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Այս համարում
Գիտություն

Ամփոփվեցին «Գիտության շաբաթ-2018» միջոցառման արդյունքները
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Գիտական խորհրդին նեկայացվեց հետբուհական և շարունակական
կրթության 2017-18 ուս. տարվա հաշվետվությունը

10

Կայացավ Ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի գիտական ակումբի առաջին հանդիպումը
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Այսօր աշխարհում ալցհեյմերի հիվանդությամբ ավելի քան
50 միլիոն մարդ կա. ԵՊԲՀ-ում միջազգային համաժողով անցկացվեց
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Կրթություն
Տեղի ունեցավ դեկանների ընտրության մրցույթ
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Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության
ամբիոնը ներկայացրեց կատարած աշխատանքները
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Բժիշկ-գիտնական Վլադիսլավ Յակովենկոն դասախոսեց բժիշկների եվ սովորողների համար
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Դասախոսություն՝ նվիրված սեռական դաստիարակության խնդիրներին
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Դեղագետները գործնական պարապմունքները կանցկացնեն վերանորոգված
ու ժամանակակից սարքավորում
ն երով հագեցված լաբորատորիաներում
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ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց միոֆունկցիոնալ թերապիային նվիրված երկօրյա վեհաժողովը
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Պլաստիկ վիրաբույժները քննարկեցին ոլորտին վերաբերող խնդիրներ
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Մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ստեղծման 30-ամյակին
նվիրված գիտագործնական կոնֆերանս
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Համագործակցություն
Համագործակցություն բոլոր ուղղություններով
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«Մուրացան» հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի
բժիշկ-գիտնականներն արժանացել են ՀՀ ԱՆ պատվոգրերի
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Համերգ ՝ «Մուրացան»-ում բուժում ստացող փոքրիկների համար
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Ուսում
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Իրադարձություն
Տեղագրական անատոմիայի եվ օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնում
բացվեց Քրիստափոր Պետրոսյանի կիսանդրին
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Ուրոլոգները հանդիսավոր պայմաններում ստացան ավարտական դիպլոմ
ն երը
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Հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս Արմենուհի Սիսյանն արժանացել է Բրյուսելի
գրողների միջազգային ասոցիացիայի 2018թ. գրական մրցանակի
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«Հնդկական մշակութային երեկո - 2018». համերգային ծրագիր՝
հնդկական պարերով, երգերով և խոհանոցով
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«Վերնատուն» երգչախումբը մասնակցեց
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Տեղի ունեցավ ոսկրածուծի դոնորների
հավաքագրման ակցիա
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ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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մոտ 600 մասնակից: Ուսանողական գիտական օրվա
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ներկայացրած թեզիսները կտպագրվեն ԵՊԲՀ «Նոր հայ
կական բժշկական հանդես» գիտական պարբերականում:
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Օր երկրորդ

«Գիտության շաբաթ-2018»-ի 2-րդ օրը նվիրված
էր գիտական դիվանագիտությանը, գիտական հա
մագործակցություններ ձեռք բերելու հմտություն
ներին, դրանց կարևորությանը և այն նրբություն
ներին, որոնք կօգնեն երիտասարդներին դեռևս
ուանողական տարիներից սկսել ձևավորել ամուր
նեթվորքինգ: Խոսվեց նաև LinkedIn և ResearchGate
մասնագիտական և գիտական շփման հարթակնե
րի մասին, ինչպես նաև երիտասարդները ստացան
խորհուրդներ՝ ինչպես մշտապես տեղեկացված լինել
միջազգային գիտաժողով
ն երից, գիտական դպրոց
ներից և դրամաշնորհներից, ինչպես ծախսելով փոքր
գումար՝ մասնակցել միջազգային կարևոր գիտաժո
ղով
ն երի, որոնք նեթվորքինգ ստեղծելու լավագույն
հարթակներից են: «Համագործակցությունը որպես
գիտական հաջողության բանալի» երիտասարդա
կան գիտական դպրոցին մասնակցեցին մոտ 90
երիտասարդներ, ովքեր նախապես բաժանվել էին
թիմերի, իսկ վերջում ստացան հանձնարարություն
ներ ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնա
կանում կիրառելու և երկու շաբաթ ժամանակ՝ դրանք
կյանքի կոչելու համար:

Գիտություն

«Տեսությունից՝ գործնական նեյրոգիտության
մեջ» 3-րդ գիտական դպրոց
3- 5-րդ օրերը նվիրվեցին «Տեսությունից ՝ գործնական
նեյրոգիտության մեջ» 3-րդ գիտական դպրոցին, որը
սկսվեց ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիայի ղեկա
վար, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի «Արմատներից
աստղեր» տեսլականային դասախոսությամբ: Երեք օրե
րի ընթացքում ուսանողները լսեցին մի շարք տեսական
դասախոսություններ նեյրոգիտության ուսում
ն ասիրման
մեջ կիրառվող ժամանակակից մեթոդների մասին, որոնց
մեջ պետք է ընդգ
ծել speckle imaging-ը, երկ
ֆո
տո
նա
յին
միկրոսկոպիան, որոնք Հայաստանում առաջին անգամ
են ներդրվում:
Դասախոսություններից հետո մասնակիցները հնա
րավորություն ստացան գործնականում կիրառել ձեռք
բերված տեսական գիտելիքները տարբեր լաբորատո
րիաներում: ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիայում
ուսում
ն ասիրեցին վեստերնբլոտինգ և ծանոթացան բջիջ
ների կուլտիվացման սարքերին, ANEL գիտահետազոտա
կան լաբորատորիայում ուսում
ն ասիրեցին մուլտիսայտա
յին էլեկտրոֆիզիոլագիական գրանցում
ն երի տեխնիկան,
իսկ «Քենդլ» գիտահետազոտական կենտրոնում ծանո
թացան speckle imaging-ին և երկֆոտոնային մանրադի
տակին։  
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Հաշվետու

ելույթներ

4-րդ և 5-րդ օրերին ընթանում էին ԵՊԲՀ հետազո
տական խմբերի հաշվետու ելույթները, որոնց ընթաց
քում մոտ 20 հետազոտական խմբեր ներկայացրին
իրենց հաշվետվություններն ու ձեռքբերում
ն երը:

Ձեռքբերում
ն եր նեյրոգիտության ոլորտում
Գիտության շաբաթն ամփոփվեց գիտակորդինացիոն
խորհրդի նիստում, որի ընթացքում ԵՊԲՀ գիտության
գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանը ներկա
յացրեց «ԵՊԲՀ գիտության առաջնահերթությունները.
Նեյրոգիտության ներկան և զարգացման հեռանկարները
2018/2028թթ.» զեկույցը, որտեղ մանրամասն անդրադար
ձավ վերջին 4 տարիների ընթացքում ԵՊԲՀ-ում նեյրոգի
տության ոլորտում ձեռքբերում
ն երին, մասնավորապես,
բարձր ազդեցության գործոն ունեցող ամսագրերում
տպագրված հոդվածներին, նորաստեղծ նեյրոգիտության
լաբորատորիային և ձեռք բերված սարքավորում
ն երին,
ձևավորված հետազոտական խմբերի աշխատանքին և
առաջիկայում պլանավորվող քայլերին:
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Ուղեղի հետազոտության գերազանցության
կենտրոնի ստեղծումը՝ հիմ
ն ական նպատակ
Իսկ ամենավերջում ակնառու դարձավ հիմ
ն ական
նպատակը՝ Ուղեղի հետազոտության գերազանցության
կենտրոնի ստեղծումը, որը երաշխավորվեց գիտակորդի
նացիոն խորհրդի կողմից:

 ԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ՆԵԿԱՅԱՑՎԵՑ
Գ
ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2017-18 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գիտական խորհրդի նոյեմբերի 28-ի նիստի օրակար
գի առաջին հարցը «Հետբուհական և շարունակական
կրթության 2017-18 ուսում
ն ական տարվա հաշվետ
վության» զեկուցումն էր:
Հետբուհական և շարունական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը սկզբում ներկա
յացրեց գիտական խորհրդի հանձնարարականնե
րը, որոնց ուղղությամբ տարվել են աշխատանքներ:
Ներկայացնելով այս ուսում
ն ական տարվա ընդունե
լության արդյունքները՝ պրոռեկտորն ասաց, որ ընթա
ցիկ տարում կլինիկական օրդինատուրա՝ բուժական
մասնագիտություններով ընդունվել է 609, ստոմատո
լոգիական մասնագիտություններով 193, դեղագիտա
կանով՝ 7, և ռազմական մասնագիտություններով՝ 27
կլինիկական օրդինատոր:
«Այս տարի ստոմատոլոգիական մասնագիտութ
յուններով կլինիկական օրդինատուրա ընդունվող
ների թիվն ավելի մեծ է, ինչը պայմանավորված է
ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության
կենտրոնի ներդրմամբ, ուսում
ն ական գործընթացի
բարելավման համար անհրաժեշտ նյութերի ապա
հովմամբ, թիրախային դասախոսությունների կազ
մակերպմամբ և կրթության որակի բարձրացմանն
ուղղված այլ աշխատանքներով»,- ընդգծեց նա:
Գառնիկ Ավետիսյանը նշեց, որ ավագ բուժաշխա
տողների լրացուցիչ մասնագիտացում անցել է 83,
իսկ կատարելագործման դասընթացներ՝ 1242 բժիշկ,
բուժքույրական անձնակազմից՝ 95 բուժքույր անցել է
լրացուցիչ մասնագիտացում, 1684-ն անցել է կատա
րելագործում
ն եր:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ անհրա
ժեշտ է կրթական որակին առնչվող հարցերի վերա
բերյալ լայնածավալ ու առարկայական քննարկումը
պահել ուշադրության կենտրոնում: Հետբուհական և
շարունական կրթության գծով պրոռեկտորը զեկույցի
ավարտին ծանոթացրեց 2018 -ի ֆինանսական տարե
կան հաշվետվությանը:
Նախապես հաստատված ժամանակացույցի հա
մաձայն՝ կրթության որակի գնահատման և ապա
հովման կենտրոնի ղեկավար Արամ Հայրապետյանը
գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց կր
թության որակի գնահատման և ապահովման կենտ
րոնի կանոնադրությունը, որն իր մեջ ներառում է
կենտրոնի գործունեության նպատակը, քաղաքակա
նությունը, կենտրոնի հաշվետվողականությունը և այլն:
Գիտական խորհուրդը հաստատեց կրթության որակի
գնահատման և ապահովման կենտրոնի կանոնադ
րությունը:
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ԿԱՅԱՑԱՎ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ
ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
IMOON-ի ակումբի առաջին հանդիպման ընթացքում
ակումբի մենթոր, ԵՊԲՀ ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի
ամբիոնի ասպիրանտ Մարիամ Մովսիսյանը ներկայացրեց
գիտական ակումբի նպատակն ու պլանավորվող նախագ
ծերը: Ակումբը փորձելու է միավորել իմունոլոգիայի չբացա
հայտված աշխարհով հետաքրքրվածներին և իրականաց
նել hետազոտական, առողջապահական ծրագրեր:
Հանդիպմանն ակումբի կորդինատոր, ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանողուհի
Նաթելլա Ղարիբյանը մասնակիցներին բաժանեց հատուկ
հարցաթերթ, որը հնարավորություն տվեց ուսանողներին ՝
ըստ իրենց բնավորության գծերի և նախասիրությունների,
ընտրել ակումբի ուղղություններից որևէ մեկը:
Այնուհետև ուռուցքաբանության ամբիոնի օրդինա
տոր Լուսինե Հովհաննիսյանը, ուսանողներ Աննա
Վարդանյանը և Նաթելլա Ղարիբյանը ներկայացրին
2018թ. Նոբելյան մրցանակի արժանացած և ուռուցքա
բանության մեջ հեղաշրջում իրականացրած իմունոթերա
պիային նվիրված զեկույցներ՝ փորձելով միավորել տեսա
կան իմունոլոգիան և ուռուցքաբանության կլինիկական
ասպեկտները:
Ակումբի աշխատանքներին միանալու համար կարող եք
դիմել ՈւԽ ուսանողական գիտական ընկերություն կամ
ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի ամբիոն:

ԴԵԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՄՐՑՈՒՅԹ
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի նոյեմբերի 28-ի արտահերթ
նիստում անցկացվեց դեղագիտական, ինչպես նաև օտա
րերկրացիների ուսուցման ֆակուլտետների դեկանների
ընտրության մրցույթ:
Դեղագիտական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը զբա
ղեցնելու համար դիմել էր ֆակուլտետի դեկանի պաշ
տոնակատար, դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
Բագրատ Ենոքյանը, իսկ օտարերկրացիների ուսուցման
դեկանի պաշտոնի համար՝ ֆակուլտետի դեկանի պար
տականությունները կատարող, սրտաբանության ամբիո
նի դոցենտ Աննա Սարգսյանը:
Փակ գաղտնի քվեարկությամբ Բագրատ Ենոքյանն
ընտրվեց դեղագիտական ֆակուլտետի դեկանի պաշտո
նում: Օտարերկրացիների ուսուցման ֆակուլտետի դեկա
նի պաշտոնի համար դիմած թեկնածուն չհավաքեց անհ
րաժեշտ ձայների քանակը:
Դեկանների թափուր պաշտոնների մրցույթն անցկաց
վում է «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիմ
ն ադրամի սահմանված
կանոնակարգով: Գիտական խորհրդի նոյեմբերի 7-ի նիս
տում անցկացվել էր ընդհանուր բժշկության և Սստոմա
տոլոգիական ֆակուլտետների դեկանների մրցույթ:
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՑ ԿԱՏԱՐԱԾ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ԵՊԲՀ-ի վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և
դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի ուսում
ն ա
կան և գիտական աշխատանքների վերաբերյալ ամ
բիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ Հակոբյանը
նոյեմբերի 30-ին դասախոսներին և ուսանողներին
ներկայացրեց 2017-18թթ. ուսում
ն ական տարվա հաշ
վետվությունը: Ամբիոնի վարիչն անդրադարձավ
կատարված աշխատանքներին, մասնավորապես
կարևորելով ուսում
ն ական աշխատանքները՝ ուսու
մանական գրականության հրատարակումը, ուսում
նական ծրագրերի կազմումը:
Գագիկ Հակոբյանը նշեց, որ իր խմբագրությամբ
լույս է տեսել «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա և
դիմածնոտային վիրաբուժություն» ուսում
ն ական
ձեռնարկը, որը կարևոր նշանակություն կունենա
կրթական գործընթացի կազմակերպման գործում:
Նա անդրադարձավ նաև ստոմատոլոգիական
կրթության գերազանցության կենտրոնի բացմանը՝
նշելով, որ այն կնպաստի միջազգային չափանիշ
ներին համապատասխան մրցունակ մասնագետ
ներ պատրաստել ստոմատոլոգիայի բնագավառում:
«Այս տարի տպագրվել է 3 հոդված, օտարերկրյա
այլ հրապարակում
ն երում ունեցել ենք 7 և ՀՀ ԲՈՀ-ի
կողմից հաստատված պարբերականներում ՝ 12 հոդ
ված»,- ընդգծեց ամբիոնի վարիչը՝ այս տարվա ըն
թացքում 22 հոդվածի տպագրումը համարելով կար
ևոր ձեռքբերում: Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի
և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի ուսում
նական և գիտական աշխատանքների վերաբերյալ
այս ուսում
ն ական տարվա հաշվետվությունից հետո
դիմածնոտային վիրաբույժ Լուսինե Ալեքսանյանն
ամբիոնական նիստին ներկայացրեց «Միջծնոտային
սևեռման նոր մեթոդ՝ ստորին ծնոտի կոտրվածքների
ժամանակ» ատենախոսության պլան անոտացիան,
որը հաստատվեց ամբիոնական նիստով: Դրան հա
ջորդեց կլինիկական օրդինատոր Գրիգոր Գրիգոր
յանի՝ «Ճակատային ծոցի օստեոմայի հեռացումից
հետո հետվիրահատական դեֆեկտի փակման եղա
նակ՝ քսենոգեն ներծծվող թաղանթով (կլինիկական
դեպք)» զեկույցի ներկայացումը:

ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆ
ՎԼԱԴԻՍԼԱՎ ՅԱԿՈՎԵՆԿՈՆ 
ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ
ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Բժիշկների և սովորողների համար դեկտեմբերի 8-ին 6-րդ
լսարանում կայացավ Ուկրաինայից ժամանած անվանի բժիշկգիտնական Վլադիսլավ Յակովենկոյի դասախոսությունը,
որը նախատեսված էր, մասնավորապես, գաստրոէնտերո
լոգների, էնդոսկոպիստների, վիրաբույժների համար, սակայն
մասնակցեցին տարբեր նեղ մասնագիտացում ունեցողներ։
Վլադիսլավ Յակովենկոն բժշկական գիտությունների թեկնա
ծու է, Կիևի «Օբերիգ» ունիվերսալ կլինիկայի էնդոսկոպիայի
ու նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության բաժանմունքի վա
րիչ, կանխարգելիչ և կլինիկական բժշկության գիտագործնա
կան կենտրոնի նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության բաժ
նի ավագ գիտաշխատող, Ա. Ա. Բոգոմոլցի անվան ազգային
բժշկական համալսարանի վիրաբուժության, անեսթեզիոլո
գիայի եւ ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, «Therapia. Український медичний вісник» ամսագրի խմբագրական
խորհրդի անդամ, ավելի քան 200 գիտական աշխատության և
43 արտոնագրի հեղինակ:
Արտերկրից ժամանած մասնագետը նաև աղեստամոքսա
յին տրակտի էնդոսկոպիայի եվրոպական ասոցիացիայի,  էն
դոսկոպիայի համաշխարհային կազմակերպության, Ուկրաի
նայի պրոկտոլոգների, Ուկրաինայի բժիշկ-էնդոսկոպիստների
ասոցիացիաների անդամ է, միջազգային կլինիկական փոր
ձարկում
ն երի մասնակից, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում,
Ճապոնիայում, Իսպանիայում, Ուկրաինայում, Բելառուսում,
Վրաստանում, Ռուսաստանում ունի միջազգային համաժո
ղով
ն երի, գիտաժողով
ն երի, վարպետության դասերի անց
կացման փորձ:
Նշենք, որ մասնագետը երկօրյա այցի
ընթացքում Միքայելյան վիրաբուժութ
յան ինստիտուտում հայ գործընկերնե
րի հետ կատարեց նաև էնդոսկոպիկ
վիրահատություններ։
Ինստիտուտի Էնդոսկոպիկ ծառա
յության բժիշկները տպավորված էին
արտերկրից
ժամանած
մասնագե
տի իրականացրած աշխատանքից։
Վլադիսլավ Յակովենկոն կատարեց
ստամոքսաղիքային տրակտի գոյա
ցությունների հեռացում ՝ էնդոսկոպիկ
սուբմուկոզ դիսսեկցիայի եղանակով։
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԵՌԱԿԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ
Կ այացավ սեռական դաստիարակության խնդիրներին
նվիրված «Սեռակրթության այբուբենը» թեմայով հանրա
մատչելի դասախոսություն, որն արդեն 7-րդ անգամ անց
կացրեց բժիշկ-սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը:
Վրեժ Շահրամանյանի խոսքով՝ սեռական առողջությու
նը մարդու առողջության անբաժանելի մասն է, որը խիստ
կարևոր և ուշադրության արժանի է: «Լավ սեռական
առողջություն ունենալու համար անձը նաև պետք է
սեռակրթված լինի»,- ասաց բժիշկ-սեքսապաթո
լոգը՝ ավելացնելով, որ սեռակրթությունը բժշկական
ու հոգեբանական միջոցառում
ն երի համակարգ է,
որը նպատակաուղղված է դեռահասների, երիտա
սարդների, ծնողների շրջանում սեռական կյանքի
նկատմամբ խելամիտ վերաբերմունքի ձևավորմա
նը:
Դասախոսության հեղինակը ներկայացրեց սեռա
կան դաստիարակության այն սխալները, որոնք տա
րածված են մեր հասարակության շրջանում: Վրեժ
Շահրամանյանի խոսքով՝ պետք է սկսել սկզբից՝
ժամանակին ու ճիշտ պատասխանել երեխաներին
հուզող հարցերին, քանի որ դրանք անչափահասնե
րը հաճախ ստանում են ոչ հավաստի աղբյուրներից,
օրինակ՝ համացանցից, որտեղ նման տեղեկատ
վության աղբյուրները հիմ
նականում հայտնի չեն:
«Սեռակրթության
այ
բուբենը» թեմայով դա
սախոսության ավարտին
անցկացվեց
հարցուպա
տասխան:

 ԵՂԱԳԵՏՆԵՐԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Դ
ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱԳԵՑՎԱԾ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողներն այ
սուհետև գործնական պարապունքները կանցկացնեն
վերանորոգված ու հարմարավետ լսարաններում ու լաբո
րատորիաներում, որոնք վերազինվել են «Լաննեթթ քոմ
փանի» ընկերության կողմից նվիրաբերված գերժամա
նակակից սարքերով ու լաբորատոր կահույքով:
Հայաստանում «Լաննեթթ քոմփանի» ամերիկյան ըն
կերության երկու՝ ֆարմակոկինետիկ հետազոտություն
ներով զբաղվող ու դեղերի կայունությունը որոշող լա
բորատորիաների միավորման արդյունքում ԵՊԲՀ-ին է
հանձնվել լաբորատոր կահույք ու գերժամանակակից
սարքեր՝ բարձր էֆեկտիվ հեղուկային քրոմատոգրաֆ ու
քաշիչ պահարան:
Ֆարմացիայի ամբիոնում ամբողջովին վերանորոգ
վել ու կահավորվել է ուսում
ն ական երկու լաբորատո
րիա, ինչպես նաև՝ երկու գիտական լաբորատոր սենյակ
ֆարմակալոգիայի ամբիոնում՝ մեկն ամբողջությամբ,
մյուսը՝ մասնակի:
Ուսանողներն այժմ ունեն մինչ այդ ուսում
ն ական պրո
ցեսում չկիրառված սարքավորում՝ բարձր էֆեկտիվ հե
ղուկային քրոմատոգրաֆ: Ուսանողներն այդ սարքին
ծանոթանալու համար նախկինում այցելում էին այլ լաբո
րատորիաներ:
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ԵՐԿՕՐՅԱ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎ՝
ՆՎԻՐՎԱԾ
ՄԻՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՆ
Նիստերի դահլիճում դեկտեմբերի 14-ին անցկացվեց
Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի կազմակերպած
մասնագիտական «Միոֆունկցիոնալ թերապիայի դերը բերանի
խոռոչի հիվանդությունների կանխարգելիչ և բուժական նպա
տակներով» խորագրով երկօրյա վեհաժողովը:
Վեհաժողովին ներկա էին բժիշկ-ստոմատոլոգ
ներ, օրթոդոնտներ, մանկաբույժներ և ՔԿԱ մաս
նագետներ:
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան, դո
ցենտ Լազար Եսայանը բացման խոսքում նշեց,
որ միջոցառումը ոչ միայն նվիրված է ստոմատո
լոգիային, այլև ընդհանուր մոտեցում է մարդու
կա
ռուց
ված
քին. «
Շատ կար
ևոր է, որ այս մաս
նագիտությունը գոնե ուղղորդիչ նպատակներով
տիրապետեն մանկաբույժները, օրթոդոնտները,
բժիշկ-ստոմատալոգները, օրթոպեդները, նաև
շատ այլ մասնագետներ»:
Լազար Եսայանի խոսքով՝ փոխադարձ համա
գործակցության արդյունքում կունենանք խան
գարված քնի բարելավում, հենաշարժողական ապարատի
խնդիրների ապաքինում:
Նա նշեց, որ դպրոց

նե
րից մե
կում եր
կու օր անց
կաց
րել են
գիտահետազոտական, ուղղորդիչ և խորհրդատվական աշ
խատանքներ և պարզել, որ երեխաների մեծ մասն ունեն նման
խնդիրներ: Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանը հայտ
նեց, որ վեհաժողովի ավարտից հետո ԵՊԲՀ-ում ևս երեխանե
րի անմիջական մասնակցությամբ գետահետազոտական աշխա
տանքներ կանցկացվեն:
Պրոֆեսոր Պետրոս Յավրու Սակուկն էլ, ով նաև Հայաստանի
ստոմատոլոգների ասոցիացիայի ներկայացուցիչն է միջազգա
յին հարթակում, հանդես եկավ դասախոսությամբ՝ նշելով, որ ու
րախ է Հայաստանում գտնվել, փոխանցել իր մասնագիտական
գիտելիքները. «Ուրախ եմ բոլորիդ տեսնել, հատկապես ապագա
սերնդին, որը պետք է աշխարհում հաջողություններ ունենա: Ինձ
համար ամեն մի աշխատանք արդեն հաջողություն է, պարծանք»:
Պրոֆեսորի խոսքով՝ բուժման ամենակարևոր կետը, իհարկե,
ատամ
ն երի շարքի նորմալ լինելն է, բայց և այնպես շնչառությու
նը շատ կարևոր տեղ ունի մեր առօրյա կյանքում և մե
 ծ է նրանց
դերը նաև այդ խնդրի լուծման համար:
ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամ
բիոնի վարիչ, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկական ստոմատոլոգ Հրանտ
Տեր-Պողոսյանն էլ իր դասախոսության ընթացքում նշեց, որ ոչ
միայն պետք է ուշադրություն դարձնել ատամ
ն երին, այլև նկա
տել շրթունքները, լեզուն, որոնք մեծ դեր ունեն խնդիրների բա
ցահայտման համար:
Այնուհետև իր մասնագիտական հարուստ փորձով կիսվեց
միոֆունկցիոնալ թերապիայի հետազոտությունների Մոսկվայի
մասնաճյուղի տարածաշրջանային տնօրեն Վալենտինա Գեչան՝
խոսելով ստոմատոլոգիական և օրթոդոնտիկ պրակտիկայում
միոֆունկցիոնալ շտկում
ն երի կարևորության մասին:

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԸ
ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ՈԼՈՐՏԻՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում պլաստիկ
վիրաբույժները քննարկեցին Հայաստանի պլաստիկ վիրաբու
ժության ոլորտի խնդիրները, անդրադարձան դրանց լուծման
ուղիներին ու միջոցներին:
ԵՊԲՀ պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ,
Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախա
գահ Արմեն Հովհաննիսյանի խոսքով՝ այսպիսի հանդիպում
ն եր
պետք է կազմակերպել պարբերաբար, քանի որ այս ոլորտում
խնդիրներն օրեցօր ավելանում են, և դրանք ժամանակին չլու
ծելու դեպքում կարող են ավելի բարդանալ:
«Պլաստիկ վիրաբույժների թիվն աստիճանաբար շատանում
է, սակայն դրան զուգահեռ պետք է աշխատել նաև որակի բարե
լավման ուղղությամբ»,- նշեց նա: Արմեն Հովհաննիսյանի կար
ծիքով՝ պլաստիկ վիրաբուժությանը վերաբերող որոշում
ն երն
անհրաժեշտ է ընդունել համատեղ քննարկում
ն երի արդյուն
քում: «Պետք է ձևակերպենք՝ ինչ է պլաստիկ վիրաբուժությունը,
ով իրավունք ունի զբաղվել դրանով, ու գծենք այն սահմանները,
որոնցից այն կողմ իրավունք չունենք անցնել»,- ասաց նա՝ ավե
լացնելով, որ այս մասնագիտության սահմանները շատ լայն են,
և կլինկական օրդինատորները, մինչ մասնագիտական գործու
նեությունը սկսելը՝ վերապատրաստում
ն երի միջոցով, պետք է
ձեռք բերեն հմտություններ տարբեր ուղղություններով:
Հանդիպումը նախաձեռներ էր Հայաստանի պլաստիկ վիրա
բույժների ասոցիացիան, ներկա էին ոլորտի մասնագետներ:
Քննարկում
ն երի ընթացքում նրանք հանդես եկան տարբեր
առաջարկներով՝ կարևորելով պլաստիկ վիրաբուժությանը վե
րաբերող խնդիրներին համատեղ լուծում
ն եր գտնելու հնարա
վորությունը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև 2019 թվակա
նին սպասվող Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների 12-րդ
միջազգային կոնգրեսի նախապատրաստական աշխատանք
ներին վերաբերող հարցերը:
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ 30-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ
Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական
համալսարանում տեղի ունեցավ մանկական ստոմատոլոգիայի
ամբիոնի ստեղծման 30-ամյակին նվիրված «Մանկական ստո
մատոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով գիտագործնական
կոնֆերանս։
Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի վա
րիչ Հրանտ Տեր-Պողոսյանի խոսքով՝ իրադարձությունը վկայում
է, որ ոլորտի ձեռքբերում
ն երի ակտիվ շրջան է:
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Վալերի
Տատինցյանն, անդրադառնալով ամբիոնի ստեղծմանն ու գոր
ծունեությանը, ընդգծեց, որ մանկական ստոմատոլոգիայի
ամբիոնի ստեղծման գործում հսկայական դեր է ունեցել ակա
դեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը: «Այս մասնագիտության առանձնա
հատկությունների համաձայն՝ հիմքը պետք է այնպիսին լիներ,
որ հետագայում խնդիրներ չառաջանային»,- նշեց նա՝ ավելաց
նելով, որ մանկական ստոմատոլոգիան ակտիվ զարգանում է, և
պետք է առաջ շարժվել՝ եղածը պահպանելով:
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար Եսայանի
խոսքով՝ այս տարին հոբելյանական է, և մանկական ստոմատո
լոգիայի ամբիոնի կայացման գործում իրենց ուրույն տեղն ունեն
մի շարք մեծանուն մասնագետներ: Նրանցից շատերը ներկա
էին կոնֆերանսին:
ԵՊԲՀ ռեկ
տո
րի խորհր
դա
կան, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության
խորհրդական, ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը, շնորհավորե
լով մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ստեղծման 30-ամ
յակը, ասաց, որ անցյալի հուշերը հաճելի են: «Դրանք կրկնակի
հաճելի են դառնում, երբ հիշում եմ՝ ինչ էինք ևինչ դարձանք»,նշեց ակադեմիկոսն՝ ավելացնելով, որ առողջ ատամ
ն երն առողջ
հոգեբանության գրավականն են, իսկ մարդու առողջությունը
սկսվում է բերանի խոռոչից, որի պահպանումը չափազանց կար
ևոր նշանակություն ունի:
Վիլեն Հակոբյանը հույս հայտնեց, որ տարիներ հետո ԵՊԲՀ
կազմի մեջ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը կդառնա ինստի
տուտ, և ստոմատոլոգների թվի ավելացմանը զուգահեռ՝ կբարձ
րանա նաև որակը:
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբոնի պրոֆեսոր Մարինա
Մարգարյանը ևս անդրադարձավ ամբիոնի ստեղծմանն ու նրա
զարգացման գործընթացում ներդրում ունեցողներին՝ նշելով, որ
միջոցառումը հաճելի հիշողությունների միջոցառում է: «Նրանք
մանկական ստոմատոլոգիական ծառայությունը հասցրել էին
այնպիսի մակարդակի, որ Խորհրդային մյուս պետությունների
կողքին Հայաստանն առաջին տեղում էր»,- ասաց նա:
Առաջին զեկույցը, որը նվիրված էր երեխաների ստոմատոլո
գիական ընդունելության կազմակերպմանը, հիմ
ն ական ստո
մատոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշմանն և բուժման
ալգորիթմերին՝ ներկայացրեց մանկական ստոմատոլոգիայի և
օրթոդոնտիայի ամբիոնի դոցենտ Իզաբելա Վարդանյանը:
Մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ստեղծման և ոլորտի
զարգացման ուղղությամբ ներդրված ակնառու ավանդի համար
ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ ստացան շնորհակալագրեր
ու հուշանվերներ:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը դեկտեմբերի 4-ին
հանդիպեց Հայաստանում ՌԴ արտակարգ և լիազոր դես
պան Սերգեյ Կոպիրկինի գլխավորած պատվիրակությա
նը: Արմեն Մուրադյանի խոսքով, հաշվի առնելով երկու
երկրի փոխհամագործակցությունը, այս այցը սպասված էր
ու կարևոր:
Սերգեյ Կոպիրկինն ընդգծեց, որ առողջապահական ու
կրթական ոլորտներում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև
հարաբերությունները սերտ են: «Մեծ ցանկություն ունեի
ծանոթանալ ձեզ հետ, տեղեկանալ՝ ինչպես եք համագոր
ծակցում ռուս գործընկերների հետ, ինչպես նաև պատաս
խանել ձեզ հետաքրքրող հարցերին»,- նշեց դեսպանը՝
ավելացնելով, որ սա իրենց առաջին, բայց ոչ վերջին այցն
է, և պատրաստ են անել ամեն ինչ՝ համագործակցությու
նը զարգացնելու համար: ԵՊԲՀ ռեկտորն անդրադարձավ
այս ոլորտում երկու երկրի դարավոր փոխգործակցությա
նը՝ նշելով, որ դրանք ակտիվորեն զարգանում են: «Մնում
է միայն բազմապատկել այն ամենը, ինչը մեզ մնացել է մեր
ուսուցիչներից և ամրապնդել պատմական կապերը, որոնք միավո
րում են Հայաստանի ու Ռուսաստանի առողջապահական հանրությա
նը»,- ասաց նա՝ հավելելով, որ Ռուսաստանում ԵՊԲՀ ուսանողներից
շատերը մեծ հաջողություններ ունեն և մասնակցություն՝ ՌԴ առող
ջապահական համակարգի զարգացման հարցում: Անդրադառնալով
ԵՊԲՀ-ին՝ Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ այն դարավոր պատմություն
ունի, և հիմ
ն ական առանձնահատկությունն այն է, որ միջազգային
ճանաչում է վայելում, իսկ ծրագրերի միջազգայնացումը զարգացման
առաջնահերթ ուղղություններից է: «ԵՊԲՀ-ի 259 ռուսաստանցի ուսա
նողներն ընդգրկված են մեր մեծ ընտանիքում: Ինչպես Հայաստանում
սովորող ռուս ուսանողների, այնպես էլ ձեր երկրում կրթություն ստա
ցող մեր ուսանողների համար լեզվական, մշակութային և այլ պատ
նեշներ չկան»,- ասաց նա՝ ընդգծելով, որ ուսանողների փոխանակման
ծրագրերն ակտիվ գործում են, ու բավականին խորն է համագործակ
ցությունն՝ ակադեմիական, կլինիկան և կրթական ծրագրերի հետ
կապված: Հանդիպմանը ներկա էր ինչպես պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմն, այնպես էլ ուսանողներ։ Նրանց հնարավորություն տրվեց
ստանալ կրթական, ինչպես նաև առաջիկա ծրագրերին վերաբերող
հարցերի պատասխանները:
ՌԴ դեսպանը նշեց, որ համագործակցության դաշտը մեծ է, և անհ
րաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն ուղղություններին, որոնք
կնպաստեն տնտեսության զարգացմանը: Սերգեյ Կոպիրկինն առանձ
նացրեց առողջապահական տուրիզմը: «Բժշկության այն ուղղություն
ները, որոնք զարգացած են Հայաստանում, կարող են հետաքրքրել
Ռուսաստանի քաղաքացիներին, և հակառակը», -ավելացրեց նա:
ԵՊԲՀ ռեկտորը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ համագործակցությու
նը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ընթանում է բոլոր ուղղութ
յուններով, և աշխատանքները տարվում են ամեն օր, ինչի շնորհիվ
ուսանողները հնարավորություն ունեն ստանալ իրենց անհրաժեշտ
գիտելիքներն ինչպես ՌԴ-ում, այնպես էլ ՀՀ-ում, և հետագա ակտիվ
համագործակցությունը մեծ կարևորություն կունենա:
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ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
Կարևորելով ռազմաբժշկական ծառայության բնագա
վառում գիտական, հետազոտական ու կրթագիտական
ենթակառուցվածքների զարգացման անհրաժեշտութ
յունը և ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական ծառայության հա
մալրումը մասնագիտական և գործնական բարձր պատ
րաստվածությամբ մասնագետներով՝ նոյեմբերի 15-ին
ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար
Դավիթ Տոնոյանը և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը ստորագրել են համագործակցության հու
շագիր:
Վստահություն
հայտնելով,
որ
համագործակ
ցությունը կնպաստի ԵՊԲՀ կլինիկական ամբիոն
ների
և
ռազմաբժշկական
հաստատությունների
հնարավորությունների և փորձի համատեղ կիրառ
մանն ու ամրապնդմանը՝ պաշտպանության նախա
րարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանն ու պե
տական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանն ընդգծել են, որ այս կերպ օրենսդրա
կան հիմք են ստա
նում մի շարք կար
ևոր դրույթ
ներ:
Այսուհետև ընթացք կտրվի ռազմաբժշկական հաս
տատություններում զինծառայողների և նրանց հավա
սարեցված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկ
ման ծառայությունների մատուցման գործընթացին:
Բացի այդ, ռազմաբժշկական հաստատությունների
բժիշկ-մասնագետները կներգրավվեն ԵՊԲՀ կրթական,
գիտական և կլինիկական գործունեությանը:
Հուշագրի համաձայն՝ պաշտպանության նախարա
րության ռազմաբժշկական հաստատությունները համա
րվում են բժշկական համալսարանի կրթական ծրագրե
րի շրջանակում կլինիկական առարկաների յուրացման,
ինչպես նաև ուսուցման մեթոդների կիրառման միջոցով
համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների, կա
րողությունների ձեռքբերման բազաներ:

ԵՊԲՀ-Ի ԵՎ ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԼՈՄՈՆՈՍՈՎԻ
ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՍՏՈՐԱԳՐՎԵՑ
Գիտական խորհրդի՝ նոյեմբերի 23-ի հանդիսավոր
նիստը նշանավորվեց հուշագրի ստորագրմամբ, ինչ
պես նաև նշվեց բժշկագիտության անվանի ներկա
յացուցիչներ, պրոֆեսորներ Արամ Աբրահամյանի և
Քրիստափոր Պետրոսյանի 120-ամյակները:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ու Մոսկվայի
Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
բժշկական գիտաուսում
ն ական կենտրոնի տնօ
րեն, ՌԴ գիտությունների ակադեմիկոս Արամայիս
Քամալովը ստորագրեցին համագործակցության հու
շագիր։
Ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ բուհի
համար շատ կարևոր օր է, քանի որ հուշագրի ստո
րագրմանը զուգահեռ նշվում է նաև համալսարանի
ստեղծման ակունքներում գտնվող հիմ
ն ադիրների՝
մեծանուն պրոֆեսորներ Ա. Յ. Աբրահամյանի և Ք. Ա.
Պետրոսյանի հոբելյանները։
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ այս հուշագիրը երկու
համալսարանների միջև կդառնա նոր, արդյունավետ
համագործակցության սկիզբ։
«Այդ համագործակցությունը տարիներ շարունակ
եղել է տարբեր մակարդակներում՝ կրթական, գիտա
կան, գործնական»,- ասաց ԵՊԲՀ ռեկտորը։
Արամայիս Քամալովը նշեց, որ շատ հաճելի է կրկին
գտնվել պետական բժշկական համալսարանի նիս
տերի դահլիճում, որտեղ տարբեր առիթներով ելույթ
ներ է ունեցել իր գործընկերների հետ։
«Մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ
եղել և միշտ կլինի՝ կրթության, գիտության ոլորտում՝
ապոհովելով հումանիտար կապերը»,- նշեց նա։ Ակա
դեմիկոսը ներկայացրեց նաև իր ղեկավարած առող
ջապահական, կրթական հաստատության փորձն ու
խոսեց բիոբժշակգիտության ոլորտի նորարարութ
յունների մասին։
ԵՊԲՀ ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի
պրոֆեսոր, Հայաստանի ուրոլոգների ասոցիացիա
յի նախագահ Սերգեյ Ֆանարջյանը ծանաթացրեց
ներկաներին բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՌԽՖՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, ԽՍՀՄ
պետական մրցանակի մրցանակակիր, ուրոլոգ Արամ
Հակոբի Աբրահամյանի կենսագրության մանրա
մասներին: Անդրադարձավ նրա մասնագիտական և
հասարակական ակտիվ գործունեությանը: Անվանի
բժիշկ-գիտնականին ճանաչողները գիտեն, որ Արամ
Աբրահամյանն անտարբեր չի եղել գեղանկարչության
հանդեպ: Ավելին, ռուս հեղինակների մոտ 350 աշխա
տանք ընդգրկող հավաքածուն նա նվիրել է հայ ժո
ղովրդին, Հայաստանին: Նվիրաբերած գեղանկար
չության հավաքածուի հիման վրա 1984 թվականին
Երևանում հիմ
ն ադրվել է Ռուսական արվեստի թան
գարանը:
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ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի
վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար, վիրաբուժության
թիվ 4 ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Մուշեղ Միրիջանյանը
ներկայացրեց վնասվածքաբան-օրթոպեդ, ՀԽՍՀ գի
տության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտություն
ների դոկտոր, պրոֆեսոր Քրիստափոր Հայրապետի
Պետրոսյանի անցած ուղին: Ավագ գործընկերոջ մասին
խոսեց նաև նրա անունը կրող Երևանի վնասվածքաբա
նության և օրթոպեդիայի գիտահետազոտական ինստի
տուտի տնօրեն, պրոֆեսոր Վաչագան Պետրոսյանը:
Նա շեշտեց, որ թե´ Արամ Աբրահամյանը, թե´ Քրիս
տափոր Պետրոսյանը հայ բժշկագիտության ամենա
վառ, զարգացած ներկայացուցիչներից էին:
Այնուհետև Նոմինացիոն կոմիտեի նախագահ, հյուս
վածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Արտաշես Ազ
նաուրյանը ընթերցեց Գիտական խորհրդի որոշու
մը, որի համաձայն՝ այսուհետև մասնագիտական և
շարունակական կենտրոնի կլինիկական լավագույն
օրդինատորներն Արամ Աբրահամյանի և Քրիստափոր
Պետրոսյանի անվան անվանական կրթաթոշակներ
կստանան:
Գիտխորհրդի հանդիսավոր նիստին ներկա էին ան
վանի պրոֆեսորների ընտանիքի անդամ
ն երը, բժշկա
գիտության, առողջապահության ոլորտի ներկայացու
ցիչներ, ուսանողներ:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ՝
Ի ՆՊԱՍՏ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանը համագործակցության հուշագրեր ստորագրեց
«Ուիգմոր Քլինիք» և «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն
ների հետ։ Հուշագրերի համաձայն՝ կողմերը նախատեսում
են համագործակցել մի շարք ուղղություններով՝ իրենց ջան
քերն ու ներուժը համատեղելով ի նպաստ առողջապահութ
յան ոլորտում կրթության և գիտության զարգացման: ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ քննարկում
ն երի արդ
յուքում հստակեցվել են համալսարան-բուժհաստատություն
փոխհարաբերությունները: «Բժշկական համալսարանը, ու
նենալով երեք խոշոր կլինիկաներ, նախատեսում է հավասա
րապես համագործակցել մյուս բուժհաստատությունների հետ
ևս: Համոզված եմ, որ մեր գործընկերները, որոնք պատրաստ
են նպաստել կրթական, գիտական ծրագրերի իրականացմա
նը, վերլուծելով իրավիճակը, նույնպես պատրաստակամ են
կատարել իրենցից կախված բոլոր գործողությունները»,-նշեց
ռեկտորը՝ ավելացնելով, որ բժշկական համալսարանը նոր
մոտեցում
ն երով է հանդես գալիս բուժհաստատությունների
հետ փոխհարաբերություններում:
«Ուիգմոր Քլինիքի» տնօրեն Զավեն Քոլոյանի խոսքով՝ ու
րախ են, որպես գործընկեր, կանգնել ապագա բժիշկների
կողքին: «Շատ լավ գիտակցում ենք, որ հուշագրի կնքումից
հետո մանրակրկիտ աշխատանք է սպասվում»,- նշեց նա՝ հա
վելելով, որ պատրաստ են ամբողջ թիմով աշխատել՝ կրթութ
յան որակի բարձրացման հարցում իրենց ներդրումն ունենա
լու համար:
«Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել
Ադամյանը նշեց, որ մեծ պատիվ է ԵՊԲՀ-ի հետ համագոր
ծակցության հուշագրի կնքումը, որը հետագայում
դրվելու է փոխարդյունավետ ու արգասաբեր աշ
խատանքի հիմքում: «Մեր բժշկական կենտրոնը
Հայաստանում տարիներ շարունակ սրտաբանութ
յան ոլորտում առաջատար տեղ է զբաղեցնում: Ու
նենալով մեծ գիտական բազա և պրակտիկ արդ
յունքներ՝ կարող ենք օգտակար լինել ապագա
բժիշկներին»,- ընդգծեց նա: Անդրադառնալով
«Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնի հետ համա
գործակցությանը՝ Արմեն Մուրադյանն ասաց, որ
անհրաժեշտ է համադրել շահերն ու աշխատել ի
նպաստ լավ կադրեր ունենալու: «Նորք-Մարաշը»
մեծ փորձ ունի կադրեր պարտրաստելու հարցում,
այն սրտաբանների դարբնոցն է»,- նշեց ռեկտորը:
Արմեն Մուրադյանը կարևորեց նորաստեղծ «Ուիգ
մոր Քլինիքի» հետ հուշագրի ստորագրումը՝ ավելացնելով,
որ այն իր հագեցվածությամբ ու մասնագետներով կարող է
համեմատվել եվրոպական կլինիկաների հետ: «Մենք ցան
կանում ենք, որ ԵՊԲՀ-ն՝ որպես մայր բուհ, բարձր պահի իր
դերը: Բոլոր հիվանդանոցների, կլինիկական բազաների հետ
պետք է լինեն պայմանագրային պարտավորություններ, պա
տասխանատվություն և իրավունքներ: Սրանք հուշագրեր են,
որոնք հետագայում կդառնան պայմանագրեր»,- ասաց Արմեն
Մուրադյանը:
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 ԱՐԻԶԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
Փ
ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԱՆՆԵ Բ
 ԵՐԳԵՐԸ
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
«Հերացի» թիվ մեկ համալսարանական հիվան
դանոցի ռադիոլոգիայի կենտրոնի լսարանում
բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչները հնարա
վորություն ունեցան հանդիպել Փարիզի Ժորժ
Պոմպիդուի անվան Եվրոպական հիվանդանոցի
որովայնային օնկոլոգիական վիրաբուժության
ծառայության ղեկավար, Ռենե Դեկարտի անվան
Փարիզի VI համալսարանի «Բացառիկ դասի»
պրոֆեսոր տիկին Աննե Բերգերի հետ:
Հանդիպմանը մասնագետը խոսեց «Հաստ աղու
քաղցկեղ» և «Կոլոռեկտալ փոքր ինվազիվ վիրա
բուժական միջամտություն» թեմաների մասին:
Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան
հարցեր ուղղել անվանի պրոֆեսորին, քննարկել
մի շարք արդի մասնագիտական հարցեր:
Բժշկագիտության տարբեր ոլորտներ ներկա
յացնող հայ և օտարազգի անվանի պրոֆեսոր
ների հետ հանդիպում
ն երը շարունակական են,
դրանք ուղղված են առաջին հերթին փորձի փո
խանակմանը:

 ՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
Յ
«ՄՈՒՐԱՑԱՆ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
Նոյեմբերի 15-ին ԵՊԲՀ «Մուրացան» համալսարանական հի
վանդանոցում հերթական անգամ ուրախ տրամադրություն էր:
Բժշկական համալսարանի ուսանողների նախաձեռնությամբ
կազմակերպվել էր երեխաների ձեռքի աշխատանքների, նկարնե
րի յուրահատուկ ցուցահանդես: Իսկ նկարները յուրահատուկ են,
քանի որ նկարել են համալսարանական հիվանդանոցում բուժվող
երեխաները, ովքեր բժիշկների և ծնողների աջակցությամբ պայ
քարում են իրենց առողջության համար:
Ցուցահանդեսին ներկա էր նաև ՀՀ վարչապետի պաշտոնակա
տար Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը՝ Աննա Հակոբյանը, բուժաշխա
տողներ, պարզապես ցուցահանդեսով հետաքրքրված մարդիկ:
Աննա Հակոբյանը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկ
ցությամբ ծանոթացավ ցուցահանդեսում ներկայացված բոլոր
աշխատանքներին, զրուցեց բուժում ստացող փոքրիկների հետ:
Ցուցահանդեսի ավարտից հետո հիվանդանոցի դահլիճում
տեղի ունեցավ «Ունեմ դիաբետ՝ չունեմ խնդիր» խորագրով մի
ջոցառում ՝ նվիրված շաքարային դիաբետի համաշխարհային
օրվան՝ նոյեմբերի 14-ին: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը մի
ջոցառման սկզբում կիսվեց իր մտահոգություններով ՝ նշելով, որ
սթրեսային իրավիճակները, ցավոք, շատ անգամ դառնում են
երեխաների հիվանդությունների զարգացման պատճառ:
«Ծնողներին խնդրում եմ հնարավորինս զերծ պահեն երե
խաներին սթրեսային իրավիճակներից: Բոլոր երեխաները
պետք է լինեն լիարժեք երջանիկ»,- ընդգծեց ռեկտորը: Արմեն
Մուրադյանը երեխաներին մաղթեց ամենայն լավն ու բարին՝
ցանկանալով, որ նման հիվանդությունների հետ կապված
երբևիցե մտահոգություն չունենան:
«Սիրելի՛ երեխաներ, գունազարդ լինի ձեր ապագան այն
պես, ինչպես դուք պատկերում եք ձեր նկարներում, բացառիկ
ազնիվ մոտեցում
ն երում և հեռանկնարներում, մենք ամուր
կանգնած ենք ձեր կողքին»,- հավելեց բուհի ղեկավարը:
Աննա Հ
 ակոբյանն էլ նշեց, որ երեխաները պետք է միշտ ու
շադրության կենտրոնում լինեն։
«Մենք պարտավոր ենք նրանց համար ամեն ինչ անել»,շեշտեց նա: Հիվանդանոցային համալիրի էնդոկրինոլոգիա
կան կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջանովան ներկայաց
րեց հիվանդության պատմության մասին տվյալներ՝ նշելով,
որ աշխարհում յուրաքանչյուր տարի մոտ 86 հազար դեպք է
գրանցվում:
«Դիաբետը վերահսկել հնարավոր է, այն չպետք է խան
գարի երեխային ապրել լիարժեք կյանքով: Բժիշկը միայն 5
տոկոսի բուժման հաջողության համար է պատասխանատու,
մնացածը 95 տոկոսը ծնողի, պացիենտի աշխատանքն է»,նշեց պրոֆեսորը:
Բուժում ստացող երեխաները հյուրերի համար փոքրիկ հա
մերգային անակնկալ էին պատրաստել:

26

Կլինիկական

28

Կլինիկական

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ
ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ ԵՆ
ՀՀ ԱՆ ՊԱՏՎՈԳՐԵՐԻ
Հայաստանի Հանրապետության առողջ
պահական համակարգում բարեխիղճ
և անմ
ն ացորդ աշխատանքի, ինչպես
նաև էնդոկրինոլոգիական ծառայության,
բժշկագիտության զարգացման գործում
ներդրած գնահատելի ավանդի համար
ԵՊԲՀ
«Մուրացան»
համալսարանա
կան հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիական
կլինիկայի ղեկավար, բժշկական գիտութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ելենա Աղա
ջանովային, բժիշկ-էնդոկրինոլոգ, բժշկա
կան գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ռենատա Մարկոսյանին, բժիշկ-էնդոկրի
նոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնա
ծու, դոցենտ Լուսինե Նավասարդյանին
ՀՀ առողջապահության նախարարի նո
յեմբերի 1-ի հրամանի համաձայն հայտա
րարվել է շնորհակալություն, բժիշկ-գիտ
նականները պարգևատրվել են ՀՀ ԱՆ
պատվոգրերով։ Առողջպահական համա
կարգում բարեխիղճ և անմ
ն ացորդ աշխա
տանքի համար պատվոգրի է արժանացել
նաև նույն կլինիկայի բժիշկ Սոնա Հակոբյանը։
Կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջանովան մեզ հետ զրույցում
նշեց, որ ստացած պատվոգրերը ոչ միայն հաճելի են, այլև պար
տավորեցնող։ Առաջկայում ևս բժշկական թիմի համար առաջնա
յին է լինելու շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների կյանքի
որակը բարելավումը։
Նշենք, որ պատվոգրերի արժանանալու համար հիմք է ծառա
յել քաղաքացի Ա. Պ. -ի՝ ՀՀ առողջապահության նախարար Ար
սեն Թորոսյանին բուժաշխատողի օրվա առթիվ ուղղված նամակը։
Քաղաքացին հետևողական ու հոգատար աշխատանքի համար իր
երախտագիտությունն է հայտնել առողջապահության նախարա
րին, ողջ անձնակազմին, «Մուրացան» համալսարանական հիվան
դանոցի էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջա
նովային, բժիշկներին:
«Մեր շնորհակալությունն ենք ցանկանում անպայման հայտնել
այն մարդկանց, որոնց աշխատանքի ու ջանքերի շնորհիվ այսօր
շաքարային 1-ին տիպ դիաբետով երեխաները ստանում են անհ
րաժեշտ երկարատև և արագ ազդող ինսուլիններ, թեստ-երիզներ:
Նկատելի է, որ տարիների ընթացքում ձեր կատարած հոգատար
աշխատանքի արդյունքում այսօր հիվանդ երեխաներն արդեն
ստանում են ժամանականից դեղորայք, որը կիրառում են Եվրոպա
յում և զարգացած երկրներում: Գիտենք որ բազմաթիվ դժարութ
յուններ եք հաղթահարել դրա համար շնորհակալ ենք, բազմաթիվ
անապահով ընտանիքների երեխաներին ժամանականից դեղեր
ապահովելով նպաստում եք երեխաների առավել արդունավետ
բուժմանը», - գրում է հեղինակը նամակում։

ՀԱՄԵՐԳ ՝ «ՄՈՒՐԱՑԱՆ»-ՈՒՄ
ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ
ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում դեկ
տեմբերի 10-ին տրամադրությունը տոնական էր:
«Միրզոյան» քառյակի երաժիշտները, միավորվելով
ԵՊԲՀ ուսանողների, բժիշկների հետ, ապացուցեցին, որ
տոն կարող է լինել նույնիսկ հիվանդանոցում, և դրա հա
մար շատ բան հարկավոր չէ: Համերգից հետո երաժիշտ
ներն ուրախացրին հիվանդանոցում բուժվող երեխանե
րին՝ տալով իրենց պատրաստած նվերները։
Երեխաների ուրախությամբ ոգևորված էր նաև
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի բժշկա
կան անձնակազմը:
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարդ
կանց, ովքեր տարեվերջյան բազմազբաղ առօրյայում
գտնում են ժամանակ, այցելում են համալսարանական հի
վանդանոց և երեխաներին են փոխանցում իրենց դրական
էներգիան:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎԻՐԱԶԵԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
Իշեմիկ ինսուլտների բուժման պետական ծրագրի ու
սում
ն ական և իրազեկման աշխատանքների մեկնար
կը համալսարանական հիվանդանոցի մասնագետնե
րը՝ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանի գլխավորությամբ
սկսեցին Լոռու մարզից։ Շտապ օգնության ծառայության
բժիշկների և բուժքույրերի համար անցկացվող այս դա
սընթացների նպատակն է ներկայացնել կյանք փրկող
նոր ծրագրի մանրամասները։ Փետրվարի 1-ից մեկնար
կող ծրագիրն իրականացվելու է մայրաքաղաքի երկու
խոշոր բժշկական կազմակերպությունում, այդ թվում
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում։
Մարզային այցերը մեկնարկել էին դեկտեմբերի կեսին։

 ԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ
Տ
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ ԲԱՑՎԵՑ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԿԻՍԱՆԴՐԻՆ
ԵՊԲՀ տեղագրական անատոմիայի և օպե
րատիվ վիրաբուժության ամբիոնում նոյեմբերի
16-ին տեղի ունեցավ օրթոպեդիայի, վնասված
քաբանության և պրոթեզավորման հիմ
ն ադիր
Քրիստափոր Պետրոսյանի կիսանդրու բացու
մը:
Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ
վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օր
դույանը նշեց, որ կիսանդրու բացումն առաջին
քայլն է. «Մեզ համար այսօր մեծ պատիվ է մե
ծարել Քրիստափոր Պետրոսյանին, եթե չմեծա
րես, չես կարողանա առաջ նայել: Կիսանդրու
բացումը կլինի առաջին քայլը, հունվարին նա
խատեսվում է նշել 120-ամյակը»:
Օրդուրյանի խոսքով՝ ամբիոնը շարունակում
է պահպանել իր առաքելությունը. «Ամբիո
նը միշտ եղել է դարբնոց, այն շարունակում է
իր աշխատանքը: Մենք ունենք Քրիստափոր
Պետրոսյանի անվան ուսանողական-գիտա
կան խմբակ, որտեղ աշխատում են ուսանողնե
րը, ամբիոնը շնչում է»:
Քրիստափոր Պետրոսյանի ծոռ՝ օրթոպեդվնասվածքաբան Ռաֆայել Պետրոսյանն էլ
նշեց, որ խորապես հուզված է՝ շնորհակալութ
յուն հայտնելով ներկաներին մասնակցության
համար:
«Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտ
նել պարոն Մուրադյանին, ով հնարավորութ
յուն տվեց կազմակերպել կիսանդրու բացու
մը»,-ասաց նա՝ ներկայացնելով Քրիստափոր
Պետրոսյանի գիտական և աշխատանքային
գործունեությունը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն իր
հերթին ընդգծեց, որ իր համար և՛ հիշարժան, և՛
պատմական օր է.
«Քրիստափոր Պետրոսյանի անունը
փոքր տարիներից եմ հիշում, տատիկս ևս
եղել է նրա աշակերներից: Համալսարանի
հարստությունն իր պատմությունն է, պրո
ֆեսորադասախոսական անվանի գիտնա
կանները:  Մեր պտուղները մեր ուսանող
ներն են, ովքեր ևս ճանաչված են դառնալու
հետագայում: Այսօր համալսարանն ունի
հպարտանալու մեծ հնարավորություն,
որովհետև բժշկական հանրությունը միայն
համակեցություն չէ, այլ ուղղահայաց կա
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պերով ստեղծված ցանց, և պատմությունը չի
ճանաչում բժշկություն առանց ուսուցիչների»:
Նշենք, որ Քրիստափոր Պետրոսյանը օրթո
պեդիայի, վնասվածքաբանության և պրոթե
զավորման հիմ
ն ադիրն է Հայաստանում: Ծնվել
է 1889 թվականին: Եղել է բժշկական գիտութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ գիտութ
յան վաստակավոր գործիչ։ 1914 թվականին
ավարտել է Բորդոյի (Ֆրանսիա) համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը։ 1915-1930 թթ. աշխա
տել է Բաքվում, Էնզելիում (Իրան), Աշխաբա
դում, Տաշքենդում։ 1930 թվականից եղել է Եր
ևանի բժշկական ինստիտուտի օրթոպեդիայի և
վ
ն ասվածքաբանության դասընթացների, 19321959 թթ.` միաժամանակ, տեղագրական անա
տոմիայի և վիրահատական վիրաբուժության
ամբիոնի վարիչը։ 1939 թվականին
ՀՀ-ում ստեղծել է առաջին օրթոպե
դիական բաժանմունքը, բուժական
ֆիզկուլտուրայի և մերսման կաբի
նետ, օրթոպեդիկ կոշիկի ու պրոթեզ
ների արհեստանոց։ 1941-1945 թթ.
Եղել է ՀՀ-ում տեղակայված էվակո
հոսպիտալների գլխավոր վիրաբույ
ժը, 1946-1953 թթ.` օրթոպեդիայի և
վերականգնողական վիրաբուժութ
յան ԳՀԻ (1959 թվա
կա
նից օր
թո
պեդիայի և վ
ն ասվածքաբանության
ԳՀԻ, 1962 թվականից՝ Պետրոսյանի
անվան)
տնօրենը,
1953-1961թթ.
փոխտնօրենը։ Նրա աշխատանքնե
րը վերաբերում են հոդի արթրոպլաս
տիկային, ուսահոդի սովորութային
հոդախախտի, ծնկոսկրի կոտրված
քի բուժմանը։ Առաջարկել է ոսկրա
հատման, վիրաբուժական սեղան,
ծռաթաթության օրթոպեդական կո
շիկ, վաղ մանկական հասակում ազդ
րի բնածին հոդախախտի բուժման հարմարանք,
դժվարաշարժ հոդերի ֆունկցիայի վերականգն
ման հարմարանքներ և սարքեր։

ՈՒՐՈԼՈԳՆԵՐԸ ՀԱՆԴԻՍԱՎՈՐ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱՆ ԱՎԱՐ
ՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
Նախորդ տարի ձևավորված ավանդույթի համաձայն
ԵՊԲՀ մասնագիտական և շարունակական կրթության
կենտրոնի 2015-2018 ուսում
ն ական տարիների ուրոլո
գիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի կլինիկական օրդինա
տորները իրենց ավարտական դիպլոմ
ն երը ստացան
Ռուսական արվեստի թանգարանում:
Թանգարանը բացվել է   բժշկագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՌԽՖՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ,
ԽՍՀՄ պետական մրցանակի մրցանակակիր, ուրոլոգ
Արամ Հակոբի Աբրահամյանի՝ ռուս գեղանկարիչների
մոտ 350 կտավ
ն երի անձնական հավաքածու ի հիման
վրա: Արժեքավոր այս հավաքածուն 1984 թվականին
անվանի բժիշկը նվիրաբերել էր Հայաստանին:
Նորավարտ 11 շրջանավարտի ավարտական դիպ
լոմ
ն եր հանձնեցին ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
հետբուհական և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը և Մոսկվայի Մ.
Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի բժշկա
կան գիտաուսում
ն ական կենտրոնի տնօրեն, նույն համալսարանի
ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, ՌԴ գիտությունների
ակադեմիայի ակադեմիկոս Արամայիս Քամալովը:
Նրանք բժիշկ-մասնագետներին ու կրտսեր գործընկերներին մաղ
թեցին անձնական և մասնագիտական հաջողություններ՝ ի նպաստ
պացիենտների առողջության պահպանման և ոլորտի զարգացման:
Նշենք, որ դիպլոմ
ն երի հանձնման արարողության ընթացքում
Արամ Աբրահամյանի հայրենանվեր գործունեության լուսաբան
ման և նրա նվիրաբերած մշակութային արժեքների պահպանման
համար ԵՊԲՀ-ի և Հայկական ուրոլոգների ասոցիացիայի կողմից
շնորհակալագիր հանձնվեց Ռուսական արվեստի թանգարանին:
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ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՍԻՍՅԱՆՆ ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ
Է ԲՐՅՈՒՍԵԼԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ
2018 Թ. ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻ
Բժշկական համալսարանում ստեղծագործող մարդկանց
պակաս չի զգացվում։ Նրանցից մեկը ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամ
բիոնի դասախոս, բանաստեղծուհի, արձակագիր Արմենուհի
Սիսյանն է, ով արժանացել է Բրյուսելի գրողների միջազգա
յին ասոցիացիայի 2018թ. գրական մրցանակի:
«Անկեղծ ասած` ինձ համար մեծ անակնկալ էր արժանա
նալ միջազգային գրական մրցանակի: Հայաստանի գրողնե
րի միության անդամ լինելուց բացի, ես նաև Բելգիայի գրող
ների միջազգային ասոցիացիայի անդամ եմ 2016-ից (IWA,
Բրյուսել): Մեծ պատիվ եմ համարում արժանանալ այս մի
ջազգային միության ամենամյա գրական բարձր մրցանա
կին: Իրենք քաջատեղյակ էին, որ 2018թ. Ճապոնիայում լույս
տեսավ ճապոներեն 2-րդ գիրքս, ինչի առիթով, ինչպես նաև
Կիոտոյի պոետական ընթերցում
ն երի փառատոնին մաս
նակցելու համար հրավիրվել էի Ճապոնիա: Ի դեպ, ես նաև
Կիոտոյի գրողների միության անդամ եմ: Այս տարի Բրյուսելի
գրողների սոցիացիայի կողմից մասնակցության հրավեր ու
նեի նաև Ռումինիայում կայանալիք գրական փառատոնին,
բայց չկարողացա մասնակցել: Վերջերս պատիվ ունեցա նաև
Թայվանի Չանգուայի Կրթության համալսարանի ‘’Education
and Literature’’ ամսագրի միջազգային խորհրդի անդամ դառ
նալու»,-մանրամասնեց Արմենուհի Սիսյանը՝ հավելելով, որ
հաճելի է գնահատված լինելը, հատկապես միջազգային կա
ռույցի կողմից, քանի որ հիմքում բացարձակ անաչառությունն
է:
«Ինչ խոսք, հիմ
ն արար ոչ մի բան օդից կամ մեկ-երկու օրում
չի կառուցվում. դա ճանապարհ է, աշխատանք է` տառապան
քով ու վայրիվերում
ն երով լի:
Մրցանակի սերտիֆիկատի
մեջ նշված է ‘’for high performance, level, humanity and
quality in literature’’. Հայերեն
մի քիչ վերամբարձ է հնչում,
այնուամենայնիվ` «բարձրո
րակ գրականության, մակար
դակի, կատարողականության
և հումանիզմի (մարդասի
րության) համար»: Մրցանա
կը որքան պատվաբեր, նույն
քան էլ պարտավորեցնող է:
Ծրագրեր շատ ունեմ, պիտի
աշխատեմ գոնե դրանց կե
սը (քանի որ միայն ինձնից չէ
կախված), իրականցնել 2019ին: Աստված օգնական ինձ և
բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծա
գործական մտահղացում
ն ե
րով լի են»,-նշեց մրցանակա
կիրը:

«ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԵՐԵԿՈ - 2018». ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ
ԾՐԱԳԻՐ՝ ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՊԱՐԵՐՈՎ,
ԵՐԳԵՐՈՎ ԵՎ ԽՈՀԱՆՈՑՈՎ
ԵՊԲՀ հնդիկ ուսանողների կողմից ավանդույթ է «Հնդկա
կան մշակութային երեկո» միջոցառման անցկացումը, որն
ամեն տարի մեկ հարկի տակ է համախմբում ինչպես սովո
րողների և դասախոսների, այնպես էլ Հայաստանում բնակ
վող հազարավոր հնդիկների: Երեկոն մասնակիցների համար
հնդկական մշակույթին ծանոթանալու լավ հնարավորություն
էր: Հնդիկ ուսանողները ներկայացրին համերգային ծրագիր`
հնդկական պարերով, երգերով և, իհարկե, խոհանոցով:
Հնդկական մշակութային երեկոն կամ, ինչպես ասում են,
գիշերը բացառիկ է նրանով, որ բժշկական համալսարանի
ուսանողները մասնակիցներ են, կազմակերպիչներ, պարող
ներ և երգողներ: Նրանք մեզ փոխանցում են Հնդկաստանի
շունչը, տանում երաժշտական ուղևորության՝ ընձեռելով այդ
հինավուրց երկրի տարածքով ճանապարհորդելու հնարավո
րություն։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև դիվանագիտական
կառույցների, այլ բուհերի ներկայացուցիչներ:
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«ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ ԱՇՈՏ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ
100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ
Նոյեմբերին 21-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրա
կան ֆակուլտետում տեղի ունեցավ հայ լեզվաբան, պրոֆեսոր,
ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ, մանկավարժ Աշոտ Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամ
յակին նվիրված համապետական գիտաժողով, որին մասնակ
ցում էր նաև ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հենրիետա
Սուքիասյանը և նույն ամբիոնում գործող «Վերնատուն» գի
տամշակութային կենտրոնի համանուն երգչախումբը:
Համապետական գիտաժողովը ողջունեց ՀՊՄՀ ռեկտոր
Ռուբեն Միրզախանյանը, այնուհետև զեկուցում
ն երով հանդես
եկավ բանասիրական ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմը:
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հենրիետա Սուքիասյանը
ևս ջերմորեն շնորհավորեց Աշոտ Աբրահամյանի 100-ամյակը՝
նշելով, որ բախտ է ունեցել ներկա լինելու նաև մեր մի շարք
երախտավորների, անվանի լեզվաբանների հոբելյաններին.
«Ներկա եմ եղել Արարատ Ղարիբյանի 70-րդ հոբելյանին,
Հրաչյա Աճառյանի 140-ամյակին, Գևորգ Ջահուկյանի 95-ամյա
կին, Վաղարշակ Քոսյանի 90-ամյակին, և այսօր էլ ներկա եմ
Աշոտ Աբրահամյանի 100-ամյակին: Ես բախտ եմ ունեցել լինե
լու Արարատ Ղարիբյանի, Վաղարշակ Քոսյանի, Աշոտ Աբրա
համյանի ուսանողը, ինչպես նաև երկար տարիներ աշխատել եմ
ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ղեկավարած Հրաչյա Աճառ
յանի անվան լեզվի ինստիտուտում»:
Հենրիետա Սուքիասյանը նաև ընդգծեց, որ թվարկած հոբել
յանական հանդեսներից երեքում հանդես է եկել նաև ԵՊԲՀ հա
յոց լեզվի ամբիոնում գործող «Վերնատուն» գիտամշակութա
յին կենտրոնի համանուն երգչախումբը:
«Այսօրվա հանդեսը նույնպես կզարդարի «Վերնատուն»
երգչախմբի ելույթը: Խմբի ուսանողները օտարազգիներ և
սփյուռքահայեր են՝ հնդիկներ, պարսիկներ, հորդանան
ցիներ և սիրիահայեր, ով
քեր
կերգեն
ժողովրդա
կան երգեր և կասմունքեն
հայերենով»,- խոսքը եզրա
փա
կեց
Հ.
Սուքիասյանը:
Նշենք,
որ
Հենրիետա
Սուքիասյանը հանդես եկավ
նաև «Ար
դի բժշկա
կան տեր
մինների կանոնարկումը թեմա
յով» գիտական զեկույցով՝ ներ
կացնելով
դասավանդմանն
առնչվող մի շարք հարցեր:
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

 ՈՒՍԱՆՆԱ Դ
Ս
 ԱՎԹՅԱՆԸ
ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀԵԼ Է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի
ԲԻՈԷԹԻԿԱՅԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
Իսրայելում նոյեմբերի վերջին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնը
անցկացրել է համաշխարհային 13-րդ համաժողովը ՝ «Բիոէթիկա, բժշկա
կան էթիկա և առողջապահական իրավունք» թեմայով: ԵՊԲՀ հասարա
կագիտական առարկաների ամբիոնի ավագ դասախոս, փիլիսոփայական
գիտությունների դոկտոր Սուսաննա Դավթյանը, ով նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի հայկական մասնաճյուղի վա
րիչն է, ներկայացրեց այդ օրերի տպավորությունները:
Նա նախ նշեց, որ դեռևս 2000 թվականին բժշկական բոլոր բուհերին,
այդ թվում և ԵՊԲՀ-ին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից նամակ են ուղարկել՝ պարզելու
անցնո՞ւմ են էթիկա, բիոէթիկա և էսթետիկա առարկաներ:
«Մենք պատասխանեցինք, որ մեր համալսարանում անցնում են էթի
կա և էսթետիկա առարկաները, իսկ բիոէթիկա դասավանդել ենք
2000 թվականից: Այդ տարի էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնը
(Հայֆա) կազմակերպեց երկրորդ միջազգային կոնֆերանս «Էթիկայի
դասավանդումը բժշկական բուհերում» թեմայով: Հրավեր էին ուղար
կել, և ԵՊԲՀ-ից զեկուցումով հանդես եկա և սկսվեց համագործակ
ցությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի բիոէթիկայի ամբիոնի հետ: 2007 թվականից
ինձ արդեն հրավիրում էին ոչ միայն զեկուցում կարդալու, այլև գիտա
կան նստաշրջան վարելու: Այս տարի համանախագահեցի իտալացի
պրոֆեսոր Պատրիցիա Բուրսելինոյի հետ: Գիտական նստաշրջանը
կոչվում էր «Մահը և մահանալը տարբեր մշակույթներում»,-նշեց նա:
Սուսաննա Դավթյանի խոսքով՝ հրեաները մշտապես պահպանում
են իրենց ավանդույթները. «Հետաքրքիր է, որ այդ բաժնում, որտեղ
ես համանախագահում էի, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը,
որը հրեա էր, ներկայացրեց իր զեկուցումը, ևինչպես հատուկ է հրեա
ներին, հավատարիմ մնաց իրենց ավանդույթներին.
այն է՝ ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա: Հրեանե
րը, քաջատեղյակ լինելով ուղեղի մահվան հարվրդյան
չափանիշներին, այնուամենայնիվ, առաջնորդվում են
ազգային ավանդույթներով: Դեմ են ակտիվ էֆթանա
զիային: Եվ պատահական չէ, որ 1967 թվականին, երբ
Քրիստիան Բերնարդը կատարեց սրտի փոխպատ
վաստում և վթարից ուղեղի վնասվածք ստացած կնոջ
դեռ բաբախող սիրտը տեղադրեց մի ուրիշ մարդու
մարմ
ն ի մեջ, որն ուներ սրտանոթաին անբավարա
րություն, աշխարհը բաժանվեց երկու մասի. մի մասը
նրան անվանեցին հերոս, մյուս մասը՝ մարդասպան:
Հրեաների
անվերապահ
նվիրվածությունը
իրենց
ազգային
ավանդույթներին
պետք
է
օրինակ
ծառայի
մեզ
համար»։
Նա նաև հայտ
նեց, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ստեղ
ծել են
«Հոլոքոստը և բիոէթիկան» բաժանմունքը. «Այդ առի
թով ես երկու ամիս առաջ նամակ ստացա, որին պատասխանեցի՝ նշելով, որ շնորհավորում եմ,
խրախուսում եմ իրենց քայլը և գիտակցում եմ դրա կարևորությունը՝ միաժամանակ հուշելով, որ
չպետք է մոռանալ՝ եթե մարդկությունը 20-րդ դարի սկզբին ո՛չ ասեր Հայոց եղեռնին, 20-րդ դարի
կեսերին Հոլոքոստ չէր լինի»:
Երուսաղեմում լինելու առիթն օգտագործելով, նախօրոք ընդունելով Ժառանգավորաց
վարժարան-ընծայարանից ստացած հրավերը, Դավթյանը դասախոսություն է կարդացել
վարժարանի սաների համար։
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
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ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ
ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՑԻԱ
Ոսկրածուծի դոնորների հավաքագրման նպատա
կով նոյեմբերի 19-ին Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանում մեկ
նարկեց ոսկրածուծի դոնորների հավաքագրման ակ
ցիան: Մի շարք ուսանողներ և կամավորներ, գիտակ
ցելով դոնոր լինելու կարևորությունը, ակտիվորեն
մասնակցեցին արյուն հանձնելու գործընթացին:
Նշենք, որ յուրաքանչյուր տարի հազարավոր մարդ
կանց մոտ ախտորոշվում է լեյկեմիա ևարյան այլ չա
րորակ հիվանդություններ, և ներկայիս տվյալներով
աշխարհում ավելի քան 6000 հիվանդ համատեղելի
դոնորի կարիք ունի: Նրանցից միայն 20- ից 30 տո
կոսի համար է հաջողվում գտնել ազգակից դոնոր,
իսկ մնացած 70-ից 75 տոկոսը կամավոր դոնորի ցո
ղունային բջիջների նվիրատվության կարիք ունի: Եվ
քանի որ հազարավոր հիվանդներ մահանում են հա
մատեղելի դոնորներ չունենալու պատճառով,
Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրը
յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում է դոնոր
ների հավաքագրման ակցիա:
Հիշեցնենք, որ դոնոր դառնալու համար հար
կավոր է լինել 18-50 տարեկան, հանձնել 3մլար
յուն և լրացնել հարցաթերթիկ: Դոնորագրվելն
անվ
ն աս ևանցավ գործընթաց է, տևում է հաշ
ված րոպեներ, սակայն հնարավորություն է տա
լիս հետագայում համատեղելիության հայտնա
բերման դեպքում փրկել մեկ կյանք:
Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը և «Ոսկրածուծի
դոնորների հայկական ռեեստր» բարեգործա
կան հիմ
ն ադրամի բժշկական տնօրեն Միհրան
Նազարեթյանը:

 ԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆՈՒՄ՝
Վ
ԻՆՉՊԵՍ ՄԱՐՏԻ ԴԱՇՏՈՒՄ
Նվիրվում է Պավել Պետրոսի Անանիկյանի հիշատակին
Արվեստի, բժշկագիտության, երաժշտության, շատ այլ
բնագավառներում կան մարդիկ, որոնց կյանքն ու մաս
նագիտական գործունեությունն անմիջականորեն խորհր
դան
շում են այդ դա
րաշր
ջա
նը։ Այ
դպի
սին էր նաև ՀՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ, Ռուսաստանի բժշկա
տեխնիկական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի
վիրաբույժների միության նախագահության պատվավոր
անդամ, բազմաթիվ այլ կոչում
ն եր ունեցող վիրաբույժ
Պավել Անանիկյանը։
«Բժշկի
ուղին»
շարքի
տարեվերջյան
թողա
կումը նվիրվում է քառորդ դար Երևանի Մխի
թար
Հերացու
անվան
պետական
բժշկական
համալսարանի
ընդհանուր
վիրաբուժության
ամբիոնը ղեկավարած բժիշկ-գիտնականի հիշատակին։

Կենսագրական տվյալներ


Պավել Անանիկյանը (մայիսի 7, 1930թ.- դեկտեմբերի 3,
2018թ.) բժշկական գիտությունների դոկտոր էր, պրոֆե
սոր։ Հայաստանի նկարիչների, գրողների միության ան
դամ։ ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական
գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ։ Եղել է
Հայաստանի վիրաբուժական գիտությունների ակադե
միայի նախագահ։ 1955թ. ավարտել է Երևանի բժշկական
ինստիտուտի բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետը։ Ինստի
տուտն ավարտելուց հետո աշխատել է  հանրապետական
հիվանդանոցում, եղել է վիրաբուժական բաժնի վարիչ:
1963 թվականից աշխատել է Երևանի բժշկական ինս
տիտուտի ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնում, իսկ
1976-2000թթ. ղեկավարել է նույն ամբիոնը։ 1976-1998թթ
Երևանի գլխավոր վիրաբույժն էր, «Երկիր Նաիրի» հա
սարակական բարեգործական ասոցացիայի նախագահը:
1988 թվականից անդամակցում էր Կրծքասրտային վի
րաբույժների եվրոպական ընկերակցությանը։ 1968 թվա
կանից ԽՍՀՄ ԲՈՀ վիրաբույժների մասնագիտացված
խորհրդի անդամ էր, Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական
ակադեմիայի իսկական անդամ, Էկոլոգիայի և անվտան
գության միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ,
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ, Հայաստանի
գրողների միության պատվավոր անդամ:

Կյանքի նպատակը՝ պայքար յուրաքանչյուր
կյանքի համար
Պավել Անանիկյանը ՀԽՍՀ-ում անոթային վիրաբու
ժության հիմ
ն ադիրներից է: Տարբեր տարիների ընթացում
նա աշխատել, նաև ղեկավարել է հայաստանյան առա
ջատար բժշկական հաստատություններ: 1978 թվակա
նից մինչև կյանքի վերջին տարիները աշխատել է Երևա
նի 3-րդ քաղաքային կլինիկական հիվանդանոցում, որի
գլխավոր վիրաբույժն էր: Դեռևս մի քանի տարի առաջ՝
պատկառելի տարիքում, ամեն օր վաղ առավոտյան հի
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վանդանոցում էր։ Կոկիկ, ճերմակ խալաթը հագին՝
Անանիկյանը հետաքրքրվում էր հետվիրահատական
փուլում գտնվող հիվանդների առողջական վիճակով,
հետևում էր հիվանդանոցի անցուդարձին, շտապում
վիրահատարան: Կրտսեր գործընկերները վկայում են,
որ յուրաքանչյուր բարդ վիրահատության ընթացքում
Պավել Անանիկյանի խորհուրդն իրենց համար արժե
քավոր էր ու ծանրակշիռ: Եղել են տարիներ, երբ նրա
կողմից կատարվող վիրահատությունների թիվը հասել
է տարեկան 800-ի։ Բժշկությանը զուգահեռ հմուտ մաս
նագետը նաև գիտամանկավարժական գործունեութ
յամբ էր զբաղվում։ Անանիկյանի աշակերտներն այսօր
վաղուց կայացած մասնագետներ են, ովքեր հաջող
ված մասնագիտական գործունեություն են ծավալում
Հայաստանում և հայրենիքի սահմաններից հեռու։
«Այնպես ստացվեց, որ ես, ընտանիքում ձևավորված
ավանդույթի համաձայն, դարձա բժիշկ-վիրաբույժ:
Շատ եմ սիրել իմ մասնագիտությունը»,- հարցազրույց
ներից մեկում ասել է Անանիկյանը։ Իր հեղինակած
ստեղծագործություններից մեկում նշել է, որ վիրահա
տարանը նման է մարտի դաշտի, ուր բժիշկները հա
ճախ ստիպված են լինում պայքար մղել յուրաքանչյու
րի կյանքի համար: Մասնագիտական գործունեության
ընթացքում վիրաբույժին մշտապես ուղեկցել են հան
դիպում
ն երը նշանավոր մարդկանց հետ: Վիրաբույժը
մամուլում հրատարակված պատմվածքների, ակնարկ
ների հեղինակ էր, Հայաստանի գրողների և նկարիչ
ների միությունների անդամ: Վիրաբույժ աշխատելու
երկարամյա փորձի արդյունքում նա հավաքագրել էր
արժեքավոր հուշեր հիվանդների, նրանց հարազատնե
րի և գործընկերների մասին, որոնք իրեն բնորոշ հումո
րի յուրահատուկ զգացումով ամփոփել էր «Բեկորներ»,
«Կուրիոզներ վիրաբույժի պրակտիկայից» գեղարվես
տական, «Վիրաբույժի զրույցներ» գիտահանրամատ

չելի և այլ գրքերում: 1999թ. տպագրված «Բեկորներ» գիրքը
Անանիկյանը նվիրել էր իրեն մայրություն արած քույրերին`
Օվսաննային, Մարգարիտային և Արուսյակին, ովքեր մեծ
դերակատարում են ունեցել նրա կյանքում:
«Նրանք հսկայական դեր են խաղացել իմ անհատակա
նության կայացման գործում և մշտապես սրտումս մնացին
որպես երեք սիրելի մայրեր»,- գրում է պրոֆեսոր- ակադե
միկոսը:
Որպես վիրաբույժ կայացման ճանապարհին Անանիկյա
նը կատարել է տարատեսակ վիրահատություններ: Բացի
որովայնի, կույրաղիքի, ճողվածքի, լեղապարկի ընդհանուր
վիրահատություններից, նա վարպետորեն կատարել է նաև
էնդոկրինոլոգիական, գինեկոլոգիական, ուրոլոգիական,
ուռուցքաբանական վիրահատություններ: Փորձել է ձեռք
մեկնել բոլորին` թե՛ սոցիալապես անապահով, թե՛ պաշտո
նատար անձանց:
Բժիշկ-գիտնականի աշխատանքները վերաբերում են սիր
տանոթային վիրաբուժությանը։ Մշակել է ստամոքս-տաս
ներկումատնյա աղիքային արյունահոսությունների բուժման
եղանակներ, ինչպես նաև պարբերական հիվանդության,
լեղապարկի բորբոքման ախտորոշման, կլինիկայի, վիրա
բուժական մեթոդներ։ Առաջարկել է լեղապարկի սուր և քրո
նիկ բորբոքման բուժման միասնական եղանակ։ Հեղինակ է
500 հրապարակում
ն երի, 13 մենագրության և 3 դասագրքի։

Նկարչի սրտով բժիշկը
Պատահական չէ, որ Անանիկյանին հաճախ բնորոշել են
որպես բժիշկ-նկարիչ:
Եթե երբևէ առիթ եք ունեցել լինել Պավել Անանիկյա
նի աշխատասենյակում, ապա վստահաբար զգացած կլի
նեք աշխատասենյակում տիրող արվեստի շունչը։ Անվանի
բժիշկը տոհմիկ մտավորականների` բժիշկների, նկարիչնե
րի, գրողների մի քանի սերունդների արժանի հետնորդն է:
«Նկարչի սրտով բժիշկ»,- այսպես է բնորոշվել վիրաբույժը
տարիներ առաջ գրված հոդվածներից մեկում։
Կոչումով բժիշկը նկարել է փոքր հասակից, ավելի լրջորեն
նկարչությամբ զբաղվել 50 տարեկանում։ Ինքնուս նկար
չի կտավ
ն երը ցուցադրվել են Տաշքենդում՝ ԱՊՀ երկրների
նկարիչների, ինչպես նաև այլ ցուցահանդեսներում։
«Նկարել եմ փոքր հասակից,
սակայն երբեք նկարչություն չեմ
սո
վո
րել ու եր
բեք էլ չեմ ե
րա
զել նկարիչ դառնալու մասին:
Փոխարենը երազել եմ վիրաբու
ժության մասին ու կարող եմ ասել,
որ իմ ամենամեծ երազանքն իրա
կանացրել եմ: Քիչ մարդիկ կան,
որ կարող են այսպես արտահայտ
վել իրենց մասին, բայց ես, կար
ծում եմ, դրա ի
րա
վունքն ու
նեմ,
որովհետև ոչ բոլոր վիրաբույժ
ներին է բախտ վիճակվում իրենց
կատարած վիրահատությունների
թիվը հասցնելու տասնյակ հա
զարների»,- նշել է բժիշկ-նկարիչը։
Նշենք, որ Անանիկյանը անմասն
չի մնացել նաև հանրապետության
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Բժշկի ուղին
քաղաքական կյանքի վճռորոշ խնդիրների շուրջ
հրապարակում
ն երից և ելույթներից:
Մասնագիտությունը չեն ընտրում միայն լսելով.
պետք է սիրել այն, լինել պարտաճանաչ և նվիրված
«Մխիթար Հերացի» մեդալակիրն առանձնակի
խանդավառությամբ ու սիրով էր խոսում կյանքի
ուղեկցի` ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոնի պրո
ֆեսոր Էլմիրա Գևորգյանի մասին, ում հետ հանդի
պումը կայացել է հենց բժշկական ինստիտուտում ՝
դեռևս ուսանողական տարիներին: ՀՀ վաստակա
վոր բժիշկ Էլմիրա Գևորգյանը մշտապես ոգևորել է
ամուսնուն և հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի
կյանքի ամենօրյա հոգսերից շեղվելով՝ ժամանակ
հատկացնի նաև ստեղծագործական գաղափարնե
րի իրականացմանը:
Պավել Անանիկյանի և Էլմիրա Գևորգյանի ըն
տանիքի բժշկական գիծն այսօր հաջողությամբ շա
րունակում են երեխաներն ու թոռները: Նրանց դուստրը հո
գեբույժ Անահիտ Գևորգյանն է, որդին` վիրաբույժ Պետրոս
Անանիկյանը: Բժշկի ուղին են ընտրել նաև նրանց երեխա
ները: Անահիտի դուստրը՝ Աննան, նույնպես հոգեբույժ է,
Պետրոսի որդին` Պավել Անանիկյան կրտսերը, նույնպես
բժշկական կրթություն է ստացել, բայց
այժմ բնակվում է Ավստրալիայում և որ
պես երկրորդ մասնագիտություն ընտ
րել է իրավագիտությունը:
«Բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր
ցանկանում են բժիշկ դառնալ, չպետք
է մոռանան, որ այս մասնագիտությու
նը չեն ընտ
րում միայն լսե
լով. պետք
է սիրել այն, լինել պարտաճանաչ և
նվիրված», - պատգամել է վիրաբույժը
ապագա սերունդներին։
Անանիկյանի գնահատմամբ` բժիշկը
պետք է լինի քաջ, ուժեղ և պ
 ատրաստ
լինի դիամակայել ցանկացած փոր
ձության: 88-ամյա պրոֆեսոր Անանիկ
յանը հենց այսպիսին էր..:
Հեղինակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԱՆԱՆԻԿՅԱՆՆԵՐԻ
ընտանեկան արխիվից

Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ,
սկսում ենք հարցազրույցների նոր շարք,
որի նպատակն է բժշկական կրթության
պատասխանատուներին
ներկայացնել
փոքր-ինչ այլ ձևաչափում՝ անդրադառ
նալով նրանց անցած ճանապարհին,
մասնագիտության արդիական հարցերին
ու անելիքներին։
Դեղագետի մասնագիտությունը մեծ հնա
րավորություններ է տալիս, սակայն որոշ
դեպքերում դեղագիտական ֆակուլտետ
ընդունվողները լավ չեն պատկերացնում
իրենց ապագա մասնագիտության հնարա
վորությունները, ունեն մասնագիտական
կողմ
ն որոշման խնդիր, որոշ դեպքերում էլ,
ինչպես հավաստում են ոլորտի պատաս
խանատուները, ֆակուլտետ են ընդունվում
ընդհանուր բժշկության կամ ստոմատոլո
գիական ֆակուլտետներ չընդունվելու դեպ
քում:
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի
դեկան Բագրատ Ենոքյանը, մեզ հետ զրույցում մատ
նանշեց դեղագետի այն առավելությունները, որոնք
կարևոր են այս մասնագիտությունն ընտրելու համար:
Ֆակուլտետի դեկանը չխուսափեց խոսել նաև այն
խնդիրների մասին, որոնց լուծման համար տարվող աշ
խատանքներն ամենօրյա են ու շարունակական:
Պարոն
Ենոքյան,
ինչո՞վ
է
տարբերվում
դեղագիտական ֆակուլտետը ԵՊԲՀ-ի մյուս ֆակուլ
տետներից:
- Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դե
ղագիտական ֆակուլտետը մեր համալսարանի առավել
երիտասարդ ֆակուլտետներից է, այն հիմ
ն ադրվել
է    1972 թվականին: Ֆակուլտետի հիմ
ն ադրման նպա
տակը հանրապետությունը դեղագործության բնագա
վառի բարձրորակ, բարձրագույն կրթություն ունեցող
մասնագետներով ապահովելն էր: Մինչ ֆակուլտետի
հիմ
ն ադրումը, մեր երիտասարդները բարձրագույն դե
ղագործական կրթություն ստանում էին հանրապետութ
յունից դուրս՝ Մոսկվայում, Լենինգրադում, Պյատիգորս
կում:  Ֆակուլտետը ստեղծման օրվանից հաջողությամբ
կատարել և կատարում է իր առաքելությունը: Մեր
ֆակուլտետը համալսարանի համեմատաբար փոքրա
թիվ ուսանողներ ունեցող ֆակուլտետներից է, որտեղ
խնդիրները տարբեր են: Ի տարբերություն 70-ականնե
րի՝ այժմ աշխատաշուկան գրեթե հագեցած է դեղագործ
ներով և դեղագետներով: Սակայն որակյալ մասնագետ
ների կարիք միշտ կա և կլինի: Այժմ Հանրապետության
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Հարցազրույց
մի շարք բուհեր ունեն դեղագիտական ֆակուլտետներ
և առաջացել է լուրջ մրցակցություն: Առողջ մրցակցութ
յունը կարող է խթանել կրթության որակի բարձրացումը:
Մեր միակ հաղթաթուղթը կարող է լինել որակյալ մաս
նագետների պատրաստումը: Կրթության որակի բարձ
րացման հիմ
ն ական նախապայմաններից են որակյալ
դասախոսական կադրերը, բարելավված,
արդիական կրթական, առարկայական
ծրագրերը և, իհարկե, ֆակուլտետի ամ
բիոնների նյութատեխնիկական բազայի
բարելավումը:   
ԵՊԲՀ-ն ունի լուրջ կլինիկական բազա
ներ, ժամանակակից հագեցվածությամբ
սիմուլացիոն կենտրոններ, որոնք ստո
մատոլոգիական ու ընդհանուր բժշկութ
յան ֆակուլտետների ուսանողներին
հնարավորություն են տալիս որոշակի
արդյունավետությամբ լուծել իրենց գործ
նական հմտությունների հետ կապված
խնդիրները: Դեղագիտական ֆակուլտե
տի ամբիոնների և լաբորատորիաների
հագեցվածությունը,
տեխնիկա
կան ու նյութական հնարավորութ
յունները առայժմ ավելի համեստ են:
Համալսարանի հնարավորությունների
սահմաններում, երբեմն նաև բարերար
ների օժանդակությամբ աշխատում ենք
լուծել առաջացած խնդիրները:
- Ովքե՞ր են ընտրում դեղագետի մասնագիտությունը:
-  Ցավոք, ի տարբերություն ԵՊԲՀ մյուս մասնագիտութ
յունների, այս մասնագիտությունն ընտրողներն այդքան
շատ չեն: Այդ տեսանկյունից կարևորվում են այն աշխա
տանքները, որոնք պետք է կատարել դիմորդների մաս
նագիտական կողմ
ն որոշման հարցերում: Այս առումով
մենք աշխատանք ունենք կատարելու ոչ միայն դպրոցնե
րում, այլև մեր համալսարանում, 1-ին կուրս
ընդունված ուսանողների հետ: Նրանց անհ
րաժեշտ է բացատրել մեր մասնագիտության
առանձնահատկությունները, հնարավորութ
յունները: Դեղագետի աշխատանքային հնա
րավորությունները բավականին ընդգրկուն
են: Նրանք կարող են աշխատել հիվանդա
նոցային, հանրային դեղատներում, դեղե
րի մեծածախ
կազմակերպություններում,
դեղագործական գործարաններում, դեղերի
փորձաքննության և անալիզի, քիմիական
սինթեզի լաբորատորիաներում, դեղագոր
ծական ֆիրմաների ներկայացուցչություննե
րում: Դեղի գրանցման, պահպանման, բաց
թողնման հետ առնչվող գրեթե բոլոր հար
ցերը դեղագետների ուսում
ն ասիրության
տիրույթում են: Հենց այս ընդգրկունությունն
է, որ երբեմն ոչ դեղագետներին՝ բժիշներին,
քիմիկոսներին, կենսաբաններին որոշ դեպ
քերում հնարավորություն է տալիս մրցելու
դեղագետների հետ: Այնտեղ, որտեղ հնարա
վորությունները մեծ են, շատ են նաև մրցա
կիցները՝ հնարավորությունների հետ միա
սին մրցակցությունն ավելանում է:

- ԵՊԲՀ-ն առանձնանում է արտասահմանցի ուսա
նողների մեծ թվով: Դեղագիտական ֆակուլտետում
օտարերկրացի ուսանողներ կա՞ն:
- Դեղագիտական ֆակուլտետում ունենք մոտ
35 արտասահմանցի ուսանող: Հաշվի առնելով մեր
հնարավորությունները՝ պետք է նկատեմ, որ նրանց
թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել: Մեր դասախոսնե
րից շատերը տիրապետում են օտար լեզուների, և
մենք կարող ենք դասավանդել առնվազն կրկնակի
թվով օտարալեզու ուսանողների: Սակայն այս դեպ
քում միայն լեզվի իմացությունը բավարար չէ, պետք
է ունենանք իրոք ներկայանալի ֆակուլտետ, ինչին որ
ուղղված է մեր ամենօրյա աշխատանքը:
- Ուսանողների հետ հանդիպում
ն եր հաճա՞խ եք ու
նենում: Որո՞նք են նրանց հուզող հարցերը:
- 
Քա
նի որ ես դա
սա
վան
դում եմ չոր
րորդ և
հինգերորդ կուրսերի բոլոր ուսանողներին, նրանց
հանդիպում եմ ամեն օր: Բարձր կուրսերի ուսանող
ների բարձրացրած խնդիրները շատ արդիական են:
Դրանք հիմ
ն ականում վերաբերում են նրանց աշխա
տանքային հնարավորությունների, մասնագիտաց
ման հարցերին: Մեզ համար շատ կարևոր հարցեր,
որոնք վերաբերում են կրթական և ուսում
ն ական
ծրագրերի բարեփոխում
ն երին, հաճախ ճշտվում են
հենց նրանց հետ աշխատանքի արդյունքում: Ինչ վե
րաբերում է ցածր կուրսի ուսանողներին՝ նրանք նույն
պես մեզ դիմում են տարբեր հարցերով, ինչպես նաև
նրանց հուզող խնդիրներին ծանոթանում եմ դասալ
սում
ն երի, խորհրդակցությունների ժամանակ: Նրանց
հուզող հիմ
ն ական հարցերը վերաբերում են քննութ
յունների և ստուգարքների կարգերին, ուսման վարձի
զեղչման հարցերին: Երբեմն նաև բողոքում են որոշ
դասախոսների «խստությունից»:
- Ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը: Ձեր ըն
տանիքում դեղագետներ կա՞ն:
- Այսօրվա իմ ուսանողներից ոմանց նման, ես նույն
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Հարցազրույց
պես դիմել էի բուժական ֆակուլտետ, սակայն մրցու
թային շեմը չհաղթահարելու պատճառով ընդունվեցի
դեղագործական: Սովորելու տարիներին մասնագի
տությունը դարձավ հոգեհարազատ: 1985-1988թթ. նուրբ
օրգանական քիմիայի ինստիտուտի ասպիրանտու
րան ավարտելուց, թեկնածուական ատենախոսութ
յունը    պաշտպանելուց հետո՝ 1990 թվականին, վերա
դարձա մեր համալսարան և դեղերի տեխնոլոգիայի
ամբիոնում սկզբում ասիստենտ էի, հետո դոցենտ,
ապա՝ դեկանի տեղակալ: 11 տարի եղել եմ օտարերկ
րացի ուսանողների նախապատրաստական ուսուց
ման բաժնի պետ: Դեղագործական ֆակուլտետի աշ
խատանքները ստեղծման օրից մինչև 1999 թվականն
անմիջականորեն ղեկավարվում էր միացյալ՝ մանկա
բուժական-դեղագործական, սանիտարահիգիենիկ-դե
ղագիտական, ստոմատոլոգիական-դեղագործական
դեկանատների կողմից: 1999 թվականից ֆակուլտետի
դեկանատն առանձնացավ, որի առաջին դեկանը ես էի՝
պաշտոնավարեցի երկու տարի: 2011-ից նորից ստանձ
նեցի այդ պաշտոնը:
Ընտանիքում դեղագետի մասնագիտությունն ընտրել
են մեծ աղջիկս ու տղաս՝ ավարտելով ԵՊԲՀ-ի դեղա
գիտական ֆակուլտետը: Մասնագիտության ընտրութ
յան հարցում ծնողի գործոնն իր դերը կատարել է, սա
կայն կյանքը ցույց կտա՝ նրանց ընտրությունը ճիշտ էր,
թե՝ ոչ: Ա
 վագ դուստրս այժմ մասնագիտությամբ է աշ
խատում, տղաս ուսումը նոր է ավարտել, և կարծում եմ ՝
նույնպես կշարունակի ընտրած ուղին: Ինչ վերաբերում
է կրտսեր դստերս, նա չընտրեց մեր բուհը, փոխարենն
իր ցանկությամբ՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի
ուսանողուհի է: Կարծում եմ, որ նա ևս ճիշտ ընտրութ
յուն է կատարել:
Հարցազրույցը՝ Մ
 արգարիտա Մխիթարյանի
Լուսանկարները՝ Բագրատ Ենոքյանի անձնական
արխիվից և Կարեն Սերոբյանի

«Նիկոլ Դուման» ջոկատ
Սառնաղբյուր (Աղբուլախ),
Ասկերան, 1992թ.
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ԵՊԲՀ դասախոս Գառնիկ Գասպարյանը 27-ամյա Հայկական
զինուժիակունքներում է, նրա առաջին զինվորներից մեկը
Երբ սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, ԵՊԲՀ ռազմաբժշկա
կան ֆակուլտետի համազորային պատրաստության ցիկլի ավագ
դասախոս Գառնիկ Պայքարի Գասպարյանը Երևանի պոլիտեխ
նիկական ինստիտուտի 2-րդ կուրսի ուսանող էր: Նրանց ուսանո
ղական ջոկատը պատրաստ էր՝ անհրաժեշտության դեպքում մեկ
նել Արցախ, մասնակցել մարտական գործողություններին: 1991թ.
գարնանը ուսանողների կամավորական փոքր խմբով նրանք
միացան «Նիկոլ Դուման» ջոկատին, որի շտաբի պետը մանկա
վարժական գիտությունների թեկնածու Ալբերտ Բազեյանն էր։
Ջոկատին անդամագրվողները հիմ
ն ականում Երևանի տարբեր
ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ էին, որոնց թվում նաև՝ բժշկական ինստի
տուտի տղաները։ «Մեր ջոկատում ամենամեծ խումբը բժշկական
ինստիտուտի ուսանողներն էին՝ մոտ 12 հոգի,բանիմաց և լավ
պատրաստված, ովքեր մեզ էին փոխանցում իրենց գիտելիքներն
ու փորձը: Ղուկաս Ուլիխանյան, Կամավոր Խաչատրյան, Սամվել
Մուրադյան, Հարություն Առուստամյան ու էլի անուններ: Մանկա
բուժական ֆակուլտետից նաև Սիլվա Թադևոսյանն էր կամավոր
եկել Արցախ: Ուզում եմ ընդգծել Մուրադ Մուրադյանին: Մարդ,
ով պատերազմի ժամանակ փրկեց տասնյակ կյանքեր, սակայն
ճակատագրի հեգնանքով զոհվեց 1996թ.-ին՝ բուժծառայության
պետի տեղակալի պաշտոնում ծառայողական պարտականութ
յունները կատարելիս, դժբախտ պատահարի հետևանքով: 1992թ.
ամռանը Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան-Լենինավան բնա
կավայրերի ազտագրման կատաղի մարտերի ընթացքում ծանր
վիրավորվեցին Արտակ Զեյնալյանը և Միքայել Բայաթյանը»,նշում է Գառնիկ Գասպարյանը: Ինքը մարտական մկրտությունն
ստացավ Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր (Աղբուլախ) գյուղի
պաշտպանական մարտերում: Ջոկատի խնդիրը Աղդամ-Շուշի
ճանապարհի պաշտպանությունն էր:Նա այսօրվա նման հիշում
է, թե ինչ գնով տեղի ունեցավ հայոց բերդաքաղաք Շուշիի ազա
տագրումն ու հաղթանակը, և թե ինչ դժվարությամբ պահպան
վեց այդքան թանկ նվաճումը: «Շուշիի ազատագրման օպերա
ցիան պետք է սկսվեր մայիսի սկզբին: Մենք մեկ շաբաթից ավելի
մնացինք դիրքում: Հիմ
ն ական պատճառը, որ նախատեսված օրը
օպերացիան տեղի չունեցավ, այն էր, որ վառելիքը դեռ տեղ չէր
հասել, ինչպես նաև մայիսի համար անբարենպաստ եղանակը,
նույնիսկ՝ ձյուն եկավ: Բժշկականի տղաների նախաձեռնությամբ
իմիտացիա ստեղծեցինք, թե իբր Սառնաղբյուրում հայկական
մեծ ուժեր են կուտակվում Աղդամի ուղղությամբ հարձակվելու
համար՝ նպատակ ունենալով շեղել ադրբեջանցիներին դեպի Շու
շի օգնության հասնելու պլանից: Թուրքերը հավատացին: Շուշիի
ազատագրման օրը մենք էլի մարտական դիրքերում էինք՝ իշխող
բարձունքում: Ջոկատը մայիսի 10-ին ծրագրում էր վերադառնալ
ու տոնել Շուշիի հաղթանակը, երբ առավոտյան ադրբեջանցինե
րը հարձակում սկսեցին: Գառնիկ Գասպարյանը մեկն էր տղա
ներից, որ դիմադրեցին, որոնց ջանքերով հնարավոր եղավ դի
մակայել թշնամու մեծաթիվ զորքին ու կյանքի գնով պահպանել
մայիսյան վճռորոշ հաղթանակը: Գառնիկ Գասպարյանը հիշում է
12-ամյա արցախցի Մարատին, որն օգնում էր տղաներին սնունդ
ու զինամթերք տեղափոխել դիրքեր: «Աշխույժ տղա էր... գյուղում
մի ավանակ կար, որի օգնությամբ զենք-զինամթերք էր հասցնում
մեր մարտական դիրք: Վերջերս ես հանդիպեցի Մարատին, հիշե
ցինք պայքարի այդ օրերը: Նա չի լքել գյուղը, ունի հինգ զավակ:
Տարիներ անց դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես էր հնարավոր

այդքան փոքր ուժերով պահել գյուղը: Ադրբեջանը մեր դեմ հանել
էր 30-ից ավելի տանկև այլ զինտեխնիկա, մեծաքանակ հետևակ:
Գյուղը պաշտպանում էինք ընդամենը 35-40 հոգով»:
Մարտի ընթացքում ջոկատի տղաները ոչնչացրին ադրբեջանա
կան 2 տանկ և 1 ՀՄՄ: Կատաղի մարտի ժամանակ ջոկատն ունե
ցավ առաջին զոհերը՝ Աշոտ Սահակյանը և բժշկական ինստիտու
տի 1-ին կուրսեցի Արմեն Ղունյանը, որը տարկետում էր վերցրել և
մեկնել ճակատ Հայրենիքի հանդեպ իր պարտքը կատարելու: «Մեծ
դժվարությամբ մեզ հաջողվեց դուրս գալ շրջափակումից: Հիշում
եմ նաև ցեղակրոն ջոկատի տղաներին՝ 16-21 տարեկան, դուխով,
հայրենասեր, կարգին տղաներ, որոնցից շատերը հերոսաբար զոհ
վել են ազատամարտի տարիներին: Թեև ադրբեջանցիները գրա
վեցին դիրքերը, բայց «բախտներս բերեց». սկսվեց հորդառատ
անձրև, անձրևն ու կավահողն անհնար դարձրին հակառակորդի
առաջխաղացումը: Սկսեցին թալանով զբաղվել, մոռացան Շու
շիի մասին: Մեկ շաբաթ անց նաև Լաչինն ազատագրվեց, մենք
ունեցանք նաև ցամաքային ճանապարհ»,-ասում է Գառնիկ Գաս
պարյանը: Նա «Նիկոլ Դուման» ջոկատի կազմում, մինչև զինա
դադարի հաստատումը, մասնակցել է նաև մի շարք բնակավայրե
րի պաշտպանական և ազատագրման մարտերին.1992թ. հուլիսին՝
Արծվաշենի, օգոստոսին՝ Գորիսի շրջանի Շուռնուխի, այնուհետև՝
Մարտակերտի շրջանի Չլդրան-Մեհմանա գյուղերի պաշտպա
նական մարտերի ընթացքում ստացել է կոնտուզիա: 1993թ.-ի հու
լիս-օգոստոս ամիսներին՝ Լաչինի հարավ-արևելյան ուղղությամբ
Մալխալաֆի դիրքերի ազատագրման ժամանակ ջոկատն ունեցավ
ամենաշատ կորուստները:
«Հիշում եմ մեր ջոկատի մարտական հրամանատարներից Ար
մեն Մարտիրոսյանին՝ «Արջին», որը մի քանի անգամ մար
տադաշտում փրկել է ջոկատը: Օգոստոսի 17-ին տեղի ունեցած
մարտերի ժամանակ թշնամու ականանետային հրթիռակոծու
մից զոհվեցին «Նիկոլ Դուման» ջոկատի 4 ազատամարտիկ՝
Արմեն Մարտիրոսյանը, Սմբատ Մարգարյանը, Գագիկ Ազատ
յանը և Անուշավան Հարությունյանը, վիրավորվեցին 5-ը՝ այդ
թվում՝ Ղուկաս Ուլիխանյանը, իսկ ես Հրանտ Մինասյանի
հետ միասին, մինչև երեկո անհետ կորածների ցուցակում էի»,պատմում է հայկական բանակի մայորը:
Գառնիկ Գասպարյանն արժանացել է Արցախի «Մայրական
երախտագիտություն», «Վազգեն Սարգսյան», «Անբասիր
ծառայության» 1-ին, 2-րդ, 3-րդ աստիճանի և այլ մեդալների,
պարգևատրվել է նաև կառավարական «Մարտական ծառա
յության» մեդալով:
Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ նա կամավոր
մեկնել է Արցախ:Արդեն 15 տարի ուսանողների մեջ փորձում
ենք սերմանել հայրենասիրություն: Հայրենիքի հանդեպ
նվիրումը, սերն ու պատասխանատվությունն մեր տղանե
րից շատերի երակների մեջ է, ևերբ, եթե ոչ այդ օրերին
պետք է կարողանաս օգտակար լինել երկրիդ»:
Գառնիկ Գասպարյանի գնահատմամբ՝ Արցախյան ազա
տամարտը հայ ժողովրդի զարթոնքի ամենամեծ պայքարն
էր: Հայ ժողովուրդն արթնացավ, համախմբվեց հանուն մեկ
նպատակի, ձեռք բերեց անկախություն, որն ամենակար
ևորն էր: Դրա հետ մեկտեղ, ըստ Գասպարյանի, ունեցանք
մարտարվեստի մեջ փառավոր էջեր, ունեցանք օպերա
ցիաներ, որ շատ ու շատ ռազմական փորձագետների զար
մանքն է առաջացրել:
«Օգտվելով առիթից՝ այս փառահեղ տոնի կապակցութ
յամբ շնորհավորում եմ բանակի ակունքներում կանգնած
իմ մարտական ընկերներին, բոլոր ազատամարտիկներին,
ծառայակիցներին, սպաներին, կուրսանտներին, մեր ան
դորրը պաշտպանող զինվորներին, քաջեր ծնած հայոց մայ
րերին, հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին իրենց կյանքը
նվիրաբերած նահատակների ընտանիքներին, ամբողջ հայ ազգին։
Փա՜ռք քեզ, Տեր Աստված...
Շնորհավո՜ր տոնդ, հայոց բանակ»։
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հարցազրույց

ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԹԻՄԸ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ
ԽԱՂԵՐՈՒՄ ԳՐԱՎԵԼ Է ԵՐՐՈՐԴ ՏԵՂԸ
Ուսանողների մարզական հաջողությունները շա
րունակվում են: Այս անգամ, Հանրապետական ու
սանողական մարզական խաղերի՝ տղաների բաս
կետբոլի 19-րդ առաջնությունը, որին մասնակցում էր
նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նի բասկետբոլի հավաքական թիմը, գրավեց երրորդ
պատվավոր տեղը՝ պարգևատրվելով գավաթով, մե
դալներով և պատվոգրերով:
Չնչին միավորների տարբերությամբ զիջելով Եր
ևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի ազ
գային պոլիտեխնիկական համալսարանի թիմերին`
ԵՊԲՀ ուսանողները մնացած խաղերն անցկացրին
վերելքով՝ հաղթելով Հայաստանի ամերիկյան հա
մալսարանի թիմին՝ իրավունք ստանալով երրորդ և
չորրորդ տեղերի համար մրցապայքարում հանդիպել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալ
սարանի թիմի հետ, որը ևս ավարտվեց ԵՊԲՀ-ի թիմի
արժանի հաղթանակով:
Հարկ է նշել, որ ԵՊԲՀ ֆիզդաստիարակության
ամբիոնի վարիչ Ալբերտ Մովսեսյանի և թիմի մար
զիչ Ռաֆայել Պետրոսյանի ջանքերի արդյունքում
մեր մարզիկները գրանցում են լավ արդյունքներ:
Այս դեպքում աչքի ընկան ԵՊԲՀ ուսանողներ
Հրանտ Սիրադեղյանը, Սերո Աղնանյան-Ասլանյա
նը, Դավիթ Առուշանյանը, Արամ Հեքիմյանը, Կորյուն
Վարդանյանը, Հովհաննես Բախչոյանը, Դավիթ
Համբարձումյանը, Նազարեթ Բաբօղլյանը, Մկրտիչ
Օհանյանը և Ալեն Շխրդմյանը:

50

 ԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
Ռ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՊՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ
ԹԻՄՈՎ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂՆ ԵՆ
ԶԲԱՂԵՑՐԵԼ «ՎՏԲ Լ
 ԻԳԱ»
ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ
Ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի
6-րդ կուրսի ուսանողներ Ավետիս
Ղազարյանն ու Հովիկ Սարգսյանը
ՀՀ պաշտպանության նախարարութ
յան հավաքական թիմով մասնակցել
են «ՎՏԲ Լիգա» ֆուտբոլային մրցա
շարին և այս անգամ ևս վերադարձել
են 1-ին տեղի մեդալներով: Սա այս
տարի տղաների երկրորդ հաղթա
նակն է: Նոյեմբերին՝ ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետի հավաքա
կան թիմով, մասնակցելով ՀՀ ԶՈՒ
ֆուտզալի առաջնությանը, զբաղեց
րել էին առաջին պատվավոր տեղն ու
վերադարձել մեդալներով, հաղթա
կան գավաթով:
«ՎՏԲ
Լիգա»
ֆուտբոլային
մրցաշարին, որը տեղի է ունեցել
«Դինամո» մարզադահլիճում նոյեմ
բերի 8-ից դեկտեմբերի 6-ը, մասնակ
ցում էին ՀՀ պաշտ
պա
նութ
յան նա
խարարության, ֆինանսների, կրթության և
գիտության, սփյուռքի, գյուղատնտեսության,
տարածքային կառավարման և զարգացման,
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա
խարարությունների և ոստիկանության ներ
կայացուցիչները:
Մրցաշարի
եզրափակիչ
փուլում
Պաշտպանության
նախարարության
հավաքական թիմը, որի կազմում էին
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսանողնե
րը, խաղացել է ոստիկանության թիմի հետ
և զբաղեցրել առաջին տեղը՝ երկու գնդակի
առավելությամբ:
Ֆուտբոլային մրցաշարը կազմակերպվել
է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկի» նախաձեռնութ
յամբ:

Սպորտ

ԱՌԱՋՆԱԳԾՈՒՄ ԲՈՒԺԱԿ
ԱՇԽԱՏԵԼԸ՝ ՊԱՏՎՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊԲՀ քոլեջի «Բուժական գործ» մասնագիտությամբ
2017-18 ուսում
ն ական տարվա առաջին շրջանավարտնե
րից չորսն այսօր ծառայում են Պաշտպանության բանա
կում: Ռազմաբժշկական ֆակուլտետից տեղեկացանք,
որ չորս տղաներից է նաև քոլեջի շրջանավարտ 18-ամյա
Գևորգ Գևորգյանը: Նա արդեն մի քանի ամիս է` կատա
րում է Պաշտպանության բանակի առաջնագծի գումար
տակներից մեկի բուժկետի պետի-բուժակի պարտակա
նությունները:
Վաղ տարիքից իր ապագան միայն բժշկության մեջ
պատկերացնող երիտասարդը խոստովանում է, որ
առաջնագծում բուժակ աշխատելն իր համար պատվով
կատարվող ամենօրյա առաքելություն է: Հետագայում
բարձրագույն կրթությունը կրկին այս ոլորտում շարու
նակել ցանկացող Գևորգի համար ռազմաբժշկական
այս ծառայությունը առաջին հերթին մեծ փորձ է:
Նա կատարում է բժշկի նշանակում
ն երը, անհրաժեշ
տության դեպքում տրամադրում անհետաձգելի բուժօգ
նություն: Աշխատանքը, բուժաշխատողի գնահատմամբ,
հետաքրքիր է և մեծ ուշադրություն պահանջող:
Նշենք, որ ԵՊԲՀ քոլեջի «Բուժական գործ» մասնագի
տությամբ ուսուցումը կազմակերպվում է ՀՀ ՊՆ պետ
պատվերով ՝ միայն հիմ
ն ական ընդհանուր կրթության
հիմքով տղաների համար: Ուսման տևողությունը 4 տա
րի է: Ուսումն ավարտելուց հետո սովորողները զորա
կոչվում են ծառայության 3 տարով՝ որպես բուժակ-են
թասպա: ՀՀ ՊՆ նախարարութան հետ պայմանագրի
հիման վրա ստանում են ենթասպայի համար սահման
ված աշխատավարձ և օգտվում համապատասխան ար
տոնություններից:
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Within the framework of the “Scientific week, 2018”
young scientists summed up medical investigations.
Under the heading of “Idea, Innovation, information” scientific event implemented, aimed to unify curious people
around the science, by giving an opportunity to students
and professionals to share their experience and knowledge
with famous scientists.
In his grating speech rector of YSMU Armen Muradyan
indicated for participators that state medical university is
different by its scientific base. “Our biggest hope is connected with youth because they will improve their vision by
seeing and relying on the path of senior colleagues”.
According to Armen Muradyan, during human history, all
the world-changing inventions were done by scientists under the age of 40. “We are living in the most interesting
century when distance and informational field is affordable
to everyone”, said rector.
Annual conclusive scientific week, which is held on November 26-30, is a great platform for getting new connections and improving working skills.
Konstantin Yenkoyan, the YSMU vice rector for scientific
affairs, head of the neuroscientific laboratory, a professor
at the chair of biochemistry, stated that YSMU has formed
a new culture and announces the special scientific day for
students for last 3 years now.
According to Konstantin Yenkoyan, the scientific week is
held during the last week of November, because the first
week of December is devoted to the Nobel Prize Award.
“The seminar aims to summarize last year’s investigations and achievements in the field of medicine. The events
are not concentrated in one place, they will be spread
around the university”-said the vice rector.
Vitya Vardanyan, a researcher at biology institute of NAS
RA, performed lecture on “The Concept, Function, Physiological and Pathological Role of Potassic Pathways”, which
was followed by student reports and poster reports.
Famous local and international professionals participated
in the event.
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SCIENCE

Vice-Rector for Scientific Affairs, Head of Neurology Laboratory, Professor Konstantin Yenkoyan presented a visionary
talk entitled “From roots to stars”. The report began with
a reference to renowned scientists in the field of neurology,
from Santiago Ramón Cajal to Rafael Joust, each of whom is
an author of a breakthrough discovery in the neuroscience.
The lecture featured the "Brain" initiative proclaimed by
44th US President Barack Obama, which outlined the development of world geopolitical science in the next 20 years.
Alzheimer's disease, autism and stroke are among the most
important points in the initiative. He also spoke about the
significance of the initiative according to Pope's statements
and the views of various scientists around the world regarding neurology. The nail of the lecture was part of the film
"The Shine” where great composer Rakhmaninov's work
was being played. The choice was not occasional; it reflected the notes on the first page of the 4th issue of the 100th
volume of the “Neuron’’ magazine, which was a unique
decoding of hippo-campus neuronal activity. And on that
note,the lecture smoothly turned to the topic of the creation and development of Brain Research Excellence Center
(BREA) and opportunities for further collaboration.
According to Senik Matinyan, President of Student
Scientific Society, the training is called “From theory
to practice”, as participants have the opportunity to apply the theoretical knowledge acquired within the school.
“Ultimately, the scientist is prone to present the results
he has already achieved to the scientific community.” It can not be realized without the use of correct methods, accepted by the scientific community of the world. “In order to use these methods,
first you need to have a clear theoretical basis and
then find the areas of practical application of the
acquired knowledge,”- he emphasized, adding that
Neurology is one of the fastest growing scientific areas, where YSMU already has a steadfast success.

During the second day of “Scientific week, 2018”, the school “Cooperation as the key to scientific success” of youth scientists was
successfully managed, for those students who are mainly interested
in science.
The president of Union of young researchers, postgraduate of the
chair of clinical allergology, Mariam Movsisyan says that the aim
of the event is to get students acquainted with skills that will help
them to get contact platforms in their professional and scientific
career.
Konstantin Yenokyan, Vice-rector for scientific affairs of YSMU,
head of the neuroscientific laboratory, a professor at the chair of
biochemistry, indicates that the main aim of “scientific week, 2018”
is to unify students and professionals into one place, who will have
the opportunity to conduct multidisciplinary team discussions with
filled agenda.
David Pipoyan, Head of risk assessment centre at NAS RA eco-centre of the food chain, expert of the rights to food, performed lecture
on “The Role of Networking and Scientific diplomacy in life” to
students.
According to David Pipoyan, young scientists are diplomats of
science abroad, and therefore their presence in foreign universities
needs to be targeted. “We should distinguish between scientific diplomacy and international cooperation. Through that science is being linked with foreign policy”-indicates David Pipoyan, and in addition, he added that in 21th-century scientific diplomacy includes
many countries and Armenia has great potential in that field.
Students, who were present at the lecture, were divided into
groups, and they had to do both individual and teamwork for 2
weeks. During the event planned on December 11, students will be
represented tricks to form a knowledgeable CV and also methods
for applying for international grant programs.
According to the agenda of “Week of cooperation 2018”,
was for programmed reports, which were as follows:
“Methods for applying for academic grants, seminars and
scientific schools”-Khachik Gevorgyan.
“Useful mathematics. How to go from A to B, without
going to “bankruptcy”.”-Garik Yeganyan.
“The future of block-chain in medicine: promises and legends”-special guest Peter Michelsen.
“The best platforms for scientific communications: LinkedIn, Research gate”-Mariam Movsisyan
“Networking as a fundament for further professional success”-Hayarpi Sahakyan.
“Scientific week 2018” gives an opportunity for students
interested in science, to be in a scientific atmosphere and get the
necessary experience.
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EVENT

Bone Marrow donor recruitment campaign was
launched on November 19 at Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. Students and volunteers,
taking into account the importance of being a donor,
took an active part in the blood transfusion.
Nowadays more than 6,000 patients in the world with
leukemia and other malignant blood diseases need a
compatible donor. Only 20 to 30 percent of them have
been able to find a relative donor, and the remaining 70
to 75 percent need voluntary donation. And since thousands of patients die due to lack of compatible donors,
the Armenian Bone Marrow Donor Registry organizes a
donor recruitment campaign each year.
Blood transfusions are harmless and painless processes. Only few short steps are required to become a donor: it is necessary to be 18-50 years old, hand over 3
ml blood and complete a questionnaire. Blood transfusions last for a few minutes but give an opportunity to
save lives.
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On November 21, the Philological Faculty of Armenian
State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
hosted a national conference, dedicated to the 100th anniversary of Armenian linguist, correspondent member of
the Armenian SSR Academy of Sciences, Honored Scientist of the Armenian SSR, educator Ashot Abrahamyan,
which was also attended by the YSMU Head of the Chair
of Armenian Language, Henrieta Sukiasyan, and the choir
of the “Vernatun” scientific-cultural center, operating in
the same chair.
The national conference welcomed the Rector of the
ASPU, Ruben Mirzakhanyan, and later the professorial
staff of the Faculty of Philology gave lectures.
Henrietta Sukiasyan, head of the YSMU Armenian Language Chair, warmly congratulated Ashot Abrahamyan’s
100th birthday, noting that she was lucky enough to be
present at the jubilees of a number of prominent linguists. “I have been to the 70th anniversary of Ararat
Gharibyan, the 140th anniversary of Hrachya Acharyan,
the 95th anniversary of Gevorg Jahukyan, the 90th anniversary of Vagharshak Kosyan, and today I am present at
the 100th anniversary of Ashot Abrahamyan. I have been
lucky to be a student of Ararat Gharibyan, Vagharshak
Kosyan, and Ashot Abrahamyan, as well as for many
years I worked at the Hrachya Acharyan Institute of Language governed by academician Gevorg Jahukyan.”
Henrietta Sukiasyan also emphasized that in the three
of the jubilee celebrations mentioned above, the “Vernatun” choir of the scientific-cultural center operating in
YSMU Armenian Language Chair also performed.
“Today’s ceremony will be accompanied by “Vernatun” Choir’s performance. The group’s students are foreigners and Diaspora Armenians: Indians, Persians, Jordanians and Syrian Armenians, who will sing folk songs
and declaim in Armenian,”- concluded YSMU Armenian
Language Chair.
It is noteworthy, that Henrietta Sukiasyan also made
a scientific report on the topic of “Regulation of Modern
Medical Terms” by introducing a number of issues related
to teaching.

EDUCATION

Organization of “Indian cultural evening”
ceremony has become a tradition for Indian
students of YSMU, which brings together not
only students but also thousands of Indians
living in Armenia. The ceremony is a great
chance for participators to get acquainted
with Indian culture and traditions. Indian
students represented concert ceremony including Indian dances, songs and of course
cuisine.
Indian cultural ceremony, or cultural night
as it was commonly said, is unique as all the
participants, organizers, dancers and singers
were all students of YSMU.
They brought the breadth of India, conducted a musical expedition, which gave
chance to unlock the mysteries behind the
ancient country. Also, there were representatives of different diplomatic departments and
universities.
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