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10 Գի տա կան խորհր դին նե կա յաց վեց հետ բու հա կան և շա րու նա կա կան 
կրթութ յան 2017-18 ուս. տար վա հաշ վետ վութ յու նը

 Կա յա ցավ Ա լեր գո լո գիա յի և ի մու նո լո գիա յի գի տա կան ա կում բի ա ռա ջին հան դի պու մը

Այ սօր աշ խար հում ալց հեյ մե րի հի վան դութ յամբ ա վե լի քան 
50 մի լիոն մարդ կա. ԵՊԲՀ-ում մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով անց կաց վեց

Տե ղի ու նե ցավ դե կան նե րի ընտ րութ յան մրցույթ

Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան
 ամ բիո նը ներ կա յաց րեց կա տա րած աշ խա տանք նե րը

Բ ժիշկ-գիտ նա կան Վ լա դիս լավ  Յա կո վեն կոն դա սա խո սեց բժիշկ նե րի եվ  սո վո րող նե րի հա մար

Դա սա խո սութ յուն՝ նվիր ված սե ռա կան դաս տիա րա կութ յան խնդիր նե րին

 Դե ղա գետ նե րը գործ նա կան պա րա պմունք նե րը կանց կաց նեն վե րա նո րոգ ված 
ու ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րիա նե րում

 ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց միո ֆունկ ցիո նալ թե րա պիա յին նվիր ված եր կօր յա վե հա ժո ղո վը

Պ լաս տիկ վի րա բույժ նե րը քննար կե ցին ո լոր տին վե րա բե րող խնդիր նե ր

Ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի ստեղծ ման 30-ամ յա կին 
նվիր ված գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս

Ս տո րագր վել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան եվ բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հու շա գիր

 Հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր՝ ի նպաստ ա ռող ջա պա հութ յան
 ո լոր տում կրթութ յան եվ  գի տութ յան զար գաց ման

 Հա մա գոր ծակ ցութ յուն բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով

ԵՊԲՀ-ի եվ  Մոսկ վա յի  Լո մո նո սո վի ան վան հա մալ սա րան նե րի 
միջեվ հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր ստո րագր վեց

 Փա րի զից ժա մա նած պրո ֆե սոր Ան նե  Բեր գե րը 
հյու րըն կալ վեց հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում

Ամ փոփ վե ցին « Գի տութ յան շա բաթ-2018» մի ջո ցառ ման արդյունք նե րը

 Յու րա հա տուկ ցու ցա հան դես « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում
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For International students

 Դե ղա գե տի աշ խա տան քը յու րա հա տուկ է. պետք է բա ցա հայ տել
 մաս նա գի տութ յան ա ռա վե լութ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը

ԵՊԲՀ դա սա խոս Գառ նիկ Գաս պար յա նը 27-ամ յա 
Հայ կա կան զի նու ժի ա կունք նե րում է, նրա ա ռա ջին զին վոր նե րից մե կը

 Բաս կետ բո լի տղա նե րի հա վա քական թի մը  Հան րա պե տա կան
 ու սա նո ղա կան մար զա կան խա ղե րում գրա վել է եր րորդ տե ղը

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը ՊՆ հա վա քա կան թի մով ա ռա ջին տեղն են
 զբա ղեց րել «ՎՏԲ  Լի գա» ֆուտ բո լա յին մրցա շա րում

Ա ռաջ նագ ծում բու ժակ աշ խա տե լը՝ պատ վով կա տար վող ա ռա քե լութ յուն

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա կան կլի նի կա յի 
բժիշկ-գիտ նա կան ներն ար ժա նա ցել են  ՀՀ ԱՆ պատ վոգ րե րի

Հա մերգ ՝ « Մու րա ցան»-ում բու ժում ստա ցող փոք րիկ նե րի հա մար

Ու սում ա կան եվ  ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ մար զե րում

 Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի եվ օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում 
բաց վեց Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նի կի սանդ րին

Ու րո լոգ նե րը հան դի սա վոր պայ ման նե րում ստա ցան ա վար տա կան դիպ լոմ ե րը

Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի դա սա խոս Ար մե նու հի   Սիս յանն ար ժա նա ցել է Բր յու սե լի 
գրող նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի 2018թ. գրա կան մրցա նա կի

«Հնդ կա կան մշա կու թա յին ե րե կո - 2018». հա մեր գա յին ծրա գիր՝ 
հնդկա կան պա րե րով, եր գե րով և  խո հա նո ցով

« Վեր նա տուն» երգ չա խում բը մաս նակ ցեց
 Ա շոտ Աբ րա համ յա նի 100-ամ յա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վին

 Սու սան նա  Դավթ յա նը հա մա նա խա գա հել է 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէ թի կա յին նվիր ված հա մա ժո ղո վին

Տե ղի ու նե ցավ ոսկ րա ծու ծի դո նոր նե րի
 հա վա քագր ման ակ ցիա

Բժշկի ուղին
40-43 Վի րա հա տա րա նում՝ ինչ պես մար տի դաշ տում



 Գի տութ յան ամենամյա շա բաթն այս տա րի ու նե ցավ 
մոտ 600 մաս նա կից: Ու սա նո ղա կան գի տա կան օր վա 
ըն թաց քում բա նա վոր զե կուց մամբ հան դես ե կան 8, իսկ 
պաս տա ռա յին զե կուց մամբ՝ 20 ու սա նող:   Զե կու ցող նե րի 
ներ կա յաց րած թե զիս նե րը կտպագր վեն ԵՊԲՀ « Նոր հայ-
կա կան բժշկա կան հան դես» գի տա կան պար բե րա կա նում:

ԱՄՓՈՓՎԵՑԻՆ«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆՇԱԲԱԹ-2018»

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Օր երկ րորդ 
« Գի տութ յան շա բաթ-2018»-ի  2-րդ  օ րը նվիր ված 

էր գի տա կան դի վա նա գի տութ յա նը, գի տա կան հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն ներ ձեռք բե րե լու հմտութ յուն-
նե րին, դրանց կար ևո րութ յա նը և  այն նրբութ յուն-
նե րին, ո րոնք կօգ նեն ե րի տա սարդ նե րին դեռևս 
ուանողական տա րի նե րից սկսել ձևա վո րել ա մուր 
նեթ վոր քինգ:  Խոս վեց նաև LinkedIn և ResearchGate 
մաս նա գի տա կան և  գի տա կան շփման հար թակ նե-
րի մա սին, ինչ պես նաև ե րի տա սարդ նե րը ստա ցան 
խոր հուրդ ներ՝ ինչ պես մշտա պես տե ղե կաց ված լի նել 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րից, գի տա կան դպրոց-
նե րից և դ րա մաշ նորհ նե րից, ինչ պես ծախ սե լով փոքր 
գու մար՝ մաս նակ ցել մի ջազ գա յին կար ևոր գի տա ժո-
ղով ե րի, ո րոնք նեթ վոր քինգ ստեղ ծե լու լա վա գույն 
հար թակ նե րից են: « Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը որ պես 
գի տա կան հա ջո ղութ յան բա նա լի» ե րի տա սար դա-
կան գի տա կան դպրո ցին մաս նակ ցեցին մոտ 90 
ե րի տա սարդներ, ով քեր նա խա պես բա ժան վել էին 
թի մե րի, իսկ վեր ջում ստա ցան հանձ նա րա րութ յուն-
ներ ձեռք բեր ված տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա-
կա նում կի րա ռե լու և  եր կու շա բաթ ժա մա նակ՝ դրանք 
կյան քի կո չե լու հա մար:

Գիտություն



« Տե սութ յու նից՝ գործ նա կան նեյ րո գի տութ յան 
մեջ» 3-րդ  գի տա կան դպրոց

3- 5-րդ  օ րե րը նվիր վե ցին « Տե սութ յու նից ՝ գործ նա կան 
նեյ րո գի տութ յան մեջ» 3-րդ  գի տա կան դպրո ցին, ո րը 
սկսվեց ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե կա-
վար, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի «Ար մատ նե րից 
աստ ղեր» տես լա կա նա յին դա սա խո սութ յամբ: Ե րեք օ րե-
րի ըն թաց քում ու սա նող նե րը լսե ցին մի շարք տե սա կան 
դա սա խո սութ յուն ներ նեյ րո գի տութ յան ու սում ա սիր ման 
մեջ կի րառ վող ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի մա սին, ո րոնց 
մեջ պետք է ընդգ ծել speckle imaging-ը, երկ ֆո տո նա յին 
միկ րոս կո պիան, ո րոնք  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ 
են ներդր վում:

 Դա սա խո սութ յուն նե րից հե տո մաս նա կից նե րը հնա-
րա վո րութ յուն ստա ցան գործ նա կա նում կի րա ռել ձեռք 
բեր ված տե սա կան գի տե լիք նե րը տար բեր լա բո րա տո-
րիա նե րում: ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յում 
ու սում ա սի րե ցին վես տերնբ լո տինգ և  ծա նո թա ցան բջիջ-
նե րի կուլ տի վաց ման սար քե րին, ANEL գի տա հե տա զո տա-
կան լա բո րա տո րիա յում ու սում ա սի րե ցին մուլ տի սայ տա-
յին է լեկտ րո ֆի զիո լա գիա կան գրան ցում ե րի տեխ նի կան, 
իսկ « Քենդլ» գի տա հե տա զո տական կենտ րո նում ծա նո-
թա ցան speckle imaging-ին և  երկ ֆո տո նա յին ման րա դի-
տա կին։  
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 Հաշ վե տու ե լույթ ներ 

4-րդ և 5-րդ  օ րե րին ըն թա նում էին ԵՊԲՀ հե տա զո-
տա կան խմբե րի հաշ վե տու ե լույթ նե րը, ո րոնց ըն թաց-
քում մոտ 20 հե տա զո տա կան խմբեր ներ կա յաց րին 
ի րենց հաշ վետ վութ յուն նե րն ու  ձեռք բե րում ե րը:

Գիտություն



Ձեռք բե րում եր նեյ րո գի տութ յան ո լոր տում 

 Գի տութ յան շա բաթն ամ փոփ վեց գի տա կոր դի նա ցիոն 
խորհր դի նիս տում, ո րի ըն թաց քում ԵՊԲՀ գի տութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը ներ կա-
յաց րեց «ԵՊԲՀ գի տութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը. 
 Նեյ րո գի տութ յան ներ կան և  զար գաց ման հե ռան կար նե րը 
2018/2028թթ.» զե կույ ցը, որ տեղ ման րա մասն անդ րա դար-
ձավ վեր ջին 4 տա րի նե րի ըն թաց քում ԵՊԲՀ-ում նեյ րո գի-
տութ յան ո լոր տում ձեռք բե րում ե րին, մաս նա վո րա պես, 
բարձր ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու նե ցող ամ սագ րե րում 
տպագր ված հոդ ված նե րին, նո րաս տեղծ  նեյ րո գի տութ յան 
լա բո րա տո րիա յին և  ձեռք  բեր ված սար քա վո րում ե րին, 
ձևա վոր ված հե տա զո տա կան խմբե րի աշ խա տան քին և  
ա ռա ջի կա յում պլա նա վոր վող քայ լե րին:
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Ու ղե ղի հե տա զո տութ յան գե րա զան ցութ յան 
կենտ րո նի ստեղ ծու մը՝ հիմ ա կան նպա տակ 

Իսկ ա մե նա վեր ջում ակ նա ռու դար ձավ հիմ ա կան 
նպա տա կը՝ Ու ղե ղի հե տա զո տութ յան գե րա զան ցութ յան 
կենտ րո նի ստեղ ծու մը, ո րը ե րաշ խա վոր վեց գի տա կոր դի-
նա ցիոն խորհր դի կող մից:

Գիտություն



 Գի տա կան խորհր դի նո յեմ բե րի 28-ի նիս տի օ րա կար-
գի ա ռա ջին հար ցը « Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան 2017-18 ու սում ա կան տար վա հաշ վետ-
վութ յան» զե կու ցում էր:

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը սկզբում ներ կա-
յաց րեց գի տա կան խորհր դի հանձ նա րա րա կան նե-
րը, ո րոնց ուղ ղութ յամբ տար վել են աշ խա տանք ներ:  
 Ներ կա յաց նե լով այս ու սում ա կան տար վա ըն դու նե-
լութ յան արդ յունք նե րը՝ պրո ռեկ տորն ա սաց, որ ըն թա-
ցիկ տա րում կլի նի կա կան օր դի նա տու րա՝ բու ժա կան 
մաս նա գի տութ յուն նե րով ըն դուն վել է 609, ստո մա տո-
լո գիա կան մաս նա գի տութ յուն նե րով 193, դե ղա գի տա-
կա նով՝ 7, և ռազ մա կան մաս նա գի տութ յուն նե րով՝ 27 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր:

«Այս տա րի ստո մա տո լո գիա կան մաս նա գի տութ-
յուն նե րով կլի նի կա կան օր դի նա տուրա ըն դուն վող-
նե րի թիվ ա վե լի մեծ է, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
ստո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան 
կենտ րո նի ներդր մամբ, ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
բա րե լավ ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թե րի ա պա-
հով մամբ, թի րա խա յին դա սա խո սութ յուն նե րի կազ-
մա կերպ մամբ և կր թութ յան ո րա կի բարձ րաց մանն 
ուղղ ված այլ աշ խա տանք նե րով»,- ընդգ ծեց նա:

 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը նշեց, որ ա վագ բու ժաշ խա-
տող նե րի լրա ցու ցիչ մաս նա գի տա ցում ան ցել է 83, 
իսկ կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ՝ 1242 բժիշկ, 
բուժ քույ րա կան անձ նա կազ մից՝ 95 բուժ քույր ան ցել է 
լրա ցու ցիչ մաս նա գի տա ցում, 1684-ն  ան ցել է կա տա-
րե լա գոր ծում եր:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ անհ րա-
ժեշտ է կրթա կան ո րա կին առնչ վող հար ցե րի վե րա-
բեր յալ լայ նա ծա վալ ու ա ռար կա յա կան քննար կու մը 
պա հել ու շադ րութ յան կենտ րո նում:  Հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տո րը զե կույ ցի 
ա վար տին ծա նո թաց րեց 2018 -ի ֆի նան սա կան տա րե-
կան հաշ վետ վութ յա նը:

 Նա խա պես հաս տատ ված ժա մա նա կա ցույ ցի հա-
մա ձայն՝ կր թութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա-
հով ման կենտ րո նի ղե կա վար Ա րամ  Հայ րա պետ յա նը 
 գի տա կան խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա յաց րեց կր-
թութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ-
րո նի կա նո նադ րութ յու նը, որն իր մեջ նե րա ռում է 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան նպա տա կը, քա ղա քա կա-
նութ յու նը, կենտ րո նի  հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը և  այլն:  
 Գի տա կան խոր հուր դը հաս տա տեց կր թութ յան ո րա կի 
գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ րո նի կա նո նադ-
րութ յու նը: 

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻՆՆԵԿԱՅԱՑՎԵՑ

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆԵՎՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ2017-18ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
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IMOON-ի ա կում բի ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց քում 
ա կում բի մեն թոր, ԵՊԲՀ ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի 
ամ բիո նի աս պի րանտ  Մա րիամ  Մով սիս յա նը ներ կա յաց րեց 
գի տա կան ա կում բի նպա տակն ու պլա նա վոր վող նա խագ-
ծե րը: Ա կում բը փոր ձե լու է միա վո րել ի մու նո լո գիա յի չբա ցա-
հայտ ված աշ խար հով հե տաքրքր ված նե րին և  ի րա կա նաց-
նել hե տա զո տա կան, ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րեր:

 Հան դիպ մանն ա կում բի կոր դի նա տոր, ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի 
 Նա թել լա  Ղա րիբ յա նը մաս նա կից նե րին բա ժա նեց հա տուկ 
հար ցա թերթ, ո րը հնա րա վո րութ յուն տվեց ու սա նող նե րին ՝ 
ըստ ի րենց բնա վո րութ յան գծե րի և  նա խա սի րութ յուն նե րի,  
ընտ րել ա կում բի ուղ ղութ յուն նե րից որ ևէ մե կը:

Այ նու հետև ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի օր դի նա-
տոր  Լու սի նե  Հով հան նիս յա նը, ու սա նող ներ Ան նա 
 Վար դան յա նը և  Նա թել լա  Ղա րիբ յա նը ներ կա յաց րին 
2018թ.  Նո բել յան մրցա նա կի ար ժա նա ցած և  ու ռուց քա-
բա նութ յան մեջ հե ղաշր ջում ի րա կա նաց րած ի մու նո թե րա-
պիա յին նվիր ված զե կույց ներ՝ փոր ձե լով միա վո րել տե սա-
կան ի մու նո լո գիան և  ու ռուց քա բա նութ յան կլի նի կա կան 
աս պեկտ նե րը:

Ա կում բի աշ խա տանք նե րին միա նա լու հա մար կա րող եք 
դի մել ՈւԽ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յուն կամ 
ալեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի ամ բիոն:

ԿԱՅԱՑԱՎԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻԵՎ

ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱՅԻԳԻՏԱԿԱՆ

ԱԿՈՒՄԲԻԱՌԱՋԻՆՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Գիտություն



 ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի նո յեմ բե րի 28-ի ար տա հերթ 
նիս տում անց կաց վեց  դե ղա գի տա կան, ինչ պես նաև օ տա-
րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րի 
ընտ րութ յան մրցույթ:

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նը զբա-
ղեց նե լու հա մար դի մել էր ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ-
տո նա կա տար,  դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Բագ րատ Ե նոք յա նը, իսկ օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
դե կա նի պաշ տո նի հա մար՝ ֆա կուլ տե տի դե կա նի պար-
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րող, սր տա բա նութ յան ամ բիո-
նի դո ցենտ Ան նա  Սարգս յա նը:

 Փակ գաղտ նի քվեար կութ յամբ  Բագ րատ Ե նոք յանն 
ընտր վեց  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո-
նում: Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման ֆակուլտետի դե կա-
նի պաշ տո նի հա մար դի մած թեկ նա ծուն չհա վա քեց անհ-
րա ժեշտ ձայ նե րի քա նա կը:

 Դե կան նե րի թա փուր պաշ տոն նե րի մրցույթն անց կաց-
վում է «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի սահ ման ված 
կա նո նա կար գով:  Գի տա կան խորհր դի նո յեմ բե րի 7-ի նիս-
տում անց կաց վել էր ընդ հա նուր բժշկութ յան և Սստո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րի մրցույթ:

ԴԵԿԱՆՆԵՐԻԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ

ՄՐՑՈՒՅԹ
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 ԵՊԲՀ-ի վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և 
 դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի ու սում ա-
կան և  գի տա կան աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ ամ-
բիո նի վա րիչ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Գա գիկ  Հա կոբ յա նը 
նո յեմ բե րի 30-ին դա սա խոս նե րին և  ու սա նող նե րին 
ներ կա յաց րեց 2017-18թթ. ու սում ա կան տար վա հաշ-
վետ վութ յու նը: Ամ բիո նի վա րիչն անդ րա դար ձավ 
կա տար ված աշ խա տանք նե րին, մաս նա վո րա պես 
կար ևո րե լով ու սում ա կան աշ խա տանք նե րը՝ ու սու-
մա նա կան գրա կա նութ յան հրա տա րա կու մը, ու սում-
նա կան ծրագ րե րի կազ մու մը:

 Գա գիկ  Հա կոբ յա նը նշեց, որ իր խմբագ րութ յամբ 
լույս է տե սել « Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա  և 
 դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յուն» ու սում ա կան 
ձեռ նար կը, ո րը կար ևոր նշա նա կութ յուն կու նե նա 
կրթա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման գործում: 
 Նա անդ րա դար ձավ նաև ս տո մա տո լո գիա կան 
կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի բաց մա նը՝ 
նշե լով, որ այն կնպաս տի մի ջազ գա յին չա փա նիշ-
նե րին հա մա պա տաս խան մրցու նակ մաս նա գետ-
ներ պատ րաս տել ստո մա տո լո գիա յի բնա գա վա ռում: 
«Այս տա րի տպագր վել է 3 հոդ ված, օ տա րերկր յա 
այլ հրա պա րա կում ե րում ու նե ցել ենք 7 և ՀՀ ԲՈՀ-ի 
կող մից հաս տատ ված պար բե րա կան նե րում ՝ 12 հոդ-
ված»,- ընդգ ծեց ամ բիո նի վա րի չը՝ այս տար վա ըն-
թաց քում 22 հոդ վա ծի տպագ րու մը հա մա րե լով կար-
ևոր ձեռք բե րում:  Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի 
և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի ու սում-
նա կան և  գի տա կան աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
այս ու սում ա կան տար վա հաշ վետ վութ յու նից հե տո 
դի մած նո տա յին վի րա բույժ  Լու սի նե Ա լեք սան յանն 
ամ բիո նա կան նիս տին ներ կա յաց րեց « Միջծ նո տա յին 
սևեռ ման նոր մե թոդ՝ ստո րին ծնո տի կոտր վածք նե րի 
ժա մա նակ» ա տե նա խո սութ յան պլան ա նո տա ցիան, 
ո րը հաս տատ վեց ամ բիո նա կան նիս տով: Դ րան հա-
ջոր դեց կլի նի կա կան օր դի նա տոր Գ րի գոր Գ րի գոր-
յա նի՝ « Ճա կա տա յին ծո ցի օս տեո մա յի հե ռա ցու մից 
հե տո հետ վի րա հա տա կան դե ֆեկ տի փակ ման ե ղա-
նակ՝ քսե նո գեն ներծծ վող թա ղան թով (կլի նի կա կան 
դեպք)» զե կույ ցի ներ կա յա ցու մը:

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻԵՎ

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ

ԱՄԲԻՈՆԸՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՑԿԱՏԱՐԱԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Կրթություն



Բ ժիշկ նե րի և  սո վո րող նե րի հա մար դեկ տեմ բե րի 8-ին 6-րդ 
լ սա րա նում կա յա ցավ Ուկ րաի նա յից ժա մա նած ան վա նի բժիշկ-
գիտ նա կան Վ լա դիս լավ  Յա կո վեն կո յի դա սա խո սութ յու նը, 
ո րը նա խա տես ված էր, մաս նա վո րա պես,  գաստ րոէն տե րո-
լոգ նե րի, էն դոս կո պիստ նե րի, վի րա բույժ նե րի հա մար, սա կայն 
մաս նակ ցե ցին տար բեր նեղ մաս նա գի տա ցում ու նե ցող ներ։  
Վ լա դիս լավ  Յա կո վեն կոն բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծու է,  Կիևի «Օ բե րիգ» ու նի վեր սալ կլի նի կա յի էն դոս կո պիա յի 
ու նվա զա գույն ին վա զիվ վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա-
րիչ,  կան խար գե լիչ և կ լի նի կա կան բժշկութ յան գի տագործ նա-
կան կենտ րո նի նվա զա գույն ին վա զիվ վի րա բու ժութ յան բաժ-
նի ա վագ գի տաշ խա տող, Ա. Ա.  Բո գո մոլ ցի ան վան ազ գա յին 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի  վի րա բու ժութ յան, ա նես թե զիո լո-
գիա յի և ին տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, «Thera-
pia. Український медичний вісник» ամ սագ րի խմբագ րա կան 
խորհր դի ան դամ, ա վե լի քան 200 գի տա կան աշ խա տութ յան և 
43 ար տո նագ րի հե ղի նակ: 

Ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա գե տը նաև ա ղես տա մոք սա-
յին տրակ տի էն դոս կո պիա յի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի,   էն-
դոս կո պիա յի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան, Ուկ րաի-
նա յի պրոկ տո լոգ նե րի, Ուկ րաի նա յի բժիշկ-էն դոս կո պիստ նե րի 
ա սո ցիա ցիա նե րի ան դամ է, մի ջազ գա յին կլի նի կա կան փոր-
ձար կում ե րի մաս նա կից, Շ վեյ ցա րիա յում,  Գեր մա նիա յում, 
 Ճա պո նիա յում, Իս պա նիա յում, Ուկ րաի նա յում,  Բե լա ռու սում, 
Վ րաս տա նում,  Ռու սաս տա նում ու նի մի ջազ գա յին հա մա ժո-
ղով ե րի, գի տա ժո ղով ե րի, վար պե տութ յան դա սե րի անց-

կաց ման փորձ: 
Ն շենք, որ մաս նա գե տը եր կօր յա այ ցի 

ըն թաց քում  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ-
յան ինս տի տու տում հայ գոր ծըն կեր նե-
րի հետ կա տա րեց նաև էն դոս կո պիկ 
վի րա հա տութ յուն ներ։ 

Ինս տի տու տի Էն դոս կո պիկ ծա ռա-
յութ յան բժիշկ նե րը տպա վոր ված էին 
ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա գե-
տի ի րա կա նաց րած աշ խա տան քից։ 
Վ լա դիս լավ  Յա կո վեն կոն կա տա րեց 
ստա մոք սա ղի քա յին տրակ տի գո յա-
ցութ յուն նե րի հե ռա ցում ՝ էն դոս կո պիկ 
սուբ մու կոզ դիս սեկ ցիա յի ե ղա նա կով։

ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆ

ՎԼԱԴԻՍԼԱՎՅԱԿՈՎԵՆԿՈՆ

ԴԱՍԱԽՈՍԵՑԲԺԻՇԿՆԵՐԻ

ԵՎՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՀԱՄԱՐ
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 Կ ա յա ցավ սե ռա կան դաս տիա րա կութ յան խնդիր նե րին 
նվիր ված « Սե ռակր թութ յան այ բու բե նը» թե մա յով հան րա-
մատ չե լի դա սա խո սութ յուն, որն ար դեն 7-րդ  ան գամ անց-
կաց րեց բժիշկ-սեք սա պա թո լոգ Վ րեժ  Շահ րա ման յա նը:

Վ րեժ  Շահ րա ման յա նի խոս քով՝ սե ռա կան ա ռող ջութ յու-
նը մար դու ա ռող ջութ յան ան բա ժա նե լի մասն է, ո րը խիստ 
կար ևոր և  ու շադ րութ յան ար ժա նի է: « Լավ սե ռա կան 
ա ռող ջութ յուն ու նե նա լու հա մար ան ձը նաև պետք է 
սե ռակրթ ված լի նի»,- ա սաց բժիշկ-սեք սա պա թո-
լոգը՝ ա վե լաց նե լով, որ սե ռակր թութ յու նը բժշկա կան 
ու հոգե բա նա կան մի ջո ցա ռում ե րի հա մա կարգ է, 
ո րը նպա տա կաուղղ ված է դե ռա հաս նե րի, ե րի տա-
սարդ նե րի, ծնող նե րի շրջա նում սե ռա կան կյան քի 
նկատ մամբ խե լա միտ վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա-
նը:

 Դա սա խո սութ յան հե ղի նա կը ներ կա յաց րեց սե ռա-
կան դաս տիա րա կութ յան այն սխալ նե րը, ո րոնք տա-
րած ված են մեր հա սա րա կութ յան շրջա նում: Վ րեժ 
 Շահ րա ման յա նի խոս քով՝ պետք է սկսել սկզբից՝ 
ժա մա նա կին ու ճիշտ պա տաս խա նել ե րե խա նե րին 
հու զող հար ցե րին, քա նի որ դրանք ան չա փա հաս նե-
րը հա ճախ ստա նում են ոչ հա վաս տի աղբ յուր նե րից, 
օ րի նակ՝ հա մա ցան ցից, որ տեղ նման տե ղե կատ-
վութ յան աղբ յուր նե րը հիմ-
նա կա նում հայտ նի չեն:

« Սե ռակր թութ յան այ-
բու բե նը» թե մա յով դա-
սա խո սութ յան ա վար տին 
անց կաց վեց հար ցու պա-
տաս խան:

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՆՎԻՐՎԱԾՍԵՌԱԿԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ

Կրթություն



ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող ներն այ-
սու հետև գործ նա կան պա րա պունք նե րը կանց կաց նեն 
վե րա նո րոգ ված ու հար մա րա վետ լսա րան նե րում ու լա բո-
րա տո րիա նե րում, ո րոնք վե րա զին վել են « Լան նեթթ քոմ-
փա նի» ըն կե րութ յան կող մից նվի րա բեր ված գեր ժա մա-
նա կա կից սար քե րով ու լա բո րա տոր կա հույ քով:

 Հա յաս տա նում « Լան նեթթ քոմ փա նի» ա մե րիկ յան ըն-
կե րութ յան եր կու՝ ֆար մա կո կի նե տիկ հե տա զո տութ յուն-
նե րով զբաղ վող ու դե ղե րի կա յու նութ յու նը ո րո շող լա-
բո րա տո րիա նե րի միա վոր ման արդ յուն քում ԵՊԲՀ-ին է 
հանձն վել լա բո րա տոր կա հույք ու գեր ժա մա նա կա կից 
սար քեր՝ բարձ ր է ֆեկ տիվ հե ղու կա յին քրո մա տոգ րաֆ ու 
քա շիչ պա հա րան:

 Ֆար մա ցիա յի ամ բիո նում ամ բող ջո վին վե րա նո րոգ-
վել ու կա հա վոր վել է ու սում ա կան եր կու լա բո րա տո-
րիա, ինչ պես նաև՝ եր կու գի տա կան լա բո րա տոր սեն յակ 
 ֆար մա կա լո գիա յի ամ բիո նում՝ մեկն ամ բող ջութ յամբ, 
մյու սը՝ մաս նա կի:

Ու սա նող ներն այժմ ու նեն մինչ այդ ու սում ա կան պրո-
ցե սում չկի րառ ված սար քա վո րում՝ բարձ ր է ֆեկ տիվ հե-
ղու կա յին քրո մա տոգ րաֆ: Ու սա նող ներն այդ սար քին 
ծա նո թա նա լու հա մար նախ կի նում այ ցե լում էին այլ լա բո-
րա տո րիա ներ:

ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԸԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾՈՒԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎՀԱԳԵՑՎԱԾ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ
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Նիս տե րի դահ լի ճում դեկ տեմ բե րի 14-ին անցկացվեց 
 Հա յաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կազ մա կեր պած 
մաս նա գի տա կան « Միո ֆունկ ցիո նալ թե րա պիա յի դե րը բե րա նի 
խո ռո չի հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լիչ և  բու ժա կան նպա-
տակ նե րով» խո րագ րով եր կօր յա վե հա ժո ղո վը:

 Վե հա ժո ղո վին ներ կա էին բժիշկ-ստո մա տո լոգ-
ներ, օր թո դոնտ ներ, ման կա բույժ նե ր և ՔԿԱ մաս-
նա գետ ներ:

Ս տո մա տո լոգ իական ֆա կուլ տե տի դե կան, դո-
ցենտ  Լա զար Ե սա յա նը բաց ման խոս քում նշեց, 
որ մի ջո ցա ռու մը ոչ միայն նվիր ված է ստո մա տո-
լո գիա յին, այլև ընդ հա նուր մո տե ցում է մար դու 
կա ռուց ված քին. « Շատ կար ևոր է, որ այս մաս-
նա գի տութ յու նը գո նե ուղ ղոր դիչ նպա տակ նե րով 
տի րա պե տեն մա նկա բույժ նե րը, օր թո դոնտ նե րը, 
բժիշկ-ստո մա տա լոգ նե րը, օր թո պե դնե րը, նաև 
շատ այլ մաս նա գետ ներ»:

 Լա զար Ե սա յա նի խոս քով՝ փո խա դարձ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում կու նե նանք խան-
գար ված քնի բա րե լա վում, հե նա շար ժողական ա պա րա տի 
խնդիր նե րի ա պա քի նում:

 Նա նշեց, որ դպրոց նե րից մե կում եր կու օր անց կաց րել են 
գի տա հե տա զո տա կան, ուղ ղոր դիչ և  խորհր դատ վա կան աշ-
խա տանք ներ և  պար զել, որ ե րե խա նե րի մեծ մասն ու նեն նման 
խնդիրներ: Ս տո մա տո լոգ իական ֆա կուլ տե տի դե կա նը հայտ-
նեց, որ վե հա ժո ղո վի ա վար տից հե տո  ԵՊԲՀ-ում ևս  ե րե խա նե-
րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ գե տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք ներ կանց կաց վեն:

Պ րո ֆե սոր  Պետ րոս  Յավ րու  Սա կուկն էլ, ով նաև  Հա յաս տա նի 
ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչն է մի ջազ գա-
յին հար թա կում, հան դես ե կավ դա սա խո սութ յամբ՝ նշե լով, որ ու-
րախ է  Հա յաս տա նում գտնվել, փո խան ցել իր մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րը. «Ու րախ եմ բո լո րիդ տես նե լ, հատկապես ա պա գա 
սերն դին, ո րը պետք է աշ խար հում հա ջո ղութ յուն ներ ու նե նա: Ինձ 
հա մար ա մեն մի աշ խա տանք ար դեն հա ջո ղութ յուն է, պար ծանք»:

Պ րո ֆե սո րի խոս քով՝ բուժ ման ա մե նա կար ևոր կե տը, ի հար կե, 
ա տամ ե րի շար քի նոր մալ լի նելն է, բայց և  այն պես շնչա ռութ յու-
նը շատ կար ևոր տեղ ու նի մեր ա ռօր յա կյան քում և  մեծ է նրանց 
դե րը նաև այդ խնդրի լուծ ման հա մար:

ԵՊԲՀ ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ-
բիո նի վա րիչ, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ման կա կան ստո մա տո լոգ Հ րանտ 
 Տեր- Պո ղոս յանն էլ իր դա սա խո սութ յան ըն թաց քում նշեց, որ ոչ 
միայն պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել ա տամ ե րին, այլև նկա-
տել շրթունք նե րը, լե զուն, ո րոնք մեծ դեր ու նեն խնդիր նե րի բա-
ցա հայտ ման հա մար:

Այ նու հետև իր մաս նա գի տա կան հա րուստ փոր ձով կիս վեց 
միո ֆունկ ցիո նալ թե րա պիա յի հե տա զո տութ յուն նե րի  Մոսկ վա յի 
մաս նաճ յու ղի տա րա ծաշր ջա նա յին տնօ րեն  Վա լեն տի նա  Գե չան՝ 
խո սե լով ստո մա տո լո գիա կան և  օր թո դոն տիկ պրակ տի կա յում 
միո ֆունկ ցիո նալ շտկում ե րի կար ևո րութ յան մա սին:

ԵՐԿՕՐՅԱՎԵՀԱԺՈՂՈՎ՝

ՆՎԻՐՎԱԾ

ՄԻՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ

ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՆ

Կրթություն



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում պլաս տիկ 
վի րա բույժ նե րը քննար կե ցին  Հա յաս տա նի պլաս տիկ վի րա բու-
ժութ յան ո լոր տի խնդիր նե րը, անդ րա դար ձան դրանց լուծ ման 
ու ղի նե րին ու մի ջոց նե րին:

ԵՊԲՀ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, 
 Հա յաս տա նի պլաս տիկ վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա-
գահ Ար մեն  Հով հան նիս յա նի խոս քով՝ այս պի սի հան դի պում եր 
պետք է կազ մա կեր պել պար բե րա բար, քա նի որ այս ո լոր տում 
խնդիր ներն օ րե ցօր ա վե լա նում են, և դ րանք ժա մա նա կին չլու-
ծե լու դեպ քում կա րող են ա վե լի բար դա նալ:

«Պ լաս տիկ վի րա բույժ նե րի թիվ աս տի ճա նա բար շա տա նում 
է, սա կայն դրան զու գա հեռ պետք է աշ խա տել նաև ո րա կի բա րե-
լավ ման ուղ ղութ յամբ»,- նշեց նա: Ար մեն  Հով հան նիս յա նի կար-
ծի քով՝ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յա նը վե րա բե րող ո րո շում երն 
անհ րա ժեշտ է ըն դու նել հա մա տեղ քննար կում ե րի արդ յուն-
քում: « Պետք է ձևա կեր պենք՝ ինչ է պլաս տիկ վի րա բու ժութ յու նը, 
ով ի րա վունք ու նի զբաղ վել դրա նով, ու գծենք այն սահ ման նե րը, 
ո րոն ցից այն կողմ ի րա վունք չու նենք անց նել»,- ա սաց նա՝ ա վե-
լաց նե լով, որ այս մաս նա գի տութ յան սահ ման նե րը շատ լայն են, 
և կ լին կա կան օր դի նա տոր նե րը, մինչ մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը սկսե լը՝ վե րա պատ րաս տում ե րի մի ջո ցով, պետք է 
ձեռք բե րեն հմտութ յուն ներ տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով:

 Հան դի պու մը նա խա ձեռ ներ էր  Հա յաս տա նի պլաս տիկ վի րա-
բույժ նե րի ա սո ցիա ցիան, ներ կա էին ո լոր տի մաս նա գետ նե ր: 
Քն նար կում ե րի ըն թաց քում նրանք հան դես ե կան տար բեր 
ա ռա ջարկ նե րով՝ կար ևո րե լով պլաս տիկ վի րա բու ժութ յա նը վե-
րա բե րող խնդիր նե րին հա մա տեղ լու ծում եր գտնե լու հնա րա-
վո րութ յու նը:

 Հան դիպ մա ն ընթացքում քննարկ վե ցին նաև 2019 թվա կա-
նին սպաս վող  Հա յաս տա նի պլաս տիկ վի րա բույժ նե րի 12-րդ 
 մի ջազ գա յին կոնգ րե սի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք-
նե րին վե րա բե րող հար ցե րը:

ՊԼԱՍՏԻԿՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԸ

ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆՈԼՈՐՏԻՆ

ՎԵՐԱԲԵՐՈՂԽՆԴԻՐՆԵՐ
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Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ  ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նի ստեղծ ման 30-ամ յա կին նվիր ված « Ման կա կան ստո-
մա տո լո գիա յի ար դի խնդիր նե րը» թե մա յով գի տա գործ նա կան 
կոն ֆե րանս։

 Ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նի խոս քով՝ ի րա դար ձութ յու նը վկա յում 
է, որ ո լոր տի ձեռք բե րում ե րի ակ տիվ շրջան է:

 Թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Վա լե րի 
 Տա տինց յանն, անդ րա դառ նա լով ամ բիո նի ստեղծ մանն ու գոր-
ծու նեութ յանը, ընդգ ծեց, որ  ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նի ստեղծ ման գոր ծում հսկա յա կան դեր է ու նե ցել ա կա-
դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը: «Այս մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ հիմ քը պետք է այն պի սին լի ներ, 
որ հե տա գա յում խնդիր ներ չա ռա ջա նա յին»,- նշեց նա՝ ա վե լաց-
նե լով, որ ման կա կան ստո մա տո լո գիան ակ տիվ զար գա նում է, և 
 պետք է ա ռաջ շարժ վել՝ ե ղա ծը պահ պա նե լով:

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նի 
խոս քով՝ այս տա րին հո բել յա նա կան է, և  ման կա կան ստո մա տո-
լո գիա յի ամ բիո նի կա յաց ման գոր ծում ի րենց ու րույն տեղն ու նեն 
մի շարք մե ծա նուն մաս նա գետ ներ: Ն րան ցից շա տե րը ներ կա 
էին  կոն ֆե րան սին:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 
խորհրդական, ակադեմիկոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը, շնոր հա վո րե-
լով  ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի ստեղծ ման 30-ամ-
յա կը, ա սաց, որ անց յա լի հու շե րը հա ճե լի են: «Դ րանք կրկնա կի 
հա ճե լի են դառ նում, երբ հի շում եմ՝ ինչ էինք և  ինչ դար ձանք»,- 
նշեց ա կա դե մի կոսն՝ ա վե լաց նե լով, որ ա ռողջ ա տամ երն ա ռողջ 
հո գե բա նութ յան գրա վա կանն են, իսկ մար դու ա ռող ջութ յու նը 
սկսվում է բե րա նի խո ռո չից, ո րի պահ պա նու մը չա փա զանց կար-
ևոր նշա նա կութ յուն ու նի:

 Վի լեն  Հա կոբ յա նը հույս հայտ նեց, որ տա րի ներ հե տո ԵՊԲՀ 
կազ մի մեջ ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը կդառ նա ինս տի-
տուտ, և ս տո մա տո լոգ նե րի թվի ա վե լաց մա նը զու գա հեռ՝ կբարձ-
րա նա նաև ո րա կը:

 Թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բո նի պրո ֆե սոր  Մա րի նա 
 Մար գար յա նը ևս  անդ րա դար ձավ ամ բիո նի ստեղծ մանն ու նրա 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ներդ րում ու նե ցող նե րին՝ նշե լով, որ 
մի ջո ցա ռու մը հա ճե լի հի շո ղութ յուն նե րի մի ջո ցա ռում է: «Ն րանք 
ման կա կան ստո մա տո լո գիա կան ծա ռա յութ յու նը հասց րել էին 
այն պի սի մա կար դա կի, որ Խորհր դա յին մյուս պե տութ յուն նե րի 
կող քին  Հա յաս տանն ա ռա ջին տե ղում էր»,- ա սաց նա:

Ա ռա ջին զե կույ ցը, ո րը նվիր ված էր ե րե խա նե րի ստո մա տո լո-
գիա կան ըն դու նե լութ յան կազ մա կերպ մա նը, հիմ ա կան ստո-
մա տո լո գիա կան հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ մանն և  բուժ ման 
ալ գո րիթ մե րին՝ ներ կա յաց րեց  ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  
օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի դո ցենտ Ի զա բե լա  Վար դան յա նը:

 Ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի ստեղծ ման և  ո լոր տի 
զար գաց մա ն ուղղությամբ ներդր ված ակ նա ռու ա վան դի հա մար 
ո լոր տի մի շարք ներ կա յա ցու ցիչ ներ ստա ցան շնոր հա կա լագ րեր 
ու հու շան վեր ներ:

ՄԱՆԿԱԿԱՆՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ

ԱՄԲԻՈՆԻՍՏԵՂԾՄԱՆ30-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՆՎԻՐՎԱԾԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

Կրթություն
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը դեկ տեմ բե րի 4-ին 
հան դի պեց  Հա յաս տա նում ՌԴ ար տա կարգ և  լիա զոր դես-
պան  Սեր գեյ  Կո պիր կի նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա-
նը: Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով, հաշ վի առ նե լով եր կու 
երկ րի փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, այս այ ցը սպաս ված էր 
ու կար ևոր:

 Սեր գեյ  Կո պիր կինն ընդգ ծեց, որ ա ռող ջա պա հա կան ու 
կրթա կան ո լորտ նե րում  Հա յաս տա նի և  Ռու սաս տա նի միջև 
հա րա բե րութ յուն նե րը սերտ են: « Մեծ ցան կութ յուն ու նեի 
ծա նո թա նալ ձեզ հետ, տե ղե կա նալ՝ ինչ պես եք հա մա գոր-
ծակ ցում ռուս գոր ծըն կեր նե րի հետ, ինչ պես նաև պա տաս-
խա նել ձեզ հե տաքրք րող հար ցե րին»,- նշեց դեսպանը՝ 
ա վե լաց նե լով, որ սա ի րենց ա ռա ջին, բայց ոչ վեր ջին այցն 
է, և  պատ րաստ են ա նել ա մեն ինչ՝ հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը զար գաց նե լու հա մար: ԵՊԲՀ ռեկ տորն անդ րա դար ձավ 
այս ո լոր տում եր կու երկ րի դա րա վոր փոխ գոր ծակ ցութ յա-
նը՝ նշե լով, որ դրանք ակ տի վո րեն զար գա նում են: «Մ նում 
է միայն բազ մա պատ կել այն ա մե նը, ին չը մեզ մա ցել է մեր 

ու սու ցիչ նե րից և  ամ րապն դել պատ մա կան կա պե րը, ո րոնք միա վո-
րում են  Հա յաս տա նի ու  Ռու սաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հան րութ յա-
նը»,- ա սաց նա՝ հա վե լե լով, որ  Ռու սաս տա նում ԵՊԲՀ ու սա նող նե րից 
շա տե րը մեծ հա ջո ղութ յուն ներ ու նեն և  մաս նակ ցութ յուն՝ ՌԴ ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց ման հար ցում: Անդ րա դառ նա լով 
ԵՊԲՀ-ին՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ այն դա րա վոր պատ մութ յուն 
ու նի, և  հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ մի ջազ գա յին 
ճա նա չում է վա յե լում, իսկ ծրագ րե րի մի ջազ գայ նա ցու մը զար գաց ման 
առաջնահերթ ուղ ղութ յուն նե րից է: «ԵՊԲՀ-ի 259 ռու սաս տան ցի ու սա-
նող ներն ընդգրկ ված են մեր մեծ ըն տա նի քում: Ինչ պես  Հա յաս տա նում 
սո վո րող ռուս ու սա նող նե րի, այն պես էլ ձեր երկ րում կրթութ յուն ստա-
ցող մեր ու սա նող նե րի հա մար լեզ վա կան, մշա կու թա յին և  այլ պատ-
նեշ ներ չկան»,- ա սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ ու սա նող նե րի փո խա նակ ման 
ծրագ րերն ակ տիվ գոր ծում են, ու բա վա կա նին խորն է հա մա գոր ծակ-
ցութ յունն՝ ա կա դե միա կան, կլի նի կան և կր թա կան ծրագ րե րի հետ 
կապ ված:  Հան դիպ մա նը ներ կա էր ինչ պես պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազմ, այն պես էլ ու սա նող նե ր։ Ն րանց հնա րա վո րութ յուն տրվեց 
ստա նալ կրթա կան, ինչ պես նաև ա ռա ջի կա ծրագ րե րին վե րա բե րող 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

ՌԴ դես պա նը նշեց, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան դաշ տը մեծ է, և  անհ-
րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն ուղ ղութ յուն նե րին, ո րոնք 
կնպաս տեն տնտե սութ յան զար գաց մա նը:  Սեր գեյ  Կո պիր կինն ա ռանձ-
նաց րեց ա ռող ջա պա հա կան տու րիզ մը: «Բժշ կութ յան այն ուղ ղութ յուն-
նե րը, ո րոնք զար գա ցած են  Հա յաս տա նում, կա րող են հե տաքրք րել 
 Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին, և  հա կա ռա կը», -ա վե լաց րեց նա:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը ևս  մեկ ան գամ շեշ տեց, որ հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը  Հա յաս տա նի և  Ռու սաս տա նի միջև ընթանում է բո լոր ուղ ղութ-
յուն նե րով, և  աշ խա տանք նե րը տար վում են ա մեն օր, ին չի շնոր հիվ 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն ստա նալ ի րենց անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք ներն ինչ պես ՌԴ-ում, այն պես էլ ՀՀ-ում, և  հե տա գա ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մեծ կար ևո րութ յուն կու նե նա:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԲՈԼՈՐ

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ



ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼԷՀՀՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԵՎԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍԻՆՀՈՒՇԱԳԻՐ

 Կար ևո րե լով ռազ մաբժշ կա կան ծա ռա յութ յան բնա գա-
վա ռում գի տա կան, հե տա զո տա կան ու կրթա գի տա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը և ՀՀ ԶՈՒ ռազ մաբժշ կա կան ծա ռա յութ յան հա-
մալ րու մը մաս նա գի տա կան և  գործ նա կան բարձր պատ-
րաստ վա ծութ յամբ մաս նա գետ նե րով՝ նո յեմ բե րի 15-ին 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի պաշ տո նա կա տար 
 Դա վիթ  Տո նո յա նը և Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ստո րագ րել են հա մա գոր ծակ ցութ յան հու-
շա գիր:

Վս տա հութ յուն հայտ նե լով, որ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը կնպաս տի ԵՊԲՀ կլի նի կա կան ամ բիոն-
նե րի և  ռազ մաբժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
հնա րա վո րութ յուն նե րի և  փոր ձի հա մա տեղ կի րառ-
մանն ու ամ րապնդ մա նը՝ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րի պաշ տո նա կա տար  Դա վիթ  Տո նո յանն ու պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յանն ընդգ ծել են, որ այս  կերպ օ րենսդ րա-
կան հիմք են ստա նում մի շարք կար ևոր դրույթ ներ:  
    Այ սու հետև ըն թացք կտրվի ռազ մաբժշ կա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց հա վա-
սա րեց ված ան ձանց բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ-
ման ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծըն թա ցին: 
 Բա ցի այդ, ռազ մաբժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
բժիշկ-մաս նա գետ նե րը կներգ րավ վեն ԵՊԲՀ կրթա կան, 
գի տա կան և կ լի նի կա կան գոր ծու նեութ յա նը:

 Հու շագ րի հա մա ձայն՝ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րութ յան ռազ մաբժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րը հա մա-
րվում են բժշկա կան հա մալ սա րա նի կրթա կան ծրագ րե-
րի շրջա նա կում կլի նի կա կան ա ռար կա նե րի յու րաց ման, 
ինչ պես նաև ու սուց ման մե թոդ նե րի կի րառ ման մի ջո ցով 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի, հմտութ յուն նե րի, կա-
րո ղութ յուն նե րի ձեռք բեր ման բա զա ներ:
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 Գի տա կան խորհր դի՝ նո յեմ բե րի 23-ի հան դի սա վոր 
նիս տը նշա նա վոր վեց հու շագ րի ստո րագր մամբ, ինչ-
պես նաև նշվեց բժշկա գի տութ յան ան վա նի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, պրո ֆե սոր ներ Ա րամ Աբ րա համ յա նի և 
Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նի 120-ամ յակ նե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ու  Մոսկ վա յի 
 Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան գի տաու սում ա կան կենտ րո նի տնօ-
րեն, ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա դե մի կոս Ա րա մա յիս 
 Քա մա լո վը ստո րագ րե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան հու-
շա գիր։

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ բու հի 
հա մար շատ կար ևոր օր է, քա նի որ հու շագ րի ստո-
րագր մա նը զու գա հեռ նշվում է նաև հա մալ սա րա նի 
ստեղծման ա կունք նե րում գտնվող հիմ ա դիր նե րի՝ 
մե ծա նուն  պրո ֆե սոր ներ Ա. Յ. Աբ րա համ յա նի և Ք. Ա. 
 Պետ րոս յա նի հո բել յան նե րը։

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ այս հու շա գի րը եր կու 
հա մալ սա րան նե րի միջև կդառ նա նոր, արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան սկիզբ։

«Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը տա րի ներ շա րու նակ 
ե ղել է տար բեր մա կար դակ նե րում՝ կրթա կան, գի տա-
կան, գործ նա կան»,- ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը։

Ա րա մա յիս  Քա մա լո վը նշեց, որ շատ հա ճե լի է կրկին 
գտնվել պե տա կան բժշկա կան  հա մալ սա րա նի նիս-
տե րի դահ լի ճում, որ տեղ տար բեր ա ռիթ նե րով ե լույթ-
ներ է ու նե ցել իր գոր ծըն կեր նե րի հետ։

« Մեր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  Հա յաս տա նի հետ 
ե ղել և  միշտ կլի նի՝ կրթութ յան, գի տութ յան ո լոր տում՝ 
ա պո հո վե լով հու մա նի տար կա պե րը»,- նշեց նա։ Ա կա-
դե մի կո սը ներ կա յաց րեց նաև իր ղե կա վա րած ա ռող-
ջա պա հա կան, կրթա կան հաս տա տութ յան փորձն ու 
խո սեց բիոբժ շակ գի տութ յան ո լոր տի նո րա րա րութ-
յուն նե րի մա սին։

ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր,  Հա յաս տա նի ու րո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա-
յի նա խա գահ  Սեր գեյ  Ֆա նարջ յա նը ծանա թաց րեց 
ներ կա նե րին բժշկա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ՌԽՖՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ԽՍՀՄ 
պե տա կան մրցա նա կի մրցա նա կա կիր, ու րո լոգ Ա րամ 
 Հա կո բի Աբ րա համ յա նի կեն սագ րութ յան ման րա-
մաս նե րին: Անդ րա դար ձավ նրա մաս նա գի տա կան և 
 հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յա նը: Ան վա նի 
բժիշկ-գիտ նա կա նին ճա նա չող նե րը գի տեն, որ Ա րամ 
Աբ րա համ յանն ան տար բեր չի ե ղել գե ղան կար չութ յան 
հան դեպ: Ա վե լին, ռուս հե ղի նակ նե րի մոտ 350 աշ խա-
տանք ընդգր կող  հա վա քա ծուն նա նվի րել է հայ ժո-
ղովր դին,  Հա յաս տա նին: Ն վի րա բե րած գե ղան կար-
չութ յան հա վա քա ծո ւի հի ման վրա 1984 թվա կա նին 
Եր ևա նում հիմ ադր վել է  Ռու սա կան ար վես տի թան-
գա րա նը:

ԵՊԲՀ-ԻԵՎՄՈՍԿՎԱՅԻԼՈՄՈՆՈՍՈՎԻ

ԱՆՎԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

ՄԻՋԵՎՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՀՈՒՇԱԳԻՐՍՏՈՐԱԳՐՎԵՑ



ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի  
 վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար,  վի րա բու ժութ յան 
թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը 
ներ կա յաց րեց  վաս ված քա բան-օր թո պեդ, ՀԽՍՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ք րիս տա փոր  Հայ րա պե տի 
 Պետ րոս յա նի ան ցած ու ղին: Ա վագ գոր ծըն կե րոջ մա սին 
խո սեց նաև նրա ա նու նը կրող Եր ևա նի վաս ված քա բա-
նութ յան և  օր թո պե դիա յի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի-
տու տի տնօ րեն, պրո ֆե սոր  Վա չա գան  Պետ րոս յա նը:

 Նա շեշ տեց, որ թե´ Ա րամ Աբ րա համ յա նը, թե´  Ք րիս-
տա փոր  Պետ րոս յա նը հայ բժշկա գի տութ յան ա մե նա-
վառ, զար գա ցած ներ կա յա ցու ցիչ նե րից էին:

Այ նու հետև  Նո մի նա ցիոն կո մի տեի նա խա գահ, հյուս-
վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ-
նաուր յա նը ըն թեր ցեց  Գի տա կան խորհր դի ո րո շու-
մը, ո րի հա մա ձայն՝ այ սու հետև  մաս նա գի տա կան և 
 շա րու նա կա կան կենտ րո նի կլի նի կա կան լավագույն  
օր դի նա տոր ներն Ա րամ Աբ րա համ յա նի և Ք րիս տա փոր 
 Պետ րոս յա նի ան վան ան վա նա կան կրթա թո շակ ներ 
կստա նան:

 Գիտ խորհր դի հան դի սա վոր նիս տին ներ կա էին ան-
վա նի պրո ֆե սոր նե րի ըն տա նի քի ան դամ ե րը, բժշկա-
գի տութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ, ու սա նող ներ:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րեր ստո րագ րեց 
«Ո ւիգ մոր Ք լի նիք» և « Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րոն-
նե րի հետ։  Հու շագ րե րի հա մա ձայն՝ կող մե րը նա խա տե սում 
են հա մա գոր ծակ ցել մի շարք ուղ ղութ յուն նե րով՝ ի րենց ջան-
քերն ու նե րու ժը հա մա տե ղե լով ի նպաստ ա ռող ջա պա հութ-
յան ո լոր տում կրթութ յան և  գի տութ յան զար գաց ման: ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ քննար կում ե րի արդ-
յու քում հստա կեց վել են հա մալ սա րան-բուժ հաս տա տութ յուն 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: «Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, ու-
նե նա լով ե րեք խո շոր կլի նի կա ներ, նա խա տե սում է հա վա սա-
րա պես հա մա գոր ծակ ցել մյուս բուժ հաս տա տութ յուն նե րի հետ 
ևս:  Հա մոզ ված եմ, որ մեր գոր ծըն կեր նե րը, ո րոնք պատ րաստ 
են նպաս տել կրթա կան, գի տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա-
նը, վեր լու ծե լով ի րա վի ճա կը, նույնպես  պատ րաս տա կամ են 
կա տա րել ի րեն ցից կախ ված բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը»,-նշեց 
ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ բժշ կա կան հա մալ սա րա նը նոր 
մո տե ցում ե րով է հան դես գա լիս բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 
հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:

«Ո ւիգ մոր Ք լի նիքի» տնօ րեն  Զա վեն  Քո լո յա նի խոս քով՝ ու-
րախ են, որ պես գոր ծըն կեր, կանգ նել ա պա գա բժիշկ նե րի 
կող քին: « Շատ լավ գի տակ ցում ենք, որ հու շագ րի կնքու մից 
հե տո ման րակր կիտ աշ խա տանք է սպաս վում»,- նշեց նա՝ հա-
վե լե լով, որ պատ րաստ են ամ բողջ թի մով աշ խա տել՝ կրթութ-
յան ո րա կի բարձ րաց ման հար ցում ի րենց ներդ րում ու նե նա-
լու հա մար:

« Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն  Մի քա յել 
Ա դամ յա նը նշեց, որ մեծ պա տիվ է ԵՊԲՀ-ի հետ հա մա գոր-

ծակ ցութ յան հու շագ րի կնքու մը, ո րը հե տա գա յում 
դրվե լու է փո խարդ յու նա վետ ու ար գա սա բեր աշ-
խա տան քի հիմ քում: « Մեր բժշկա կան կենտ րո նը 
 Հա յաս տա նում տա րի ներ շա րու նակ սրտա բա նութ-
յան ո լոր տում ա ռա ջա տար տեղ է զբա ղեց նում: Ու-
նե նա լով մեծ գի տա կան բա զա և պ րակ տիկ արդ-
յունք ներ՝ կա րող ենք օգ տա կար լի նել ա պա գա 
բժիշկ նե րին»,- ընդգ ծեց նա: Անդ րա դառ նա լով 
« Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րո նի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յա նը՝ Ար մեն  Մու րադ յանն ա սաց, որ 
անհ րա ժեշտ է հա մադ րել շա հերն ու աշ խա տել ի 
նպաստ լավ կադ րեր ու նե նա լու: « Նորք- Մա րաշը» 
մեծ փորձ ու նի կադ րեր պարտ րաս տե լու հար ցում, 
այն սրտա բան նե րի դարբ նոցն է»,- նշեց ռեկ տո րը: 
Ար մեն  Մու րադ յա նը կար ևո րեց նո րաս տեղծ «Ո ւիգ-

մոր Ք լի նիքի» հետ հու շագ րի ստո րագ րու մը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ այն իր հա գեց վա ծութ յամբ ու մաս նա գետ նե րով կա րող է 
հա մե մատ վել եվ րո պա կան կլի նի կա նե րի հետ: « Մենք ցան-
կա նում ենք, որ ԵՊԲՀ-ն՝ որ պես մայր բուհ, բարձր պա հի իր 
դե րը:  Բո լոր հի վան դա նոց նե րի, կլի նի կա կան բա զա նե րի հետ 
պետք է լի նեն պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն ներ, պա-
տաս խա նատ վութ յուն և  ի րա վունք ներ: Ս րանք հու շագ րեր են, 
ո րոնք հե տա գա յում կդառ նան պայ մա նագ րեր»,- ա սաց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀՈՒՇԱԳԻՐ՝

ԻՆՊԱՍՏԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

ՈԼՈՐՏՈՒՄԿՐԹՈՒԹՅԱՆԵՎ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ



« Հե րա ցի» թիվ մեկ հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի լսա րա նում  
բժշկա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը   հնա րա-
վո րութ յուն ու նե ցան հան դի պե լ  Փա րի զի  Ժորժ 
 Պոմ պի դո ւի ան վան Եվ րո պա կան հի վան դա նո ցի 
ո րո վայ նա յին օն կո լո գիա կան վի րա բու ժութ յան 
ծա ռա յութ յան ղե կա վար,  Ռե նե  Դե կար տի ան վան 
 Փա րի զի VI հա մալ սա րա նի « Բա ցա ռիկ դա սի» 
պրո ֆե սոր տի կին Ան նե  Բեր գե րի հետ:

 Հան դիպ մա նը մաս նա գե տը խո սեց « Հաս տ ա ղու 
քաղց կեղ» և « Կո լո ռեկ տալ փոքր ին վա զիվ վի րա-
բու ժա կան մի ջամ տութ յուն» թե մա նե րի մա սին:

 Մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան 
հար ցեր ուղ ղել ան վա նի պրո ֆե սո րին,  քննար կել 
մի շարք ար դի մաս նա գի տա կան հար ցեր:

Բժշ կա գի տութ յան տար բեր ո լորտ ներ ներ կա-
յաց նող հայ և  օ տա րազ գի ան վա նի պրո ֆե սոր-
նե րի հետ հան դի պում ե րը շա րու նա կա կան են, 
դրանք  ուղղ ված են ա ռա ջին հեր թին փոր ձի փո-
խա նակ մա նը:

ՓԱՐԻԶԻՑԺԱՄԱՆԱԾ

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱՆՆԵԲԵՐԳԵՐԸ

ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵՑՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

Համագործակցություն



 Նո յեմ բե րի 15-ին ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցում հեր թա կան ան գամ ու րախ տրա մադ րութ յուն էր: 
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
կազ մա կերպ վել էր ե րե խա նե րի ձեռ քի աշ խա տանք նե րի, նկար նե-
րի յու րա հա տուկ ցու ցա հան դես: Իսկ նկար նե րը յու րա հա տուկ են, 
քա նի որ նկա րել են հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում բուժ վող 
ե րե խա նե րը, ով քեր բժիշկ նե րի և ծ նող նե րի ա ջակ ցութ յամբ պայ-
քա րում են ի րենց ա ռող ջութ յան հա մար:

 Ցու ցա հան դե սին ներ կա էր նաև ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նա կա-
տար  Նի կոլ  Փա շին յա նի տի կի նը՝ Ան նա  Հա կոբ յա նը, բու ժաշ խա-
տող ներ, պար զա պես ցու ցա հան դե սով հե տաքրքր ված մար դիկ: 
Ան նա  Հա կոբ յա նը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ-
ցութ յամբ ծա նո թա ցավ ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված բո լոր 
աշ խա տանք նե րին, զրու ցեց բու ժում ստա ցող փոք րիկ նե րի հետ:

 Ցու ցա հան դե սի  ա վար տից հե տո հի վան դա նո ցի դահ լի ճում 
տե ղի ու նե ցավ «Ու նեմ դիա բետ՝ չու նեմ խնդիր» խո րագ րով մի-
ջո ցա ռում ՝ նվիր ված շա քա րա յին դիա բե տի հա մաշ խար հա յին 
օր վան՝ նո յեմ բե րի 14-ին: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը մի-
ջո ցառ ման սկզբում կիս վեց իր մտա հո գութ յուն նե րով ՝ նշե լով, որ 
սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րը, ցա վոք, շատ ան գամ դառ նում են 
ե րե խա նե րի հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման պատ ճառ:

«Ծ նող նե րին խնդրում եմ հնա րա վո րինս զերծ պա հեն ե րե-
խա նե րին սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րից:  Բո լոր ե րե խա նե րը 
պետք է լի նեն լիար ժեք եր ջա նիկ»,- ընդգ ծեց ռեկ տո րը: Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ե րե խա նե րին մաղ թեց ա մե նայն լավ ու բա րին՝ 

ցան կա նա լով, որ նման հի վան դութ յուն նե րի հետ կապ ված 
երբ ևի ցե մտա հո գութ յուն չու նե նան:

 « Սի րե լի՛ ե րե խա ներ, գու նա զարդ լի նի ձեր ա պա գան այն-
պես, ինչ պես դուք պատ կե րում եք ձեր նկար նե րում, բա ցա ռիկ 
ազ նիվ մո տե ցում ե րում և  հե ռանկ նար նե րում, մենք ա մուր 
կանգ նած ենք ձեր կող քին»,- հա վե լեց բու հի ղե կա վա րը:

Ան նա  Հա կոբ յանն էլ նշեց, որ ե րե խա նե րը պետք է միշտ ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում լի նեն։

« Մենք պար տա վոր ենք նրանց հա մար ա մեն ինչ ա նել»,-
շեշ տեց նա: Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի էն դոկ րի նո լո գիա-
կան կլի նի կա յի ղե կա վար Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան ներ կա յաց-
րեց հի վան դութ յան պատ մութ յան մա սին տվյալ ներ՝ նշե լով, 
որ աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի մոտ 86 հա զար դեպք է 
գրանց վում:

 « Դիա բե տը վե րահս կել հնա րա վոր է, այն չպետք է խան-
գա րի ե րե խա յին ապ րել լիար ժեք կյան քով: Բ ժիշ կը միայն 5 
տո կո սի բուժ ման հա ջո ղութ յան հա մար է պա տաս խա նա տու, 

մա ցա ծը 95 տո կո սը ծնո ղի, պացիեն տի աշ խա տանքն է»,-
նշեց պրո ֆե սո րը:

 Բու ժում ստա ցող ե րե խա նե րը հյու րե րի հա մար փոք րիկ հա-
մեր գա յին ա նակն կալ էին պատ րաս տել:

ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ»ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ա ռողջ-
պա հա կան հա մա կար գում բա րե խիղճ 
և  անմ ա ցորդ աշ խա տան քի, ինչ պես 
նաև էն դոկ րի նո լո գիա կան ծա ռա յութ յան, 
բժշկա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում 
ներդ րած գնա հա տե լի ա վան դի հա մար 
ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա կան 
կլի նի կա յի ղե կա վար, բժշկա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա-
ջա նո վա յին, բժիշկ-էն դոկ րի նո լոգ, բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 
 Ռե նա տա  Մար կոս յա նին, բժիշկ-էն դոկ րի-
նո լոգ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծու, դո ցենտ  Լու սի նե  Նա վասարդ յա նին 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի նո-
յեմ բե րի 1-ի հրա մա նի հա մա ձայն հայ տա-
րար վե լ է շնոր հա կա լութ յուն, բժիշկ-գիտ-
նա կաննե րը պարգ ևատր վել են ՀՀ ԱՆ 
պատ վոգ րե րով։ Ա ռողջ պա հա կան հա մա-
կար գում բա րե խիղճ և  անմ ա ցորդ աշ խա-
տան քի հա մար պատ վոգ րի է ար ժա նա ցել 
նաև նույն կլի նի կա յի բժիշկ  Սո նա  Հա կոբ յա նը։ 

Կ լի նի կա յի ղե կա վար Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան մեզ հետ զրույ ցում 
նշեց, որ ստա ցած պատ վոգ րե րը ոչ միայն հա ճե լի են, այլև պար-
տա վո րեց նող։ Ա ռաջ կա յում ևս բժշ կա կան թի մի հա մար ա ռաջ նա-
յին է լի նե լու  շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող ե րե խա նե րի կյան քի 
ո րա կը բա րե լա վու մը։

Ն շենք, որ պատ վոգ րե րի ար ժա նա նա լու հա մար հիմք է ծա ռա-
յել քա ղա քա ցի Ա.  Պ. -ի՝  ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար-
սեն  Թո րոս յա նին  բու ժաշ խա տո ղի օր վա առ թիվ ուղղ ված նա մա կը։ 
 Քա ղա քա ցին  հետ ևո ղա կան ու հո գա տար աշ խա տան քի հա մար իր 
ե րախ տա գի տութ յունն է  հայտ նել ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րին, ողջ անձ նա կազ մին, « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա վար Ե լե նա Ա ղա ջա-
նո վա յին, բժիշկ նե րին:

« Մեր շնոր հա կա լութ յունն ենք ցան կա նում ան պայ ման հայտ նել 
այն մարդ կանց, ո րոնց աշ խա տան քի ու ջան քե րի շնոր հիվ այ սօր 
շա քա րա յին 1-ին տիպ դիա բե տով ե րե խա նե րը ստա նում են անհ-
րա ժեշտ եր կա րատև և  ա րագ ազ դող ին սու լին ներ,  թեստ-ե րիզ նե ր: 
Ն կա տե լի է, որ տա րի նե րի ըն թաց քում ձեր կա տա րած հո գա տար 
աշ խա տան քի արդ յուն քում այ սօր հի վանդ ե րե խա ներն ար դեն 
ստա նում են ժա մա նա կա նից դե ղո րայք, ո րը կի րա ռում են Եվ րո պա-
յում և  զար գա ցած երկր նե րում:  Գի տենք որ բազ մա թիվ դժա րութ-
յուն ներ եք հաղ թա հա րել դրա հա մար շնոր հա կալ ենք, բազ մա թիվ 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին ժա մա նա կա նից դե ղեր 
ա պա հո վե լով նպաս տում եք ե րե խա նե րի ա ռա վել ար դու նա վետ 
բուժ մա նը», -  գրում է հեղինակը նա մա կում։
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 « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում դեկ-
տեմ բե րի 10-ին տրա մադ րութ յու նը տո նա կան էր:

« Միր զո յան» քառ յա կի ե րա ժիշտ նե րը, միա վոր վե լով 
ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի, բժիշկ նե րի հետ, ա պա ցու ցե ցին, որ 
տոն կա րող է լի նել նույ նիսկ հի վան դա նո ցում, և դ րա հա-
մար շատ բան հար կա վոր չէ:  Հա մեր գից հե տո ե րա ժիշտ-
ներն ու րա խաց րին հի վան դա նո ցում բուժ վող ե րե խա նե-
րին՝ տա լով ի րենց պատ րաս տած նվեր նե րը։

Ե րե խա նե րի ու րա խութ յամբ ոգ ևոր ված էր նաև 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժշկա-
կան անձ նա կազ մը:

 Մենք շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում բո լոր այն մարդ-
կանց, ով քեր տա րե վերջ յան բազ մազ բաղ ա ռօր յա յում 
գտնում են ժա մա նակ, այ ցե լում են հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նոց և  ե րե խա նե րին են փո խան ցում ի րենց դրա կան 
է ներ գիան:
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Ի շե միկ ին սուլտ նե րի բուժ ման պե տա կան ծրագ րի ու-
սում ա կան և  ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի մեկ նար-
կը հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի մաս նա գետ նե-
րը՝ պրո ֆե սոր  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նի գլխա վո րութ յամբ 
սկսե ցին  Լո ռու մար զից։ Շ տապ օգ նութ յան ծա ռա յութ յան 
բժիշկ նե րի և  բուժ քույ րե րի հա մար անց կաց վող այս դա-
սըն թաց նե րի նպա տակն է ներ կա յաց նել կյանք փրկող 
նոր ծրագ րի ման րա մաս նե րը։  Փետր վա րի 1-ից մեկ նար-
կող ծրա գիրն ի րա կա նաց վե լու է մայ րա քա ղա քի եր կու 
խո շոր բժշկա կան կազ մա կեր պութ յու նում, այդ թվում 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում։ 
 Մար զա յին այ ցե րը մեկ նար կել էին դեկ տեմ բե րի կե սին։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԵՎԻՐԱԶԵԿՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
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ԵՊԲՀ տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե-
րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում նո յեմ բե րի 
16-ին տե ղի ու նե ցավ օր թո պե դիա յի, վաս ված-
քա բա նութ յան և պ րո թե զա վոր ման հիմ ա դիր 
Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նի կի սանդ րու բա ցու-
մը:

 Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն Օր-
դու յա նը նշեց, որ կի սանդ րու բա ցում ա ռա ջին 
քայլն է. « Մեզ հա մար այ սօր մեծ պա տիվ է մե-
ծա րել Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նին, ե թե չմե ծա-
րես, չես կա րո ղա նա ա ռաջ նա յել:  Կի սանդ րու 
բա ցու մը կլի նի ա ռա ջին քայ լը, հուն վա րին նա-
խա տես վում է նշել 120-ամ յա կը»:

Օր դուր յա նի խոս քով՝ ամ բիո նը շա րու նա կում 
է պահ պա նել իր ա ռա քե լութ յու նը. «Ամ բիո-
նը միշտ ե ղել է դարբ նոց, այն շա րու նա կում է 
իր աշ խա տան քը:  Մենք ու նենք Ք րիս տա փոր 
 Պետ րոս յա նի ան վան ու սա նո ղա կան-գի տա-
կան խմբակ, որ տեղ աշ խա տում են ու սա նող նե-
րը, ամ բիո նը շնչում է»:

Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նի ծոռ՝ օր թո պեդ-
վաս ված քա բան  Ռա ֆա յել  Պետ րոս յանն էլ 
նշեց, որ խո րա պես հուզ ված է՝ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե լով ներ կա նե րին մաս նակ ցութ յան 
հա մար:

« Հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն եմ ու զում հայտ-
նել պա րոն  Մու րադ յա նին, ով հ նա րա վո րութ-
յուն տվեց կազ մա կեր պե լ կի սանդ րու բա ցու-
մը»,-ա սաց նա՝ ներ կա յաց նե լով Ք րիս տա փոր 
 Պետ րոս յա նի գի տա կան և  աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յու նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն իր 
հերթին ընդգ ծեց, որ իր հա մար և՛ հի շար ժան, և՛ 
պատ մա կան օր է.

«Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նի ա նու նը 
փոքր տա րի նե րից եմ հի շում, տա տիկս ևս  
ե ղել է նրա ա շա կեր նե րից:  Հա մալ սա րա նի 
հարս տութ յունն իր պատ մութ յունն է, պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան վա նի գիտ նա-
կան նե րը:   Մեր պտուղ նե րը մեր ու սա նող-
ներն են, ով քեր ևս  ճա նաչ ված են դառ նա լու 
հե տա գա յում: Այ սօր հա մալ սա րանն ու նի 
հպար տա նա լու մեծ հնա րա վո րութ յուն, 
ո րով հետև բժշկա կան հան րութ յու նը միայն 
հա մա կե ցութ յուն չէ, այլ ուղ ղա հա յաց կա-
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պե րով ստեղծ ված ցանց, և  պատ մութ յու նը չի 
ճա նա չում բժշկութ յուն ա ռանց ու սու ցիչ նե րի»:

Ն շենք, որ Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նը օր թո-
պե դիա յի, վաս ված քա բա նութ յան և պ րո թե-
զա վոր ման հիմ ա դիրն է Հայաստանում: Ծն վել 
է 1889 թվա կա նին: Ե ղել է բժշկա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ գի տութ-
յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ։ 1914 թվա կա նին 
ա վար տել է  Բոր դո յի (Ֆ րան սիա) հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը։ 1915-1930 թթ. աշ խա-
տել է  Բաք վում, Էն զե լիում (Ի րան), Աշ խա բա-
դում,  Տաշ քեն դում։ 1930 թվա կա նից ե ղել է Եր-
ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի օր թո պե դիա յի և 
վ աս ված քա բա նութ յան դա սըն թաց նե րի, 1932-
1959 թթ.` միա ժա մա նակ, տե ղագ րա կան ա նա-
տո միա յի և  վի րա հա տա կան վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րի չը։ 1939 թվա կա նին 
ՀՀ-ում ստեղ ծել է ա ռա ջին օր թո պե-
դիա կան բա ժան մուն քը, բու ժա կան 
ֆիզ կուլ տու րա յի և  մերս ման կա բի-
նետ, օր թո պե դիկ կո շի կի ու պրո թեզ-
նե րի ար հես տա նոց։ 1941-1945 թթ. 
Ե ղել է ՀՀ-ում տե ղա կայ ված է վա կո-
հոս պի տալ նե րի գլխա վոր վի րա բույ-
ժը, 1946-1953 թթ.` օր թո պե դիա յի և 
 վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժութ-
յան ԳՀԻ (1959 թվա կա նից օր թո-
պե դիա յի և վ աս ված քա բա նութ յան 
ԳՀԻ, 1962 թվա կա նից՝  Պետ րոս յա նի 
ան վան) տնօ րե նը, 1953-1961թթ. 
փոխտ նօ րե նը։ Ն րա աշ խա տանք նե-
րը վե րա բեր ում են հո դի արթ րոպ լաս-
տի կա յին, ու սա հո դի սո վո րու թա յին 
հո դա խախ տի, ծնկոսկ րի կոտր ված-
քի բուժ մա նը։ Ա ռա ջար կել է ոսկ րա-
հատ ման, վի րա բու ժա կան սե ղան, 
ծռա թա թութ յան օր թո պե դա կան կո-
շիկ, վաղ ման կա կան հա սա կում ազդ-
րի բնա ծին հո դա խախ տի բուժ ման հար մա րանք, 
դժվա րա շարժ հո դե րի ֆունկ ցիա յի վե րա կանգն-
ման հար մա րանք ներ և  սար քեր։
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 Նա խորդ տա րի ձևա վոր ված ա վան դույ թի հա մա ձայն 
ԵՊԲՀ   մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
կենտ րո նի 2015-2018 ու սում ա կան տա րի նե րի ու րո լո-
գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րը ի րենց ա վար տա կան դիպ լոմ ե րը ստա ցան 
 Ռու սա կան ար վես տի թան գա րա նում:

 Թան գա րա նը բաց վել է   բժշկա գի տութ յան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, ՌԽՖՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
ԽՍՀՄ պե տա կան մրցա նա կի մրցա նա կա կիր, ու րո լոգ 
Ա րամ  Հա կո բի Աբ րա համ յա նի՝ ռուս  գե ղան կա րիչ նե րի 
մոտ 350 կտավ ե րի անձ նա կան հա վա քա ծու ի հի ման 
վրա: Ար ժե քա վոր այս հա վա քա ծուն  1984 թվա կա նին 
ան վա նի բժիշ կը նվի րա բե րել էր Հայաստանին:

 Նո րա վարտ 11  շրջա նա վար տի  ա վար տա կան դիպ-
լոմ եր հանձ նե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
 հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը և  Մոսկ վա յի Մ. 
 Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա-

կան գի տաու սում ա կան կենտ րո նի տնօ րեն, նույն հա մալ սա րա նի 
ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՌԴ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս Ա րա մա յիս  Քա մա լո վը:

Ն րանք բժիշկ-մաս նա գետ նե րին ու կրտսեր գոր ծըն կեր նե րին մաղ-
թե ցին  անձ նա կան և  մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն ներ՝ ի նպաստ 
պա ցիենտ նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  ո լոր տի զար գաց ման:

Ն շենք, որ դիպ լոմ ե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում 
Ա րամ Աբ րա համ յա նի հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յան լու սա բան-
ման և ն րա նվի րա բե րած մշա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման 
հա մար ԵՊԲՀ-ի և  Հայ կա կան ու րո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կող մից 
շնոր հա կա լա գիր հանձն վեց  Ռու սա կան ար վես տի թան գա րա նին:

ՈՒՐՈԼՈԳՆԵՐԸՀԱՆԴԻՍԱՎՈՐ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՍՏԱՑԱՆԱՎԱՐ-

ՏԱԿԱՆԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
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  Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ստեղ ծա գոր ծող մարդ կանց 
պա կաս չի զգաց վում։ Նրանցից մեկը  ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ-
բիո նի դա սա խոս, բա նաս տեղ ծու հի, ար ձա կա գիր Ար մե նու հի 
  Սիս յա նն է, ով ար ժա նա ցել է Բր յու սե լի գրող նե րի մի ջազ գա-
յին ա սո ցիա ցիա յի 2018թ. գրա կան մրցա նա կի:

«Ան կեղծ ա սած` ինձ հա մար մեծ ա նակն կալ էր ար ժա նա-
նալ մի ջազ գա յին գրա կան մրցա նա կի:  Հա յաս տա նի գրող նե-
րի միութ յան ան դամ լի նե լուց բա ցի, ես նաև  Բել գիա յի գրող-
նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի ան դամ եմ 2016-ից (IWA, 
Բր յու սել):  Մեծ պա տիվ եմ հա մա րում ար ժա նա նալ այս մի-
ջազ գա յին միութ յան ա մե նամ յա գրա կան բարձր մրցա նա-
կին: Ի րենք քա ջա տեղ յակ էին, որ 2018թ.  Ճա պո նիա յում լույս 
տե սավ ճա պո նե րեն 2-րդ  գիրքս, ին չի ա ռի թով, ինչ պես նաև 
 Կիո տո յի պոե տա կան ըն թեր ցում ե րի փա ռա տո նին մաս-
նակ ցե լու հա մար հրա վիր վել էի  Ճա պո նիա: Ի դեպ, ես նաև 
 Կիո տո յի գրող նե րի միութ յան ան դամ եմ: Այս տա րի Բր յու սե լի 
գրող նե րի սո ցիա ցիա յի կող մից մասնակցության հրա վեր ու-
նեի նաև  Ռու մի նիա յում կա յա նա լիք գրա կան փա ռա տո նին, 
բայց չկա րո ղա ցա մաս նակ ցել:  Վեր ջերս պա տիվ ու նե ցա նաև 
 Թայ վա նի  Չան գո ւա յի Կր թութ յան հա մալ սա րա նի ‘’Education 
and Literature’’  ամ սագ րի մի ջազ գա յին խորհր դի ան դամ դառ-
նա լու»,-ման րա մաս նեց Ար մե նու հի  Սիս յա նը՝ հա վե լե լով, որ 
հա ճե լի է գնա հատ ված լի նե լը, հատ կա պես մի ջազ գա յին կա-
ռույ ցի կող մից, քա նի որ հիմ քում բա ցար ձակ ա նա չա ռութ յունն 
է:

«Ինչ խոսք, հիմ ա րար ոչ մի բան օ դից կամ մեկ-եր կու օ րում 
չի կա ռուց վում. դա ճա նա պարհ է, աշ խա տանք է` տա ռա պան-
քով ու վայ րի վե րում ե րով լի: 
Մր ցա նա կի սեր տի ֆի կա տի 
մեջ նշված է ‘’for high perfor-
mance, level, humanity and 
quality in literature’’.  Հա յե րեն 
մի քիչ վե րամ բարձ է հնչում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ` «բարձ րո-
րակ գրա կա նութ յան, մա կար-
դա կի, կա տա րո ղա կա նութ յան 
և  հու մա նիզ մի (մար դա սի-
րութ յան) հա մար»: Մր ցա նա-
կը որ քան պատ վա բեր, նույն-
քան էլ պար տա վո րեց նող է: 
Ծ րագ րեր շատ ու նեմ, պի տի 
աշ խա տեմ գո նե դրանց կե-
սը (քա նի որ միայն ինձ նից չէ 
կախ ված), ի րա կանց նել 2019-
ին: Աստ ված օգ նա կան ինձ և 
 բո լոր նրանց, ով քեր ստեղ ծա-
գոր ծա կան մտահ ղա ցում ե-
րով լի են»,-նշեց մրցա նա կա-
կի րը:

ՀԱՅՈՑԼԵԶՎԻԱՄԲԻՈՆԻԴԱՍԱԽՈՍ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻՍԻՍՅԱՆՆԱՐԺԱՆԱՑԵԼ

ԷԲՐՅՈՒՍԵԼԻԳՐՈՂՆԵՐԻ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ

2018Թ.ԳՐԱԿԱՆՄՐՑԱՆԱԿԻ
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ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րի կող մից ա վան դույթ է «Հնդ կա-
կան մշա կու թա յին ե րե կո» մի ջո ցառ ման անց կա ցու մը, որն 
ա մեն տա րի մեկ հար կի տակ է հա մախմ բում ինչ պես սո վո-
րող նե րի և  դա սա խոս նե րի, այն պես էլ  Հա յաս տա նում բնակ-
վող հա զա րա վոր հնդիկ նե րի: Ե րե կոն մաս նա կից նե րի հա մար 
հնդկա կան մշա կույ թին ծա նո թա նա լու լավ հնա րա վո րութ յուն 
էր: Հն դիկ ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին հա մեր գա յին ծրա գիր` 
հնդկա կան պա րե րով, եր գե րով և , ի հար կե, խո հա նո ցով:

Հնդ կա կան մշա կու թա յին ե րե կոն կամ, ինչ պես ա սում են, 
գի շե րը բա ցա ռիկ է նրա նով, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րը մաս նա կից ներ են, կազ մա կեր պիչ ներ, պա րող-
ներ և  եր գող ներ: Ն րանք մեզ փո խան ցում են Հնդ կաս տա նի 
շուն չը, տա նում ե րաժշ տա կան ուղ ևո րութ յան՝ ըն ձե ռե լով այդ 
հի նա վուրց երկ րի տա րած քով ճա նա պար հոր դե լու հնա րա վո-
րութ յուն։  Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև դի վա նա գի տա կան 
կա ռույց նե րի, այլ բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

«ՀՆԴԿԱԿԱՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ

ԵՐԵԿՈ-2018».ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ

ԾՐԱԳԻՐ՝ՀՆԴԿԱԿԱՆՊԱՐԵՐՈՎ,

ԵՐԳԵՐՈՎԵՎԽՈՀԱՆՈՑՈՎ
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 Նո յեմ բե րին 21-ին  Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա-
կան ֆա կուլ տե տում տե ղի ու նե ցավ հայ լեզ վա բան, պրո ֆե սոր, 
ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ, ՀԽՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, ման կա վարժ Ա շոտ Աբ րա համ յա նի ծննդյան 100-ամ-
յա կին նվիր ված հա մա պե տա կան գի տա ժո ղով, ո րին մաս նակ-
ցում էր նաև ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նը և  նույն ամ բիո նում գոր ծող « Վեր նա տուն» գի-
տամ շա կու թա յին կենտ րո նի հա մա նուն երգ չա խում բը:

 Հա մա պե տա կան գի տա ժո ղո վը ող ջու նեց ՀՊՄՀ ռեկ տոր 
 Ռու բեն  Միր զա խան յա նը, այ նու հետև զե կու ցում ե րով հան դես 
ե կավ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մը:

ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը 
ևս  ջեր մո րեն շնոր հա վո րեց Ա շոտ Աբ րա համ յա նի 100-ամ յա կը՝ 
նշե լով, որ բախտ է ու նե ցել ներ կա լի նե լու նաև մեր մի շարք 
ե րախ տա վոր նե րի, ան վա նի լեզ վա բան նե րի հո բել յան նե րին. 
« Ներ կա եմ ե ղել Ա րա րատ  Ղա րիբ յա նի 70-րդ  հո բել յա նին, 
Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի 140-ամ յա կին, Գ ևորգ  Ջա հուկ յա նի 95-ամ յա-
կին,  Վա ղար շակ  Քոս յա նի 90-ամ յա կին, և  այ սօր էլ ներ կա եմ 
Ա շոտ Աբ րա համ յա նի 100-ամ յա կին: Ես բախտ եմ ու նե ցել լի նե-
լու Ա րա րատ  Ղա րիբ յա նի,  Վա ղար շակ  Քոս յա նի, Ա շոտ Աբ րա-
համ յա նի ու սա նո ղը, ինչ պես նաև եր կար տա րի ներ աշ խա տել եմ 
ա կա դե մի կոս Գ ևորգ  Ջա հուկ յա նի ղե կա վա րած Հ րաչ յա Ա ճառ-
յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տում»:

 Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը նաև ընդգ ծեց, որ թվար կած հո բել-
յա նա կան հան դես նե րից ե րե քում հան դես է ե կել նաև ԵՊԲՀ հա-
յոց լեզ վի ամ բիո նում գոր ծող « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա-
յին կենտ րո նի հա մա նուն երգ չա խում բը:

«Այ սօր վա հան դե սը նույն պես կզար դա րի « Վեր նա տուն» 
երգ չախմ բի ե լույ թը: Խմ բի ու սա նող նե րը օ տա րազ գի ներ և 
սփ յուռ քա հա յեր են՝ հնդիկ ներ, պար սիկ ներ, հոր դա նան-
ցի ներ և  սի րիա հա յեր, ով-
քեր կեր գեն ժո ղովր դա-
կան եր գեր և  կաս մուն քեն 
հա յե րե նով»,- խոս քը եզ րա-
փա կեց Հ. Սուքիասյանը: 
Ն շենք, որ  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նը հան դես ե կավ 
նաև  «Ար դի բժշկա կան տեր-
մին նե րի կա նո նար կու մը թե մա-
յով» գի տա կան զե կույ ցով՝ ներ-
կաց նե լով դա սա վանդ մանն 
առնչ վող մի շարք հար ցեր:

ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

«ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ»ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՇՈՏԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ

100-ԱՄՅԱԿԻՆՆՎԻՐՎԱԾ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Իրադարձություն



Իս րա յե լում նո յեմ բե րի վեր ջին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նը 
անց կաց րել է հա մաշ խար հա յին 13-րդ  հա մա ժո ղո վը ՝ « Բիոէ թի կա , բժշկա-
կան է թի կա  և  ա ռող ջա պա հա կան ի րա վունք» թե մա յով: ԵՊԲՀ հա սա րա-
կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս, փի լի սո փա յա կան 
գի տութ յուն նե րի  դոկ տոր  Սու սան նա  Դավթ յա նը, ով նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
բիոէ թի կա յի ամ բիո նի մի ջազ գա յին ցան ցի հայ կա կան մաս նաճ յու ղի վա-
րիչն է, ներ կա յաց րեց այդ օ րե րի տպա վո րութ յուն նե րը:

 Նա նախ նշեց, որ դեռևս 2000 թվա կա նին բժշկա կան բո լոր բու հե րին, 
այդ թվում և ԵՊԲՀ-ին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից նա մակ են ու ղար կել՝ պար զե լու 
անց նո՞ւմ են է թի կա, բիոէ թի կա և  էս թե տի կա ա ռար կա ներ:

« Մենք պա տաս խա նե ցինք, որ մեր հա մալ սա րա նում անց նում են է թի-
կա և  էս թե տի կա ա ռար կա նե րը, իսկ բիոէ թի կա դա սա վան դել ենք 
2000 թվա կա նից: Այդ տա րի էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նը 
( Հայ ֆա) կազ մա կեր պեց երկ րորդ մի ջազ գա յին կոն ֆե րանս «Է թի կա յի 
դա սա վան դու մը բժշկա կան բու հե րում» թե մա յով: Հ րա վեր էին ու ղար-
կել, և ԵՊԲՀ-ից զե կու ցու մով հան դես ե կա և սկս վեց հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նի հետ: 2007 թվա կա նից 
ինձ ար դեն հրա վի րում էին ոչ միայն զե կու ցում կար դա լու, այլև գի տա-
կան նստաշր ջան վա րե լու: Այս տա րի հա մա նա խա գա հե ցի ի տա լա ցի 
պրո ֆե սոր  Պատ րի ցիա  Բուր սե լի նո յի հետ:  Գի տա կան նստաշր ջա նը 
կոչ վում էր « Մա հը և  մա հա նա լը տար բեր մշա կույթ նե րում»,-նշեց նա:

 Սու սան նա  Դավթ յա նի խոս քով՝ հրեա նե րը մշտա պես պահ պա նում 
են ի րենց ա վան դույթ նե րը. « Հե տաքր քիր է, որ այդ բաժ նում, որ տեղ 
ես հա մա նա խա գա հում էի,  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ներ կա յա ցու ցի չը, 
որը հրեա էր, ներ կա յաց րեց իր զե կու ցու մը, և  ինչ պես հա տուկ է հրեա-

նե րին, հա վա տա րիմ մաց ի րենց ա վան դույթ նե րին. 
այն է՝ ա մեն ինչ թող նել այն պես, ինչ պես կա: Հ րեա նե-
րը, քա ջա տեղ յակ լի նե լով ուղեղի մահվան հարվրդ յան 
չա փա նիշ նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռաջ նորդ վում են 
ազ գա յին ա վան դույթ նե րով:  Դեմ են ակ տիվ էֆ թա նա-
զիա յին: Եվ պա տա հա կան չէ, որ 1967 թվա կա նին, երբ 
Ք րիս տիան  Բեր նար դը կա տա րեց սրտի փոխ պատ-
վաս տում և վ թա րից ու ղե ղի վաս վածք ստա ցած կնոջ 
դեռ բա բա խող սիր տը  տե ղադ րեց մի ու րիշ մար դու 
մարմ ի մեջ, ո րն ու ներ սրտա նո թա ին ան բա վա րա-
րութ յուն, աշ խար հը բա ժան վեց եր կու մա սի. մի մա սը 
նրան ան վա նե ցին հե րոս,  մյուս մա սը՝  մար դաս պան:

Հրեաների անվերապահ նվիրվածությունը 
իրենց ազգային ավանդույթներին 
պետք է օրինակ ծառայի մեզ համար»։  
Նա նաև հայտ նեց, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ստեղ ծել են 
« Հո լո քոս տը և  բիոէ թի կան» բա ժան մուն քը. «Այդ ա ռի-

թով ես եր կու ա միս ա ռաջ նա մակ ստա ցա, ո րին պա տաս խա նե ցի՝ նշե լով, որ շնոր հա վո րում եմ, 
խրա խու սում եմ ի րենց քայ լը և  գի տակ ցում եմ դրա կար ևո րութ յու նը՝  միա ժա մա նակ հու շե լով, որ 
չպետք է մո ռա նալ՝  ե թե մարդ կութ յու նը  20-րդ  դա րի սկզբին ո՛չ ա սեր  Հա յոց ե ղեռ նին, 20-րդ  դա րի 
կե սե րին  Հո լո քոստ չէր լի նի»:

Երուսաղեմում լինելու առիթն օգտագործելով, նախօրոք ընդունելով Ժառանգավորաց 
վարժարան-ընծայարանից ստացած հրավերը, Դավթյանը դասախոսություն է կարդացել 
վարժարանի սաների համար։

ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ՍՈՒՍԱՆՆԱԴԱՎԹՅԱՆԸ

ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀԵԼԷՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի

ԲԻՈԷԹԻԿԱՅԻՆ

ՆՎԻՐՎԱԾՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
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 Ոսկ րա ծու ծի դո նոր նե րի հա վա քագր ման նպա տա-
կով նո յեմ բե րի 19-ին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում մեկ-
նար կեց ոսկ րա ծու ծի դո նոր նե րի հա վա քագր ման ակ-
ցիան:  Մի շարք ու սա նող ներ և  կա մա վոր ներ, գի տակ-
ցե լով դո նոր լի նե լու կար ևո րութ յու նը, ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե ցին ար յուն հանձ նե լու գոր ծըն թա ցին:

Ն շենք, որ յու րա քանչ յուր տա րի հա զա րա վոր մարդ-
կանց մոտ ախ տո րոշ վում է լեյ կե միա և  ար յան այլ չա-
րո րակ հի վան դութ յուն ներ, և  ներ կա յիս տվյալ նե րով 
աշ խար հում ա վե լի քան 6000 հի վանդ հա մա տե ղե լի 
դո նո րի կա րիք ու նի: Ն րան ցից միայն 20- ից 30 տո-
կո սի հա մար է հա ջող վում գտնել ազ գա կից դո նոր, 
իսկ մա ցած 70-ից 75 տո կո սը կա մա վոր դո նո րի ցո-
ղու նա յին բջիջ նե րի նվի րատ վութ յան կա րիք ու նի: Եվ 
քա նի որ հա զա րա վոր հի վանդ ներ մա հա նում են հա-
մա տե ղե լի դո նոր ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով, 
Ոսկ րա ծու ծի դո նոր նե րի հայ կա կան ռեեստ րը 
յու րա քանչ յուր տա րի կազ մա կեր պում է դո նոր-
նե րի հա վա քագր ման ակ ցիա:

 Հի շեց նենք, որ դո նոր դառ նա լու հա մար հար-
կա վոր է լի նել 18-50 տա րե կան, հանձ նել 3մլ  ար-
յուն և լ րաց նել հար ցա թեր թիկ:  Դո նո րագր վելն 
անվ աս և  ան ցավ գոր ծըն թաց է, տևում է հաշ-
ված րո պե ներ, սա կայն հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս հե տա գա յում հա մա տե ղե լիութ յան հայտ նա-
բեր ման դեպ քում փրկել մեկ կյանք:

 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե ցին նաև ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և «Ոսկ րա ծու ծի 
դո նոր նե րի հայ կա կան ռեեստր» բա րե գոր ծա-
կան հիմ ադ րա մի բժշկա կան տնօ րեն  Միհ րան 
 Նա զա րեթ յա նը:

ՏԵՂԻՈՒՆԵՑԱՎ

ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻԴՈՆՈՐՆԵՐԻ

ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆԱԿՑԻԱ

Իրադարձություն



Ար վես տի, բժշկա գի տութ յան, ե րաժշ տութ յան, շատ այլ 
բնա գա վառ նե րում կան մար դիկ, ո րոնց կյանքն ու մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յունն ան մի ջա կա նո րեն խորհր-
դան շում են այդ դա րաշր ջա նը։ Այ դպի սին էր նաև ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ,  Ռու սաս տա նի բժշկա-
տեխ նի կա կան ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս,  Հա յաս տա նի 
վի րա բույժ նե րի միութ յան նա խա գա հութ յան պատ վա վոր 
ան դամ, բազ մա թիվ այլ կո չում եր ու նե ցող վի րա բույժ 
 Պա վել Ա նա նիկ յա նը։

«Բժշ կի ու ղին» շար քի տա րե վերջ յան թո ղա-
կու մը նվիր վում է քա ռորդ դար Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նը ղե կա վա րած բժիշկ-գիտ նա կա նի հի շա տա կին։ 

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
  

Պա վել Ա նա նիկ յա նը (մա յի սի 7, 1930թ.- դեկ տեմ բե րի 3, 
2018թ.) բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր էր, պրո ֆե-
սոր։  Հա յաս տա նի նկա րիչ նե րի, գրող նե րի միութ յան ան-
դամ։ ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի իս կա կան ան դամ։ Ե ղել է 
 Հա յաս տա նի վի րա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա յի նա խա գահ։ 1955թ. ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի բու ժպրո ֆի լակ տի կ ֆա կուլ տե տը։ Ինս տի-
տուտն ա վար տե լուց հե տո աշ խա տել է   հան րա պե տա կան 
հի վան դա նո ցում, ե ղել է վի րա բու ժա կան բաժ նի վա րիչ: 
1963 թվա կա նից աշ խա տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում, իսկ 
1976-2000թթ. ղե կա վա րել է նույն ամ բիո նը։ 1976-1998թթ 
Եր ևա նի գլխա վոր վի րա բույժն էր, «Եր կիր  Նաի րի» հա-
սա րա կա կան բա րե գոր ծա կան ա սո ցա ցիա յի նա խա գա հը: 
1988 թվա կա նից ան դա մակ ցում էր Կրծ քասր տա յին վի-
րա բույժ նե րի եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յա նը։ 1968 թվա-
կա նից ԽՍՀՄ ԲՈՀ  վի րա բույժ նե րի մաս նա գի տաց ված 
խորհր դի ան դամ էր,  Ռու սա ստանի բժշկա տեխ նի կա կան 
ա կա դե միա յի իս կա կան ան դամ, Է կո լո գիա յի և  անվ տան-
գութ յան մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի իս կա կան ան դամ, 
 Հա յաս տա նի նկա րիչ նե րի միութ յան ան դամ,  Հա յաս տա նի 
գրող նե րի միութ յան պատ վա վոր ան դամ:

Կ յան քի նպա տա կը՝ պայ քար յու րա քանչ յուր 
կյան քի հա մար

 Պա վել Ա նա նիկ յա նը ՀԽՍՀ-ում ա նո թա յին վի րա բու-
ժութ յան հիմ ա դիր նե րից է:  Տար բեր տա րի նե րի ըն թա ցում 
նա աշ խա տել, նաև ղե կա վա րել է հա յաս տան յան ա ռա-
ջա տար բժշկա կան հաս տա տութ յուն ներ: 1978 թվա կա-
նից մինչև կյան քի վեր ջին տա րի նե րը աշ խա տել է Եր ևա-
նի 3-րդ  քա ղա քա յին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում, ո րի 
գլխա վոր վի րա բույժն էր:  Դեռևս մի քա նի տա րի ա ռաջ՝ 
պատ կա ռե լի տա րի քում, ա մեն օր վաղ ա ռա վոտ յան հի-

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆՈՒՄ՝

ԻՆՉՊԵՍՄԱՐՏԻԴԱՇՏՈՒՄ

Ն վիր վում է  Պա վել  Պետ րո սի Ա նա նիկ յա նի հի շա տա կին
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վան դա նո ցում էր։  Կո կիկ, ճեր մակ խա լա թը հա գին՝ 
Ա նա նիկ յա նը հե տաքրքր վում էր հետ վի րա հա տա կան 
փու լում գտնվող հի վանդ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կով, 
հետ ևում էր հի վան դա նո ցի ան ցու դար ձին, շտա պում 
վի րա հա տա րան: Կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րը վկա յում են, 
որ յու րա քանչ յուր բարդ վի րա հա տութ յան ըն թաց քում 
 Պա վել Ա նա նիկ յա նի խոր հուրդն ի րենց հա մար ար ժե-
քա վոր էր ու ծան րակ շիռ: Ե ղել են տա րի ներ, երբ նրա 
կող մից կա տար վող վի րա հա տութ յուն նե րի թի վը հա սել 
է տա րե կան 800-ի։ Բժշ կութ յա նը զու գա հեռ հմուտ մաս-
նա գե տը նաև գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յամբ էր զբաղ վում։ Ա նա նիկ յա նի ա շա կերտ ներն այ սօր 
վա ղուց կա յա ցած մաս նա գետ ներ են, ով քեր հա ջող-
ված մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում 
 Հա յաս տա նում և  հայ րե նի քի սահ ման նե րից հե ռու։

«Այն պես ստաց վեց, որ ես, ըն տա նի քում ձևա վոր ված 
ա վան դույ թի հա մա ձայն, դար ձա բժիշկ-վի րա բույժ: 
 Շատ եմ սի րել իմ մաս նա գի տութ յու նը»,- հար ցազ րույց-
նե րից մե կում ա սել է Ա նա նիկ յա նը։ Իր հե ղի նա կած 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից մե կում նշել է, որ վի րա հա-
տա րա նը նման է մար տի դաշ տի, ուր բժիշկ նե րը հա-
ճախ ստիպ ված են լի նում պայ քար մղել յու րա քանչ յու-
րի կյանքի հա մար:  Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում վի րա բույ ժին մշտա պես ու ղեկ ցել են հան-
դի պում ե րը նշա նա վոր մարդ կանց հետ:  Վի րա բույ ժը 
մա մու լում հրա տա րակ ված պատմ վածք նե րի, ակ նարկ-
նե րի հե ղի նակ էր,  Հա յաս տա նի գրող նե րի և ն կա րիչ-
նե րի միութ յուն նե րի ան դամ:  Վի րա բույժ աշ խա տե լու 
եր կա րամ յա փոր ձի արդ յուն քում նա հա վա քագ րել էր 
ար ժե քա վոր հու շեր հի վանդ նե րի, նրանց հա րա զատ նե-
րի և  գոր ծըն կեր նե րի մա սին, ո րոնք ի րեն բնո րոշ հու մո-
րի յու րա հա տուկ զգա ցու մով ամ փո փել էր « Բե կոր ներ», 
« Կու րիոզ ներ վի րա բույ ժի պրակ տի կա յից» գե ղար վես-
տա կան, « Վի րա բույ ժի զրույց ներ» գի տա հան րա մատ-

Բժշկի ուղին



չե լի և  այլ գրքե րում: 1999թ. տպագր ված « Բե կոր ներ» գիր քը 
Ա նա նիկ յա նը նվի րել էր ի րեն մայ րութ յուն ա րած քույ րե րին` 
Օվ սան նա յին,  Մար գա րի տա յին և Ա րուս յա կին, ով քեր մեծ 
դե րա կա տա րում են ու նե ցել նրա կյան քում:

«Ն րանք հսկա յա կան դեր են խա ղա ցել իմ ան հա տա կա-
նութ յան կա յաց ման գոր ծում և մշ տա պես սրտումս մա ցին 
որ պես ե րեք սի րե լի մայ րեր»,- գրում է պրո ֆե սոր- ա կա դե-
մի կո սը:

Որ պես վի րա բույժ կա յաց ման ճա նա պար հին Ա նա նիկ յա-
նը կա տա րել է տա րա տե սակ վի րա հա տութ յուն ներ:  Բա ցի 
ո րո վայ նի, կույ րա ղի քի, ճող ված քի, լե ղա պար կի ընդ հա նուր 
վի րա հա տութ յուն նե րից, նա վար պե տո րեն կա տա րել է նաև 
էն դոկ րի նո լո գիա կան, գի նե կո լո գիա կան, ու րո լո գիա կան, 
ու ռուց քա բա նա կան վի րա հա տութ յուն ներ:  Փոր ձել է ձեռք 
մեկ նել բո լո րին` թե՛ սո ցիա լա պես ա նա պա հով, թե՛ պաշ տո-
նա տար ան ձանց:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նի աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում են սիր-
տա նո թա յին վի րա բու ժութ յա նը։ Մ շա կել է ստա մոքս-տաս-
ներ կու մատն յա ա ղի քա յին ար յու նա հո սութ յուն նե րի բուժ ման 
ե ղա նակ ներ, ինչ պես նաև պար բե րա կան հի վան դութ յան, 
լե ղա պար կի բոր բոք ման ախ տո րոշ ման, կլի նի կա յի, վի րա-
բու ժական մե թոդ ներ։ Ա ռա ջար կել է լե ղա պար կի սուր և ք րո-
նիկ բոր բոք ման բուժ ման միաս նա կան ե ղա նակ։  Հե ղի նակ է 
500 հրա պա րա կում ե րի, 13 մե նագ րութ յան և 3 դա սագր քի։

Ն կար չի սրտով բժիշ կը

 Պա տա հա կան չէ, որ Ա նա նիկ յա նին հա ճախ բնո րո շել են 
որ պես բժիշկ-նկա րիչ:

Ե թե երբ ևէ ա ռիթ եք ու նե ցել լի նել  Պա վել Ա նա նիկ յա-
նի աշ խա տա սեն յա կում, ա պա վստա հա բար զգա ցած կլի-
նեք աշ խա տա սեն յա կում տի րող ար վես տի շուն չը։ Ան վա նի 
բժիշ կը տոհ միկ մտա վո րա կան նե րի` բժիշկ նե րի, նկա րիչ նե-
րի, գրող նե րի մի քա նի սե րունդ նե րի ար ժա նի հետ նորդն է: 
«Ն կար չի սրտով բժիշկ»,- այս պես է բնո րոշ վել վի րա բույ ժը 
տա րի ներ ա ռաջ գրված հոդ ված նե րից մե կում։

 Կո չու մով բժիշ կը նկա րել է փոքր հա սա կից, ա վե լի լրջո րեն 
նկար չութ յամբ զբաղ վել 50 տա րե կա նում։ Ինք նուս նկար-
չի կտավ ե րը ցու ցադր վել են  Տաշ քեն դում՝ ԱՊՀ երկր նե րի 
նկա րիչ նե րի, ինչ պես նաև այլ ցու ցա հան դես նե րում։

«Ն կա րել եմ փոքր հա սա կից, 
սա կայն եր բեք նկար չութ յուն չեմ 
սո վո րել ու եր բեք էլ չեմ ե րա-
զել նկա րիչ դառ նա լու մա սին: 
 Փո խա րե նը ե րա զել եմ վի րա բու-
ժութ յան մա սին ու կա րող եմ ա սել, 
որ իմ ա մե նա մեծ ե րա զանքն ի րա-
կա նաց րել եմ:  Քիչ մար դիկ կան, 
որ կա րող են այս պես ար տա հայտ-
վել ի րենց մա սին, բայց ես, կար-
ծում եմ, դրա ի րա վունքն ու նեմ, 
ո րով հետև ոչ բո լոր վի րա բույժ-
նե րին է բախտ վի ճակ վում ի րենց 
կա տա րած վի րա հա տութ յուն նե րի 
թի վը հասց նե լու տասն յակ հա-
զար նե րի»,- նշել է բժիշկ-նկա րի չը։ 
Ն շենք, որ Ա նա նիկ յա նը ան մասն 
չի մա ցել նաև հան րա պե տութ յան 
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քա ղա քա կան կյան քի վճռո րոշ խնդիր նե րի շուրջ 
հրա պա րա կում ե րից և  ե լույթ նե րից:

 Մաս նա գի տութ յու նը չեն ընտ րում միայն լսե լով. 
պետք է սի րել այն, լի նել պար տա ճա նաչ և ն վիր ված

«Մ խի թար  Հե րա ցի» մե դա լա կիրն ա ռանձ նա կի 
խան դա վա ռութ յամբ ու սի րով էր խո սում կյան քի 
ու ղեկ ցի` ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի պրո-
ֆե սոր Էլ մի րա Գ ևորգ յա նի մա սին, ում հետ հան դի-
պու մը կա յա ցել է հենց բժշկա կան ինս տի տու տում ՝ 
դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին: ՀՀ վաս տա կա-
վոր բժիշկ Էլ մի րա Գ ևորգ յա նը մշտա պես ոգ ևո րել է 
ա մուս նուն և հ նա րա վո րութ յուն ստեղ ծել, որ պես զի 
կյան քի ա մե նօր յա հոգ սե րից շեղ վե լով՝ ժա մա նակ 
հատ կաց նի նաև ստեղ ծա գոր ծա կան գա ղա փար նե-
րի ի րա կա նաց մա նը:

 Պա վել Ա նա նիկ յա նի և Էլ մի րա Գ ևորգ յա նի ըն-
տա նի քի բժշկա կան գիծն այ սօր հա ջո ղութ յամբ շա-
րու նա կում են ե րե խա ներն ու թոռ նե րը: Ն րանց դուստ րը հո-
գե բույժ Ա նա հիտ Գ ևորգ յանն է, որ դին` վի րա բույժ  Պետ րոս 
Ա նա նիկ յա նը: Բժշ կի ու ղին են ընտ րել նաև նրանց ե րե խա-
նե րը: Ա նա հի տի դուստ րը՝ Ան նան, նույն պես հո գե բույժ է, 
 Պետ րո սի որ դին`  Պա վել Ա նա նիկ յան կրտսե րը, նույնպես 
բժշ կա կան կրթութ յուն է ստա ցել, բայց 
այժմ բնակ վում է Ավստ րա լիա յում և  որ-
պես երկ րորդ մաս նա գի տութ յուն ընտ-
րել է ի րա վա գի տութ յու նը:

« Բո լոր այն ե րի տա սարդ նե րը, ով քեր 
ցան կա նում են բժիշկ դառ նալ, չպետք 
է մո ռա նան, որ այս մաս նա գի տութ յու-
նը չեն ընտ րում միայն լսե լով. պետք 
է սի րել այն, լի նել պար տա ճա նաչ և 
ն վիր ված», - պատ գա մել է վի րա բույ ժը 
ա պա գա սե րունդ նե րին։

Ա նա նիկ յա նի գնա հատ մամբ` բժիշ կը 
պետք է լի նի քաջ, ու ժեղ և  պատ րաստ 
լի նի դիա մա կա յել ցան կա ցած փոր-
ձութ յան: 88-ամ յա պրո ֆե սոր Ա նա նիկ-
յա նը հենց այս պի սին էր..:

 Հե ղի նակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝ 
ԱՆԱՆԻԿՅԱՆՆԵՐԻ 

ըն տա նե կան ար խի վից

Բժշկի ուղին



 Սի րե լի ու սա նող ներ և  դա սա խոս ներ, 
սկսում ենք հար ցազ րույց նե րի նոր շարք, 
ո րի նպա տակն է բժշկա կան կրթութ յան 
պա տաս խա նա տու նե րին ներ կա յաց նել 
փոքր-ինչ այլ ձևա չա փում՝ անդ րա դառ-
նա լով նրանց ան ցած ճա նա պար հին, 
մասնագիտության ար դիա կան հար ցե րին 
ու ա նե լիք նե րին։

 Դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը մեծ հնա-
րա վո րութ յուն ներ է տա լիս, սա կայն ո րոշ 
դեպ քե րում  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ 
ըն դուն վող նե րը լավ չեն պատ կե րաց նում 
ի րենց ա պա գա մաս նա գի տութ յան հնա րա-
վո րութ յուն նե րը,  ու նեն մաս նա գի տա կան 
կողմ ո րոշ ման խնդիր, ո րոշ դեպ քե րում էլ, 
ինչ պես հա վաս տում են ո լոր տի պա տաս-
խա նա տու նե րը, ֆա կուլ տետ են ըն դուն վում 
ընդ հա նուր բժշկութ յան  կամ ս տո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տետ ներ չըն դուն վե լու դեպ-
քում:

ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան  Բագ րատ Ե նոք յա նը, մեզ հետ զրույ ցում մատ-
նան շեց դե ղա գե տի այն ա ռա վե լութ յուն նե րը, ո րոնք 
կար ևոր են այս մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու հա մար: 
 Ֆա կուլ տե տի դե կա նը չխու սա փեց խո սել նաև այն 
խնդիր նե րի մա սին, ո րոնց լուծ ման հա մար տար վող աշ-
խա տանք ներն ա մե նօր յա են ու շա րու նա կա կան:

-  Պա րոն Ե նոք յան, ին չո՞վ է տար բեր վում 
 դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը ԵՊԲՀ-ի մյուս ֆա կուլ-
տետ նե րից:  

- Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե-
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը մեր հա մալ սա րա նի առավել 
ե րի տա սարդ ֆա կուլ տետ նե րից է, այն հիմ ադր վել 
է   1972 թվա կա նին:  Ֆա կուլ տե տի հիմ ադր ման նպա-
տա կը հան րա պե տութ յու նը դե ղա գոր ծութ յան բնա գա-
վա ռի բարձ րո րակ, բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող 
մաս նա գետ նե րով ա պա հո վելն էր:  Մինչ ֆա կուլ տե տի 
հիմ ադ րու մը, մեր ե րի տա սարդ նե րը բարձ րա գույն դե-
ղա գոր ծա կան կրթութ յուն ստա նում էին հան րա պե տութ-
յու նից դուրս՝  Մոսկ վա յում,   Լե նինգ րա դում, Պ յա տի գորս-
կում:   Ֆա կուլ տետ ը ստեղծ ման օ րվանից հա ջո ղութ յամբ 
կա տա րել և  կա տա րում է իր ա ռա քե լութ յու նը:  Մեր 
ֆա կուլ տե տը հա մալ սա րա նի հա մե մա տա բար փոք րա-
թիվ ու սա նող ներ ու նե ցող  ֆա կուլ տետ նե րից է, որ տեղ 
խնդիր նե րը տար բեր են: Ի տար բե րութ յուն 70-ա կան նե-
րի՝  այժմ աշ խա տա շու կան գրե թե հա գե ցած է դե ղա գործ-
նե րով և  դե ղա գետ նե րով:  Սա կայն ո րակ յալ մաս նա գետ-
նե րի կա րիք միշտ կա և կ լի նի:  Այժմ  Հան րա պե տութ յան 
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մի շարք բու հեր ու նեն դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ ներ 
և  ա ռա ջա ցել է լուրջ մրցակ ցութ յուն: Ա ռողջ մրցակ ցութ-
յու նը կա րող է խթա նել կրթութ յան ո րա կի բարձ րա ցու մը: 
 Մեր միակ հաղ թա թուղ թը կա րող է լի նել ո րակ յալ մաս-
նա գետ նե րի պատ րաս տու մը: Կր թութ յան ո րա կի բարձ-
րաց ման հիմ ա կան  նա խա պայ ման նե րից են ո րակ յալ 
դա սա խո սա կան կադ րե րը, բա րե լավ ված, 
ար դիա կան կրթա կան, ա ռար կա յա կան 
ծրագ րե րը և , ի հար կե, ֆա կուլ տե տի ամ-
բիոն նե րի նյու թա տեխ նի կա կան բա զա յի 
բա րե լա վու մը:   

ԵՊԲՀ-ն  ու նի լուրջ կլի նի կա կան բա զա-
ներ, ժա մա նա կա կից հա գեց վա ծութ յամբ 
սի մու լա ցիոն կենտ րոն ներ,  ո րոնք ս տո-
մա տո լո գիա կան ու ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ո րո շա կի 
արդ յու նա վե տութ յամբ լու ծել ի րենց գործ-
նա կան հմտութ յուն նե րի հետ կապ ված 
խնդիր նե րը:  Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-
տի ամ բիոն նե րի և  լա բո րա տո րիա նե րի 
հա գեց վա ծութ յու նը,  տեխ նի կա-
կան ու նյու թա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը  ա ռայժմ ա վե լի հա մեստ են: 
 Հա մալ սա րա նի  հնա րա վո րութ յուն նե րի 
սահ ման նե րում, եր բեմ նաև բա րե րար-
նե րի օ ժան դա կութ յամբ աշ խա տում ենք 
լու ծել ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը:

- Ով քե՞ր են ընտ րում դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը:  
-   Ցա վոք, ի տար բե րութ յուն ԵՊԲՀ մյուս մաս նա գի տութ-

յուն նե րի, այս մաս նա գի տութ յունն ընտ րող ներն այդ քան 
շատ չեն: Այդ տե սանկ յու նից  կար ևոր վում են այն աշ խա-
տանք նե րը, ո րոնք  պետք է կա տա րել դի մորդ նե րի մաս-
նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման հար ցե րում:  Այս ա ռու մով 
մենք աշ խա տանք ու նենք կա տա րե լու ոչ միայն դպրոց նե-
րում, այլև մեր հա մալ սա րա նում, 1-ին կուրս 
ըն դուն ված ու սա նող նե րի հետ: Ն րանց անհ-
րա ժեշտ է բա ցատ րել մեր մաս նա գի տութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հնա րա վո րութ-
յուն նե րը:  Դե ղա գե տի աշ խա տան քա յին հնա-
րա վո րութ յուն նե րը բա վա կա նին ընդգր կուն 
են: Ն րանք կա րող են աշ խա տել հի վան դա-
նո ցա յին, հան րա յին դե ղատ նե րում, դե ղե-
րի մե ծա ծախ  կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
դե ղա գոր ծա կան գոր ծա րան նե րում, դե ղե րի 
փոր ձաքն նութ յան և  ա նա լի զի, քի միա կան 
սին թե զի լա բո րա տո րիա նե րում,  դե ղա գոր-
ծա կան ֆիր մա նե րի ներ կա յա ցուց չութ յուն նե-
րում:  Դե ղի գրանց ման, պահ պան ման, բաց 
թողն ման  հետ ա ռնչ վող գրե թե բո լոր հար-
ցե րը դե ղա գետ նե րի ու սում ա սի րութ յան 
տի րույ թում են:  Հենց այս ընդգրկունությունն 
է, որ եր բեմ ոչ դե ղա գետ նե րին՝ բժիշ նե րին, 
քի մի կոս նե րին, կեն սա բան նե րին ո րոշ դեպ-
քե րում հնա րա վո րութ յուն է տա լիս  մրցե լու 
դե ղա գետ նե րի հետ: Այն տեղ, որ տեղ հնա րա-
վո րութ յուն նե րը մեծ են, շատ են նաև մրցա-
կից նե րը՝ հնա րա վո րութ յուն նե րի հետ միա-
սին մրցակ ցութ յունն ա վե լա նում է:
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- ԵՊԲՀ-ն  ա ռանձ նա նում է ար տա սահ ման ցի ու սա-
նող նե րի մեծ թվով:  Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում 
օ տա րերկրացի ու սա նող ներ կա՞ն: 

-  Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում ու նենք մոտ 
35  ար տա սահ ման ցի ու սա նող:  Հաշ վի առ նե լով մեր 
հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ պետք է նկա տեմ, որ նրանց 
թի վը կա րող էր ա վե լի մեծ լի նել:  Մեր դա սա խոս նե-
րից շա տե րը տի րա պե տում են օ տար լե զու նե րի, և 
 մենք կա րող ենք դա սա վան դել առն վազն կրկնա կի  
թվով օ տա րա լե զու ու սա նող նե րի:  Սա կայն այս դեպ-
քում միայն լեզ վի ի մա ցութ յու նը բա վա րար չէ, պետք 
է ու նե նանք ի րոք ներ կա յա նա լի ֆա կուլ տետ, ին չին որ 
ուղղ ված է մեր ա մե նօր յա աշ խա տան քը:

- Ու սա նող նե րի հետ հան դի պում եր հա ճա՞խ եք ու-
նե նում: Ո րո՞նք են նրանց հու զող հար ցե րը: 

-  Քա նի որ ես դա սա վան դում եմ չոր րորդ և 
 հին գե րորդ կուր սե րի բո լոր ու սա նող նե րին, նրանց 
հան դի պում եմ ա մեն օր:  Բարձր կուր սե րի ու սա նող-
նե րի բարձ րաց րած խնդիր նե րը շատ ար դիա կան են: 
Դ րանք հիմ ա կա նում վե րա բե րում են նրանց աշ խա-
տան քա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի, մաս նա գի տաց-
ման հար ցե րին:  Մեզ հա մար շատ կար ևոր հար ցեր, 
ո րոնք վե րա բե րում են կրթա կան և  ու սում ա կան 
ծրագ րե րի բա րե փո խում ե րին,  հա ճախ ճշտվում են 
հենց նրանց հետ աշ խա տան քի արդ յուն քում: Ինչ վե-
րա բե րում է ցածր կուր սի ու սա նող նե րին՝ նրանք նույն-
պես մեզ դի մում են տար բեր հար ցե րով, ինչ պես նաև 
նրանց հու զող խնդիր նե րին ծա նո թա նում եմ դա սալ-
սում ե րի, խորհր դակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ: Ն րանց 
հու զող հիմ ա կան հար ցե րը վե րա բե րում են քննութ-
յուն նե րի և ս տու գարք նե րի կար գե րին, ուս ման վար ձի 
զեղչ ման հար ցե րին: Եր բեմ նաև բո ղո քում են ո րոշ 
դա սա խոս նե րի «խստութ յու նից»:

- Ինչ պե՞ս եք ընտ րել մաս նա գի տութ յու նը:  Ձեր ըն-
տա նի քում դե ղա գետ ներ կա՞ն:  

- Այ սօր վա իմ ու սա նող նե րից ո մանց նման, ես նույն-
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պես դի մել էի  բու ժա կան  ֆա կուլ տետ, սա կայն մրցու-
թա յին շե մը չհաղ թա հա րե լու պատ ճա ռով  ըն դուն վե ցի 
 դե ղա գործական:  Սո վո րե լու տա րի նե րին մաս նա գի-
տութ յու նը դար ձավ հո գե հա րա զատ: 1985-1988թթ.  նուրբ 
օր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տի աս պի րան տու-
րան ա վար տե լուց, թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ-
յու նը   պաշտ պա նե լուց հե տո՝ 1990 թվա կա նին, վե րա-
դար ձա մեր հա մալ սա րան և  դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի 
ամ բիո նում սկզբում ա սիս տենտ էի, հե տո դո ցենտ, 
ա պա՝ դե կա նի տե ղա կալ: 11 տա րի ե ղել եմ օ տա րերկ-
րա ցի ու սա նող նե րի նա խա պատ րաս տա կան ու սուց-
ման  բաժ նի պետ:  Դե ղա գործական ֆա կուլ տե տի աշ-
խա տանք նե րը ստեղծ ման օ րից մինչև 1999 թվա կանն 
ան մի ջա կա նո րեն ղե կա վար վում էր միաց յալ՝ ման կա-
բու ժա կան-դե ղա գործա կան, սա նի տա րա հի գիե նիկ-դե-
ղա գիտա կան, ստո մա տո լո գիա կան-դե ղա գործական 
դե կա նատ նե րի կող մից: 1999 թվա կա նից ֆա կուլ տե տի 
դե կա նատն ա ռանձ նա ցավ, ո րի ա ռա ջին դե կա նը ես էի՝ 
պաշ տո նա վա րե ցի եր կու տա րի: 2011-ից նո րից ստանձ-
նե ցի այդ պաշ տո նը:

Ըն տա նի քում դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յունն ընտ րել 
են մեծ աղ ջիկս ու տղաս՝  ա վար տե լով ԵՊԲՀ-ի դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տե տը:  Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ-
յան հար ցում ծնո ղի գոր ծոնն իր դե րը կա տա րել է, սա-
կայն կյան քը ցույց կտա՝ նրանց ընտ րութ յու նը ճիշտ էր, 
թե՝ ոչ:  Ավագ դուստրս այժմ մաս նա գի տութ յամբ է աշ-
խա տում, տղաս ու սու մը նոր է ա վար տել, և  կար ծում եմ ՝ 
նույն պես կշա րու նա կի ընտ րած ու ղին: Ինչ վե րա բե րում 
է կրտսեր դստերս, նա չընտ րեց մեր բու հը, փո խա րենն 
իր ցան կութ յամբ՝ ԵՊՀ ժուռ նա լիս տի կա յի ֆա կուլ տե տի 
ու սա նո ղու հի է:  Կար ծում եմ, որ նա ևս  ճիշտ ընտ րութ-
յուն է կա տա րել:

 Հար ցազ րույ ցը՝  Մար գա րի տա Մ խի թար յա նի
 Լու սան կար նե րը՝  Բագ րատ Ե նոք յա նի անձ նա կան 

ար խի վից և  Կա րեն  Սե րոբ յա նի
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ԵՊԲՀ դա սա խոս Գառ նիկ Գաս պար յա նը 27-ամ յա Հայ կա կան 
զի նու ժիա կունք նե րում է, նրա ա ռա ջին զին վոր նե րից մե կը

Երբ սկսվեց Ար ցախ յան ա զա տա մար տը, ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տի հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան ցիկ լի ա վագ 
դա սա խոս Գառ նիկ Պայ քա րի Գաս պար յա նը Եր ևա նի պո լի տեխ-
նի կա կան ինս տի տու տի 2-րդ կուր սի ու սա նող էր: Ն րանց ու սա նո-
ղա կան ջո կա տը պատ րաստ էր՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում մեկ-
նել Ար ցախ, մաս նակ ցել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 1991թ. 
գար նա նը ու սա նող նե րի կա մա վո րա կան փոքր խմբով նրանք 
միա ցան « Նի կոլ Դու ման» ջո կա տին, ո րի շտա բի պե տը ման կա-
վար ժա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ալ բերտ Բա զե յանն էր։ 
Ջո կա տին ան դա մագր վող նե րը հիմ ա կա նում Եր ևա նի տար բեր 
ԲՈՒՀ-ե րի ու սա նող ներ էին, ո րոնց թվում նաև՝ բժշկա կան ինս տի-
տու տի տղա նե րը։ « Մեր ջո կա տում ա մե նա մեծ խում բը բժշկա կան 
ինս տի տու տի ու սա նող ներն էին՝ մոտ 12 հո գի,բա նի մաց և լավ 
պատ րաստ ված, ով քեր մեզ էին փո խան ցում ի րենց գի տե լիք ներն 
ու փոր ձը: Ղու կաս Ու լի խան յան, Կա մա վոր Խա չատր յան, Սամ վել 
Մու րադ յան, Հա րութ յուն Ա ռուս տամ յան ու է լի ա նուն ներ: Ման կա-
բու ժա կան ֆա կուլ տե տից նաև Սիլ վա Թադ ևոս յանն էր կա մա վոր 
ե կել Ար ցախ: Ու զում եմ ընդգ ծել Մու րադ Մու րադ յա նին: Մարդ, 
ով պա տե րազ մի ժա մա նակ փրկեց տասն յակ կյան քեր, սա կայն 
ճա կա տագ րի հեգ նան քով զոհ վեց 1996թ.-ին՝ բուժ ծա ռա յութ յան 
պե տի տե ղա կա լի պաշ տո նում ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նութ-
յուն նե րը կա տա րե լիս, դժբախտ պա տա հա րի հետ ևան քով: 1992թ. 
ամ ռա նը Մար տա կեր տի շրջա նի Կար մի րա վան- Լե նի նա վան բնա-
կա վայ րե րի ազ տագր ման կա տա ղի մար տե րի ըն թաց քում ծանր 
վի րա վոր վե ցին Ար տակ Զեյ նալ յա նը և Մի քա յել Բա յաթ յա նը»,-
նշում է Գառ նիկ Գաս պար յա նը: Ին քը մար տա կան մկրտութ յունն 
ստա ցավ Աս կե րա նի շրջա նի Սառ նաղբ յուր (Աղ բու լախ) գյու ղի 
պաշտ պա նա կան մար տե րում: Ջո կա տի խնդի րը Աղ դամ- Շու շի 
ճա նա պար հի պաշտ պա նութ յունն էր: Նա այ սօր վա նման հի շում 
է, թե ինչ գնով տե ղի ու նե ցավ հա յոց բեր դա քա ղաք Շու շիի ա զա-
տագ րում ու հաղ թա նա կը, և թե ինչ դժվա րութ յամբ պահ պան-
վեց այդ քան թանկ նվա ճու մը: « Շու շիի ա զա տագր ման օ պե րա-
ցիան պետք է սկսվեր մա յի սի սկզբին: Մենք մեկ շա բա թից ա վե լի 
մա ցինք դիր քում: Հիմ ա կան պատ ճա ռը, որ նա խա տես ված օ րը 
օ պե րա ցիան տե ղի չու նե ցավ, այն էր, որ վա ռե լի քը դեռ տեղ չէր 
հա սել, ինչ պես նաև մա յի սի հա մար ան բա րեն պաստ ե ղա նա կը, 
նույ նիսկ՝ ձյուն ե կավ: Բժշ կա կա նի տղա նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
ի մի տա ցիա ստեղ ծե ցինք, թե իբր Սառ նաղբ յու րում հայ կա կան 
մեծ ու ժեր են կու տակ վում Աղ դա մի ուղ ղութ յամբ հար ձակ վե լու 
հա մար՝ նպա տակ ու նե նա լով շե ղել ադր բե ջան ցի նե րին դե պի Շու-
շի օգ նութ յան հաս նե լու պլա նից: Թուր քե րը հա վա տա ցին: Շու շիի 
ա զա տագր ման օ րը մենք է լի մար տա կան դիր քե րում էինք՝ իշ խող 
բար ձուն քում: Ջո կա տը մա յի սի 10-ին ծրագ րում էր վե րա դառ նալ 
ու տո նել Շու շիի հաղ թա նա կը, երբ ա ռա վոտ յան ադր բե ջան ցի նե-
րը հար ձա կում սկսե ցին: Գառ նիկ Գաս պար յա նը մեկն էր տղա-
նե րից, որ դի մադ րե ցին, ո րոնց ջան քե րով հնա րա վոր ե ղավ դի-
մա կա յել թշնա մու մե ծա թիվ զոր քին ու կյան քի գնով պահ պա նել 
մա յիս յան վճռո րոշ հաղ թա նա կը: Գառ նիկ Գաս պար յա նը հի շում է 
12-ամ յա ար ցախ ցի Մա րա տին, որն օգ նում էր տղա նե րին սնունդ 
ու զի նամ թերք տե ղա փո խել դիր քեր: «Աշ խույժ տղա էր... գյու ղում 
մի ա վա նակ կար, ո րի օգ նութ յամբ զենք-զի նամ թերք էր հասց նում 
մեր մար տա կան դիրք: Վեր ջերս ես հան դի պե ցի Մա րա տին, հի շե-
ցինք պայ քա րի այդ օ րե րը: Նա չի լքել գյու ղը, ու նի հինգ զա վակ: 
Տա րի ներ անց դժվար է պատ կե րաց նել, թե ինչ պես էր հնա րա վոր 

« Նի կոլ Դու ման» ջո կա տ
Սառնաղբյուր (Աղբուլախ), 

Ասկերան, 1992թ.
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այդ քան փոքր ու ժե րով պա հել գյու ղը: Ադր բե ջա նը մեր դեմ հա նել 
էր 30-ից ա վե լի տանկև այլ զին տեխ նի կա, մե ծա քա նակ հետ ևակ: 
Գ յու ղը պաշտ պա նում էինք ըն դա մե նը 35-40 հո գով»:

Մար տի ըն թաց քում ջո կա տի տղա նե րը ոչն չաց րին ադր բե ջա նա-
կան 2 տանկ և 1 ՀՄՄ: Կա տա ղի մար տի ժա մա նակ ջո կատն ու նե-
ցավ ա ռա ջին զո հե րը՝ Ա շոտ Սա հակ յա նը և բժշ կա կան ինս տի տու-
տի 1-ին կուր սե ցի Ար մեն Ղուն յա նը, ո րը տար կե տում էր վերց րել և 
մեկ նել ճա կատ Հայ րե նի քի հան դեպ իր պարտ քը կա տա րե լու: « Մեծ 
դժվա րութ յամբ մեզ հա ջող վեց դուրս գալ շրջա փա կու մից: Հի շում 
եմ նաև ցե ղակ րոն ջո կա տի տղա նե րին՝ 16-21 տա րե կան, դու խով, 
հայ րե նա սեր, կար գին տղա ներ, ո րոն ցից շա տե րը հե րո սա բար զոհ-
վել են ա զա տա մար տի տա րի նե րին: Թեև ադր բե ջան ցի նե րը գրա-
վե ցին դիր քե րը, բայց «բախտ ներս բե րեց». սկսվեց  հոր դա ռատ 
անձրև, անձրևն ու կա վա հողն անհ նար դարձ րին հա կա ռա կոր դի 
ա ռաջ խա ղա ցու մը: Սկ սե ցին թա լա նով զբաղ վել, մո ռա ցան Շու-
շիի մա սին: Մեկ շա բաթ անց նաև Լա չինն ա զա տագր վեց, մենք 
ու նե ցանք նաև ցա մա քա յին ճա նա պարհ»,-ա սում է Գառ նիկ Գաս-
պար յա նը: Նա « Նի կոլ Դու ման» ջո կա տի կազ մում, մինչև զի նա-
դա դա րի հաս տա տու մը, մաս նակ ցել է նաև մի շարք բնա կա վայ րե-
րի պաշտ պա նա կան և  ա զա տագր ման մար տե րին.1992թ. հու լի սին՝ 
Արծ վա շե նի, օ գոս տո սին՝ Գո րի սի շրջա նի Շուռ նու խի, այ նու հետև՝ 
Մար տա կեր տի շրջա նի Չլդ րան- Մեհ մա նա գյու ղե րի պաշտ պա-
նա կան մար տե րի ըն թաց քում ստա ցել է կոն տու զիա: 1993թ.-ի հու-
լիս-օ գոս տոս ա միս նե րին՝ Լա չի նի հա րավ-ար ևել յան ուղ ղութ յամբ 
Մալ խա լա ֆի դիր քե րի ա զա տագր ման ժա մա նակ ջո կատն ու նե ցավ 
ա մե նա շատ կո րուստ նե րը: 

« Հի շում եմ մեր ջո կա տի մար տա կան հրա մա նա տար նե րից Ար-
մեն Մար տի րոս յա նին՝ «Ար ջին», ո րը մի քա նի ան գամ մար-
տա դաշ տում փրկել է ջո կա տը: Օ գոս տո սի 17-ին տե ղի ու նե ցած 
մար տե րի ժա մա նակ թշնա մու ա կա նա նե տա յին հրթի ռա կո ծու-
մից զոհ վե ցին « Նի կոլ Դու ման» ջո կա տի 4 ա զա տա մար տիկ՝ 
Ար մեն Մար տի րոս յա նը, Սմ բատ Մար գար յա նը, Գա գիկ Ա զատ-
յա նը և Ա նու շա վան Հա րութ յուն յա նը, վի րա վոր վե ցին 5-ը՝ այդ 
թվում՝ Ղու կաս Ու լի խան յա նը, իսկ ես Հ րանտ Մի նաս յա նի 
հետ միա սին, մինչև ե րե կո ան հետ կո րած նե րի ցու ցա կում էի»,-
պատ մում է հայ կա կան բա նա կի մա յո րը: 

Գառ նիկ Գաս պար յանն ար ժա նա ցել է Ար ցա խի « Մայ րա կան 
ե րախ տա գի տութ յուն», « Վազ գեն Սարգս յան», «Ան բա սիր 
ծա ռա յութ յան» 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  աս տի ճա նի և  այլ մե դալ նե րի, 
պարգ ևատր վել է նաև կա ռա վա րա կան « Մար տա կան ծա ռա-
յութ յան» մե դա լով:

Ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ նա կա մա վոր 
մեկ նել է Ար ցախ:Ար դեն 15 տա րի ու սա նող նե րի մեջ փոր ձում 
ենք սեր մա նել հայ րե նա սի րութ յուն: Հայ րե նի քի հան դեպ 
նվի րու մը, սերն ու պա տաս խա նատ վութ յունն մեր տղա նե-
րից շա տե րի ե րակ նե րի մեջ է, և  երբ, ե թե ոչ այդ օ րե րին 
պետք է կա րո ղա նաս օգ տա կար լի նել երկ րիդ»:

Գառ նիկ Գաս պար յա նի գնա հատ մամբ՝ Ար ցախ յան ա զա-
տա մար տը հայ ժո ղովր դի զար թոն քի ա մե նա մեծ պայ քարն 
էր: Հայ ժո ղո վուրդն արթ նա ցավ, հա մախմբ վեց հա նուն մեկ 
նպա տա կի, ձեռք բե րեց ան կա խութ յուն, որն ա մե նա կար-
ևորն էր: Դ րա հետ մեկ տեղ, ըստ Գաս պար յա նի, ու նե ցանք 
մար տար վես տի մեջ փա ռա վոր է ջեր, ու նե ցանք օ պե րա-
ցիա ներ, որ շատ ու շատ ռազ մա կան փոր ձա գետ նե րի զար-
մանքն է ա ռա ջաց րել: 

«Օգտ վե լով ա ռի թից՝ այս փա ռա հեղ տո նի կա պակ ցութ-
յամբ շնոր հա վո րում եմ բա նա կի ա կունք նե րում կանգ նած 
իմ մար տա կան ըն կեր նե րին, բո լոր ա զա տա մար տիկ նե րին, 
ծա ռա յա կից նե րին, սպա նե րին, կուր սանտ նե րին, մեր ան-
դոր րը պաշտ պա նող զին վոր նե րին, քա ջեր ծնած հա յոց մայ-
րե րին, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան սուրբ գոր ծին ի րենց կյան քը 
նվի րա բե րած նա հա տակ նե րի ըն տա նիք նե րին, ամ բողջ հայ ազ գին։

Փա՜ռք քեզ, Տեր Աստ ված...
Շ նոր հա վո՜ր տոնդ, հա յոց բա նակ»։

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հարցազրույց
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Ու սա նող նե րի մար զա կան հա ջո ղութ յուն նե րը շա-
րու նակ վում են: Այս ան գամ,  Հան րա պե տա կան ու-
սա նո ղա կան մար զա կան խա ղե րի՝ տղա նե րի բաս-
կետ բո լի 19-րդ  ա ռաջ նութ յու նը, ո րին մաս նակ ցում էր 
նաև Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի  բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը, գրա վեց եր րորդ 
պատ վա վոր տե ղը՝ պարգ ևատր վե լով գա վա թով, մե-
դալ նե րով և  պատ վոգ րե րով:

Չն չին միա վոր նե րի տար բե րութ յամբ զի ջե լով Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և  Հա յաս տա նի ազ-
գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի թի մե րին` 
ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը մա ցած խա ղերն անց կաց րին 
վե րելք ով՝ հաղ թե լով  Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա-
մալ սա րա նի թի մին՝ ի րա վունք ստա նալով եր րորդ և 
 չոր րորդ տե ղե րի հա մար մրցա պայ քա րում հան դի պել 
 Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա մալ-
սա րա նի թի մի հետ, ո րը ևս  ա վարտ վեց ԵՊԲՀ-ի թի մի 
ար ժա նի հաղ թա նա կով:

Հարկ է նշել, որ ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ Ալ բերտ  Մով սես յա նի և  թի մի մար-
զիչ  Ռա ֆա յել  Պետ րոս յա նի ջանքերի արդյունքում 
մեր մարզիկները գրանցում են լավ արդյունքներ: 
Այս դեպքում աչ քի ըն կան ԵՊԲՀ ու սա նող ներ 
Հ րանտ  Սի րա դեղ յա նը,  Սե րո Աղ նան յան-Աս լան յա-
նը,  Դա վիթ Ա ռու շան յա նը, Ա րամ  Հե քիմ յա նը,  Կոր յուն 
 Վար դան յա նը,  Հով հան նես  Բախ չո յա նը,  Դա վիթ 
 Համ բար ձում յա նը,  Նա զա րեթ  Բա բօղլ յա նը, Մկր տիչ 
Օ հան յա նը և Ա լեն Շխրդմ յա նը:

ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՀԱՎԱՔԱԿԱՆԹԻՄԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆՄԱՐԶԱԿԱՆ

ԽԱՂԵՐՈՒՄԳՐԱՎԵԼԷԵՐՐՈՐԴՏԵՂԸ



Սպորտ

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
6-րդ  կուր սի ու սա նող ներ Ա վե տիս 
 Ղա զար յանն ու  Հո վիկ  Սարգս յա նը 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յան հա վա քա կան թի մով մաս նակ ցել 
են «ՎՏԲ  Լի գա» ֆուտ բո լա յին մրցա-
շա րին և  այս ան գամ ևս  վե րա դար ձել 
են 1-ին տե ղի մե դալ նե րով:  Սա այս 
տա րի տղա նե րի երկ րորդ հաղ թա-
նակն է:  Նո յեմ բե րին՝ ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա վա քա-
կան թի մով, մաս նակ ցե լով ՀՀ ԶՈՒ 
ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յա նը, զբա ղեց-
րել էին ա ռա ջին պատ վա վոր տեղն ու 
վեր ադար ձել մե դալ նե րով, հաղ թա-
կան գա վա թով:

«ՎՏԲ  Լի գա» ֆուտ բո լա յին 
մրցա շա րին, ո րը տե ղի է ու նե ցել 
« Դի նա մո» մար զա դահ լի ճում նո յեմ-
բե րի 8-ից դեկ տեմ բե րի 6-ը, մաս նակ-
ցում էին ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յան, ֆի նանս նե րի, կրթութ յան և 
 գի տութ յան, սփյուռ քի, գյու ղատն տե սութ յան, 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և  զար գաց ման, 
աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա-
խա րա րութ յուն նե րի և  ոս տի կա նութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը:

Մր ցա շա րի եզ րա փա կիչ փու լում 
 Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
հա վա քա կան թի մը, ո րի կազ մում էին 
 ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե-
րը, խա ղա ցել է ոս տի կա նութ յան թի մի հետ 
և զ բա ղեց րել ա ռա ջին տե ղը՝ եր կու գնդա կի 
ա ռա վե լութ յամբ:

 Ֆուտ բո լա յին մրցա շա րը կազ մա կերպ վել 
է «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկի» նա խա ձեռ նութ-
յամբ:

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸՊՆՀԱՎԱՔԱԿԱՆ

ԹԻՄՈՎԱՌԱՋԻՆՏԵՂՆԵՆ

ԶԲԱՂԵՑՐԵԼ«ՎՏԲԼԻԳԱ»

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ
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ԵՊԲՀ քո լե ջի « Բու ժա կան գործ» մաս նա գի տութ յամբ 
2017-18 ու սում ա կան տար վա ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե-
րից չորսն այ սօր ծա ռա յում են  Պաշտ պա նութ յան բա նա-
կում:  Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տից տե ղե կա ցանք, 
որ չորս տղա նե րից է նաև քո լե ջի շրջա նա վարտ 18-ամ յա 
Գ ևորգ Գ ևորգ յա նը:  Նա ար դեն մի քա նի ա միս է` կա տա-
րում է  Պաշտ պա նութ յան բա նա կի ա ռաջ նագ ծի գու մար-
տակ նե րից մե կի բուժ կե տի պե տի-բու ժա կի պար տա կա-
նութ յուն նե րը:

 Վաղ տա րի քից իր ա պա գան միայն բժշկութ յան մեջ 
պատ կե րաց նող ե րի տա սար դը խոս տո վա նում է, որ 
ա ռաջ նագ ծում բու ժակ աշ խա տելն իր հա մար պատ վով 
կա տար վող ա մե նօր յա ա ռա քե լութ յուն է:  Հե տա գա յում 
բարձ րա գույն կրթութ յու նը կրկին այս ո լոր տում շա րու-
նա կել ցան կա ցող Գ ևոր գի հա մար ռազ մաբժշ կա կան 
այս ծա ռա յութ յու նը ա ռա ջին հեր թին մեծ փորձ է:

 Նա կա տա րում է բժշկի նշա նա կում ե րը, անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում տրա մադ րում ան հե տաձ գե լի բու ժօգ-
նութ յուն: Աշ խա տան քը, բու ժաշ խա տո ղի գնա հատ մամբ, 
հե տաքր քիր է և  մեծ ու շադ րութ յուն պա հան ջող:

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ քո լե ջի « Բու ժա կան գործ» մաս նա գի-
տութ յամբ ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է ՀՀ ՊՆ պետ-
պատ վե րով ՝ միայն հիմ ա կան ընդ հա նուր կրթութ յան 
հիմ քով տղա նե րի հա մար: Ուս ման տևո ղութ յու նը 4 տա-
րի է: Ու սում ա վար տե լուց հե տո սո վո րող նե րը զո րա-
կոչ վում են ծա ռա յութ յան 3 տա րով՝ որ պես բու ժակ-են-
թաս պա: ՀՀ ՊՆ նա խա րա րու թան հետ պայ մա նագ րի 
հի ման վրա ստա նում են են թաս պա յի հա մար սահ ման-
ված աշ խա տա վարձ և  օգտ վում հա մա պա տաս խան ար-
տո նութ յուն նե րից:

ԱՌԱՋՆԱԳԾՈՒՄԲՈՒԺԱԿ

ԱՇԽԱՏԵԼԸ՝ՊԱՏՎՈՎԿԱՏԱՐՎՈՂ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ





Within the framework of the “Scientific week, 2018” 
young scientists summed up medical investigations.

Under the heading of “Idea, Innovation, information” sci-
entific 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 con-
nected 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 un-
der 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 No-
vember 26-30, is a great platform for getting new connec-
tions 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 investiga-
tions 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, Physio-
logical 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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Vice-Rector  for Scientific Affairs, Head of Neurology Labo-
ratory, 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 devel-
opment 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 regard-
ing 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 reflect-
ed 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 cre-
ation 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 ap-
ply the theoretical knowledge acquired within the school. 
“Ultimately, the scientist is prone to present the results 
he has already achieved to the scientific communi-
ty.” It can not be realized without the use of cor-
rect methods, accepted by the scientific commu-
nity 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 ar-
eas, where YSMU already has a steadfast success.  

SCIENCE



During the second day of “Scientific week, 2018”, the school “Co-
operation 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-cen-
tre 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 di-
plomacy and international cooperation. Through that science is be-
ing linked with foreign policy”-indicates David Pipoyan, and in ad-
dition, 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 leg-

ends”-special guest Peter Michelsen. 
“The best platforms for scientific communications: Linke-

dIn, Research gate”-Mariam Movsisyan
“Networking as a fundament for further professional suc-

cess”-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 Uni-
versity 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 thou-
sands 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 process-
es. Only few short steps are required to become a do-
nor: it is necessary to be 18-50 years old, hand over 3 
ml blood and complete a questionnaire. Blood transfu-
sions last for a few minutes but give an opportunity to 
save lives.



On November 21, the Philological Faculty of Armenian 
State Pedagogical University after Khachatur Abovyan 
hosted a national conference, dedicated to the 100th an-
niversary of Armenian linguist, correspondent member of 
the Armenian SSR Academy of Sciences, Honored Scien-
tist 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 Lan-
guage 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 lin-
guists. “I have been to the 70th anniversary of Ararat 
Gharibyan, the 140th anniversary of Hrachya Acharyan, 
the 95th anniversary of Gevorg Jahukyan, the 90th anni-
versary 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 Lan-
guage governed by academician Gevorg Jahukyan.”

  Henrietta Sukiasyan also emphasized that in the three 
of the jubilee celebrations mentioned above, the “Ver-
natun” choir of the scientific-cultural center operating in 
YSMU Armenian Language Chair also performed.

  “Today’s ceremony will be accompanied by “Vernat-
un” Choir’s performance. The group’s students are for-
eigners and Diaspora Armenians: Indians, Persians, Jor-
danians 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. 
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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 in-
cluding 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, con-
ducted a musical expedition, which gave 
chance to unlock the mysteries behind the 
ancient country. Also, there were representa-
tives of different diplomatic departments and 
universities.

EDUCATION
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