար
մար է, այլև անվտանգ: Այն ապահո
վում է սրտի ախտորոշման համար
անհրաժեշտ մեծ ծավալի տեղեկատ

վություն: Սրտանոթային էխոսրտագ
րական ժամանակից սարքը նաև
մատչելի է բնակչության համար,
կախված ծառայության տեսակից՝
արժեքը տատանվում է 15.000-20.000

Կլինիկաներ

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ
տարել հյուսվածքում: Հիվանդի հոսպիտալացումը հետ
վիրահատական շրջանում ավելի կարճ է, իսկ ուրեթրալ
կաթետերը հնարավոր է հեռացնել վիրահատության
հաջորդ օրը: Լազերային տեխնոլոգիան հնարավո
րություն է տալիս սրտանոթային համակարգի հիվան
դություններ ունեցողներին վիրահատել առանց արյան
մակարդելիության վրա ազդող պրեպարատների ընդ
հատման: Վերջինիս առավելություններից է նաև, որ
սրտի արհեստական ռիթմավար կրող հիվադներին կա
րելի է անվտանգ վիրահատել՝ խուսափելով ռիթմավա
րի աշխատանքի խափանումից»,-նշեց մասնագետը:
Ուրոլոգի խոսքով՝ չնայած շագանակագեղձի բիպո
լար ներմիզուկային մասնահատումը համարվում է շա
գանակագեղձի վիրահատական բուժման ոսկե ստան
դարտ, սակայն բոլոր հետազոտություններով փոքր և
միջին ծավալով շագանակագեղձերի դեպքում տուլիու
մական լազերը համարվում է առավել անվտանգ և հա
վասար էֆեկտիվ վիրահատական մեթոդ՝ բարձրացնե
լով հիվանդների կյանքի որակը և վերացնելով միզար
ձակության գանգատները:
Գլխավոր բժիշկը կարևորեց նաև այն, որ բաժանմուն
քը հագեցած է էնդոսկոպիկ վիրահատությունների հա
մար նախատեսված երկբևեռ ներմիզուկային մասնա
հատման վերջին սերնդի սարքավորումով: Սարքերի
օգնությամբ իրականացվում են շագանակագեղձի բա
րորակ նորագոյացության և միզապարկի նորագոյա
ցությունների ներմիզուկային մասնահատում: Այս մե
թոդը ներկայումս համարվում է նշված հիվանդություն
ների բուժման «ոսկե չափանիշ»:
Արեն Բաբլումյանը նաև տեղեկացրեց, որ առաջին

անգամ հանրապետությունում քիթ-կոկորդ-ականջա
բանության ոլորտում ծրագրվում է իրականացնել վի
րահատություններ՝ օգտագործելով լազերային տեխնո
լոգիաներ, բնակչությանը տրամադրելով գերժամանա
կակից, անվտանգ և արդյունավետ բուժօգնություն:
Վիրահատությունները
կիրակա
նացվեն
առաջին
հիվանդանոցում:
ԵՊԲՀ կլինիկական գծով պրոռեկտոր Արմեն Մինաս
յանն էլ ընդգծում է՝ այս քայլն առաջին հերթին միտված
է առավել որակյալ բուժօգնություն իրականացնելուն՝
չխախտելով նաև մատչելիության և անվտանգության
սկզբունքը:

ՍԱՐՔ ՝ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ

ՀՀ դրամի միջակայքում:
Vivid E9-ը հասց
րել է գրա
վել
նաև էխոսրտագրության ոլորտի
մասնագետների և ուսանողների
ուշադրությունը: Հանրապետության

սրտաբանների կեսից ավելին էխոսր
տագրություն մասնագիտությամբ վե
րապատրաստվում են հենց այս հա
մալսարանական հիվանդանոցում և
«Թոմաս Ջեֆերսոն» ուլտրաձայնա

յին ուսում
ն ական կենտրոնում, հետ
ևա
բար ի
րենց հա
մար ևսայս նոր
սարքի կիրառումը որակավորման
բարձրացման, մասնագիտական գի
տելիքների ընդլայնման նոր նշաձող
է: Համալսարանական հիվանդանո
ցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբա
նության կլինիկան տարածաշրջա
նում սրտանոթային ախտորոշման
ոլորտի առաջատարներից է: Առհա
սարակ, համալսարանական կլինի
կայում իրականացվում են սրտա
նոթային համակարգի ախտորոշ
ման բոլոր նորագույն մեթոդները՝
սկսած հեռահար մոնիտորինգի հա
մակարգից,
սթրես-էխոսրտագ
րությունից,
եռատարածական
և
քառատարածական, «սփեքլ թրա
քինգ»
էխոսրտագրություննե
րից մինչև սրտի և ա
նոթ
նե
րի
մագնիսառեզոնանսային
և
համակարգչային տոմոգրաֆիկ   հե
տազոտություններ:

Կլինիկաներ

ԱՌ ԱՔ ԵԼ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԻՐ ԱԿ ԱՆ ԱՑՎ ԱԾ Է.
5 ՕՐ ՈՒՄ 78 ՎԻՐ ԱՀ ԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԵՊԲՀ երկու մասնագիտությունների 6 կլինիկականօրդինատորներ՝
Աշոտ
Գրիգորյանը,
Սասուն
Ղազարյանը, Անուշավան Սաֆարյանը, Անի Բաբայանը,
Արշակ Շահվերդյանը և Հովհաննես Օհանյանը ԱՄՆ-ի
Adventist Health Glendale հիվանդանոցից ժամանած
հայ և ամերիկացի բժիշկների հետ 5 օր անվճար
բուժօգնություն են տրամադրել Տավուշի մարզի
բնակչությանը: Առանց մեկ րոպե վարանելու նրանք
կաևոր այս առաքելությունն իրականացնելու համար
համալսարանի առաջարկով մեկնել են Նոյեմբերյան
քաղաք:
Երիտասարդ
բժիշկները
տպավորված

են 15 բուժաշխատողից կազմված ամերիկացի
մասնագիտական
և
պրոֆեսիոնալ
թիմի
հետ
կատարած աշխատանքից: Ամերիկահայ բժիշկներն էլ
իրենց հերթին գոհունակություն են հայտնել կրտսեր
գործընկերների պատրաստվածության մակարդակից
ու նվիրված աշխատանքից: Այսպիսով՝ Տավուշի
2023 բնակիչ, որոնց թվում 300 երեխա, անվճար
բուժզննում է անցել: Մասնագետների թիմի հետ
կլինիկական օրդինատորները 5 օրում մասնակցել են
78 վիրահատության: Երիտասարդների կատարած
աշխատանքը՝ լուսանկարներում:

Կլինիկաներ

ՀԱՅ ԲԺՇԿԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
րի ակնաբույժ Թամարա Գևորգյանը
զբաղեցրել է առաջին տեղը ավստ
րիական Զալցբուրգ քաղաքում անց
կացված ամենամյա միջազգային ակ
նաբուժական սեմինարի ընթացքում:
Արդեն մոտ տասնամյա փորձ ունե
ցող ակնաբույժը նշում է, որ սեմինա
րին մասնակցում էին ակնաբույժներ
աշխարհի 37 երկրից: «Բոլոր մասնա
կիցները ներկայացնում էին հետաքր

Երևանի պետական բժշկա
կան համալսարանի մանկական
ակնաբուժության ամբիոնի դա
սախոս, ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ
1 հիվանդանոցային համալի

քիր դեպքեր իրենց ակնաբուժական
պրակտիկայից: Ես նույնպես ներ
կայացրի իմ դեպքերը այսպես կոչ
ված «Case presentation»-ի ընթացքում
և զբաղեցրի առաջին տեղը: Դրանք
բավականին հազվագյուտ դեպքեր
էին և 
կապ
ված էին ման
կա
կան ան
հասության րետինոպատիայի հետ:
Զալցբուրգում ներկայացրի 4 դեպք,
որոնք սեմինարի ընթացքում ճանաչ
վեցին եզակի»,- պատմում է Թամարա
Գևորգյանը: Սեմինարի արդյունքնե
րով՝ մեր հայրենակցուհին արժանա
ցել է երեք միջազգային հավաստագ
րի:
Ակնաբուժության ոլորտը Հայաստա
նում, ըստ բժշկի, բա
վա
կա
նին զար
գացած է: «Մենք այսօր ունենք ժամա
նակակից սարքեր: Եվ ես կարծում եմ,
որ բարձրորակ բուժման համար բո
լորովին էլ պարտադիր չէ մեկնել ար
տասահման: Հայաստանում ևս կան
ևԲ խելացի մասնագետներ, ևԲ որակ
յալ սարքավորում
ն եր», - ընդգ
ծում է
ակնաբույժը:

Ռ ՈՒՍ ԳՈՐԾ ԱՐ ԱՐՆ ԵՐ Ը ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ԻՆ
ԲԱՑ ԱՌ ԻԿ ՍԱՐՔ ԵՐ ԵՆ ՆՎԻՐ ԵԼ
Մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի ռուս գործարարները
Երևանի հիվանդանոցներից մեկին նվիրել են արյան մեջ
շաքարի մակարդակի մշտական վերահսկման առաջին
համակարգը։ Այդ գլյուկոմետրերը լրացվեցին հատուկ
սենսորներով:
Հայաստանում ռուս գործարարների ակումբը («Հերմես»)
օրերս էլ «Մուրացանի» համալսարանական հիվանդանո
ցին նվիրեց 24 հատուկ սենսոր, որտեղից ստացվելու են
գլյուկոմետրերի անհրաժեշտ տվյալները։
Ինչպես հայտնեց ՀՀ առողջապահության նախարարութ
յան գլխավոր մանկական էնդոկրինոլոգ Ելենա Աղաջանո
վան, սենսորները ոչ միայն ցույց են տալիս գլյուկոմետրի
տվյալները, այլև ֆիքսում զարգացման միտումը։
«Այդ սարքերը շատ հարմար են օգտագործման համար։
Դրանց շնորհիվ այլևս անհրաժեշտություն չկա օրը մի քա
նի անգամ արյուն վերցնել մատից։ Գլյուկոմետրը ամրաց
նում են մարդու մարմ
ն ին՝ ուսի հատվածում, ևամեն րոպե
ֆիքսում շաքարի մակարդակը։ Սենսորն էլ ցույց է տալիս
գլյուկոմետրի տվյալները։ Բացի այդ՝ այն համեմատում է
տարբեր ժամերի տվյալները` այդ կերպ որոշելով զարգաց
ման միտումը»։
Ե. Աղաջանովայի խոսքով` այն մարդկանց համար, որոնց
օրգանիզմը ինսուլին չի արտադրում (մասնավորապես՝
երեխաների), և շաքարի մակարդակը պետք է չափել օրը
մի քանի անգամ, սարքն, իսկապես, անփոխարինելի է։
Ինչպես ասաց Անդրեյ Բաբկոն, «Հերմեսը» ժամանակ առ

ժամանակ բարեգործական ակցիաներ է իրականացնում։
«Ակումբի հիմ
ն ադրման օրվանից անդամավճար էր սահ
մանված։ Ժամանակի ընթացքում այնպես ստացվեց,
որ միջոցներ սկսեցին կուտակվել։ Այդ ժամանակ մենք
մտածեցինք, թե ուր ուղղել այդ դրամական միջոցները, և
գաղափարներ ծնվեցին»,- ավելացրեց նա։
«Հերմես» ակումբի անդամ է Հայաստանում գործող շուրջ
35 ռուսական կազմակերպություն։ Ակումբը ստեղծվել է
2013 թվականին և գործում է Ռուսաստանի դեսպանատան
ներքո։ Ակումբի ղեկավարը Հայաստանում Ռուսաստանի
արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինն է։
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ԱՐՏ ԱՇ ԵՍ ԱԶՆ ԱՈՒՐՅ ԱՆՆ ԻՐ ԱԿ ԱՆ ԱՑՐ ԵԼ Է
Պատմական տեղեկանք

Մասնագիտական ուղին կես դա
րից ավելին է։ Հանրապետության
տարբեր մարզերում նրա մասնակ
ցությամբ բացվել են բժշկական
կենտրոններ, ունեցել է հետաքրքիր
հանդիպում
ն եր, որոնք առ այսօր
պրոֆեսորը հիշում է բոլոր մանրա
մասներով, և որոնք մեկ անդրա
դարձում ամբողջացնել հնարավոր
չէ։

Գնաց երազանքի հետևից

Արտաշես Ազնաուրյանի հայրը`
Վարդան Ազնաուրյանը, ծնվել է
Արևմտյան Հայաստանում: Հայոց
ցեղասպանության տարիներին նա
12 տարեկանում քույրերի հետ Արդ
վին քաղաքից գաղթել է Բաթում:
Ծնողազուրկ պատանուն վիճակ
ված էր դժվար ժամանակաշրջան`
ապահովել ընտանիքի բարեկեցութ
յունը:
Վարդան
Ազնաուրյանի
երա
զանքն էր, որպեսզի իր երեխաներն
ընտրեն բժշկի մասնագիտությու
նը: «Մանկությունից գիտեինք, որ
պետք է դառնանք բժիշկ: Ես և չորս
եղբայրներս բժիշկ ենք: Հորաքրոջս
որդիները ևս մեծացան հորս հո
գածության և խնամակալության
ներքո»,-պատմում է Արտաշես Ազ
նաուրյանը՝ հավելելով, որ հայրը
մեծապես կարևորում էր նաև երե
խաների երաժշտական կրթությու
նը։

Քչերը գիտեն, որ բժիշկ Ազնաուր
յանները նաև երաժշտական գոր
ծիքների են տիրապետում։ Ուսա
նողական տարիներին Արտաշես
Ազնաուրյանը նվագել է էստրադա
յին նվագախմբում՝ որպես ջութա
կահար, իսկ դպրոցական տարինե
րին սպորտային հաջողություններ
էր գրանցում՝ Աջարիայի հավաքա
կանում հանդես գալով։ Բաթումի
հանդեպ սերը վաղուց արդեն կա
յացած բժիշկը չի կարողանւմ մո
ռանալ, ամառային արձակուրդնե
րին մեկուկես ամիս անցկացնում է
ծննդավայրում, հանդիպում ման
կության ընկերներին։ Այս ամռանն
ընկերների հետ, սովորության հա
մաձայն, մի քանի կիլոմետր քայլելիս
հանդիպել են բաթումցի անվանի մի
գրողի, որը խնդրել է Ազնաուրյանին
փոքրիկ հավաքույթի մասնակցել և,
որպես ծննդավայրից դուրս մեծ հա
ջողությունների հասած մարդ, ներ
կայացնել իր անցած ճանապարհը՝
այդ կերպ օրինակ ծառայելով երի
տասարդերի համար։
Բժշկի մասնագիտությունն ընտ
րած Ազնաուրյանների համար հա
րազատ է Տերյան 129 հասցեն, որ
տեղ վեց տարի ապրել են կրթութ
յուն ստանալու տարիներին։ Այսօր
հանրակացարանային այդ տարած
քը պատմություն է։

Արտաշես Ազնաուրյանը 1964-ին
ավարտել է Երևանի բժշկական
ինստիտուտի բուժական ֆակուլտե
տը: Մ
 ի քանի տարի անց բժշկական
ինստիտուտի
ախտաբանական
անատոմիայի ամբիոնում պաշտ
պանել է թեկնածուական, իսկ 1975ին՝ դոկտորական ատենախոսութ
յուններ: 1977-ին Ա. Ազնաուրյանին
շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում: 197577թթ. եղել է բժշկական ինստիտու
տի գիտական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր: Շուրջ 30 տարի
ղեկավարել է հյուսվածաբանութ
յան ամ
բիո
նը: 1989-90թթ. ե
ղել է
ՀԽՍՀ առողջապահության նախա
րարը: ՀՀ բժշկական գիտություննե
րի ակադեմիայի հիմ
ն ադիրներից
է: Ա. Ազնաուրյանը հեղինակ է 325
տպագիր հոդվածի, հայերեն 2 դա
սագրքի, ռուսերեն և անգլերեն 5
ուսում
ն ական ձեռնարկի, 5 մենագ
րության, հյուսվածաբանական տեր
մինների եռալեզու բառարանի (հա
յերեն, ռուսերեն, լատիներեն):
Պրոֆեսորի
ղեկավարությամբ
պաշտպանվել է 39 թեկնածուական
և 10 դոկտորական ատենախոսութ
յուն, որից վերջինը ընդամենը մի
քանի օր առաջ։ Գիտական աշխա
տանքները վերաբերում են իմունա
յին խախտում
ն երով շարակցական
հյուսվածքի
հիվանդությունների
ձևաբանությանը,
իմունաախտա
բանության խնդիրների մշակմանը,
մարդու իմունային համակարգի օր
գանների հետազոտմանը, երկա
րատև գերճնշման պայմաններում
կենսաբանական կարևոր օրգան
ների և իմունային համակարգերի
ձևաբանաֆունկցիոնալ փոփոխութ
յունների, իսկ 1988-ի երկրաշարժից
հետո` երկարատև ճնշման համախ
տանիշի ախտածնության հիմունք
ների մշակմանը, դրանց վերացման
հնարավոր ուղիներին:
Հայաստանի Լենինյան կոմերիտ
միության դափնեկիր է, պարգևատր
վել է «Հերոսական աշխատանքի
համար» և «Մխիթար Հերացի» մե
դալներով: 2007-ին ՀՀ նախագա
հի հրամանով Ա. Ազնաուրյանին
շնորհվել է ՀՀ գիտությունների
վաստակավոր գործչի պատվավոր
կոչում, 2011-ին ԼՂՀ նախագահի
հրամանով ԼՂՀ առողջապահութ
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ՀՈՐ ԵՎ ԻՐ՝ ԲԺԻՇԿ ԴԱՌՆ ԱԼ ՈՒ ԵՐ ԱԶ ԱՆՔ Ը
յան ոլորտի զարգացմանն աջակցե
լու համար նրան շնորհվել է «Երախ
տագիտության» մեդալ:
ԵՊԲՀ հյուսվածաբանության ամ
բիոնի պրոֆեսորը ՀՀ մորֆոլոգ
ների ասոցիացիայի նախագահն է,
մորֆոլոգների միջազգային ասո
ցիացիայի կորդինացիոն խորհրդի
անդամ, Ռուսաստանի բնական գի
տությունների ակադեմիայի հայաս
տանյան մասնաճյուղի իսկական
անդամ, ՀՀ բժշկական գիտութ
յունների ակադեմիայի իսկական
անդամ, Ռուսաստանի բժշկական
գիտությունների
ակադեմիայի
պատվավոր դոկտոր, բարձրագույն
դպրոցի պատվավոր աշխատա
կից, ՀՀ հյուսվածաբանների գիտա
կան ընկերության նախագահ, ԱՊՀ
երկրների ձևաբանների միջազգա
յին ընկերակցության համակարգող
խորհրդի անդամ։

Չի մոռանում ուսուցիչներին

1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո Նորվեգիայի կա
ռավարության հատկացրած միջոցներով Սպիտակ քաղաքում կա
ռուցվել է «Նորվեգական գյուղ», Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան կլինի
կական հիվանդանոց։ Արհավիրքից մեկ տարի անց խորհրդանշա
կան բանալին ձեռքին հիվանդանոցի բացումը ազդարարում է հայ
անվանի բժիշկ-գիտնական Արտաշես Ազնաուրյանը`այդ ժամանակ
ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարը։ Սա մեկն է այն լուսանկար
ներից, որի մասին մեծ ոգևորությամբ պատմում է հոբելյարը։

 ատմելով իր կատարած աշխա
Պ
տանքների մասին՝ Ա. Ազնաուրյա
նը չի մոռանում իր ղեկավարներին,
նաև բոլոր այն գործընկերներին,
որոնց հետ առիթ է ունեցել աշխա
տելու, որոնցից շատ բան է սովորել։
Լուսանկարներով,
հետաքրքիր
հուշանվերներով ու իրերով աչքի
ընկնող աշխատասենյակի տեսանե
լի հատվածում Արտաշես Ազնաուր
յանի ուսուցիչների լուսանկարներն
են. ինչպես ինքն է ասում՝ մարդիկ,
որոնց պարտական է։
Խոսքը
ախտաբան-անատոմ,
ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ Արտաշես Բեգլարյանի և
խորհրդային նշանավոր բժիշկգիտնական Յակով Ռապոպորտի
մասին է։ Արտաշես Բեգլարյանը
նրա թեկնածուական, իսկ Յակով
Ռապոպորտը՝ դոկտորական ատե
նախոսության ղեկավարն էին։
Ռապոպորտը 1975 թվականին
ներկա է եղել Արտաշես Ազնաուր
յանի դոկտորական ատենախոսութ
յան պաշտպանությանը ԵՊԲՀ 4-րդ
լսարանում։

թեկնածու, դոցենտ, եղբայրները՝
Զախար և Հովն ան Ազնաուրյաննե
րը, բժիշկներ են։ Քույրը՝ Թամարա
Ազնաուրյանը, մանկաբույժ է։ Որ
դին՝
Վարդան
Ազնաուրյանը,
բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր է։ Վարդանի կինը՝
Ելենա Աղաջանովան, բժշկական
գիտությունների թեկնածու, էնդոկ
րինոլոգ է։ Որդին՝ Սմբատ Ազնաուր
յանը, բժշկական գիտությունների
դոկտոր է։
«Ի՞նչը կարող է առավել թանկ լինել
առողջությունից: Երբ անհրաժեշ
տութ
յան դեպ
քում օգ
նում ես մար
դուն՝ վերագտնել այդ առողջութ
յունը, դրանից ավելի հաճելի պահ
բժշկի հա
մար չկա»,-ա
սում է ՀՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ,
Հայաստանի ԲԳԱ ակադեմիկոս,
պրոֆեսոր Արտաշես Ազնաուրյանը:

Երբ ընտանիքում բոլորը
բժիշկներ են

Բժիշկն ամեն օր պետք է
աշխատի իր վրա

Արտաշես Ազնաուրյանի կինը՝ Ալ
լա Ազնաուրյանը, բժիշկ-ախտա
բան է, բժշկական գիտությունների

Ազնաուրյանին հաճախ այցելում
են նաև նախկին ուսանողները:
Վերջերս նրանցից նվեր է ստացել

«Լավագույն դասախոսին» մակագ
րությամբ արձանիկ։
Ասում է՝ սիրված դասախոս լինելու
հարցում բանաձև չկա, պարզապես
պետք է գիտելիքների փոխանցման
գործընթացն ուղեցկվի նաև դաս
տիարակչական աշխատանքով։
Նա վստահ է, որ բժշկի մասնագի
տությունն ընտրած մարդը պետք է
ա
մեն օր աշ
խա
տի իր վրա, ձեռ
քը
պահի բժշկագիտության զարկերա
կին և 
շա
րու
նակ կար
դա ու հարս
տացնի գիտելիքները։
Առայսօր Ազնաուրյանը զանգա
հարում է համալսարանի գրադա
րան՝ ճշտե
լու, թե այս շա
բաթ
վա
մասնագիտական ամսագրերն ար
դեն ա
ռաք
վել են, թե՞ ոչ, քա
նի որ
առանց շարունակական կրթության
և գիտելիքի հնարավոր չէ ապահո
վել բժշկագիտության զարգացումը։
Հեղինակ՝ Տ
 աթևիկ Գրիգորյան
Լուսանկարները՝
Արտաշես Ազնաուրյանի
անձնական արխիվից
և Կարեն Սերոբյանի

Մշակույթ

ՀՆԴ ԻԿ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐՆ ԱՅԴ ՕՐ Ը
ԲԱՑ ԱԿ Ա ՉՍՏԱՑ ԱՆ
Հնդկաստանում կրակների փառատոնը սովորաբար
տոնվում է հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին:
Այս տարի այն նշվեց հոկտեմբերի 19-ին: ԵՊԲՀ-ն տ
 ոնի
առթիվ հնդիկ ուսանողներին պաշտոնապես ազատեց
դասերից՝ հարգելով նրանց ազգային և կրոնական
առանձնահատկությունները: Շանքարին և Ջանանեյը
Հնդկաստանի Չենայ քաղաքից են: ԵՊԲՀ ապագա
բժշկուհիները երեկ՝ Դիվալիի նախօրեին համալսարան
էին եկել ազգային գեղեցիկ հագուստներով: Օտարերկ
րացիների ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհիների
ուշագրավ տեսքն անմասն չմնաց ոչ միայն օտարազ
գի, այլև հայ ուսանողների ուշադրությունից: Աղջիկ
ները որոշել էին չխախտել հայրենիքում ձևավորված
ավանդույթը և ներկայանալ արդեն հարազատ դարձած
բժշկականում հնդկական հարուստ մշակույթը ներկա
յացնող զգեստներով:
«Դիվալի» թագմանաբար նշանակում է «լամպերի շա
րան»: Տոնի անվանումն արդեն իսկ հուշում է օրը նշելու
կերպի մասին։ Այսպես՝ տոնակատարության մասնա
կիցները լուսավորում և զարդարում են իրենց տները
լապտերներով, ծաղիկներով, մոմերով և էլեկտրական
գունավոր լամպերով: Փառատոնը խավարի դեմ լույսի
հաղթանակն է խորհրդանշում: Ինչպես Հնդկաստա
նի մնացած տոները, Դիվալին ևս հիմնված է մի քանի
տարբեր առասպելների վրա:

27 ԵՐԿՐՆ ԵՐ Ի 50-ԻՑ ԱՎ ԵԼ Ի ԵՊԲՀ 
ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ ՆՇՈՒՄ ԵՆ ՍՊ ԱՐ ԱՊ ԵՏ Ի ՕՐ Ը
Խնձորեսկում անցկացվել էր «Բարեկամություն»
միջազգային փառատոնը: Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն,
Չինաստանը, Իրաքը, Իրանը, Իսրայելը, Հորդանանը,
Սիրիան, Լիբանանը, Ղազախստանը, Հնդկաստանը,

Հունաստանը, Կիպրոսը, Վրաստանը և այլ երկրներ
Սյունիքի մարզում ներկայացնում էին իրենց ազգային
սնունդը, երգն ու պարը և իրենց երկրի մշակութային
առանձնահատկությունները:

Սպորտ

 ԵՐ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՍՊՈՐՏ ԱՅ ԻՆ 
Մ
ՀԱՋ ՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ Ը ՇԱՐ ՈՒՆ ԱԿՎ ՈՒՄ ԵՆ
Կարատե մարզաձևում
Անիտա և Դավիթ Մակյանները ԵՊԲՀ
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի առա
ջին կուրսում են սովորում: Չեխիայի Պլ
զեն քաղաքում Եվրոպայի 18-րդ «Գրան
Պրի» մրցաշարում Դավիթ Մակյանը 16-17
տարեկանների 76 կգ քաշային կարգում
զբաղեցրել է 1-ին, իսկ Անիտա Մակյանը
18-21 տարեկանների 60 կգ քաշային
կարգում՝ 2-րդ տեղը: Սա մեր ուսանող
ների՝ կարատեում գրանցած առաջին
հաջողությունը չէ: Ինչպես ստոմատոլո
գիայում, այնպես էլ կարատեում քույր
ու եղբայրը կարևորում են կամքի ուժի,
աշխատասիրության և համբերության
դրսևորումը: Կարատեիստների ընտա
նիքի երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչ
ները հավասար տեղ են հատկացնում
թե սիրելի սպորտաձևին, թե ապագա
մասնագիտությանը: Այս հաղթանակը
Մակյանները նվիրում են ստոմատոլո
գիական ֆակուլտետին: Հոկտեմբերի
25-29-ը, պատանիները, ներկայացնելով
Հայաստանի կարատեի ազգային հա
վաքականը, կմասնակցեն Իսպանիա
յում կայանալիք աշխարհի առաջնութ
յանը:

Ֆուտբոլ մարզաձևում
Մեր ուսանողների հերթա
կան սպորտային ձեռքբերու
մը եր
կար սպա
սել չտվեց:
ԵՊԲՀ
ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի
հավաքական
թիմը մասնակցել է 2017-ի
ֆուտբոլի
համաբանակա
յին եզրափակիչ փուլին և
գրավել 3-րդ տեղը: Այդ առի
թով պարգևատրվել են ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետի
դասընթացի պետ, կապի
տան Լևոն Հարությունյանը
և հավաքական թիմը, իսկ
ռազմաբժշկական
ֆակուլ
տետի 1-ին կուրսի կուրսանտ
Հովհաննես
Ավետիսյանը
մասնակցել է 2017-ի շախմա
տի համաբանակային եզրա
փակիչ փուլին և գրավել է
4-րդ տեղը:

Հասարակություն

Փ ՈՐՁ ԱՌ ՈՒ ԳՐԱԴ ԱՐ Ա
Ն ԱՎ ԱՐ Ը ԳԻՏ Ի  
ԿԵՍ ՄԻԼ ԻՈՆ ՄԻԱՎ ՈՐ ԳՐՔԻՑ  
ՅՈՒՐ ԱՔ ԱՆՉՅ ՈՒ
Ր Ի  ՏԵՂՆ ՈՒ ԱՐԺ ԵՔ Ը. 

ՀԵՆՑ ԱՅԴՔ ԱՆ ԳԻՐՔ ԿԱ ԱՊ ԱԳ Ա 
ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի 87 ՏԱՐ ԵԿ ԱՆ ԳՐԱԴ ԱՐ ԱՆ ՈՒՄ
Արմինե Հարությունյանը ԵՊԲՀ
գրադարանում աշխատում է 1974
թվականից։ Բուհն ավարտել ու աշ
խատանքի է անցել բժշկական մայր
բուհում։ Միշտ ամուր է պահել գրքի
հետ կապը։ Գիտի յուրաքանչյուր
գրքի պատմությունը։ 1930-ականնե
րին հիմ
ն ադրված, անատոմիկումի
շենքում տեղակայված գրադարանը
մեծ կորուստներ կրեց 1946 թվակա
նի ջրհեղեղի պատճառով։ 67.000
միա
վոր գրքից փրկվեց 13.000-ը։
Այդ մա
սին պատ
մում է նաև գրա
դարանի թանգարանում պահվող
եզակի լուսանկարը։ «Պատմում են,
որ շատերը փորձում էին մարդկային
կյանքեր փրկել, բժշկական համալ
սարանի գրադարանի հիմ
ն ադիր,
երկարամյա ղեկավար Եվա Միս
կար
յա
նը ջրե
րի մի
ջից փրկում էր
գրքերը»,-նշում է տիկին Արմինեն։
Ջրհեղեղից հետո գրադարանը տե
ղակայվում է Տերյան 70 հասցեում։
Արմինե Հարությունյանը հիշում է՝
փոքր ընթերցասրահով, փայտե,
հաստ ոտքերով սեղաններով գրա
դա
րա
նը, ո
րը մշտա
պես լի էր ըն
թերցասեր ուսանողներով։
«Չնայած բուհից հեռու էր, սակայն
ապագա բժիշկները միշտ հաճա
խում էին, գրականություն, ամսագ
րեր էին պահանջում։ Ամբիոնի վա
րիչներ ունեինք, ովքեր գիտեին՝ երբ
պետք է ամսագիրը Հայաստանում
լինի։ Եթե երկու օր անգամ ուշա
նար, կշտամբում էին՝ ասելով՝ դուք
աշխատել չգիտեք (ժպտում է)։ Այդ
պահանջկոտությունը տարածվում
էր նաև ուսանողների վրա։ Այդ տա
րիներին մասնագիտական գրակա
նությունը ռուսերեն էր, ուսանող
ներն ազատ կարդում էին, ոչ ոք չէր
դժգոհում՝ ինչո՞ւ հայերենը չկա։ Ես
միշտ ուսանողներին ասում եմ, որ
միայն հայերենով կարդալով, սո
վորելով բժիշկ չեք կարող դառնալ,
ան
գամ ռու
սե
րե
նը քիչ է, պետք է
մի քանի օտար լեզուների տիրա
պետեք։ Հիշում եմ պրոֆեսոր Շա

րիմանյանին, նա չէր աշխատում,
միշտ կոկիկ հագնված, թոշակառու
մարդը գալիս էր, օտար լեզուներով
գրքեր էր կար
դում։ Հի
մա հպարտ
եմ, որ այդպիսի մարդկանց հետ եմ
շփվել»,-ասում է գրադարանի ղեկա
վարը։ Տիկին Արմինեն հիշում է, թե
ինչպես էին առաջին կուրսի ուսա
նողները օգնում իրենց՝ գրքերը Տեր
յան հասցեից տեղափոխել բժշկա
կան մայր բուհի մասնաշենք։ «1974-ի
գարնանը գրադարանը տեղափոխ
վեց լաբորատոր մասնաշենք՝ համե
մատաբար բարվոք պայմաններով:
Տեղափոխության ընթացքում մեծ
էր I – II կուրսերի ուսանողների օգ
նությունը, որոնցից շատերը հետա
գայում դարձան անվանի բժիշկներ՝
Մուշեղ Միրիջանյան, Արթուր Շու
քուրյան և ուրիշներ: Նոր մասնա
շենքում առանձնացվեց ուսում
ն ա
կան և գիտական գրականությունը:
Մոտենում էր նոր ուսում
ն ական տա
րին, ուսում
ն ական տարածքում դեռ
պատրաստ չէին գրապահարաննե
րը: Ուսում
ն ական պրոցեսը չխաթա
րելու համար ստիպված այդ տարի
գրականության սպասարկումը կա
տարվեց դեպի Հերացի փողոց բաց

վող լուսամուտներից»,-հիշում է տի
կին Արմինեն:
Արմինե Հարությունյանը բժշկա
կան գրադարանը ղեկավարում է
2001 թվականից։ Վեց ամիս է պա
հանջվում գրադարանի փոքրիկ աշ
խատակազմից՝ կարգի բերել անմ
խիթար վիճակում գտնվող գրա
պահոցը։ Այդ տարիներին ԵՊԲՀ
ռեկտորը Վիլեն Հակոբյանն էր։
Նրա հանձնարարությամբ սկսվում
է գրադարանի վերանորոգումը։
Ի տարբերություն շատ բուհերի՝
նույնիսկ իննսունականների մութ ու
ցուրտ տարիներին համալսարանի
ընթերցասրահը չփակեց դռները։
Վառարանը տաքացնում էր գրա
դարանը, և ուսանողները հնարավո
րություն ունեին տաք պայմաններում
կարդալ ու պատրաստվել քննութ
յուններին։ Իսկ ութսունականների
վերջին, երբ բժշկական բուհն այլևս
Մոսկվայից գրականություն չէր
ստանում, ռեկտոր Վիլեն Հակոբյա
նի հանձնարարությամբ ամբիոննե
րը սկսում են տպագրել դասագրքեր
սեփական ուժերով։ Միաժամանակ,
տիկին Արմինեն խանութներում
փնտրում ու գտնում էր բո
լոր նոր

Հասարակություն
բժշկագիտական հրատարակությունները,
որոնք պետք էին ապագա բժիշկներին։
Գրադարանն ունի 529.200 միավոր գրա
կանություն: Հայաստանի համահավաք
գրացուցակում, որում ներառված է տաս
ներեք խոշոր գրադարան, ընդգրկված
է նաև ԵՊԲՀ գրադարանը։ Այս պահին
կատարվում է բժշկական գրականության
գույքագրում։
«Գրապահոցի ամբողջ ֆոնդը նկուղա
յին հարկից բարձրացնում ենք վերև, կո
դավորում, մուտք անում համակարգիչ։
Էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով հնարա
վոր է իմանալ՝ պահանջվող գիրքը կա՞, և
եթե այո, ապա ո՞ր գրադարանում կարող է
ընթերցողը գտնել այն»։ Տիկին Արմինեն
նշում է, որ որևէ գիրք դուրս չի մնում գույ
քագրումից։ Նա ուրախությամբ պատմում
է, որ կան հազվագյուտ գրքեր, որոնք ունի
միայն մեր գրադարանը։ «Գրքերի արժե
քը մեծերից լսում էի, և գույքագրման ժա
մանակ, երբ ասում են՝ սա գուցե պետք չէ, ասում եմ՝
չէ-չէ սա լավ գիրք է, ժամանակին սա դեֆիցիտ էր, և
այդպես բոլոր գրքերը պահպանվեցին»։
Ընթերցասրահ ամեն օր հաճախում է 500-600 ուսա
նող։ Արմինե Հարությունյանի խոսքով՝ բուհը ևս մեկ ըն
թերցասրահի կարիք ունի։ Անհրաժեշտ գրականություն
բուհն ունի, գրադարանը պարբերաբար համալրվում է
նոր գրականությամբ, նաև արտասահմանցի ուսանող
ներն են Հայաստանից մեկնելուց առաջ գրքերը նվիրում
բուհի գրադարանին։
Իսկ գրադարանի թանգարանում բացառիկ հրատա

րակություններ են։ Բժշկական առաջին դասագրքերի,
մասնագիտական գրականության կողքին խնամքով
պահպանվում է Հրաչյա Աճառյանի 1927 թվականի ձե
ռագիր «Արմատական» բառարանը։ Տիկին Արմինեն
հատուկ ուշադրության ներքո է պահում հնատիպ գրքե
րը: «Գրքերը պահանջելիս ես անպայման ընթերցողի
կարծիքը հաշվի եմ առնում, աշխատում եմ այդ գրքերը
երկար ժամ
կ ետով դուրս չգրել գրադարանից»:
Արմինե Հարությունյանը ցանկանում է, որ ուսանող
ներն ավելի սրտացավ վերաբերվեն գրքերին, ընթերցե
լիս չվնասեն գիրքը, քանի որ այն սերունդների, ապա
գա բժիշկներին կրթելու համար է։

Հասարակություն
Հ այ պրոֆ ես որ ի խորհ ուրդ ը եր իտ աս արդ բժիշկն եր ին

«ԵՐԲ ԵՔ ՄԻ՛ ՀՈՒՍ ԱՀ ԱՏՎ ԵՔ »

Համեստ և շփվող ամերի
կահայ պրոֆեսոր, բժիշկ Ջոն
Բիլեզիկյանը Հայաստանում
զգում է իրեն ինչպես տանը:
Բժշկության և դեղագործության
պրոֆեսորը, օստեոպորոզի դեմ
պայքարի մասնագետը հիմ
ն ել է
Միացյալ Նահանգներում առա
ջատար բաժանմունքներից մեկը՝
Էնդոկրինոլոգիայի բաժանմուն
քը Կոլումբիայի համալսարա
նում:
-Ընդհանուր
առմամբ
ինչպե՞ս
կգնահատեք Հայաստանում օս
տեոպորոզի դեմ պայքարի բնագա
վառը:
- Երբ առաջին անգամ եկա
Հայաստան՝ 10 տարի առաջ, շատ
քիչ հետաքրքրվածություն և շատ
քիչ գիտելիք կար օստեոպորզի
մասին: Բժիշկները կարծում էին,
թե դա հա
տուկ է միայն մեծ տա
րիքի մարդկանց: Արյան խտութ
յունը չափող ընդամենը մեկ սարք
ունեինք երկրում: Դա 10 տարի
ա
ռաջ էր: Հ
ի
մա, 10 տա
րի անց,
մենք 10 այդպիսի սարքավորում
ունենք: Դրանք մեզ հնարավորութ
յուն են տա
լիս անվ
տանգ ձևով
չա
փել, թե որ
քան կալ
ցիում կա
հի
վան
դի ոսկ
րե
րում: Եվ այս ին
ֆորմացիայի շնորհիվ կարող ենք
որոշել՝ արդյոք հիվանդն ունի օս

տեոպորոզ, թե ոչ: Այսպիսով կարող
եմ ասել, որ այժմ Հայաստանում
բժիշկներն ավելի տեղեկացված են
օստեոպորոզի մասին, քան 10 տարի
առաջ: Երկրում կա իրազեկվածութ
յուն, որ սա լուրջ հիվանդություն է:
Հայաստանն այս առումով բացա
ռություն չէ, ինչպես ցանկացած այլ
երկիր: Կարծում եմ՝ ավելի շատ
բան ունենք անելու: Հայաստանում
ցանկալի կլիներ զարգացնել հե
տազոտական
ենթակառուցված
քը, օստեոպորոզի վերաբերյալ հե
տազոտություններ կատարել այս
տեղ՝ Հայաստանում. դա կարող է
դարձնել Հայաստանը մի երկիր,
որը նպաստում է այս ոլորտում գի
տելիքների ավելացմանը: Եվ դա
իմ նպատակներից մեկն է՝ ունենալ
հետազոտական ծրագրեր, իհարկե,
Երևանի պետական բժշկական հա
մալսարանի հետ համատեղ:  
-Բժշկի մասնագիտությունը պա
հանջում է բավականին մեծ ջանքեր
և շատ ժամանակ: Խնդրում եմ, կիս
վեք Ձեր հաջողության բանաձևով:
- Ես վաղուց արդեն բժիշկ եմ: Ավար
տել եմ Կոլումբիայի համալսարանի
Բժշկական դպրոցը: Եվ իմ կարիե
րան զարգացել է ոչ այնպես, ինչպես
ես էի կարծում: Ես պատրաստվում
էի դառնալ սովորական բժիշկ: Բայց
ինձ ոգեշնչեց իմ ուսուցիչներից մե
կը, ով տվեց ինձ այն գաղափարը,
որ ես կարող եմ հետազոտություն

ներ կատարել, ես կարող եմ սովո
րեցնել, կարող եմ բարձրացնել գի
տելիքների մակարդակը և միևնույն
ժամանակ խնամել հիվանդներին:
Իմ կարիերան այս ամենի խառ
նուրդն էր: Ես նաև առաջնորդի կա
րիերա եմ ունեցել: Արդեն 29 տարի
ղեկավարում եմ Կոլումբիայի հա
մալսարանի էնդոկրինոլոգիայի բա
ժինը: Երբ այդ բաժանմունքն էինք
ստեղծում, մենք ընդամենը 2-3 հոգի
ունեինք: Հիմա մեր բաժանմունքն
ու
նի 45 բժիշկ: Այ
սօր մեր բա
ժան
մունքը ԱՄՆ-ում առաջատարներից
մեկն է:
-Ինչպե՞ս եք կարողանում համա
տեղել Ձեր աշխատանքն ու անձնա
կան կյանքը:
- Իմ աշխատանքային և անձնա
կան կյանքը դժվար է առանձնացնել
իրարից: Իմ կինը նույնպես բժիշկ
է: Նա շատ լավ հասկանում է այն
ամենը, ինչով ես զբաղվում եմ: Շատ
կարևոր է, որպեսզի քո կողակի
ցը հասկանա, թե ինչ ես անում դու:
Ես շատ եմ աշխատում գիշերները,
շատ եմ ճանապարհորդում: Իմ կինն
աջակցում է ինձ ամեն հարցում: Ի
դեպ՝ նա շատ է այցելել Հայաստան:
Այնպես է ստացվել, որ նա հայ չէ,
բայց դա նորմալ է (ժպտում է): Նա
ամերիկացի է, բայց ավելի շատ
բան գիտի Հայաստանի մասին,
քան ես: Ն
 ա սիրում է մեր երկիրը:
Հաջող անձնական և աշխատան

ՀԻՇԱՏԱԿԻ
ԽՈՍՔ

քային կյանքի գաղտնիքը կողակ
ցիդ՝ քո աշխատանքը գնահա
տելու և հասկանալու կարողութ
յան մեջ է:
-Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ապագա
բժիշկներին:
- Իմ խորհուրդը ապագա բժիշկ
ներին. առաջինը՝ չվախենալ,
թե ինչ են մտածում մարդիկ մեր
բնագավառի մասին: Լինելով
բժիշկ՝ դուք հնարավորություն
եք ստանում բազմաթիվ գործեր
անելու՝ հետազոտելու և ուսուցա
նելու:
Մյուս բանը, որ կուզեի ասել երի
տասարդ բժիշկներին՝ ինչ-որ մե
կին օրինակ ունենալն է, մեկը, ով
ավելի մեծ և փորձառու է ձեզա
նից: Եվ դուք կարող եք ասել. «Ես
ուզում եմ նմանվել այս մարդուն»:
Ես լավատեսության, հույսի և
ոգեշնչվածության կոչ եմ անում:
Եվ եր
բեք մի՛ վա
խե
ցեք դժվար
աշխատանքից: Դժվար աշխա
տանքը երբեք դժվար չէ, եթե վա
յելում եք այն, ինչ անում եք:
-Սիրելի
վայր
ունե՞ք
Հայաստանում:
- Ինձ համար Հայաստանի
կենտրոնը Երևանն է: Դա այն
վայրն է, որ
տեղ ես հան
դի
պում
եմ մարդ
կանց, դա այն վայրն
է, որ
տեղ ես ինձ հան
գիստ եմ
զգում: Այն
պես եմ զգում, կար
ծես իմ տունն է: Երբ ինքնաթիռն
ինձ համար առաջին անգամ վայ
րէջք կատարեց Հայաստանում

2007-ին, ես հաս
կա
ցա, որ սա
տուն է: Դա մի զգացողություն
է, որ եր
բեք էլ չեմ ու
նե
նա: Իմ
ծնողները Միացյալ Նահանգներ
են եկել Մարաշից՝ Արևմտ
յան Հայաստանից: Իմ հայրը
Միացյալ Նահանգներ է եկել
1922-ին՝ Ցեղասպանությունից 7
տարի հետո. իմ ընտանիքի մի
մասին, բարեբախտաբար, հա
ջող
վել է փրկվել: 
Մենք շատ
հպարտ ենք մեր հայկական ար
մատներով:
-Ո՞րն է ձեր սիրելի հայկական
ուտեստը:
-Ես միս չեմ ուտում: Այստեղ շատ
միս են ու
տում: Ես միս ու
տե
լով
եմ մեծացել: Բայց 20 տարի առաջ
դադարեցի միս ուտել: Այնուամե
նայնիվ՝ Հայատանում ձուկը հիա
նալի է:
Փլավն իմ սիրելի ուտեստն
է: Այն շատ յու
րա
հա
տուկ ճա
շատեսակ է: Բայց ես երբեք
իմ փոր
ձած փլա
վից չեմ տե
սել
Հայաստանում: Բրնձով փլավը
իմ ամենասիրած ճաշատեսակնե
րից է: Հայաստանի մասին մյուս
անհավանական բանն այն է, որ
աշ
խար
հում ոչ մի այլ տեղ չկա
ավելի համեղ վարունգ, լոլիկ և
պանիր:
Հեղինակ՝
Տաթևիկ Ղազարյան
 ոտո՝ Կարեն Սերոբյանի
Ֆ

Երկարատև ու ծանր հիվանդութ
յունից հետո՝ 59 տարեկան հասա
կում, կյանքից հեռացավ հայոց լեզ
վի ամբիոնի նախկին ավագ լաբո
րանտ Հասմիկ Մայիսի Գևորգյանը:
Շուրջ քա

ռորդ դար նա աշ
խա
տել է բժշկական համալսարանում:
Լինելով հայոց լեզվի ամբիոնի
առաջին աշխատակիցներից մեկը՝
նա իր մնայուն ներդրումն ունենցավ
ամբիոնի կայացման գործում: Ան
դուլ աշխատասիրության և գործի
նկատմամբ ունեցած սրտացավ վե
րաբերմունքի շնորհիվ նա շահեց
գործընկերների սերն ու հարգան
քը՝ արժանանալով նաև համալ
սարանի ղեկավարության գնահա
տանքին և պարգևներին:
Հ. Գևորգյանը ԵՊՀ բանասիրա
կան ֆակուլտետը գերազանցութ
յան դիպլոմով էր ավարտել և ոչ
միայն իր անմիջական պարտա
կանություններն է անթերի կատա
րել, այլև գործուն մասնակցություն
է ունեցել ամբիոնի ուսում
ն ամե
թոդական աշխատանքներում. նա
հեղինակ է ամբիոնի կողմից հրա
տարակված ուսում
ն ական գրակա
նության և բժշկական հոդվածների:
Ն
րա մա
սին ջերմ հու
շե
րը, բա
րեհոգի ներկայությունը մշտապես
հիշվելու արժանի են:
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԱՄԲԻՈՆ

Քեզ համար, առաջին կուրսեցի
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում,
բացի դեղագիտական և հանրային առողջության ֆա
կուլտետների, գործում է անընդհատ և ինտեգրացված
կրթական ծրագիրը:
Ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլ
տետներում կրթության տևողությունը 6 տարի է, իսկ
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում՝ 5:
Դեղագիտական ֆակուլտետում գործում է ուս
ման երկաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ և
մագիտրատուրա: Բակալավրիատի տևողությունը 4
տարի է, իսկ մագիստրատուրայինը՝ 1:
Նախադիպլոմային կրթությանը հաջորդում է կլինի
կական օրդինատուրան կամ հանրային առողջության
մագիստրատուրան: Կլինիկակական օրդինատուրայի
տևողությունը պայմանավորված է ընտրված մասնա
գիտությամբ:

Աջակողմյան
ստուգարքը
ստանալու
համար
ուսանողը պարտավոր է կիսամյակի ընթացքում մաս
նակցել դասախոսություններին և գործնական (սեմինար
ներ, լաբորատոր) պարապմունքներին:
Ուսում
ն ական պլանով նախատեսված կրեդիտներն
ուսանողին տրվում են կիսամյակի ընթացքում դասա
խոսություններին, գործնական կամ ցիկլային պարապ
մունքներին մասնակցելու և ստուգարքներն ու քննութ
յունները հանձնելու դեպքում: Ոչ ցիկլային կերպով
ուսում
ն ասիրվող յուրաքանչ
յուր առարկային հատկացված
ժամաքանակի 15%-ից ավելի
բացակայության դեպքում ու
սանողի կողմից ուսում
ն ական
ծրագիրը համարվում է չկա
տարված, չի թույլատրվում
ստուգարքներին ու քննութ
յուններին և ներկայացվում է
համալսարանից հեռացման:
Ոչ ցիկլային կերպով ուսում
նասիրվող առարկայից կամ
առարկաներից գումարային
36-56 ժամ անհարգելի բա
ցակայության դեպքում ու
սանողին ռեկտորի կարգադ
րությամբ հայտարարվում է
նախազգուշացում, 58-70 ժամի դեպքում` նկատողություն
է տրվում ռեկտորի կողմից, իսկ 72 ժամից ավելի բացա
կայության դեպքում` ներկայացվում է համալսարանից
հեռացման:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտները կիսամ
յակի ընթացքում ինչպես ցիկլային, այնպես էլ ոչ ցիկլա
յին պարապմունքներից 30 ժամ անհարգելի բացակայելու
դեպքում ներկայացվում են համալսարանից հեռացման:
Ցիկլային կերպով ուսում
ն ասիրվող առարկայից կամ
առարկաներից գումարային մինչև 100 ժամ հարգելի բա
ցակայության դեպքում ուսանողին հնարավորություն է
տրվում բաց թողնված ժամերն ամբողջությամբ լրացնել

համալսարանի հաշվին՝ ըստ ռեկտորի հրամանով սահ
մանված ժամանակացույցի, իսկ մարման շրջաններում
ուսանողը կարող է օգտվել քննությունը երկու անգամ
հանձնելու իրավունքից:
Ցիկլային կերպով ուսում
ն ասիրվող առարկայից կամ
առարկաներից գումարային մինչև 100 ժամ անհարգելի
բացակայության դեպքում ուսանողին հնարավորություն
է տրվում ամբողջությամբ լրացնելու բաց թողնված ժամե
րը վճարովի սկզբունքով՝ ըստ ռեկտորի հրամանով սահ
մանված ժամանակացույցի,
իսկ մարման շրջաններում
ուսանողը կարող է օգտվել
քննությունը երկու անգամ
հանձնելու իրավունքից:
Ավարտական
կուրսերի
2-րդ կիսամյակում ուսում
ն ա
կան պլանով նախատեսված
առարկայից կամ առարկա
ներից գումարային մինչև
100 ժամ հարգելի բացակա
յության դեպքում ուսանողին
հնարավորություն է տրվում
մինչև
ամփոփիչ
ատես
տավորման երկրորդ փուլի
սկիզբը՝ կիսամյակի ընթաց
քում, դեկանի կողմից սահ
մանված ժամանակացույցով ամբողջությամբ լրացնելու
բաց թողնված ժամերը համալսարանի հաշվին և օգտվել
քննությունը երկու անգամ հանձնելու իրավունքից:
Ավարտական
կուրսերի
2-րդ
կիսամյակում
ուսում
ն ական պլանով նախատեսված առարկայից կամ
առարկաներից գումարային մինչև 100 ժամ անհարգելի
բացակայության դեպքում ուսանողին հնարավորություն
է տրվում մինչև ամփոփիչ ատեստավորման երրորդ փու
լի սկիզբը՝ կիսամյակի ընթացքում, դեկանի կողմից սահ
մանված ժամանակացույցով ամբողջությամբ լրացնելու
բաց թողնված ժամերը վճարովի սկզբունքով և օգտվել
քննությունը երկու անգամ հանձնելու իրավունքից:
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ՏԵՂՅԱԿ ԵՂԻՐ ՍՏՈւԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ՈՐ ՀԵՏՈ ՉԱՍԵՍ՝ «ՉԳԻՏԵԻ...»
● Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին ռեկտո
րի հրամանով սահմանվում է տվյալ կիսամյակում
նախատեսված քննությունների և ստուգարքների ու
երկու մարման շրջանների ժամանակացույց:
● Ցիկլային առարկայի քննությունները և ստու
գարքներն անցկացվում են յուրաքանչյուր ցիկլա
յին պարապմունքի վերջին օրը, իսկ երկու մարման
շրջանները՝ ռեկտորի կողմից հաստատված ժամա
նակացույցով:
● Անընդհատ և ին
տեգ
րաց
ված համակարգով
սովորող ուսանողները քննությունները հանձնում
են ինչպես համակարգչային թեստային եղանա
կով՝ (10 բալային համակարգ), այնպես էլ բանավոր
եղանակով:
● Բոլոր ստուգարքները և քննությունները

կազմակերպվում
են
«Ստուգարքների
և
քննությունների անցկացման կարգի» համաձայն:

ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՐՔ
Դասավանդվող մի քանի առարկանե
րից (դրանք նշված են դասացուցակում)
ուսանողը պետք է հանձնի ստուգարքներ,
դրանք նշանակվում են տեղեկագրում և
ստուգման գրքույկի ձախ կողմում:
Իր նշանակությամբ այն հավասարազոր
է քննության: Ձախակողմյան ստուգար
քի նպատակն է ուսանողի գիտելիքների
ստուգումը: Նշանակվում է այն դեպքում,
երբ ուսանողը ստացել է այդ առարկայի
աջակողմյան ստուգարքը և ստացել է
առնվազն բավարար գնահատական(ներ):

ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՐՔ
Ուսում
ն ական կիսամյակի ավարտին, իսկ բարձր կուր
սերում` ցիկլային պարապմունքներից հետո, ստուգման
գրքույկի աջ կողմում նշանակվում է ստուգարք: Աջակողմ
յան ստուգարքը` ուսանողի լեզվով ասած` կատարողակա
նը, նշանակվում է բոլոր այն դեպքերում, երբ ուսանողը
ներկա է եղել բոլոր դասերին և կատարել է ուսում
ն ական
ծրագրի բոլոր պահանջները:
Ստուգման գրքույկում աջակողմյան բոլոր ստու
գարքների
առկայության
դեպքում
«ստուգ
ման գրքույկը կնքվում է» դեկանատի կողմից, և
ուսանողը թույլատրվում է քննաշրջանին: Ցիկլային ձևով
ուսում
ն ասիրվող առարկաների դեպքում աջակողմյան
ստուգարքի բացակայությունը չի թույլատրում ուսանողին
հանձնելու միայն տվյալ առարկայի քննությունը կամ ձա
խակողմյան ստուգարքը:
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●
Դասավանդվող
առարկաների քննութ
յունները և ստուգարք
ներն անցկացվում են
նախապես հաստատ
ված ժամանակացույ
ցով:
Ք ն ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ց
«անբավարար» գնա
հատական ստանալու
դեպքում
տարեկան
գնահատականը հաշ
վի չի առնվում:
● Ուսանողը պարտա
վոր է յուրաքանչյուր
կիսամյակում ուսում
նական պլանով նա
խատեսված
քննութ
յունները և ստուգարքները հանձնել
համապատասխան առարկաների
դասընթացներն ունկնդրելուց հե
տո:

● Ոչ ցիկլային կերպով ուսում
ն ա
սիրվող ստուգարքային և քննական
առարկաների թեստային յուրա
քանչյուր տարբերակ պարունակում
է 50 թեստ:

Դրական
գնա
հատականի շեմը 26
ճիշտ պատասխանն
է՝ ըստ հաստատված
սանդղակի:
● Ոչ ցիկ
լա
յին կեր
պով
ուսում
ն ասիր
վող
առարկանե
րի
յուրաքանչյուր
կիսամյակի ուսում
ն ա
ռության ընթացքում
ուսանողի
կողմից
թվով 5 դրական պա
տասխանի (0.5միա
վոր)
ապահովումը
հնարավորություն է
տալիս քննությունից
կամ ստուգարքից հե
տո վերջնական գնահատականը
ձևավորելիս 25 և ավելի ճիշտ պա
տասխանների դեպքում ավելացնել
0.5 միավոր (բոնուս):

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹՆ
ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Մրցույթն անցկացնելու համար ստեղծ
վում է մանդատային հանձնաժողով, որի
կազմում ընդգրկվում են համալսարանի
ուսում
ն ական աշխատանքների գծով պրո
ռեկտորը, ուսում
ն ամեթոդական վարչության
պետը, ֆակուլտետների դեկանները, ուսանո
ղական խորհրդի նախագահը` ի պաշտոնե:
Մրցույթն անցկացվում է յուրաքանչյուր
ուսում
ն ական տարվա վերջում:
Մրցույթի առաջնահերթ պայմաններն են`
● մեկ ուսում
ն ական տարվա քննություննե
րի և ստուգարքների արդյունքներով առավել
բարձր առաջադիմություն:
Հավասար
միավորների
դեպ
քում՝
հաշ
վի
է
առն
վում
նա
խորդ
ուսում
ն ական տարվա առաջադիմությունը:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈւՄՆԵՐ

 արձր առաջադիմության և համալսարանի հասարակական կյանքին ակտիվ
Բ
մասնակցության համար սահմանվում են ուսանողների խրախուսման հետևյալ մի
ջոցները`
ա) շնորհակալության հայտարարում,
բ) անվանական կրթաթոշակի նշանակում,
գ) պարգևատրում:
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Համալսարանում ուսում
ն ական պարապ
մունքներն անցկացվում են դասացուցա
կով` ուսում
ն ական ծրագրերին համաձայն:
Ուսում
ն ական
դասացուցակը
կազմ
վում է կիսամյակի համար և փակցվում
է ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր կիսամյակի
սկսվելուց տաս օր առաջ: Յուրաքանչյուր
ուսում
ն ական պարապմունքից առաջ (և
պարապմունքների ընդմիջման ժամանակ)
լսարաններում, լաբորատորիաներում և
կաբինետներում լաբորանտներն ու ասպի
րանտները նախապատրաստում են ուսում
նական պիտույքներն ու սարքավորում
ն երը:
Ուսում
ն ական գործնական պարապմունք
ներն անցնելու համար յուրաքանչյուր կուրս
բաժանվում է խմբերի:
Յուրաքանչյուր խմբում ուսանողներից
դեկանի կարգադրությամբ նշանակվում է
խմբի կազմակերպիչ: Խմբի կազմակերպիչն անմի
ջականորեն ենթարկվում է ֆակուլտետի դեկանին
և խմբում իրագործում է վերջինիս բոլոր հրահանգ
ներն ու ցուցում
ն երը:
Հարգելի պատճառով պարապմունքներին չներկա
յանալու դեպքում ուսանողը պարտավոր է ոչ ուշ, քան
հաջորդ օրը, տեղյակ պահել ֆակուլտետի դեկանին

● Համալսարանում և հատկա
պես լսարանների մոտ արգելվում
է աղմ
կել, բարձր խոսել, դասերի
ժամանակ անհարկի անցուդարձ
անել, բացել լսարանների դռները:
● Դա
սե
րի
և ցանկացած
ատեստավորման
ժամանակ
բջջային հեռախոսները պետք է
անջատվեն: Խիստ արգելվում է
դասերի ժամանակ բջջային հեռա
խո
սով խո
սել կամ այլ կերպ օգ
տագործել:
● Քննությունների ընթացքում
արգելվում է օգտվել բջջային հե
ռախոսից կամ արտաքին կապ
ապահովող տեխնիկական այլ մի
ջոցներից:
Մեզ մոտ չեն ծխում:
Մեկընդմիշտ հիշե՛ք` լսարաննե
րում, միջանցքներում, գրադա
րանում,
ընթերցասրահներում,

և ուսում
ն ական հաստատություն ներկայանալու
առաջին իսկ օրը ներկայացնել փաստարկներ` պա
րապմունքները բաց թողնելու պատճառների մասին:
Հիվանդության դեպքում ուսանողը ֆակուլտետի դե
կանին ներկայացնում է սահմանված ձևի տեղեկանք`
համապատասխան բուժական հիմ
ն արկից:
Ուսանողները պարտավոր են խնամքով և
հոգատարությամբ
վերաբերվել
համալսարանի
ունեցվածքին:

հանրակացարաններում, համալ
սարանական կլինիկաներում ձեր
ծխելը նկատվելու դեպքում կարող
եք հեռացվել համալսարանից:
Ճակատագրական մի դարձրեք
այդ վատ սովորությունը: Առավել
ևս, որ պատ
րաստ
վում եք բժիշկ
դառ
նալ, իսկ ծխելն ան
հա
րիր է
ձեր ընտրած մասնագիտությանը:
Արգելվում է համալսարանում
օգտագործել ոգելից խմիչքներ,
բացառությամբ
համալսարանի
ղեկավարության կողմից միջոցա
ռում
ն երի համար նախատեսված
դեպքերի: Կարգապահական կա
նոնների կոպիտ խախտում է ոգե
լից խմիչքների, թմրամիջոցների
կամ հոգեներգործող նյութերի
ազդեցությամբ համալսարանում
գտնվելը:
Օրենսդրությամբ, համալսարա
նի կանոնադրությամբ և ներքին

կարգապահական կանոններով
սահմանված պարտականություն
ները չկատարելու կամ խախտելու
դեպքում աշխատողի և ուսանողի
նկատմամբ կարող են կիրառվել
կարգապահական պատասխա
նատվության միջոցներ` դիտո
ղություն, նկատողություն, խիստ
նկատողություն, համալսարանից
հեռացում:

Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
Ուսում
ն առության
ընթացքում
գերազանց
առաջադիմություն, հասարակական բարձր ակ
տիվություն ու պատշաճ վարքագիծ ունեցող
ուսանողների համար համալսարանում սահման
վում են Մխիթար Հերացու, Վահան Արծրունու,
Հակոբ Հովհաննիսյանի, Լևոն Հովհաննիսյանի,
Գրիգոր Արեշյանի, Ռուբեն Յոլյանի, Բարդուղիմեոս
Ֆանարջյանի, Լևոն Օրբելու անվան կրթաթոշակ
ներ:
Մխիթար Հերացու անվան հավակնորդ կարող են
լինել բացարձակ գերազանց առաջադիմությամբ,
վարկանիշային առաջին երեք տեղը զբաղեցրած
ուսանողները: Կրթաթոշակի չափ սահմանել ամսա
կան 45.000 դրամ:
Մնացած անվանական կրթաթոշակների հավակ
նորդ կարող են լինել բարձր առաջադիմությամբ ու
սանողները՝ ելնելով տվյալ կուրսի վարկանիշային
ցուցանիշերից (լավ գնահատականների քանակը
չպետք է գերազանցի 3-ը): Կրթաթոշակի չափ սահ
մանել ամսական 30.000 դրամ:
Անվանական
կրթաթոշակի
հավակնորդների
մրցույթի համար սահմանել հետևյալ չափորոշիչնե
րը.
. գերազանց առաջադիմություն (քննական առար
կաների գնահատականի ընդհանուր գումար),

. ամբիոնի պլանային գիտական աշխատանքների
շրջանակում տպագրված գիտական աշխատանք
ներ,
. օտար լեզվի իմացություն (մրցույթին թույլատր
վում են միայն օտար լեզվի քննությունից առնվազն
լավ գնահատական ստացած ուսանողները),
. մասնակցություն ֆակուլտետների, համալսարա
նի ուսանողական, հասարակական աշխատանքնե
րին,
. համապատասխան կուրսի երաշխավորությամբ
մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն:

ԳԻՏԵ՞Ս` Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՌՈՏԱՑԻԱ

Ուսման վարձի փոխհատուցման նպաստի հա
մակարգում ընդգրկվելու համար (վճարովի համա
կարգից անվճար համակարգ անցնելը) ուսանողը
պարտավոր է ուսում
ն ական ծրագրով սահմանված
ստուգարքները և քննությունները հանձնել միայն
քննաշրջանի ընթացքում: Մարման շրջաններում
ստուգարքներ և քննություններ հանձնած՝ անկախ
ստացած գնահատականից, ուսանողը չի մաս

նակցում ուսման վարձի փոխհատուցման
նպաստի մրցույթին:
Առաջին կուրս ընդունված ուսանողի նպաս
տի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում
տրվում է ՀՀ պետական ԲՈւՀ-երի ընդունե
լության կանոններով սահմանված կարգով հա
մալսարան ընդունված ուսանողներին: Հաջորդ
կուրսերում ուսանողական նպաստի ձևով ուս
ման վճա
րի լրիվ փոխ
հա
տու
ցում տրվում է
մեկ ուսում
ն ական տարվա քննությունների և
ստուգարքների արդյունքներով առավել բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին`
մրցութային հիմունքներով: Պետության կողմից
տրվող ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցման
նպաստների քանակը սահմանվում է ՀՀ կառա
վարության կողմից, որը տեղափոխվում է կուր
սից կուրս:
Ուսանողներին պետական կրթաթոշակ է տրվում
գերազանց և լավ առաջադիմության, հասարակա
կան ակտիվության, պատշաճ վարքագիծ դրսևորե
լու համար: Պետական կրթաթոշակի տրման կար
գը և չափը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:

Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԱԶԱՏՈՒՄ)

∗ Ուսանողը կարող է ազատվել
համալսարանից՝

ա) իր դիմումի համաձայն, ԲՈւՀ-ից ուսանողի
ազատման հրամանն իր դիմումի համաձայն չի կա
րող տրվել, եթե նա ենթակա է հեռացման:
բ) այլ ԲՈւՀ տեղափոխվելու կապակցությամբ:

∗ Ուսանողը կարող է հեռացվել
համալսարանից՝

ա) ուսման վարձը սահմանված ժամ
կ ետում չվճա
րելու պատճառով,
բ) անբավարար ակադեմիական առաջադիմու
թյան պատճառով,
գ) մեծաթիվ անհարգելի բացակայությունների
դեպքում,
դ) համալսարանի ներքին կարգապահական կա
նոնները խախտելու դեպքում:

∗ Ուսանողի ուսումն առությունը
դադարեցվում է`

ա) զինվորական ծառայության անցնելու կապակ
ցությամբ` զորացրվելուց հետո ուսանողական իրա
վունքների վերաբերյալ վերականգնման իրավուն
քով,
բ) առողջական վիճակի պատճառով`
բժշկափորձագիտական հանձնաժողովի եզրակա
ցության հիման վրա ակադեմիական արձակուրդի
ձևակերպմամբ, որն ավարտելուց հետո ուսանողը

կարող է շարունակել ուսումը,
գ) հղիության և ծննդաբերության, ինչ
պես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի
խնամքի դեպքում:
● ԲՈւՀ-ից հեռացման հրամանները
տրվում են քննաշրջանի ակադեմիա
կան պարտքերի մարման արդյունք
ներն ամփոփելուց հետո՝ 5 աշխատան
քային օրվա ընթացքում, որի մասին
ուսանողը նախապես տեղեկացվում է:
● ԲՈւՀ-ից հեռացվելու (ազատվելու)
դեպքում ուսանողի դիմումի համաձայն
3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
նրան տրվում է հեռացման (ազատման)
հրամանի պատճենը, ակադեմիական
տեղեկանքը և միջնակարգ կրթության
կամ միջին մասնագիտական կրթութ
յան ավարտական վկայականը: ԲՈւՀ-ի
կողմից հաստատված ավարտական
վկայականի պատճենը պահվում է ու
սանողի գործում:
● Ընթացիկ «անբավարար» առա
ջադիմություն ցուցաբերած ուսանող
ներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական
ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդուն
ված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչ
ավարտական ուսում
ն ական տարվա սկիզբը լրաց
նել առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադե
միական պարտքերը` վերահանձնելով առարկանե
րը` ևս 2 անգամ կրկնելով դրանք:
● Ուսում
ն առությունն ընդհատած ուսանողները շա
րունակում են ուսանողական իրավունքները մինչև
ուսում
ն առության ընդհատումը` ունեցած կարգավի
ճակը պահպանելով:
● Ուսանողական իրավունքների վերականգնումը
թույլատրվում է սկսած առաջին կուրսի երկրորդ կի
սամյակից:
● Համալսարանից հեռացված (ազատված) արա
կան սեռի ուսանողների վերաբերյալ հրամանները
եռօրյա ժամ
կ ետում ներկայացվում են զինկոմիսա
րիատներ:
● Համալսարանից հեռացման հրամանները ձևա
կերպվում են ընթացիկ և եզրափակիչ ատեստա
վորում
ն երի, ստուգարքները հանձնելու, քննական
և ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանները
ավարտելուց հետո, յոթօրյա ժամ
կ ետում: Հրամա
նը տալու մասին ուսանողին տեղեկացնելը պար
տադիր է, բացառությամբ անհարգելի պատճառով
բացակայության առկայության, որը հրամանի ձևա
կերպման գործընթացի կասեցման հիմք չէ:
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
● Ուսանողական իրավունքնե
րի վերակագնումը թույլատրվում
է` սկսած առաջին կուրսի երկրորդ
կիսամյակից:
● Ուսանողական իրավունքնե
րը վերականգնելու դիմում
ն երը
ներկայացվում են կիսամյակնե
րի ուսում
ն ական պարապմունք
ներին նախորդող և հաջորդող
երկու շաբաթների ընթացքում:
Բուհից հեռացված ուսանողները
վերականգնում
են
իրենց
ուսանողական
իրավունքները
առնվազն 1 կիսամյակ հետո:
● Ուսում
ն ական պլանների փո
փոխության պատճառով առա
ջացած առարկայական տարբե
րությունները ուսանողը պետք է
հանձնի ռեկտորի հրամանով հաս
տատված անհատական ժամանա
կացույցով, բայց ոչ ուշ, քան մինչև
տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը (1 անգամ):
● ԲՈւՀ-ից հեռացված (ազատված) ուսանողները վե
րականգնվում են ԲՈւՀ-ի ռեկտորի հրամանով:
● Վերականգնվող ուսանողն ազատվում է նախկի
նում ուսում
ն ասիրած և համապատասխան կրեդիտ
ներ հավաքած առանձին առարկաների ուսում
ն ական
պարապմունքներից և ատեստավորումից: Ուսանողը
պարտավոր է վճարել միայն այն առարկաների ուսում
նական պարապմունքների համար, որոնց հաճախելու
է` ըստ ԲՈւՀ-ում մասնագիտության համար գործող
մեկ կրեդիտի արժեքի:
● ԲՈւՀ-ը քննարկում է ուսանողի վերականգնման դի
մումը և որոշում նրա ուսում
ն առության կուրսը և մյուս
պայմանները կամ հիմ
ն ավորում է մերժելու մասին իր
որոշումը:
● Առարկայական տարբերությունները և ակադեմիա
կան պարտքերը հանձնելուց հետո կցագրման հրամա
նը փոխարինվում է ուսանողի հրամանագրումով:
● Զորակոչվելու կապակցությամբ և առողջական վի
ճակի պատճառով ակադեմիական արձակուրդ ձևա
կերպած, ուսում
ն առությունն ընդհատած ուսանողները
ուսում
ն առությունը շարունակում են այն պահից, որից
ընդհատել են` անկախ ծրագրային տարբերություննե
րի:
● Վճարովի համակարգում ուսանողների հրամանագ
րումը կատարվում է ուսման վարձը վճարելուց հետո:
● ԲՈւՀ-ից հեռացված (ազատված) ուսանողները վե
րականգնվում են այն կիսամյակում, որից նրանք հե
ռացվել (ազատվել) են, եթե վերականգնման պահին
առարկայական
անհամապատասխանություններով
պայմանավորված կրեդիտների գումարային քանա
կը չի գերազանցում 20 կրեդիտը: 20 կրեդիտը գերա
զանցելու դեպքում ուսանողին առաջարկվում է վերա
կանգնվել նախորդ կիսամյակ, որի համար առարկա
յական անհամապատասխանությունների սույն կետում
նշված պահանջը բավարարվում է, բացառությամբ
առաջին կիսամյակի:

● ԲՈւՀ-ից հեռացված ուսանողները վերականգնում
են իրենց ուսանողական իրավունքները առնվազն 1 կի
սամյակ հետո:
● Համալսարանից հեռացված ուսանողը վերականգն
վում և շարունակում է ուսումը վճարովի սկզբունքներով:
● Վերականգնված ուսանողի անձնական գործում
պահվում են ուսանողի դիմումը, ակադեմիական տե
ղեկանքը, վերականգնման մասին հրամանի պատճե
նը, ԲՈւՀ-ի հետ կնքած պայմանագիրը և միջնակարգ
կամ միջին մասնագիտական կրթության ավարտական
վկայականը, ուսման վարձի վճարման անդորրագիրը,
եթե ուսանողը վերականգնվել է վճարովի սկզբունքով:
● Ռազմաբժշկական ֆակուլտետից հեռացված և
նույն ֆակուլտետում վերականգնվելու իրավունքը
կորցրած նախկին կուրսանտը կարող է վերականգն
վել համալսարանի որևէ ֆակուլտետում միայն վճա
րովի հիմունքներով` վճարելով նաև ռազմաբժշկական
ֆակուլտետում ուսանած բոլոր տարիների ուսման
վարձը` տեղափոխված ֆակուլտետի համար սահման
ված ուսման տարեկան վարձի չափով:
● Անվճար սկզբունքով ուսուցումը կարող են շարու
նակել հետևյալ անձինք.
- անվճար սկզբունքով ուսում
ն առվող ուսանողները,
ովքեր վերականգնվել են առողջական վիճակի պատ
ճառով ձևակերպած ակադեմիական արձակուրդը
ավարտելուց հետո,
- երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողները,
- 1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամ ուսանողները,
- հղի կամ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող ուսա
նողները, ովքեր մինչև վերականգնվելը սովորել են
ուսուցման անվճար համակարգում,
- զինծառայությունից զորացրված այն ուսանողները,
ովքեր մինչև զորացրվելը սովորել են ուսուցման ան
վճար համակարգում:
Վճարովի սկզբունքով վերականգնված ուսանողնե
րին ուսանողական կրթաթոշակ չի նշանակվում:
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Ուսուցման կանոնների նկատմամբ անմի
ջական վերահսկողություն իրականացնում են
ուսում
ն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը,
ֆակուլտետների դեկանները և ուսումնամեթոդական
վարչությունը:
Ուսանողները դասերին պետք է ներկայանան սահ
մանված ժամանակին:
Ուշացման դեպքում ուսանողը մատյանում ստա
նում է «բացակա»:
Դասերի ժամանակ լսարանից դուրս գալ ուսանողը
կարող է միայն դասախոսի թույլտվությամբ:
Ուսանողի բացակայությունները համարվում են
հարգելի, եթե ներկայացվում են համապատասխան
փաստաթղթեր:
Ուսանողները դասերին հաճախում են բժշկական
խալաթներով:

ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Համալսարանի աշխատողները և ուսանողները
բարեխիղճ օգտագործում և պահպանում են համալ
սարանի գույքը, սարքավորում
ն երը և այլ ունեցված
քը` իրենց բոլոր պատկանելիքներով, հատուցում են
իրենց մեղքով պատճառած վնասները:
Անվտանգության բաժնի աշխատողներն իրավունք
ունեն ուսանողներից և աշխատողներից պահան
ջելու պահպանել համալսարանի անվտանգության
կանոնները, անհրաժեշտության դեպքում ստուգելու
աշխատողների վկայականները և ուսանողների ID
քարտերը, կամ ուսանողական տոմսերը:
Համալսարանի տարածքում ուսանողները պար
տավոր են ունենալ ID քարտ, կամ ուսանողական
տոմս:

Անհրաժեշտության
դեպքում
համալսարանը ուսանողին տրա
մադրում է
հանրակացարան:
Հանրակացարանում բնակվելու
պայմանները սահմանվում են հա
մապատասխան պայմանագրով:
Ուսանողի կողմից հանրակացա
րանում բնակվելու մասին պայմա
նագիրը միակողմանի լուծարելու
և ուսանողի` համալսարանից կամ
հանրակացարանից
հեռացնե
լու դեպքում տվյալ ուսում
ն ական
տարվա վճարված բնակության
վարձը չի վերադարձվում, բացա
ռությամբ առողջական վիճակի
պատճառով ուսումն ընդհատվե
լու դեպքի:

Համալսարանի ուսանողները և աշխատողները
պարտավոր են ենթարկվել համալսարանի անվ
տանգության կանոններին, անվտանգությունից
թելադրվող դեպքերում ենթարկվել անվտանգութ
յան աշխատողների ցուցում
ն երին, աշխատանքա
յին օրվա ավարտից հետո և աշխատանքային օրվա
ընթացքում սենյակից կամ լսարանից ժամանակա
վոր բացակայելու դեպքում անջատել լամպերը և
մյուս էլեկտրասարքերը, փակել պատուհանները և
կողպել դռները, ծանոթանալ համալսարանի ան
վտանգության կանոններին:
Ոչ աշխատանքային օրերին մուտքը համալսարան
արգելվում է:

Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

Սիրելի ուսանողներ, մի մոռացե՛ք, որ
միայն դուք չեք օգտվում դասագրքերից,
այն պետք է փոխանցվի ձեզանից հետո
եկողներին, ուստի աշխատեք չվնասե՛լ,
չկորցնե՛լ, չպատռե՛լ` հակառակ դեպքում
ստիպված կլինեք հատուցել:
Դասագրքերը
տրվում
են
ուսում
ն ական
ծրագրերին
համապա
տասխան, մինչև առարկայի ավարտը:
Ժամանակին չվերադարձնելու դեպքում
նոր գիրք չեք կարող ստանալ:
Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում
ձեզանից կպահանջվի նույն գրքից կամ
գրադարանին անհրաժեշտ համարժեք
գիրք:
Կարող եք օգտվել նաև ընթերցասրահի
ծառայություններից, որտեղ դասագրքե
րից, տեղեկատու հրատարակություններից բացի
կարող եք պատվիրել լրացուցիչ գրականություն:
Ընթերցասրահում սպասարկումը կատարվում է
ուսանողական նույնականացման քարտերով (ID
քարտերով, կամ ուսանողական տոմսերով), չի թույ
լատրվում գրքերը դուրս տանել:

Մի՛ մոռացեք, որ ընթերցասրահում պարտավոր եք`
∗ պահպանել լռություն,
∗ անջատել բջջային հեռախոսները,
∗ քննարկում
ն եր չանցկացնել:
Ընթերցասրահը ժամադրավայր չէ:
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SCIENCE

YOUTH AS A DRIVING FORCE IN SCIENCE
planned for the semester. Discover and unite young and
enthusiastic people,who love science, as well as work
on raising scientific literacy among young people- this
will be one of the main missions of the structure. At the
end of the meeting, the young people had the opportu
nity to address their questions toVice-Rector and raise
their suggestions. Vice-Rector called the young people
to be more initiative, actively participate in the work of
the Young Researchers Union and make proposals not
only during such meetings, but also in the daily work
process.

On October 19, YSMU Vice-Rector on Scientific
Affairs, professor Konstantin Enkoyan had a meet
ing with youth,which has already become a tradi
tion. Vice-Rector presented the policy of the Uni
versity to involve young people in research work
and encourage their work, especially emphasizing
the importance of publishing in the magazines, its
role in changes of the status of the lecturers,of
the defense of the thesis, as well as the introduc
tion of a printing incentive system in journals. In
the course of the meeting, Mariam Movsisyan, the
Chair of the Young Researchers Union, presented
the purpose of the reborn structure and the work

ARMENIAN ASSOCIATION OF YOUNG
PHYSICIANS: THE FOURTH ANNUAL
INTERNATIONAL CONFERENCE
Recently, the Scientific-Medical
Festival launched in Tsakhkadzor,
which had a large-scale nature,
including 600 participants, both
from Yerevan and regions of Arme
nia and from abroad. The opening
ceremony was held in Tsakhkadzor
city square.
The next day, seminars titled
“Therapy”, “Men’s and Women’s
Health”, “Stomatology and Max
illofacial Surgery”, “Ophthalmol
ogy” and “Pediatrics” were given
by lecturers, who shared their rich
experience and knowledge on im
plementation of innovative technol
ogies.
Master classes in dentistry and

ophthalmology
were
held.
It is noteworthy that
among the participants
there were both experi
enced professionals and
residences for whom the
conference gave birth to
a number of new ideas
and cooperation.
Participants
were
also given an opportu
nity of informal con
tact, during which the
doctors exchanged the
questions that interested them.
A large-scale and persistent work
was carried out to realize the event,

which gave its result-high appreci
ation of both the participants and
foreign observers.
EVA CHICHOYAN

SCIENCE

THE 5TH FAMILY MEDICINE CONFERENCE IS
DEDICATED TO THE 20TH ANNIVERSARY OF
THE FAMILY MEDICINE CHAIR
More than 400 doctors from Yerevan and Marzes are
taking part in the 5th Annual Family Medicine Con
ference, which launched at YSMU, which is dedicated
to the 20th anniversary of the Family Medicine Chair.
Presenting the report “Men’s Health, Healthy Family,”
YSMU Rector Armen Muradyan spoke in details about
issues related to men’s health. He underlined that of
ten it is not only in the civilized world, but also in the
professional circles that such issues are avoided to be
discussed, but only in case of analyzing every health
issue, it is possible to prevent complications and find
solutions. According to his estimation, the health min
ister of each family is the woman and she has a very
important role in keeping her family healthy.
Family medicine was introduced in Armenia in 1999
within the framework of the state strategy to increase
the effectiveness of primary health care. Back in 1997,
the Chair of Family Medicine was established in YSMU
to create «Family Medicine» discipline in pre-graduate
and post-graduate education programs. In 1999, by the
order of the RA Ministry of Health, the family medi
cine profession and the clinical residency programme
for the specialty acquisition were approved. In the
same year the Chair of YSMU received the first clinical

residency in family medicine.
The Head of the Chair of Family Medicine, Profes
sor Michael Narimanyan emphasized that the family
doctor’s institute was established especially in the re
gions. He attached great importance to the idea of a
healthy person as well as health and science education
programs.
Marina Ohanyan, co –head of the chair of the “Fami
ly Medicine Association” NGO, highlighted the success
of the 20 years of strong relationships with primary
health care workers, as well as the promotion of con
tinuous professional development projects.
Leading specialists from Armenia, as well as re
nowned lecturers and doctors from the Russian Fed
eration, Republic of Belarus will make reports on the
conference. The key topics of the 5th Family Medicine
Conference are current issues of respiratory system,
principles for the treatment of ENT diseases, cardio
vascular system issues, and other frequent problems
in daily work of PHC physicians. Modern approaches
to the diagnosis, management, prevention and treat
ment of the most common non-communicable diseases
are particularly important. At the end of the two-day
event participants will be given certificates.

SCIENCE

THE FINAL CONFERENCE OF
TEMPUS “VERITAS” GRANT PROJECT
WAS HELD AT YSMU

The final conference of Tempus
“Veritas” “Structural Development
of the Third Cycle Based on Salz
burg Principles” project which is
financed by European Committee
was held at YSMU.
We should mention that since
December 2013 YSMU has been co
ordinating this grant program, the
main goal of which is to improve
the third degree of higher education
in the republic, associating it with
European qualifications and Salz
burg principles. During these years
the aim of the program was to solve
the most substantial problems, such
as development of human abilities,
improvement of the third degree of
higher education in Armenia and its
international recognition, as well as
integration of science and research

of Armenian universities to the
international demand. On the con
cluding conference the Vice Rec
tor on Scientific Affairs of YSMU
Konstantin Yenkoian came forward
with a greeting speech and men
tioned that by being so involved
into the realization of this program,
YSMU is trying to liven up science.
“This program will create a suitable
environment, where people will be
able to understand and conceptual
ize the structure of science better,
as well as realize its true value.”
Vahram Mkrtchian, the vice-min
ister of RA Ministry of Education
and Science, was also present and
he highly appreciated the activity
of “VERITAS” grant program, not
ing that the program has already
registered substantial results. “It is

very pleasant to be present at the
closing ceremony of such a won
derful program, which has already
registered good results. There are
programs, that have local signifi
cance for the universities, and there
are programs which have national
significance and they create values.”
– he says.
The conference was concluded
by the president of INQAAHE, Su
sanna Karakhanian. She spoke of
all the work done during precious
4 years and the registered results.
“The work done in 4 years is co
lossal, but this is not a conclusion,
but a first step, a beginning. The
4 years of work showed us, that
there’s still a lot to do” – she point
ed out. Let us also add that along
with YSMU, other leading universi
ties, the Ministry of Education and
Science and other organizations are
also integrated into the “VERITAS”
national program. Many partners of
Armenian department from Europe
have shown significant support and
assistance. Some of the partners are
World
University
Service
(Austria), Heidelberg University
(Germany), University of Girona
(Spain), Royal Technological insti
tute (Sweden), Bath Spa University
(UK).

THE REGULAR SESSION OF SCIENTIFIC
COUNCIL WAS HELD
The first 2017/2018 academic year University Senate
meeting was held in YSMU. The foremost discussed is
sue referred to the opportunity of taking the exams in
subjects which altered as a cause of changes in learn
ing curriculum for boys who completed their military
service.
Secondly, the work plan of YSMU Scientific Council

was established.
A new website which conforms to international stan
dards was presented to the academic staff and will soon
come into use.
During the meeting a series of other issues concern
ing the learning process were alluded to.

EDUCATION

IMPORTANAT ISSUES WERE DISCUSSED
WITH CLINICAL RESIDENTS

On October 14th during the meeting with clinical
interns, YSMU Rector Armen Muradian discussed
some important issues with them, mainly the solution
of some problems and determining the direction they
were taking. Interns asked numerous questions, which
were answered impeccably by the Rector. Armen Mu

radian also did not forget to mention the innovations
of YSMU, such as the newly-established juridical clin
ic. He appreciated the effort put into the professional
development aimed to become a physician. He encour
aged clinical interns to be active and initiative.

MEETING WITH FRESHMEN
remarked, that such meetings will be continuous, as
these are not only productive, but also very beneficial
for students to put themselves out. He encouraged the
future physicians to be consistent in learning, stating
that only a good student can be a lawful citizen and
a qualified professional, which would contribute to
the development of Armenian Medical Industry. The
first year students were also presented with the goals
of newly-opened departments, in particular those of
the ethic committee, juridical clinic, as well as Career
Centre.

YSMU Rector Armen Muradian met with the
1st year students. He mentioned that the goal of
the meeting was to find and resolve problems
of students of not only the first but also higher
grades. The meeting proceeded to be produc
tive and constructive. The rector referred to
some key issues regarding the university, after
which he hospitably answered all the questions
asked by the students. They discussed not
only the academic process, but also referred
to other topics like the start of exam session,
use of electronic library, etc. Armen Muradian,
besides giving clear and detailed answers, also

EDUCATION

YSMU STUDENTS WILL BE PROVIDED
WITH PERSONAL JURIDICAL
CONSULTATION FREE OF CHARGE
From October 16, YSMU will have
a juridical clinic. Lawyer Tigran
Khachikyan will coordinate the
activities of the clinic and the stu
dents’ rights and interests. The main
purpose of the clinic is to provide
students with free legal counseling,
a variety of issues that arise in the
in-campus educational life and re
quire legal solutions. Specifically,
such issues may be related to any
tuition scholarships, procedural is
sues in filling out academic failures,
improving the basis for the most
effective organization of the edu
cational process, and any challenge
to the student-university legal con
nection. The clinic guarantees con
fidentiality of transmitted data and
information and the comprehensive

nature of legal advice provided.
Let us inform that the applications
may be handed to the juridical De
partment of the University, Tigran

Khachikyan, every Thursday from
October 16, 2017, from 15:00 to
16:30.

LET’S RECOGNIZE OUR UNIVERSITY
SCHOLARSHIP RECIPIENTS
This session of the Rectorate was
special. The list of nominal schol
arship recipients for 2017-2018
academic year was approved.
Thus, Sona Khachatryan from
the Faculty of General Medicine
will be the recipient of the schol
arship after Levon Hovhannisyan,
Arthur Alexanyan-Ruben Yoly
an’s, Armine Alexanyan-Grigor
Areshian’s, Bagrat Hakobyan- Bar
tuximeos Fanarjian’s scholarship
recipients. Three students from
the Faculty of Stomatology, Laura
Hayrapetyan, Sona Galstyan and
Gegham Tunyan will receive scholarships after Mkhi
tar Heratsi, Vahan Artsruni and Levon Orbeli respec
tively. Mariam Grigoryan, a student of the Faculty of
Pharmacy, became the recipient of scholarship after
YSMU first Rector Hakob Hovhannisyan. The Rector

and members of rectorate congratulated the students
on the highest achievements, wishing them success for
the development of the Medical University. The stu
dents, in their turn, promised to keep the honor of re
nowned medical representatives.

EDUCATION

WORLD-KNOWN PROFESSORS FILL UP THE
RANKS OF YSMU PROFESSORS
ARA VAPORCHIYAN

On November 1, Professor Ara
Vaporchiyan,who is the Chair
man of the Department of Thoracic
and Cardiovascular Surgery at the
University of Texas MD Anderson
Cancer Center, as well as Director
of Clinical Education and Train
ing, will become Professor in the
Chair sof Oncology and Surgery at
YSMU. Professor Vaporchyan be

gan his studies at the University of
Michigan and graduated from the
molecular biology bachelor’s de
gree with honors and later received
medical education at the same uni
versity. In 1989 moved to Houston
and started clinical residency at
the University of Texas. He spent 2
years out of the next 7 years at the
University of Michigan, passing the
postgraduate study in the patholo
gy department. In 1996 after com
pleting the residency in surgery, he
started his narrow specialization in
cardiac surgery at the MD Ander
son Cancer Center. Over the past 25
years, this Cancer Center has been
ranked first in the United States ac
cording to various rankings. In 1998
he starts to work in the same cen
tre as a cardiothoracic surgeon and
reaches degree of professor. Now he
is a Chairman of the Department of
Thoracic and Cardiovascular Sur
gery. Prof. Vaporchyan is also the
Director of the American Associa

ARA NAZARYAN

From November 1, 2017 assis
tant professor of the Department
of Orthopedic Surgery at Harvard
University, Doctor of Sciences,Prof.
Ara Nazaryan will also be a visit
ing professor of YSMU orthopedic
surgery. Prof. Nazaryan is the Head
of Nazaryan Laboratory (www.
nazarianlab.org) at Harvard Medical
School, Department of Orthopedic
Surgery in Beth Israel Deaconess
Medical Center.
During his tenure, Professor
Nazarian trained 131 postgradu
ates and post doctorates, who later
achieved great success, he published

joint works, 89 scientific articles in
popular journals and 2 books, de
veloped and launched two startups
and registered 8 patents.
Presently, Professor Nazaryan
is a member of Editorial Board of
2 scientific magazines, member of
editorial staff of 17 magazines, and
is a invitee lecturer in the USA and
other countries.
The renowned specialist is also
a member of the Harvard Medical
School’s International Research Ini
tiative and the Science and Tech
nology Festival’s Massachusetts
Election Board.

tion for Thoracic Surgery, member
of Thoracic Surgery Directors As
sociation, acknowledged as one of
America’s best doctors, and has won
numerous prestigious awards. In
2014 Professor Vaporchyan actively
cooperated with the Department of
Oncology of YSMU and the Clinic
of Chemotherapy at Muratsan Hos
pital. In 2016 he visited Armenia
and delivered a speech at the In
ternational Conference “Overcome
Cancer with Smile” and conducted
a training for Armenian specialists.
He is an honored member of the
Armenian Association of Hematol
ogy and Oncology. At the initiative
and under the supervision of Prof.
Vaporchyan, YSMU and AAHO
joint training courses are currently
under development for Armenian
cardiothoracic surgeons, thanks to
which our young professionals will
be able to take 1 year training in the
largest cancer centers in the United
States.

INTERNATIONAL

FOR NEARLY 60 YEARS, YSMU HAS BEEN
PREPARING MEDICAL PROFESSIONALS FOR
FOREIGN COUNTRIES
eign countries. Today, there are al
most nine hundred Indian students.
More than 1,700 students from 26
countries are currently studying at
the Medical University. This year
for the first time YSMU has taken
students from Brunei.
Foreign students study in all fac
ulties. Indians are more commonly
accepted at General Medicine facul
ty, Iranians and Arabs at Dentistry
and Pharmacy faculties as well.
“Students choose a universi
ty that provides high quality, at a
more affordable price. Today qual
ity and price ratio is very import
ant, which is taken into account by
foreigners. It can be said that this
means that our university is quite
attractive for students from abroad,
YSMU has been hosting students
from abroad since 1957. The num
ber of students first from diaspora
and later students of foreign na
tionalities has increased gradually
over the years. A large number of
foreign students entered the Medi
cal University since 1987. Already
for almost 60 years, the medical
university prepares doctors for for

“said Yervand Sahakyan, associate
professor and YSMU Vice-Rector
on International Affairs.
The admission of foreign students
to YSMU is made by the RA Gov
ernment decision. Applicants arriv
ing from abroad are accepted on the
basis of the submitted documents
and knowledge check results.
YSMU is constantly trying to
keep in touch with all its alumni in
cluding foreign. There are also grad
uates who have stayed in Armenia
after graduating from the univer
sity, forming a family and starting
doctor’s career here.
In response to our question wheth
er there are differences between the
local and foreign student’s educa
tional programs, Yervand Sahakyan

replies: “The requirements which
the foreign students are to meet are
as strict as armenian students’, of
course, there are some differences,
but basically those requirements
are the same. Our university also
cares about the issues of foreign
students’ residence. We are working
to include them in the student life
of the University. They celebrate
their national holidays, which is not
only a display of respect for that
country, but also reinforces the in
tensification of Armenian and for
eign students relations.”
Foreigners are now almost ¼ of
university students. According to
Yervand Sahakyan, receiving med
ical education gradually becomes
more attractive for them, which is
the reason why the higher educa
tion institution should think about
expanding the geography of the
partner countries and increasing
the number of foreign students.
The newly established Career
Center of the University will help
to establish contacts with foreign
alumni of different years. 8,000
graduates of the University have
been successful in promoting pro
fessional healthcare in various cor
ners of the world. Today, YSMU is
working to bring together all our
graduates on one platform. We plan
to create a YSMU Alumni Club,
uniting the YSMU alumni associa
tions already operating in different
countries.

Yervand Sahakyan says that to
day the main direction of the uni
versity is internationalization. It
means active cooperation with var
ious medical universities around

the world, as well as participation
in major European educational ex
change programs.

INTERNATIONAL

UN SPECIAL REPORTER DÉNIUS POURAS
WAS IN YSMU
UN Special Reporter on the Right
of Everyone to Employment of the
Highest Standards for Mental and
Physical Health, Dainius Pouras,
delivered a lecture at Medical Uni
versity. He introduced future doc
tors to his past way, as well as spoke
about a number of health problems.
It is worth mentioning, that Dénius
Pouras (Lithuania) is a physician
with great experience in child and
public health policy. Mr. Pouras is
a professor at the Vilnius Universi
ty and the head of the Center for
Social Pediatrics of Children’s Psy
chiatry and teaches at the Facul
ty of Medicine at the Institute for
International Affairs and Political
Science and in the Faculty of Phi
losophy at the Vilnius University in

Lithuania. Mr. Pouras has assumed
his duties as a Special Reporter on
Health Law, August 1, 2014, for a

preliminary three-year term.

MEETING WITH INDIAN
AMBASSADOR IN ARMENIA
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassa
dor of India in RA Mr. Sanguan Yogeshwar, as a
tradition, visited YSMU at the beginning of the
academic year, where more than 900 Indian stu
dents are currently receiving medical education.
The Ambassador congratulated the Indian future
doctors on the start of the academic year, an
swered all the questions of the students, as well
as expressed readiness to respond quickly to all

the questions and suggestions. Let’s notice that for
the past three decades, Indian doctors have been
receiving medical education in YSMU. 2000 Indian
graduates of our university have been successfully
working in the prestigious health care organizations
around the world.

INTERNATIONAL

AMERICAN-ARMENIAN DOCTORS MET
WITH YSMU STUDENTS
Heratsi Hospital complex # 1 hosted a number of re
nowned American doctors, including orthopedic Vahan
Zepkinyan, vascular surgeon Simon Koshkaryan, ar
thritis specialist Arbin Nahapetyan and neurosurgeon
Mikayel Grigoryan. Specialists from abroad who have
a great contribution to the development of medical sci
ence and health care have met with YSMU senior stu
dents sharing their expertise and experience. Students
and clinical residents were listening to the stories of
doctors with great enthusiasm and curiosity who come
to Armenia each year with a special mission to provide
medical care to the residents of border areas. Endocar
dular neurosurgeon Michael Grigoryan, a member of
the team of doctors, has been working in the United
States for many years. He confesses that every time he
returns to his homeland he is happy to see the success of
his university. “My body is there, but my heart is here,”
said the doctor. In the course of the meeting, many of
the students sent their questions to Armenian-Ameri
can doctors who responded with great pleasure. After
the meeting the doctors shared with the impressions of

the day and their future plans with YSMU Rector Ar
men Muradyan. Issues related to the curricula and the
implementation of joint clinical researches were also dis
cussed with the HEI leader. The meeting with the Amer
ican-Armenian doctors was organized by the YSMU Ca
reer Center and the Armenian Educational Foundation.
Such meetings will be continual.

CLINICS

RUSSIAN ENTREPRENEURS HAVE
PRESENTED A UNIQUE EQUIPMENT
TO YEREVAN HOSPITAL
Several months ago Armenia’s
Russian entrepreneurs gifted one of
Armenian hospitals the first blood
glucose monitoring device. On Octo
ber 18, their “Hermes” club provid
ed Muratsan Hospital Complex with
24 glucose sensors which are needed
to obtain the results from blood sug
ar testing device. These sensors also
give information about the further
glucose levels development intent,
as mentioned RA Healthcare Min
istry Head pediatric endocrinologist
Yelena Aghajanova in her interview
with Sputnik Armenia’s correspon
dent. According to her, these devic
es are quite handy and easy to use.
Thanks to them there is no more
need to take finger prick blood tests
several times a day. The glucome

ter is fixed near a patient’s shoulder
part and fixes the sugar level every
minute. Then the sensor shows the
results. Besides, it compares the
results obtained at different times,
thus working out the possibility of
further development. The device is
actually really irreplaceable for peo
ple suffering from diabetes.
In his interview with Sputnik
Armenia’s correspondent, Andrei
Babko said: “ From time to time
“Hermes” realizes charity actions.
Starting from the day the club
formed, some membership fees were
established. So far, it turned out
that there was some capital . That’s
when we considered where to apply
the money and eventually we came
up with some ideas.” Approximate

ly 35 Russian organizations are in
“Hermes” club in Armenia. It was
formed in 2013 and is operating un
der Russian Embassy’s supervision.
The club governor is Ivan Volinkinextraordinary and plenipotentiary
Ambassador of Russian in Armenia.

CLINICS

THE NEWLY-OPENED UROLOGICAL CLINIC
HOSPITAL HAS BEEN REPLENISHED WITH
MODERN EQUIPMENT
The newly-opened urological cen
ter of Heratsi N1 hospital complex
of YSMU has been replenished with
modern equipment. Chief Doctor
of the University Hospital Aren
Bablumyan mentioned that the
equipment has a number of advan
tages. “Urinary disease is a multi
disciplinary disease that is based
on metabolic disorders. There are
regions where the frequency of the
disease is high and is endemic. The
Republic of Armenia is considered
an endemic zone for this disease,
“said the doctor of medical scienc
es, adding that Endoscopic Urologic
Surgeries will be made at the Uni
versity Hospital at affordable prices
and the population of Yerevan and
the provinces can now benefit from
this opportunity. According to him,
a few days ago, the hospital was re
plenished with the latest generation
of Siemens ultra-slim shock absorb
er. “The device is successfully being
used for long-range carbohydrates
and kidney stones. Distant crushing
is a non-invasive method of all avail
able methods for removal of stones.
One of the advantages of the device
is the fact that the minimum radi
ation exposure of the patient and
crew is interrupted mainly without
anesthesia, which also reduces the
time of the patient’s stay in the med
ical institution. “ Aren Bablumyan

said that recently N1 hospital com
plex has also been equipped with a
modern laser system that is used to
treat prostate gland hypertension.
The safety and high efficiency of
this device has been proven to be
world-wide practical and scientific.
“The Revolix system, which works
on a continuous wave of tulum la
ser, allows the surgical practitioner
to make bold and clear cuts in the
tissue. Patient hospitalization is
shorter in postoperative period, and
urinary catheters may be removed
the next day after surgery. Laser
technology enables patients with
cardiovascular disease to operate
without the control of blood glu
cose levels. One of the advantages
of the latter is that it can be safely
operated by artificial heart rhythm,

avoiding the rupture of the rhythm
“, - said the specialist. In the words
of Aren Bablumyan, although the
intracranial biopsy of the prostate is
considered a gold standard for pros
tate surgery, however, in all cases
of small and medium-sized prostate
glands, thulium laser is considered
to be the safest and the most ef
fective surgical method, increasing
the quality of life of patients and
eliminating complaints of urination.
With the aid of the device, the inner
part of the prostate gland and blad
der neoplasms are administered.
This method is currently considered
a “golden criterion” for the treat
ment of these diseases. Aren Bab
lumyan also informed that for the
first time in the republic, surgery is
planned to be performed using laser
technologies, providing the popula
tion with modern, safe and effective
medical care. Surgeries will be per
formed at the first hospital. YSMU
Vice-Rector on Clinical Affairs Ar
men Minasyan underlines that this
step is first of all aimed at providing
better quality medical care, without
violating the principle of accessibil
ity and security.

CLINICS

YSMU HOSPITAL WAS REPLENISHED WITH
THE REGION’S EXCLUSIVE ULTRAMODERN
ECHOCARDIOGRAPHY MACHINE
The hospital complex General and
Invasive Cardiological Clinic was
supplemented with General Elec
tric group’s Vivid E9 cardiograph
ical scanner, which was invented
specially for 4D observations. In
his interview with Armenpress, Ha
mayak Sisakyan, the head of the
clinic noted that with the help of
this innovative ultrasound device
they can afford an opportunity for
2D, 3D and 4D examinations. Like
wise, it lets evaluate heart func
tions, valve apparatus, the minor,
insignificant changes in heart mus
cle’s function, which was impossible
previously. According to Hamayak
Sisakyan, this new generation de
vice is not only handy, but also safe.
It provides abundant information to
detect heart diseases. What’s more,

the echocardiography machine is
quite affordable for the population
and depending on the service, the
price fluctuates between 15000 to
20000 AMD. Vivid E9 managed
to grab the attention of specialists
and students in the echocardiogra
phy sphere. More than a half of the
republic’s cardiologists retrain at
this exact hospital and in Thomas
Jefferson Ultrasound Educational
Centre. Therefore, by mastering the
usage of this device they improve
their skills and broaden their pro
fessional knowledge. The universi
ty hospital’s General and Invasive
Cardiological clinic is leading in the
region. On the whole, in the clinic
all new methods of diagnosing car
diovascular system are applied.

THE SUCCESS OF THE ARMENIAN DOCTOR
ON THE INTERNATIONAL LEVEL
The lecturer of Children’s Ophthalmology Chair
of Yerevan State Medical University, as well as the
ophthalmologist at YSMU “Heratsi” No. 1 hospi
tal complex Tamara Gevorgian took the first place
during the annual Ophthalmology Seminar in Salz
burg, Austria. She notes that the seminar had partic
ipants from 37 countries, such as Poland, the Czech
Republic, Italy, Kazakhstan,Italy and Kyrgyzstan.
“All the participants presented interesting cases
from their ophthalmic career. I as well presented
some of cases from my career and took the first
place. Those were rare cases that regarded children’s
retinopathy. In Salzburg I presented 4 cases, which
were considered to be exceptional”– discloses Ta
mara Gevorgian.
As a result our compatriot was awarded 3 certif
icates. The sphere of ophthalmology in Armenia, ac
cording to the physician, is quite developed.
“As of today, we have modern equipment. I think

that high quality medical treatment does not require
going abroad. Here in Armenia, we have both smart
physicians and high quality equipment.”-asserted the
ophthalmologist.

SOCIETY
The Armenian professor’s advice to young doctors

NEVER BE DISCOURAGED!
- How would you assess
the situation in Armenia
with regard to the field of
osteoporosis in general?
- When I first came to Ar
menia ten years ago, there
was very little interest,
and there was very little
knowledge about osteopo
rosis. The doctors thought
that this was something
that happens when you
got old. We had only one
machine to measure bone
density in the country.
That was the situation ten
years ago. Now, ten years later, we
have about ten of these instruments.
These are machines that allow us to
safely measure how much calcium
is in patient’s skeleton. And through
this information we can determine
whether that patient has osteoporo
sis. So, I have to say that many of the
doctors in Armenia today are much
more knowledgeable about osteopo
rosis than they were ten years ago.
There is an awareness that this is an
important disease in this country as
it is all over the world. Armenia is no
different in this regard than any other
country. I think we have a lot more
to do. One area that Armenia would
be good to develop is a research in
frastructure, doing research on issues
related to osteoporosis here in Arme
nia, and that research structure can
establish Armenia as a country that
is contributing new knowledge to this
field. And that is one of my goals – to
have research projects, hopefully in
association with Yerevan State Med
ical University.
-The profession of a doctor is very
difficult, it requires great efforts, a
lot of time. Please, share your for
mula of success.
- I have been a doctor for many
years. I went to Medical school at Co
lumbia University. And my career has
developed not in a way I thought. I
was going to be just a regular doctor.
But I was inspired by a teacher who

gave me enthusiasm about research
and the idea that I could do research,
I could teach, I could advance knowl
edge and, at the same time, take care
of patients. So, my career has been a
mixture of what I jut said. I do a lot of
teaching, I do a lot of research. I have
also had a career of leadership. I ran
our Division of endocrinology at Co
lumbia University for 29 years. When
I built my division, we had only 2-3
people. Now our division has 45 doc
tors. Today my division is one of the
top divisions in the United States.
-How do you manage to combine
your career, your professional life
with personal life?
- My personal and professional life
is very hard to separate. My wife is
also a physician. And she understands
what I am doing. It’s very important
when your spouse understands what
you’re doing. I do a lot of work at
night, I do a lot of travelling. My wife
supports what I do. By the way, she
has come to Armenia many times.
She happens not to be an Armenian,
but that’s okay(he smiles). She is an
American but she knows more about
Armenia than, I think, I do. She loves
the country. Appreciation and under
standing what your spouse is doing is
the secret to a successful personal life
and a successful professional life.
-Professor, what is your advice to
future doctors?
- My advice to young doctors is
– first of all, do not worry on what

people say about our field.
By being a doctor, you have
an opportunity to do many
things – to go into practice,
to research, to teach. Don’t
be discouraged because it’ s
a very-very fulfilling field.
The other thing I tell
young doctors is that you
always want to have a role
model, some of who is older
than you, with more expe
rience. And you can say:
“I wanna be like that per
son”. So, it’s a message of
optimism, hope, inspiration.
And never mind the hard work. Hard
work is never hard if you enjoy what
you’re doing!
-Do you have a favorite place in
Armenia?
- My center of Armenia is Yere
van. This is my meeting place, this is
where I feel very comfortable. So, I
feel like this is my home. When the
plane landed in Armenia in 2007, I re
alized that this is home. It’ s a feeling
that I will never have. My mother and
father have both come to the Unites
States from Marash, Western Arme
nia. My father came to the United
States in 1922. That was 7 years after
the Genocide. So, some of our fami
ly escaped. We are very proud of our
roots.
-What is your favorite Armenian
dish?
- I don’t eat meat. In this country
there is a lot of meat. I grew up in eat
ing meat, but 20 years ago I stopped.
Nevertheless, the fish here in Arme
nia is really good.
“Plav” is my favorite dish. It’s a
very special dish. But I have never
seen such kind of “plav” in this coun
try. Rice “plav” is one of my favorite
dishes. The other thing that’s fabulous
about Armenia – there is no place in
the world that has better cucumbers,
tomatoes and cheese.
Author – TATEVIK GHAZARYAN
Photo – by KAREN SEROBYAN

SOCIETY
THE EXPERIENCED LIBRARIAN KNOWS THE PLACE AND
VALUE OF EACH BOOK OUT OF HALF A MILLION UNITS OF BOOKS.

THERE ARE EXACTLY THAT MANY BOOKS IN THE
87-YEAR-OLD LIBRARY OF FUTURE DOCTORS
Armine Harutyunyan has been working at YSMU li
brary since 1974. He graduated from the university and
came to work at the Medical University. She has always
been into this strong bond with the books. She knows the
story of each book. The library, established in the 1930s,
was heavily damaged by the flood in 1946. 13.000 out of
67,000 books were saved. There is a unique photo kept
in the library museum speaking about it. “They tell that
many people were trying to save lives but the founder
of the Medical University library, long-time leader Yeva
Miskaryan was saving the books from the water,” says
Mrs. Armine. After the flood, the library was located in
Teryan Street.
In the spring of 1974 the library moved to the labora
tory building with relatively good conditions. During the
relocation, I - II –year students’ help was great, many of
whom later became prominent doctors - Mushegh Miri
janyan, Arthur Shukuryan and others. Educational and
scientific literature was separated in the new building.
The new school year approached, and the library was not
ready yet. In order not to break the teaching process, that
very year the literature was given to the students from
the windows of the building in Heratsi Street, “recalls
Mrs. Armine.։
Armine Harutyunyan has been heading the medical li
brary since 2001. During those years YSMU Rector was
Vilen Hakobyan. By his instruction, the library renova
tions begin.
And at the end of the eighties, when the Medical Uni
versity no longer received any literature from Moscow,
the chairs started publishing books by rector Vilen Ha
kobyan’s instruction. At the same time, Mrs. Armine
searched and found all the new medical publications that
was needed for future doctors. The library has 529. 200

units of literature. In the catalog of Armenia, which in
cludes thirteen major libraries, YSMU Library is also in
cluded. Currently, medical literature inventory is being
realized also the library book database is being created
which makes the search of the books so much easier.
The reading hall is attended by five hundred to three
hundred students each day. According to Armine Ha
rutyunyan, the university needs another reading room.
The university has the necessary literature, the library
is regularly replenished with new literature, and foreign
students donate books to the university library before
leaving Armenia.
And there are exceptional publications in the library
museum. Along with the first medical textbooks, profes
sional literature, Hrachya Acharyan’s manuscript dictio
nary of 1927 is carefully preserved. Armine Harutyunyan
wants students to be more concerned about books. Not to
harm the book as it is for teaching generations of future
doctors.

INDIAN STUDENTS WON’T GET ABSENCES
The festival of lights in India is
usually celebrated at the end of
October or at the beginning of No
vember. This year it’s on October
19th. Regarding the event, YSMU
has officially freed Indian students
from classes . Shankari and Jananey
are from Chennai, India. On Diwa
li’s eve, the future doctors appeared
in YSMU in national costumes.
They weren’t left without attention
from both Armenian and foreign

students. “Diwali” means “rows of
lighted lamps.” The name of the
festival itself hints the way it’s cel
ebrated. So, people light and deco
rate their houses with lamps, flow
ers, candles and electrical coloured
lamps.the festival symbolizes the
victory of light over darkness. Like
other Indian feasts, Diwali has a
legend behind it. As it is commonly
said, Happy Diwali, dear students!

FOR YOU FRESHMAN

CAN’T FIND THE
NEEDED BUILDING?
HERE’S A COMPACT MAP...

CENTRAL
BUILDING

The utmost difficulties on the first days for
first year students is to find their departments,
that’s why we have included in here a guide to the
departments of YSMU. We are sure that getting
aquainted with the building you’ll find the needed
department easily. These guide is a necessary part
for the first year students. Further you will be in
formed about other departments.

LABORATORY
BUILDING
The department of
Physical Culture and Health

ADMINISTRATIVE
BUILDING

The departments of Latin and
Foreign Languages, Russian Language, General and Bioorganic Chemistry,
Pharmaceutical Chemistry, Normal
Physiology, Medical and Biological
Physics, Medical Biology and Genetics

ANATOMICUM

The department of Social Sciences,
Armenian Language and Medical Terminology, the Course of Medical History

The department of Normal Anatomy

FOR YOU FRESHMAN

BE INFORMED ABOUT YOUR
RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
YOU HAVE THE RIGHT... AND YOU OUGHT TO

· To elect and be elected in the faculty councils of the
University.
· To take part in the most important issues of the University concerning the students
·To use the library, educational, scientific, sport sections of the University free of charge.
· To take part in the student scientific work.
· To determine the list of the subjects according to the
specialization in the frames of the curriculum by the
knowing of the dean's office.
· To attend any classes organized in the University,
raise the questions to change the lecturers who don't
give high-quality academic lectures.
· To master the theoretical part of the chosen spe-

cialty thoroughly, practical skills and the innovative
methods of research.
· To attend the lectures and practical lessons by all
means.
· To perform all the tasks in time according to the
syllabus.
· Always do one's best for raising the overall level ,
physical and moral perfection.
· To obey the rules of the inner disciplinary regulations of the University.
· To use the equipment of the university properly, to
save material resources and to take care of the property of the University.

THE EDUCATIONAL DISCIPLINE
IN THE UNIVERSITY
The educational process in the University is organized by the timetable according to the syllabus. The
educational timetable is formed for a semester and is
posted not later than 10 days before the start of each
semester. Before each class(during the breaks) in all
the classes, laboratories and cabinets the assistants
and postgraduates prepare the educational devices.
For doing the educational practical classes each year
students are divided into groups.
Out of each group an organizer of the group is appointed by the order of the Dean.
The organizer of the group is directly exposed to the

Faculty Dean and realizes all the instructions and orders of the latter.
Having and excused absences the student ought to
inform the Faculty Dean not later than the next day
and right on the coming day give the corresponding
reasoning for not being present at the lessons. In
case of illness the student gives a reference from the
corresponding medical institution.
The students must stand when the lecturer enters the
classroom.
The students must take care of the property of the
University.

AWARDS

PENALTIES

For being a high-achiever and for actively taking part
in social life the following awards are given.
1. giving thanks
2. nominal scholarship
3. awarding

In case of the violation of the inner disciplinary regulations the following penalties are carried out.
1. warning
2. rebuke
3. strong rebuke
4. expulsion

FOR YOU FRESHMAN

EDUCATIONAL PROCESS

Yerevan State Medical University realizes ongoing
and integrated educational program besides the Faculties of Public Health and Pharmacy. The faculty
of Pharmacy realizes two-level system of education
Bachelor's and Master's study.
Bachelor's education duration is 4 years.
In the faculties of General Medicine and Military Medicine the educational process is 6 years and in the
faculty of Stomatology it is 5 years.
After the basic education graduates continue their
education in clinical ordinatura or the Masters of
Public Health.
The duration of the Clinical ordinatura is fixed by the
chosen specialization.

EXAMS, TESTS
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PRESENT, ABSENT, BEING LATE

The students must be in time for the lessons. On
being late he/she must get an absent.. During the lessons the students is allowed to leave the classroom
only by the permission of the lecturer.The absence
of the student is considered an excused one if the
corresponding documents are presented.
The students attend lessons in medical uniform.

For getting the check-ups the student must take part
in the lectures and in practical lessons(seminars, laboratory works): Not covering the 15 % of the subject
attendances the students doesn’t cover the program
and thus is deprived of the right to pass the checkups and exams and is removed from the university.

ALL THE WORKERS AND STUDENTS OF THE
UNIVERSITY MUST FOLLOW THE SAFETY RULES
The students and workers of the
University must use the equipment
, the goods of the university properly and must cover the costs of
the damage caused by them.
The security staff has the right
to demand from the workers and

students to keep the rules of safety , if needed to check the student
cards or documents that state their
identity.
The workers must obey all the
rules of the safety and after the
working day or being out of the

office , they must switch off all
the lights, electarical equipment
, close the windows and lock, be
aware of the rules of safety of the
University.
On days off the entrance to the
university is banned.

FOR YOU FRESHMAN

REGULATIONS FOR ORGANISING AND
FOR TAKING THE EXAMS AND CHECK-UPS
THE ORGANIZATION AND PASSING PROCESS OF CHECK-UPS AND EXAMS
Be aware of the regulations of check-ups and exams , for not saying you weren’t aware of them later.
By the end of each semester, according to YSMU
rector’s order, the clear deadlines for both semester
examinations , check-ups anf 2 reexamination sessions are announced.
. The exams and check-ups of the subjects are organized at the end of each studies or the nexd day
and the 2 reexamination sessions are organized by
the deadline of the Rector,

. Students studying by the programe of Ongoing
and Integrated Education and pass the exams by
computer testing by 10 point assessment system.
. The exams of the main subjects in the Bachelor's
and Master's are organized according to the "Oral
exam check system".
. The left -side check-up is put in the case of satisfacorty mark recieved by the quizes during he semester. The students not passed th check-ups are
allowed to pass only in the reaxmination session.

THE REGULATIONS FOR
THE LIBRARY AND READING HALL USE
Dear students, don’t forget that
it’s not only you who comes to this
library and uses the books, they
must pass on to other students too,
so try not to damage the books ,
lose or tear them, otherwise you’ll
have to compensate.
The textbooks are given according to the syllabus up to the end
of the subject studies. In case of
book loss or damage, you have
to return back the same book or a
book corresponding to it that the
library needs.

You can also use the
reading hall , where you
can order additional literature besides the textbooks and other materials.
The service in the reading hall is held by means
of the student cards.You
are not allowed to take
out the textbooks.
Don’t forget that in the
reading hall you ought to
· Keep silence
· Switch off the cell phones

· Don’t hold discussions
· Also remember
· The reading hall is not a dating
area

IT IS NOT ALLOWED TO SMOKE IN YSMU

Be informed: You are not allowed
to smoke in the area of the university except for the smoking areas.
It is banned to have alcohol in the
university except for the meetings
organized by the University staff.
It’s a rude violation being under alcohol or drug influence in the uni-

versity area.
The cases of violation of the rules
mentioned above and also any
other activity that is restricted must
be prevented by the corresponding sections and the violators must
be inflicted a penalty.
In case violation of the regu-

HOSTEL

lations of the university and the
duties and responsibilities stated
by the inner discipline rules, remarks,rebukes,or removal from
the university can be carried out
for the workers, and students of
the University.

If needed the University gives rooms in the hostel. from the University the fee for living is not given back
The regulaions for living in the hostel are defined ac- except if the educational process is stopped in case
cording to the agreement.In the case of dissolving of health issues.
the agreement by the student or for being expelled

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)
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