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«ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈ ՐԻ ԳԱ ՎԱԹ»

մինի ֆուտբոլի մրցաշարն

ամփոփեց արդյունքները



  Այս համարում

Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի հաշ վետ վութ յու նը՝ գի տա կան խորհր դում

Ան վա նի գիտ նա կա նի հրա ժեշ տի ա ռի թով

 Հայ մաս նա գետ նե րի հոդ վա ծը՝ հե ղի նա կա վոր ամ սագ րում

Եր կու վի րա հա տութ յուն, ո րի շնոր հիվ կան խել են ին տոք սի կա ցիան և  խու սա փել վեր ջույ թի կորս տից

ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կել է « Կապ սու լա» ծրա գի րը

Խոր հուրդ ներ մաս նա գե տից

«Հ յուս վա ծա բա նութ յու նը՝ ե րի տա սարդ նե րի աչ քե րով» 

Պատվոգիր՝ « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցին

 Նո յեմ բե րը՝  Հա յաս տա նում բժշկա կան գե նե տի կա յի ա միս

Հան դի պում ա պա գա դե ղա գետ նե րի հետ

« Մենք մի մեծ ըն տա նիք ենք»

1312 վի րա հա տութ յուն` միայն հոկ տեմ բե րին

Կ լի մա յի փո փո խութ յու նը` գլո բալ ա ռող ջա պա հա կան սպառ նա լիք

Ծ նե լիութ յու նը՝ ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ա ռանց քա յին գոր ծոն

Շ րի լան կա ցի նե րի եր րորդ սե րուն դը ԵՊԲՀ-ում

Գեր մա նա ցի սրտա բա նը ա նա տո միա կան մո դել ներ է նվի րել բժշկա կան մայր բու հին

Հա ջո ղութ յամբ պահ պան վել է ջնջխված ոտ քը

Մաս նակ ցութ յուն մի ջազ գա յին մրցույ թի 

Ման կա բու ժութ յան և ծե րա բու ժութ յան հիմ ախն դիր նե րը`մաս նա գետ նե րի դի տա կե տում

« Նեյ րոա նա տո միա յի նե րա ծութ յուն» մի ջո ցա ռու մը՝ « Դեն դի» ա կում բում

Նան տի հա մալ սա րա նի պատ վա վոր պրո ֆե սո րի դա սա խո սութ յուն նե րը

ԵՊԲՀ հյու րերն էին «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ ե րը

Գայ լախ տի բուժ ման նոր մո տե ցում երն ու հե ռան կար նե րը

 Մաս նակ ցութ յուն գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում

Գիտություն

Հիշատակի խոսք

Կրթություն

Կլինիկաներ

«Հերացի» վերլուծական
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Ա մե նօր յա հրաշք նե րի ա կա նա տե սը

Ա նես թե զիո լո գի աշ խա տան քը են թադ րում է ձանձ րույ թի ժա մեր և  վայրկ յան նե րի սար սափ

Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րը սեր տում է «ար յու նա բա նութ յան այ բու բե նը»

«ԵՊԲՀ ռեկ տո րի գա վաթ» մրցա շար

Ինչ է թի կա յի կա նոն նե րի է պար տա վոր հետ ևել հա մալ սա րա նա կան բու ժաշ խա տո ղը

 15 գե ղար վես տա կան գիրք՝ բժշկութ յան մա սին

Ա պա գա բժշկի շախ մա տա յին հա ջո ղութ յուն նե րը

« Մե րու ժան Ս տե փան յա նի ան վան» կրթա թո շակ

Ինք նակրթ մամբ կեր տել բա նի մաց և գ թա սիրտ բժիշկ

Կարևոր է ժա մա նա կի ճիշտ բաշ խու մը
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ԱՆ ՎԱ ՆԻ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱ ՆԻ ՀՐԱ ԺԵՇ ՏԻ Ա ՌԻ ԹՈՎ

Ա ռա վել տա րի քա վոր և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ յան մեջ ի րենց 
ա վանդն ու նե ցող բժիշկ-գիտ նա կան նե րին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-

մալ սա րա նում մե ծա րում են «բժշկա կա նի նա հա պետ ներ» պատ վա նու նով:

Այդ խմբում ա մե նից ընդգծ վա ծը թերևս պրո ֆե սոր, 1975-77 թվա կան նե-
րին բժշկա կան ինս տի տու տի գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-
տոր, շուրջ 30 տա րի հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 1989-90թթ. 
ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար, ՀՀ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի հիմ ա դիր,  Հա յաս տա նի  Լե նին յան կո մե րիտ միութ յան 
դափ նե կիր, «Մ խի թար  Հե րա ցի», ԼՂՀ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 
զար գաց մանն ա ջակ ցե լու հա մար «Ե րախ տա գի տութ յան» մե դալ նե րի 
աս պետ, ՀՀ գի տութ յուն նե րի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ՀՀ մոր ֆո լոգ-
նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, մոր ֆո լոգ նե րի մի ջազ գա յին ա սո-
ցիա ցիա յի հա մա կար գող խորհր դի ան դամ,  Ռու սաս տա նի բնա կան 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի իս-
կա կան ան դամ, ՀՀ  բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի իս-
կա կան ան դամ,  Ռու սաս տա նի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա-

դե միա յի պատ վա վոր դոկ տոր, բարձ րա գույն դպրո ցի պատ վա վոր 
աշ խա տա կից, ՀՀ հյուս վա ծա բան նե րի գի տա կան ըն կե րութ յան նա-

խա գահ, ԱՊՀ երկր նե րի ձևա բան նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան 
հա մա կար գող խորհր դի ան դամ Ար տա շես  Վար դա նի Ազ նաուր յա նի 

ա նունն է:
 Հաս կա նա լի է՝ նման ար գա սա բեր աշ խա տան քի գնա հա տում է հիմք հան դի սա ցել պրո ֆե սոր Ազ-

նաուր յա նին հա մա րե լու բժշկա կա նի հիմ աս յու նե րից, նա հա պետ նե րից մե կը:
 Վե րոնշ յալ թվար կում ե րը ամ բող ջա կան չեն, դրանք կա րե լի է շա րու նա կել, սա կայն կար ևորն այն է, որ 

այդ բնա գա վառ նե րից յու րա քանչ յու րում Ար տա շես  Վար դա նի Ազ նաուր յա նը ներդ րել է իր ու ժե րի, հնա-
րա վո րութ յուն նե րի, կա րո ղութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույ նը:

Սկ սենք սկզբից:
 Դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին՝ ղե կա վա րե լով ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան աշ խա-

տանք նե րը, կար ևո րե լով այս ուղ ղութ յամբ հիմ ա կան ա նե լի քը՝ ՈւԳԸ հեր թա կան կոն ֆե րանս նե րից մե-
կին հրա վի րել է մաս նակ ցե լու ՀՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի նա խա գահ  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նին, 
ով ոչ միայն մաս նակ ցել է կոն ֆե րան սին, հան դես ե կել ող ջեր թի ու գնա հատ ման հրա շա լի խոս քով, այլև 
ու սա նող նե րին ա ռա ջադ րել այն պի սի պա հանջ ներ, ո րոնց կա տա րու մը ա ռա վել արդ յու նա վետ կդարձ ներ 
ու սա նո ղի գի տա կան աշ խա տան քը, ո րը չա փա զանց կար ևոր վում է ան վա նի գիտ նա կա նի խոս քով: 

 Կա րե լի է են թադ րել, որ դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րից գի տա կան թե մա նե րը կար ևո րող Ա. Ազ-
նաուր յա նը իր ողջ գոր ծու նեութ յու նը պետք է կենտ րո նաց ներ այս ուղ ղութ յամբ:  Սա կայն ինչ պես հա տուկ 
է շնոր հա լի, տա ղան դա վոր, խե լա ցի ու սա նո ղին, նա կա րո ղա ցել է նաև հե տաքրք րութ յուն մտցնել իր ու-
սա նո ղա կան ա ռօր յա յում:  Հա սա կա կից նե րի, հա մա կուր սե ցի նե րի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում նրան 
հա ճախ էր ըն կե րակ ցում իր սի րե լի ջու թա կը, ո րի հրա շա լի կա տա րում ե րով նա հան դես էր գա լիս բժշկա-
կան ինս տի տու տի էստ րա դա յին ե րաժշ տա կան խմբի ե լույթ նե րին:

Ա. Ազ նաուր յա նի բնա վո րութ յան կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը ոչ միայն սե փա կան ու սա նո-
ղա կան կյան քը հե տաքր քիր ու բազ մա զան դարձ նելն էր, այլև նույն մո տե ցու մը ու սա նող նե րի հա մար 
կազ մա կեր պե լը, երբ նա ղե կա վա րում էր բժշկա կան ինս տի տու տի կո մե րի տա կան, հե տա գա յում՝ կու սակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը:

Այդ տա րի նե րին ու սա նո ղա կան կյան քի հե տաքր քիր ու գե ղե ցիկ մի ջո ցա ռու մե րից մե կը «Ու սա նո ղա-
կան գա րուն» փա ռա տոնն էր, ո րը մեկ շա բաթ յա տևո ղութ յամբ չա փա զանց աշ խույժ ու հե տաքր քիր էր 
դարձ նում ու սա նո ղա կան ա ռօր յան: Ա վե լորդ է ա սել, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ինք նա գործ խմբե-
րի, տա րաբ նույթ ա կումբ նե րի հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում ե րը հան րա պե տութ յան 10 պե տա կան բու հե րի 

հա ման ման մի ջո ցա ռում ե րի շար քում (այդ ժա մա նակ դեռևս 
չկա յին մաս նա վոր բու հե րը) միշտ գրա վում էին մրցա նա կա յին 
տե ղեր՝ փա ռա տո նի արդ յունք նե րի ամ փոփ ման հան րա պե տա-
կան հանձ նա ժո ղո վի գնա հատ ման արդ յուն քում: 

Այս օ րե րի մա սին մեր հար ցազ րույց նե րից մե կում շատ գե-
ղե ցիկ ու տպա վո րիչ հի շո ղութ յուն ներ ներ կա յաց րեց բժշա կան 
ինս տի տու տի կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ յան նախ կին 
քար տու ղար Ա. Ազ նաուր յա նը՝ անդ րա դառ նա լով հատ կա պես 
հա մա քա ղա քա յին մի ջո ցա ռում ե րին, ո րոն ցից ա մե նատ պա-
վո րի չը «Ա ռա գաստ» սրճա րա նի մեր ձա կա լճի հար թա կում կա-
յա ցած հա մերգն էր, ո րին մաս նակ ցում էին դեռևս ու սա նող ներ, 
ներ կա յումս հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան ճա նաչ-

ված կազ մա կեր պիչ ներ, գիտ նա կան ներ, մաս նա գետ ներ: 
Ն րա կազ մա կերպ չա կան ըն դու նա կութ յուն նե րը շա րու նա կե ցին ա վե լի ճա նա չե լի դարձ նել բժշկա կան 

ինս տի տու տը, երբ ար դեն կու սակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան քար տու ղարն էր:

4



 Կո մե րիտ միութ յան Եր ևա նի քա ղա քա յին կո մի տեի բու հա կան բաժ նում աշ խա տե լու տա րի նե րին, 
երբ հա ճախ էին քաղ կո մի բյու րո յին մաս նակ ցե լու գա լիս բժշկա կա նի կո մե րի տա կան լի դեր նե րը, 
հա ճախ էի լսում նրանց մա սին այն գնա հա տու մը, որ վեր ջին ներս Ազ նաուր յա նի «շկո լա յից» են: 
Եվ բժշկա կա նը յու րօ րի նակ բրենդ էր իր հե ղի նա կութ յամբ ոչ միայն բու հե րի մեջ, հան րա պե տութ-
յու նում, այլև վե րա դաս կո մե րի տա կան և  կու սակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նե րում: Այս ո րա կու մը 
հի մա, ինչ խոսք, չու նի այն ար ժեքն ու հե ղի նա կութ յու նը, որ ժա մա նա կին կար:  Սա կայն ա վագ նե րը 
լավ են հի շում և՛ ժա մա նա կը, և՛ գնա հա տող նե րին, և՛ գնա հա տա կա նը:

 Սե փա կան «շկո լա յի» ստեղծ ման տեն դեն ցը Ազ նաուր յա նի մոտ առ կա է նաև սե փա կան կեն սագ-
րութ յան մեջ, նրա օ րի նա կին հետ ևե լով, ին չու ոչ՝  ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ՝ բժշկի ու ղին ընտ-
րե ցին նաև նրա ե րեք եղ բայր նե րը, քույ րը, մեր ձա վոր բա րե կամ ե րի որ դի նե րը, սե փա կան զա վակ-
նե րը՝ եր կու որ դի նե րը, ինչ պես նաև թոռ նիկ նե րը: 

 Սա ևս  կա րե լի է հա մա րել Ազ նաուր յա նի «շկո լան»:
Ե թե սրան ա վե լաց նենք նաև բժշկա կա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ան դամ ե րից այն 

մե ծա թիվ գիտ նա կան-դա սա խոս նե րի թի վը, ո րոնք գի տա կան, հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց րել, պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան և  դոկ տո րա կան թե զեր Ա. Ազ նաուր յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ, կտես նենք, որ պատ ճա ռա բան ված են նրա սա նե րի, կողմ ա կից նե րի, ա շա կերտ նե րի, 
գոր ծըն կեր նե րի այն դրա կան կար ծիք նե րը, մե ծա րան քի խոս քե րը, ո րոնք հնչում էին նրա կեն-
դա նութ յան օ րոք, և  ո րոնք ա ռա վել ևս  բարձ րա ձայն վե ցին նրա մահ վան ա ռի թով: 

Թ վում է՝ վե րոնշ յալ ծան րա բեռն վա ծութ յան պայ ման նե րում նա չէր կա րո ղա նա ժա մա նակ 
գտնել իր ման կութ յան ըն կեր նե րի հա մար:  Միա ժա մա նակ՝ այդ քան հա րուստ հո գու տեր մար դը 
չէր կա րող չի րա կա նաց նել գե ղե ցիկ մի սո վո րույթ. ա մեն տա րի ամ ռան մե կու կես ա մի սը անց-
կաց նել ծննդա վայ րում, հան դի պել ման կութ յան ըն կեր նե րին, վեր հի շել դպրո ցա կան տա րի նե րի 
սպոր տա յին հա ջո ղութ յուն նե րը Ա ջա րիա յի հա վա քա կա նում հան դես գա լու ըն թաց քում: 

 Յու րա հա տուկ կա րե լի է հա մա րել նրա կյան քի այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ բժշկա կան ինս-
տի տու տի գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տորն էր, ժա մա նա կա կից նե րը շատ բարձր 
էին գնա հա տում նրա գոր ծու նեութ յու նը այս բնա գա վա ռում, քա նի որ ինս տի տու տում կազ մա-
կերպ վող գի տա կան նստաշր ջան նե րը նե րա ռում էին ոչ միայն  Հա յաս տա նի գիտ նա կան նե րի 
մաս նակ ցութ յու նը, այլև  Խորհր դա յին  Միութ յան ան վա նի գիտ նա կան նե րի նը:  Սե փա կան 
բու հը, նրա գի տա կան միտ քը միու թե նա կան բարձ րա գույն օ ղակ նե րի ու շադ րութ յա նը ներ-
կա յաց նե լը ժա մա նա կի հա մար նույն հնչե ղութ յունն ու ներ, ինչ այ սօր Եվ րո պա յին, Արև մուտ-
քին մաս նա կից դարձ նե լը բժշկա կա նի գի տա կան գոր ծու նեութ յան վեր լու ծութ յա նը, նման 
կոն ֆե րանս նե րին մաս նակ ցում էին  Խորհր դա յին  Միութ յան գի տա կան ա ռա ջա տար հաս-
տա տութ յուն նե րի ղե կա վար ներ, նշա նա վոր գիտ նա կան ներ, ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ:  

 Ճա կա տա գի րը ծանր բեռ դրեց Ար տա շես Ազ նաուր յա նի ու սե րին, երբ նա նշա նակ վեց 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար այն պի սի մի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ  Հա յաս տա նում, 
հատ կա պես նրա հյու սի սա յին շրջան նե րում հիմ ա հա տակ փլուզ ված էր ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գը: « Վի ճակն օր հա սա կան էր, երկ րա շար ժը հիմ ո վին ա վե րել էր 32 հի վան դա-
նոց, 113 ամ բու լա տո րիա...ա ղե տի գո տում մեր ա ռա ջին խնդի րը հա կա տու բեր կուլ յո զա յին 
դիս պան սե րի կա ռու ցում էր, հո գե բու ժա կան ծա ռա յութ յան, ծննդատ նե րի վե րա կանգ նու-
մը:  Վեց ամ սում մեզ հա ջող վեց լու ծել այդ խնդի րը:  Մար զե րում բաց վե ցին ախ տո րո շիչ 
կենտ րոն ներ», -մեր հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա մա նակ ցա վով նշում էր այդ օ րե րի ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը: 

 Թերևս կարճ տևեց այս կար ևո րա գույն օ ղա կում նրա ղե կա վար աշ խա տե լը, սա կայն 
նրա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում խիստ աշ խու ժա ցավ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի հետ կա պը: Այս օ րե րին էր, որ Ս պի տա կում բաց վեց   Նան սե նի ան վան նոր-
վե գա կան հի վան դա նո ցը, ո րի բաց մա նը մաս նակ ցեց ան վա նի մտա վո րա կա նի թո ռը՝ 
Էյ գիլ  Նան սե նը:

Պ րո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նի հետ հար ցազ րույց նե րի բազ մա թիվ ա ռիթ ներ են 
ե ղել, և  ա մեն ան գամ ինձ հու զել է իր ու սու ցիչ նե րի, ա վագ ըն կեր նե րի մա սին գնա հա-
տա կան նե րը, մե ծա րան քի խոս քե րը, ե րախ տա գի տութ յան դրսևո րում ե րը, իր կո կիկ ու 
բա րե տես աշ խա տա սեն յա կի ա մե նա տե սա նե լի հատ վա ծում նրա ու սու ցիչ նե րի  լու սան-
կար ներն են, ա վագ գոր ծըն կեր նե րին հի շեց նող հե տաքր քիր հու շան վեր նե րը, ո րոնք 
ի րենց ներ կա յութ յամբ հի շեց նում են այն մարդ կանց մա սին, ում Ա. Ազ նաուր յա նը իր 
ու սու ցիչ ներն է հա մա րում և ն շում, որ նրանց պար տա կան է իր կա յաց ման գոր-
ծում:

Ու սուց չի նկատ մամբ ե րախ տա գի տութ յան զգա ցու մը նա ա կա մա փո խան ցել 
է բո լոր այն մարդ կանց, գիտ նա կան նե րին, կրտսեր գոր ծըն կեր նե րին, ով քեր 
նույն զգա ցո ղութ յամբ գնա հա տում են հենց ի րեն՝ ի րենց ու սուց չին՝ Ար տա շես 
Ազ նաուր յա նին: Դ րա վկա յութ յու նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի ան վա նի դա սա-
խոս նե րի, ճա նաչ ված գիտ նա կան նե րի այն սրտա բուխ հղում երն էին, ո րոնք 
խմբագ րութ յուն էին ե կել՝ բե րե լով ի րենց մե ծա րան քի, ափ սո սան քի, ցա վակ-
ցութ յան խոս քը՝ խնդրան քով դրանք զե տե ղել բու հա կան տա րեգ րի է ջե րում: 
Ն ման ցան կութ յա նը կա րե լի է և  ըն դա ռա ջել, ե թե վստահ չլի նեինք, որ մե զա նից 
կնե ղա նան բո լոր նրանք, ով քեր ևս կ ցան կա նա յին ի րենց հղու մը տես նել մեր 
պար բե րա կա նում:

 ՍԵ ԴԱ  ԹՈ ՐՈՍ ՅԱՆ
«Ա պա գա բժիշկ»  թեր թի խմբա գիր,

ժուռ նա լիստ նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե դե րա ցիա յի ան դամ

Հիշատակի խոսք



« Ման կա բու ժութ յուն և ծե րա բու ժութ յուն. բժշկա գի տութ յան եր կու «հսկա ներ», ար-
դի խնդիր նե րը և լու ծում ե րը» խո րագ րով հա մա ժո ղո վին հրա վիր ված էին Հա յաս-
տա նի, Ռու սաս տա նի, Վ րաս տա նի, ԱՄՆ-ի, Գեր մա նիա յի և  այլ երկր նե րի ա ռող ջա-
պա հութ յան ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ:

« Կար ծես թե մեր ա ռօր յա յում ե րե խա յի հետ կապ ված խնդիր ներն ամ բող ջութ յամբ 
լուծ ված են` հաշ վի առ նե լով թե՛ ե րե խա յա մետ հայ ըն տա նիք նե րը, թե՛ ծնո ղա պաշտ ըն-
տա նե կան մո տե ցում ե րը, սա կայն մենք ու նենք բա ցեր: Դի տար կե լով ցու ցա նիշ նե րը՝ 
մենք կա րո ղա ցել ենք բա վա կա նին կրճա տել նո րած նա յին և ման կա կան մա հա ցութ-
յու նը 30 տար վա ըն թաց քում, ա վե լաց նել բյու ջեն, ո րը բա վա կա նին բա րե նա պաստ 
է անդ րա դար ձել հա մա կար գի վրա:  Այ սօր քննարկ ման է դրված գի տա կան հեն քի 
վրա ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բաշխ ման խնդի րը»,- ող ջու նե լով  
մաս նա կից նե րին՝ ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը` շեշ տե լով ա ռաջ նա յին 
բու ժօ ղա կում ա ռող ջութ յուն ստեղ ծե լու, այն պահ պա նե լու գա ղա փա րա խո սութ յու նը:

« Հա յաս տա նը կա րող է իր ցու ցա նիշ նե րով հան դես գալ հպար տութ յամբ, սրանք 
լոկ խոս քեր չեն, քա նի որ ա մե նա բարձր ամ բիոն նե րից, այդ թվում ՄԱԿ-ի ամ բիո նից՝ 
Հա յաս տա նի ձեռք բե րում ե րը ման կա բու ժութ յան ո լոր տում ի ցույց են դրված աշ խար-
հին»,- նշեց ռեկ տո րը` մտա հո գիչ հա մա րե րով այն փաս տը, որ ման կա բու ժութ յու նը 
քիչ գրա վիչ է դար ձել ու սա նո ղութ յան հա մար, և մաս նա գի տութ յան գրավ չութ յու նը 
բարձ րաց նե լու ուղ ղութ յամբ շա րու նա կա կան աշ խա տանք ներ են տար վում:

Կար ևո րե լով ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա ժո ղո վի ըն ձե ռած փոր ձի փո-
խա նակ ման հնա րա վո րութ յու նը` նա խո սեց նաև ծե րա բու ժութ յան մա սին` տե ղե կաց-
նե լով, որ որ պես հա սա րա կութ յուն մենք ծե րա ցող հա սա րա կութ յուն ենք, քա նի որ 60 
տա րե կան մար դիկ 12 տո կո սից ա վե լի են:

Կր կին խո սե լով թվե րով՝ Ար մեն Մու րադ յա նը նկա տեց, որ 1990 թվա կա նին մեր երկ-
րում ծնվել է 80 000, 2000-ին` 32 000, իսկ այ սօր` 36 000 ե րե խա. սա վկա յում է այն մա-
սին, որ ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րը, ա ռողջ սե րունդ ձևա վո րե լու խնդիր նե րը 
լուրջ քննար կում ե րի ա ռար կա պետք է դառ նան:

Ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ նաև «Ա րաբ կիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ կա ռա վար ման խորհր-
դի նա խա գահ, պրո ֆե սոր Ա րա Բաբ լո յա նը՝ շեշ տե լով մա նուկ նե րի ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման կար ևո րութ յու նը:

« Պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նենք ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յա նը ոչ նրա հա-
մար, որ մենք ա վե լի ջերմ հա կում եր ու նենք դե պի ե րե խա նե րը, այլ նրա հա մար, որ 
հաս կա նանք՝ մենք գնում ենք դե պի ա ռող ջա պա հութ յու՞ն, թե՞ հի վան դա բու ժութ յուն: 
Այ սօր պետք է կա րո ղա նանք միա վոր վել, ստեղ ծել այն հա մա կար գը, ո րը կշա րու նա կի 
զար գաց նել ման կա բու ժութ յան այն մո տե ցում ե րը, ո րոնք կտան հնա րա վո րութ յուն-
ներ՝ ա պա հո վե լու մեր ա պա գան, մեր բնակ չութ յան ա ռող ջութ յու նը»,-ընդգ ծեց Ա րա 
Բաբ լո յա նը: 

Ման կա բու ժութ յու նը, ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փո խանց մամբ, մեր երկ րում խո-
ցե լի վի ճա կում է եր կու պատ ճա ռով: Ա ռա ջի նը` ու նենք հի վան դա ցութ յան թվի աճ, 
երկ րոր դը` դի մե լիութ յան բարձ րա ցում, ինչ պես նաև ո լոր տի մաս նա գետ նե րի պա-
կաս: Կար ևոր խնդիր նե րից է նաև մեր ման կա բույժ նե րի մի ջին տա րի քը, ո րը 68 տա-
րե կանն է, ին չը բա վա կա նին մտա հո գիչ ցու ցա նիշ է:

Մ տա հո գիչ ցու ցա նիշ ներ են գրանց ված ման կա կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ. 
դպրոցն ա վար տող ե րե խա նե րի ըն դա մե նը 7.5 տո կոսն է բա ցար ձակ ա ռողջ:

Մաս նա գի տա կան այս հա վա քը նպա տակ ու նի վեր լու ծել ման կութ յան հիմ ա կան խնդիր նե-
րը, ա ռող ջութ յան հետ կապ ված հար ցե րը:

ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, « Հե րա ցի 100» հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ, «Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա յի բա ժան մուն քի վա րիչ Ար-
մեն Ա վո յանն անդ րա դար ձավ շա գա նա կա գեղ ձի բա րո րակ հի պերպ լա զիա յի բուժ ման ժա մա-
նա կա կից մե թոդ նե րին՝ խո սե լով տա րա տե սակ մի ֆե րի, ա ռաս պել նե րի մա սին՝ ներ կա յաց նե-
լով կար ևոր փաս տեր:

Ման կա բույժ, ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ Ք րիս տի նա Վար դան յա նը 
խո սեց կա նա չա պատ ման կար ևո րութ յան մա սին՝ շեշ տե լով, որ քա ղա քա յին մի ջա վայ րում կա-
նա չա պա տու մը նպաս տում է շրջա կա մի ջա վայ րի ա ռող ջաց մա նը և բ նակ չութ յան ա ռող ջութ-
յան պահ պան մա նը:

Գի նե կո լոգ, « Բեգ լար յան» ԲԿ հա կա տա րի քա յին գի նե կո լո գիա յի ծա ռա յութ յան ղե կա վար, 
Հայ կա կան հա կա տա րի քա յին բժշկութ յան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ին նա Պեր սո յա նը հան-
դես ե կավ « Պե րի մե նո պաու զալ շրջա նի մե նեջ մեն թը» թե մա յով։

Թե րապևտ, սրտա բան, Եվ րա սիա կան թե րապևտ նե րի ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ, Ղա-
զախս տա նի ազ գա յին հա մալ սա րա նի պատ վա վոր պրո ֆե սոր, ՀՀ ԱԱԻ սրտա բա նութ յան 
ամ բիո նի հրա վիր ված պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր Հա րութ յու նովն անդ րա դար ձավ կո մոր բիդ հի-
վանդ նե րի մոտ բակ տե րիալ վա րակ նե րին:

ՄԱՆ ԿԱ ԲՈւ ԺՈւԹ ՅԱՆ ԵՎ 

ԾԵ ՐԱ ԲՈւ ԺՈւԹ ՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ`
ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ԴԻ ՏԱ ԿԵ ՏՈւՄ
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Թե րապևտ, սրտա բան, ծե րա բույժ, Ներ քին հի վան դութ յուն նե րի բժշկութ յան 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, Թե րապևտ նե րի եվ րա սիա կան ա սո ցիա-
ցիա յի պատ վա վոր ան դամ և տա րա ծաշր ջա նա յին միութ յան հա մա կար գող, Ծե-
րա բա նութ յան և ծե րա բու ժութ յան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի պատ վա վոր ան դամ 
Լա մա րա Մա նուկ յա նը խո սեց «Ա տի պիկ միկ րոֆ լո րան ար տա հի վան դա նո ցա յին 
թո քա բոր բե րի կա ռուց ված քում և ռա ցիո նալ հա կա բակ տե րիալ թե րա պիա յի ընտ-
րութ յու նը» թե մա նե րի մա սին:

Ար դիա կան թե մա նե րով հան դես ե կան նաև տար բեր մաս նա գետ ներ՝ թո քա բան, 
ու րո լոգ, ա լեր գո լոգ, քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան, ման կա բույժ, էն դոկ րի նո լոգ և  այլք՝ 
ներ կա յաց նե լով մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կար ևո րութ յու նը՝ 
կիս վե լով հրա տապ խնդիր նե րով, ա ռա ջար կե լով լու ծում եր:

Եր կօր յա հա մա ժո ղո վը նա խա ձեռ նել էր Ներ քին հի վան դութ յուն նե րի բժշկութ յան 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիան և ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նը:

Հա մա ժո ղո վի երկ րորդ օ րը նույն պես հա գե ցած էր՝ նվիր ված լի նե լով ներ քին հի-
վան դութ յուն նե րի բժշկութ յան մեջ հա մակց ված և տա րի քով պայ մա նա վոր ված հա-
մախ տա նիշ նե րի և հի վան դութ յուն նե րի ար դի խնդիր նե րին։

Հա մալ սա րա նա կան տա նի քի ներ քո հա մախմբ ված Հա յաս տա նի, Ռու սաս տա նի, 
Վ րաս տա նի, ԱՄՆ-ի, Գեր մա նիա յի և  այլ երկր նե րի ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի զե կույց նե րը վե րա բե րում էին ինչ պես սիր տա նո թա-
յին ռիս կե րի կա ռա վար մա նը, այն պես էլ բարձր տա րի քա յին խմբե րում նյար դա բա-
նա կան խնդիր նե րին և ման կա բու ժութ յան ու ծե րա բու ժութ յան ո լորտ նե րում գաստ-
րոէն տե րո լո գիա յին։

Լա մա րա Մա նուկ յանն իր զե կույ ցում ներ կա յաց րեց ծե րու նա կան աս թե նիան, 
սար կո պե նիան, ընկ նե լու հա մախ տա նի շը։

Օս տեո պո րո զի կենտ րո նի տնօ րեն, Հայ կա կան օս տեո պո րո զի ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ Վար տա Բա բալ յանն անդ րա դար ձավ տա րեց մարդ կանց մոտ օս տեո-
պո րո զի ախ տան շան նե րին:

Թե րապևտ, սրտա բան, պրո ֆե սոր, Ռու սա կան բնա գի տութ յան ա կա դե միա-
յի թղթա կից ան դամ, Գեր մա նիա յում “Paulmik GmbH”  ու սում ա կան կենտ րո նի 
տնօ րեն, Բ ժիշկ նե րի թվա յին ու սուց ման մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի խորհր-
դի ան դամ, Ռու սա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի կենտ րո նա կան կլի նի կա-
կան հի վան դա նո ցի տե ղա յին է թի կա յի կո մի տեի ան դամ, «Ո րակ յալ բժշկա կան 
տեխ նո լո գիա ներ» ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Եվ գե նի Ա վե րի նը բարձ րա ձայ նեց 
տա րեց նե րի մոտ զար կե րա կա յին գերճնշ ման խնդի րը, իսկ նյար դա բան, վե րա-
կանգ նո ղա բան, պրո ֆե սոր, Սանկտ Պե տեր բուր գի պե տա կան ման կա բու ժա կան 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան վե րա կանգ նո ղա կան և ս պոր տա յին բժշկութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ, Սանկտ Պե տեր բուր գի « Մա րիինս կու ամ բու լա տո րիա յի» գլխա վոր 
բժիշկ, Սանկտ Պե տեր բուր գի Օ րենս դիր ժո ղո վի նա խա գա հի խորհր դա կան Դ միտ-
րի Բուտ կոն կար ևո րեց ցա վի կա ռա վար մանն ուղղ ված դե ղո րայ քա յին բու ժու մը և 
բժշ կա կան վե րա կանգ նո ղա կան թե րա պիան տա րեց նե րի մոտ։

Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում քննարկ վեց նաև բժշկա կան տե ղե կատ վա կան հա մա-
կար գե րի դե րը ժա մա նա կա կից բժշկութ յան մեջ՝ “Post Modern Technology”  ըն կե-
րութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն Ի գոր Իգ նա տուշ չեն կո յի զե կույ ցի մի ջո ցով։

Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը՝ նյար դա բան, « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի 
կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նի նյար դա բա նա կան ծա ռա-
յութ յան ղե կա վար, ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի ա սիս տենտ Ե կա տե րի նա 
Հով հան նիս յա նը և հո գե բույժ, ԵՊԲՀ հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, “Mag-
nus”  ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան-հո գե թե րապև տիկ կենտ րո նի տնօ-
րեն Մար գա րիտ Թադ ևոս յա նը ներ կա յաց րին տա րեց նե րի մոտ գլխապ տույտ նե-
րի, դեպ րե սիա յի, դե մեն ցիա յի և դե լի րիու մի զար գա ցու մը, ինչ պես նաև ցրված 
սկլե րո զի ժա մա նա կա կից բուժ ման մոտ ցում ե րը։

Եր կօր յա հա մա ժո ղովն ամ փոփ վեց ա ղես տա մոք սա բան, լյար դա բան, ԵՊԲՀ 
գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և հե պա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, ՀՀ Գաստ րոէն-
տե րո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հութ յան ան դամ, « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի մաս նա գետ Նա րի նե Փա շին յա նի՝ 
«Լ յար դի ալ կո հո լա յին հի վան դութ յուն. հետ ևանք նե րի և բար դութ յուն նե րի ախ-
տո րո շու մը, բու ժու մը և կան խար գե լու մը» խո րագ րով զե կույ ցով, ման կա բույժ, 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա բու ժա-
կան թիվ 1 կլի նի կա յի մաս նա գետ, « Մու կո վիս ցի դո զով հի վանդ նե րի և ն րանց 
հա րա զատ նե րի ա սո ցիա ցիա» ՀԿ, «Ե րե խա նե րի շնչա ռա կան ա ռող ջութ յան 
պահ պա նում» ՀԿ տնօ րեն, Եվ րո պա յի մու կո վիս ցի դո զի միութ յան հի վանդ նե րի 
ռե գիստ րի և Եվ րո պա յի մու կո վիս ցի դո զի միութ յան (European CF society) ան դամ 
Սա թե նիկ Հա րութ յուն յա նի՝ մու կո վիս ցի դոզ հի վան դութ յան վե րա բեր յալ զե կույց-
նե րով և ման կա բույժ, ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 2 ամ բիո նի դա սա խոս, ման-
կա կան գաստ րոէն տե րո լոգ, «Ա րաբ կիր» բժշկա կան հա մա լի րի «Ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յան ինս տի տուտ» ման կա կան գաստ րոէն տե րո լո գիա յի 
և հե պա տո լո գիա յի ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից Տաթ ևիկ Շա հին յա նի՝ «Helico-
bacter Pilori վա րա կը ե րե խա նե րի մոտ» թե մա յով քննարկ մամբ։ 

Գիտություն



 Ռազ մաբժշ կա կան, ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տետ նե րից ան վա նա կան կրթա թո շա կի ե րեք հա վակ նոր դի թեկ նա ծութ-
յու նը ներ կա յաց վեց և  ար ժա նա ցավ գի տա կան խորհր դի հաս տատ մա նը՝ 
բաց քվեար կութ յամբ։

2022-23 ու սում ա կան տա րում ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ 
 կուր սի կուր սանտ, շար քա յին  Վի գեն  Հով հան նիս յա նը՝ « Մե րու ժան Ս տե-
փան յա նի ան վան», ստո մա տո լո գիա կան ֆա լուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու-
սա նող Ան նա Ս տե փան յա նը՝ « Կառ լեն Ե սա յա նի ան վան», իսկ դե ղա գի-
տա կան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի 1-ին կուր սի ու սա նող  Կի մա 
 Պետ րոս յա նը՝ «Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան» ան վա նա կան կրթա թո շա-
կա ռու են:

 Նիս տի ա ռանց քում էր ԵՊԲՀ ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի` ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի տա-

րե կան հաշ վետ վութ յու նը:
Պ րո ռեկ տո րը գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի ու շադ րութ յա նը ներ-

կա յաց րած « Հա մալ սա րա նի կրթա կան ծրագ րե րի բա րե լավ ման մար-
տահ րա վեր նե րը բժշկա կան կրթութ յան մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րի 
հա մա տեքս տում» զե կույ ցում ու սում ա կան հիմ ա կան ցու ցա նիշ նե րից, 
սո վո րող նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նից մինչև ա կա դե միա կան շար ժու նա-
կութ յուն, դա սա խո սա կան կազ մի ո րա կա կան բնու թագ րեր, ու սում ա-
կան գոր ծըն թա ցի նյու թա տեխ նի կա կան բա րե լա վում հան գա մա նա լից 
անդ րա դարձ կա տա րեց։

 Լա րի սա Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց կրթա կան ծրագ րե րին ներ կա-
յաց վող հիմ ա կան պա հանջ նե րը։

Գ րան ցած հա ջո ղութ յուն նե րին, ա նե լիք նե րին և ծ րագ րե րին անդ րա-
դառ նա լիս նա ընդգ ծեց, որ որ դեգ րած կրթա կան բա րե փո խում երն 
անհ նար է պատ կե րաց նել ա ռանց յու րա քանչ յուր ամ բիո նի պատ րաս-

տա կա մութ յան և  պա տաս խա նատ վութ յան, ա ռանց աշ խա տա կից նե րի ա մե նօր յա ան մի-
ջա կան ակ տիվ մաս նակ ցութ յան։

Պ րո ֆե սոր Ա վե տիս յա նը նշեց, որ ու սա նող նե րը պետք է ա վե լի շատ ընդգրկ վեն հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում՝ ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծե լով ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
կենտ րո նում ստեղծ ված հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

Հն չեց կար ծիք, որ ամ բիոն նե րում պետք է վե րա նայ վեն դա սագր քե րը` մի ջազ գա յին հե-
ղի նա կա վոր հրա տա րա կութ յուն նե րը ևս  ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի հիմ քում կի րա ռե լով։

Լ սե լով զե կու ցո ղին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռանձ նա կի կար ևո րեց ամ-
բիոն նե րի ե րի տա սար դաց ման հար ցը` շեշ տադ րե լով գոր ծուն քայ լե րի ի րա կա նաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը։  Քն նարկ վե ցին ամ բիոն նե րը ե րի տա սարդ, ո րակ յալ կադ րե րով հա-
մալր ման տար բե րակ ներն ու մո տե ցում ե րը։

 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի կող մից զե կու ցո ղին բազ մա թիվ հար ցեր հղվե ցին, 
ո րոնք վե րա բե րում էին քննա կան թես տե րին, ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի ա ռօր յա կազ-
մա կերպ չա կան և  այլ հար ցե րի: 

 Նիս տի ըն թաց քում հար ցադ րում ե րից մե կը վե րա բե րում էր նաև ման կա բու ժութ յան 
թե մա յին։ 

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով` ման կա բու ժութ յան բնա գա վա ռում ար դի է կադ րե րի ե րի-
տա սար դաց ման և  ման կա բու ժութ յան դպրո ցի ստեղծ ման հար ցը:  Դաշ տում լրջա գույն 
բա ցե րի լրաց ման ուղ ղութ յամբ բժշկա կան բու հի կող մից քայ լեր են ձեռ նարկ վում։ 

Ա պա՝ ամ փո փե լով խոս քը, նշեց, որ վեր ջին 2-3 տա րում ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում, 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված, ե ղել են ան նա խա դեպ ի րա վի-
ճակ ներ, ո րոնց տրված լու ծում ե րը և  ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը հա ջո ղութ յամբ է կազ-
մա կերպ վել, ին չի առ թիվ նա իր գո հու նա կութ յու նը հայտ նեց ու սում ա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տո րի աշ խա տան քից։ 

Այ նու հետև ներ կա յաց վեց «ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րի և  դա սա խո սա կան կազ մի մա սին» կա-
նո նա կար գի լրաց ման նա խա գի ծը:

 Նիս տի օ րա կար գում էին նաև ու սում ա կան գրա կա նութ յան հաս տատ ման, պրո ֆե սոր-
նե րի և  դո ցենտ նե րի գի տա կան կո չում ե րի շնորհ ման ներ կա յաց ման ե րաշ խա վո րութ յան, 
ինչ պես նաև ըն թա ցիկ այլ հար ցեր:

Ու ՍՈւՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ

ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈւԹ ՅՈւ ՆԸ՝ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴՈւՄ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցավ « Նեյ րոա նա տո միա յի նե-
րա ծութ յուն» խո րագ րով աշ խա տան քա յին հան դի պու մը։ « Դեն դի» 
նյար դա վիա բու ժա կան ա կում բի կող մից կազ մա կերպ ված մի ջո ցա-
ռու մը մեկ նար կեց ա կում բի գի տա կան ղե կա վար, ԵՊԲՀ գի տութ-
յան գծով պրո ռեկ տոր Կոնս տան տին Են կո յա նի ե լույ թով։

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ա կում բի ան դամ ե րին նման 
սե մի նար կազ մա կեր պե լու հա մար՝ պրո ռեկ տո րը գո հու նա-
կութ յուն հայտ նեց ան գամ ոչ աշ խա տան քա յին ժա մին մե ծա-
թիվ ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յան ա ռի թով։

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի և «Աստ-
ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա վի րա բույժ, բժիշկ Լեռ նիկ 
Գ րի գոր յա նը ներ կա յաց րեց գլխու ղե ղի ի շե միկ կաթ վա ծի դեպ-
քեր և կիս վեց ու սա նող նե րի հետ իր փոր ձով։

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ռա դիո-
լոգ, բժիշկ Լո ւի զա Պո ղոս յանն անդ րա դար ձավ գլխու ղե ղի ի շե-
միկ կաթ վա ծի և նեյ րոա նա տո միա յի ռա դիո լո գիա կան վեր ջին 
բա ցա հայ տում ե րին։

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ե լույ թով հան դես ե կավ նաև 
« Դեն դի» նյար դա վի րա բու ժա կան ա կում բի նա խա գահ, հնդիկ 
Սա նո բար Շա րի ֆը՝ անդ րա դառ նա լով վեր ջին ու սում ա կան 
տար վա ըն թաց քում ա կում բի կող մից կազ մա կերպ ված տար-
բեր սե մի նար նե րին, հե տա զո տութ յուն նե րին և  ար ձա նագր ված մի-
ջազ գա յին հա ջո ղութ յուն նե րին։

Հայ տա րար վեց, որ ա կում բի ան դամ ե րի շրջա նում կա-
յա ցած ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում 2022-23 ու սում ա-
կան տա րում « Դեն դի» նյար դա վիա բու ժա կան ա կում բի 
նա խա գահ է ընտր վել բժշկա կան բու հի հնդիկ ու սա նող 
Բուր հան Կան տա վա լան։ Մի ջո ցառ ման մաս նա կից ու սա-
նող նե րին, ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին 
ներ կա յաց վեց նաև ու սու ցո ղա կան հո լո վակ, ո րին հա ջոր-
դեց վիկ տո րի նա-մրցույ թը։

Հան դիպ ման բա նա խոս նե րը և վիկ տո րի նա-մրցույ թի 
հաղ թող նե րը ստա ցան գնա հատ ման և գե րա զան ցութ-
յան հա վաս տագ րեր։ Սե մի նա րը եզ րա փակ վեց « Դեն դի» 
նյար դա վի րա բու ժա կան ա կում բի նո րըն տիր նա խա գահ 
Բուր հան Կան տա վա լա յի շնոր հա կա լա կան խոս քով, որ-
տեղ նա, մաս նա վո րա պես, ընդգ ծեց որ պես հե տա զո տող 
հար ցեր տա լու կա րո ղութ յու նը չկորց նե լու կար ևո րութ յու-
նը և կիս վեց 2022-23 ու սում ա կան տար վա օ րա կար գով։

« ՆԵՅ ՐՈԱ ՆԱ ՏՈ ՄԻԱ ՅԻ ՆԵ ՐԱ ԾՈւԹ ՅՈւՆ» 

ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈւ ՄԸ՝ « ԴԵՆ ԴԻ» Ա ԿՈւՄ ԲՈւՄ

Գիտություն



Բիո պահ պան ման և բիո բան կա վոր-
ման Եվ րո պա յի, Մեր ձա վոր Ար ևել քի և 
Աֆ րի կա յի միութ յան (ESBB- European, 
Middle Eastern & African Society for Bio-
preservation and Biobanking) նա խա գահ, 
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, բժշկա կան գե նե-
տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լու պրո ֆե սոր, 
ԵՄ ARICE ծրագ րի փոր ձա գետ Կա րի-
նե Սարգս յա նը և Ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի ջազ գա-
յին գոր ծա կա լութ յան լա բո րա տոր ծա-
ռա յութ յան և  բիո բան կի խմբի ղե կա-
վար, ԵՄ ARICE ծրագ րի փոր ձա գետ 
Զի սիս Կոզ լա կի դի սը ե լույթ ու նե ցան 
Քա թա րում կա յա ցած Հա մաշ խար հա յին 
ա ռող ջա պա հա կան նո րա րա րութ յուն նե-
րի գա գաթ նա ժո ղո վում (World Innova-
tion Summit for Health (WISH) 2022):

Ու շագ րավ է, որ աշ խար հահռ չակ հա-
յազ գի պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ պատ վա վոր 

դոկ տոր, Լոն դո նի կայ սե րա կան քո լե ջի Գ լո բալ ա ռող ջա պա հա կան նո րա րա րութ յուն-
նե րի ինս տի տու տի հա մա ղե կա վար, լորդ Ա րա Դար զին Քա թա րում գոր ծող Հա մաշ-
խար հա յին ա ռող ջա պա հա կան նո րա րա րութ յուն նե րի գա գաթ նա ժո ղո վի գոր ծա դիր 
ղե կա վարն է, իսկ հան րա հայտ բիո տեխ նո լոգ, ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր, «Ավ րո րա» 
մար դա սի րա կան նա խա ձեռ նութ յան հա մա հիմ ա դիր, Moderna ըն կե րութ յան տնօ րեն-
նե րի խորհր դի նա խա գահ Նու բար Ա ֆե յա նը՝ հիմ ա կան բա նա խոս նե րից մե կը։  

Վե րը նշված կար ևո րա գույն ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցառ ման շրջա նա կում կա յա-
ցած պա նե լա յին քննար կու մը նվիր ված էր ճշգրիտ ախ տո րոշ մա նը (precision medicine) 
և բիո բան կե րի կեն սա կան նշա նա կութ յա նը։

« Կա տա րե լով ճշգրիտ ախ տո րոշ ման խոս տու մը․ բիո բան կե րի էա կան դե րը» (“Ful-
filling the Promise of Precision Medicine: The Essential Role of Biobanks”) խո րագ րի ներ քո 
մի ջազ գա յին փոր ձա գետ ներն ու մաս նա գետ նե րը անդ րա դար ձան ցածր և մի ջին ե կա-
մուտ ու նե ցող երկր նե րին։

Զի սիս Կոզ լա կի դի սը  բա ցատ րեց, թե ինչ է ճշգրիտ ախ տո րո շու մը  և  ինչ պես է այն 
օ գուտ տա լիս բնակ չութ յանն ու ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րին: « Բիո բան կե րի 
մի ջո ցով հա վա քագր ված տվյալ նե րի օգ նութ յամբ այն ար ժե քա վոր տե ղե կութ յուն ներ 
է տա լիս և  ա ջակ ցում է ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րին՝ հաս նել անհ րա ժեշտ լու-
ծում ե րի», - շեշ տեց մաս նա գե տը՝ որ պես հա ջող ված օ րի նակ և հիմ ա քար վկա յա կո-
չե լով Հա յաս տա նում ԵՄ ա ջակ ցութ յամբ քաղց կե ղի ո լոր տում ի րա կա նաց վող ARICE 
ծրա գի րը, ո րի արդ յուն քում մեր երկ րում կստեղծ վի եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խան բիո բանկ։

Կա րի նե Սարգս յա նի հա ղորդ մամբ՝ Հա յաս տա նում քաղց կե ղով հի վան դա ցութ յան 
ցու ցա նի շը բարձր է, և կար ևոր է հաշ վի առ նել տվյալ երկ րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը:

« Հետ ևա բար պետք են տե ղա կան ստան դար տի զաց ված են թա կա ռուց վածք ներ, 
ո րոնց շնոր հիվ հնա րա վոր կդառ նան թե՛ ան հա տա կա նաց ված, թե՛ ճշգրիտ ախ տո րո-
շու մը և բու ժու մը», - ընդգ ծեց ESBB նա խա գա հը։

Ե՛վ Զի սիս Կոզ լա կի դի սը, և՛ Կա րի նե Սարգս յանն այս հա մա տեքս տում միա կար-
ծիք էին, որ ARICE ծրա գի րը (« Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի են թա կա ռուց ված քի 
ստեղ ծու մը Հա յաս տա նի հա մար») հա ջող ված մո դել է, ո րից կա րե լի է շատ բան սո վո-
րել։  

Ն շենք, որ Հա մաշ խար հա յին ա ռող ջա պա հա կան նո րա րա րութ յուն նե րի գա գաթ նա-
ժո ղո վի՝ ճշգրիտ ախ տո րոշ մա նը և բիո բան կե րի կեն սա կան նշա նա կութ յա նը վե րա բե-
րող պա նե լա յին քննարկ ման բա նա խոս նե րի շար քում էին նաև Քա թա րի բիո բան կի 
տնօ րեն Նահ լա Մա հեր Ա ֆի ֆին, Ո ւել սի քաղց կե ղի բիո բան կի գոր ծառ նութ յուն նե րի 
տնօ րեն Է լի սոն Պեր րի- Ջոն սը։

ARICE ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ ԳՆԱ ՀԱՏ ՎԵԼ Է 
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ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում՝ «Հ րա վիր յալ հե տա զո տող ներ» 
ծրագ րի շրջա նա կում, կա յա ցան Ֆ րան սիա յի Նան տի հա մալ սա րա նի 
պատ վա վոր պրո ֆե սոր, կեն սա տեխ նո լոգ, ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման-
յան ան դամ Վե հա րի Սա քան յա նի դա սա խո սութ յուն նե րը՝ «Ագ րե սիվ 
քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի մի տում ե րը» և «Սք րի նին գի նոր մե թոդ ներ 
կեն սա տեխ նո լո գիա յի ո լոր տում» թե մա նե րով:

Ող ջու նե լով հյու րին՝ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր Կոնս տան տին 
Են կո յա նը հայտ նեց, որ հա յազ գի մաս նա գետն իր դա սա խո սութ յուն-
նե րում կբա ցա հայ տի ախ տո րոշ ման և բուժ ման նոր մո տե ցում ե րը, 
ո րոնք հիմ ված են ժա մա նա կա կից մո լե կուլ յար կեն սա տեխ նո լո գիա-
նե րի վրա։

«Պ րո ֆե սո րը կանդ րա դառ նա նաև ագ րե սիվ քաղց կե ղի դեմ պայ քա-
րի հե ռան կար նե րին, նոր մո տե ցում ե րին։ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
«ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նը, գի տա կան մի ջա վայ րի կերտ ման հար թակ 
հան դի սա նա լով, ստեղ ծում է մթնո լորտ, որ տեղ գիտ նա կան նե րը կկա րո ղա նան 
կիս վել ի րենց աշ խա տանք նե րով ու մտքե րով», - ընդգ ծեց պրո ռեկ տո րը։

Խո սե լով ագ րե սիվ քաղց կե ղի մա սին՝ Վե հա րի Սա քան յա նը նշեց, որ քաղց-
կեղն այ սօր ա մե նա լուրջ հի վան դութ յուն նե րից է, ո րը պա հան ջում է այն կան խե լու 
հստակ մո տե ցում եր։ « Քաղց կե ղը հա մա լիր հի վան դութ յուն է, չու նի մեկ պատ-
ճառ»,- շեշ տեց նա։ Մաս նա գե տը ներ կա յաց րեց քաղց կե ղին բնո րոշ ախ տան շան-
նե րը, ման րա մաս նեց թի րա խա յին թե րա պիա յի մո տե ցում ե րը։

Անդ րա դառ նա լով կեն սա տեխ նո լո գիա յի ո լոր տում սքրի նին գի նոր մե թոդ նե-
րին՝ ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի հյու րը 
տե ղե կաց րեց, որ դրանց օգ նութ յամբ հնա րա վոր է հե տա զո տել մի լիո նա վոր մո-
լե կուլ ներ միա ժա մա նակ, ինչն, իր հեր թին, լայն հնա րա վո րութ յուն ներ կստեղ ծի 
ա վե լի ա րագ ու ճշգրիտ ախ տո րոշ ման հա մար։

Հան դի պում ե րի ա վար տին Ֆ րան սիա յից ժա մա նած հա յազ գի մաս նա գե տը 
պա տաս խա նեց սո վո րող նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին։ Ն շենք, որ «Հ րա վիր յալ 
հե տա զո տող ներ» ծրա գիրն ի րա կա նաց նում է « Ձեռ նար կութ յուն նե րի ին կու բա-
տոր» հիմ ադ րա մը՝ PMI Science-ի ա ջակ ցութ յամբ։

Ծ րագ րի նպա տակն է ար տերկ րի հա մալ սա րան նե րի, գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տուտ նե րի և  ըն կե րութ յուն նե րի հե տա զո տող նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յամբ խթա նել հա մա տեղ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յու-
նը և մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

ՆԱՆ ՏԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՊԱՏ ՎԱ ՎՈՐ 

ՊՐՈ ՖԵ ՍՈ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈւԹ ՅՈւՆ ՆԵ ՐԸ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու ղե ղի հիմ ա րար հե-
տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
կենտ րո նը հյու րըն կա լել էր հա մա նուն ծրագ րի մի-
ջազ գա յին խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ ե րին՝ 
«Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան կան խար գե լում-2020» 
կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ «Alzheimer’s & Demen-
tia» գի տա կան ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիր Զա վեն 
Խա չա տուր յա նին, ZENEREI հե տա զո տա կան կենտ րո-
նի տնօ րեն, նյար դա բա նութ յան և դե ղա բա նութ յան լա-
բո րա տո րիա յի ղե կա վար, նեյ րո գի տութ յան պրո ֆե սոր 
Ա լան Կա լո ւե ֆին, Լո զա նի հա մալ սա րա նի բջջա յին և 
մո լե կուլ յար նեյ րո թե րա պիա յի լա բո րա տո րիա յի ղե-
կա վար Նի կոլ Դեգ լո նին, մո լե կու լա յին և բջ ջա յին կեն-
սա բա նութ յան մի ջազ գա յին ինս տի տու տի գի տութ յան 
գծով փոխտ նօ րեն, լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, մո լե-
կու լա յին և բջ ջա յին նեյ րո կեն սա բա նութ յան փոր ձա գետ 
Ջա սեկ Ջա վորս կուն:

Ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի այ ցի նպա տա կը ԵՊԲՀ 
«ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե-
րի գի տակր թա կան կենտ րո նի հե տա զո տա կան ռազ-
մա վա րութ յան քննար կում էր:

Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ-
րո նի գլխա վոր գի տաշ խա տող Կոնս տան տին Են կո-
յա նի ու ղեկ ցութ յամբ հյու րե րը շրջայց կա տա րե ցին 
կենտ րո նում, հան դի պե ցին բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
հե տա զո տող նե րի հետ՝ կիս վե լով ի րենց հա րուստ փոր-
ձով:

«ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի մի ջազ գա յին խորհր դատ վա-
կան խորհր դի ան դամ ե րին ըն դու նեց նաև ռեկ տոր 
Ար մեն Մու րադ յա նը։

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ բու հի ղե կա վա րը նշեց, որ մեծ 
պա տիվ է նրանց հետ աշ խա տե լը։ « Մեծ հույս ու նեմ, որ 
այս աշ խա տան քի արդ յուն քում մեր ե րի տա սարդ նե րի 
մոտ կարթ նա նա գի տա կան մտքի նե րու ժը։ Հա մալ սա-
րա նը պահ պա նում է իր ինք նա վա րութ յու նը, և միայն 
դրա հաշ վին է, որ մենք կա րո ղա ցանք այս պի սի գի տա-
կան բե կում ա պա հո վել։ Մենք բո լորս շատ դժվար ժա-
մա նակ նե րում ենք ապ րում, և  այդ ա մե նի մեջ պա հել 
ցան կութ յու նը՝ տես նե լու քեզ նից ա վե լի լավ սե րունդ, 
կար ծում եմ, ա մե նա կար ևորն է։ Մեզ հա մար դա թիվ 

մեկ ա ռա քե լութ յունն է։ Չեմ թաքց նում, որ այս աշ խա-
տանք նե րում մենք շատ մեծ սպա սե լիք ներ ու նենք ձեզ-
նից»,- նշեց Ար մեն Մու րադ յա նը։    

Հա յազ գի գիտ նա կան Զա վեն Խա չա տուր յա նը, ո րը 
մոտ 30 ինս տի տուտ է հիմ ադ րել ԱՄՆ-ում, շեշ տեց, 
որ ցան կա նում է Հա յաս տան բե րել հե տա զո տա կան և 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կա րո ղութ յուն նե րը։ 
«2005 թվա կա նին մենք Լաս Վե գա սում զրո յից ստեղ-
ծե ցինք կլի նի կա, որն ա ռա ջինն էր աշ խար հում Ալց հեյ-
մե րի և ն ման այլ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ո լոր-
տում։ Հա յաս տա նի հա մար մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ 
կան՝ միա նա լու ա ռողջ ու ղե ղի ուղ ղութ յամբ ներդր վող 
հա մաշ խար հա յին ջան քե րին՝ Չի նաս տան, Ճա պո նիա, 
Սին գա պուր, Միաց յալ Թա գա վո րութ յուն, Գեր մա նիա, 
Ի տա լիա, Հա րա վա յին Ա մե րի կա, Աֆ րի կա։ Հա յաս տա-
նը ևս պետք է միա նա այս ցան ցին», - ընդգ ծեց նա։    

Հե տա զո տութ յու նը, գիտ նա կա նի խոս քով, բժշկա կան 
կրթութ յան կար ևոր մասն է։

«Անհ րա ժեշտ է ա մուր պար տա վոր վա ծութ յուն՝ հե-
տա զո տութ յուն ներ կա տա րե լու և բժշ կա կան կրթութ-
յան ո րա կը բարձ րաց նե լու հա մար», - հա վե լեց Զա վեն 
Խա չա տուր յա նը։ 

Ռեկ տո րի հա մոզ մամբ՝ գի տութ յան ո լոր տում կա-
տար վող ծախ սե րը միան շա նակ պետք է ա վե լաց նել, և 
կր թութ յու նը պետք է ա ռա ջըն թաց ու նե նա գի տութ յան 
մի ջո ցով։

« Կար ծում եմ՝ ե թե կա թիմ, ո րի ան դամ ե րը մտա-
ծում են միան ման, վստա հում են միմ յանց և  ու նեն նույն 
նպա տա կը, ա պա մենք ան պայ ման կգտնենք հնա րա-
վո րութ յուն ներ։ Ե թե գի տութ յու նը չու նի կի րա ռա կան 
հատ ված, այն դժվար է ըն կալ վում ե րի տա սարդ նե րի 
կող մից։ Եվ՝ երկ րորդ, ե թե գիտ նա կանն ա պա հով ված 
և պաշտ պան ված չէ, նա ա զատ չէ, և դա ևս դժ վար է 
ըն կալ վում։ Մենք փոր ձե ցինք կարծ րա տի պեր կոտ-
րել, ա պա ցու ցե ցինք, որ միա սին կա րող ենք ի րա գոր-
ծել ա մե նաան հա վա նա կան նա խա գի ծը։ «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
կենտ րո նը մեզ հա մար գի տութ յան մեջ բե կում էր, բայց 
հա մալ սա րա նը չի կա րող միայն մեկ ուղ ղութ յուն ու նե-
նալ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ սա մեր գլխա վոր ուղ ղութ յունն 
է։  Մենք ու զում ենք խա ղա ղութ յուն, սա վե րա բե րում է 
ամ բողջ աշ խար հին։ Բո լոր ժա մա նակ նե րում պա տե-
րազմ երն են զար գաց րել բժշկութ յու նը, բա ցի 21-րդ 
դա րից, ո րով հետև հի մա շատ մեծ հնա րա վո րութ յուն-
ներ կան ա ռանց ա վե լորդ մարդ կա յին զո հե րի զար-
գաց նել գի տութ յու նը և բժշ կութ յու նը», -փաս տեց Ար մեն 
Մու րադ յա նը։

Նեյ րո գի տութ յան պրո ֆե սոր Ա լան Կա լո ւե ֆի խոս-
քով՝ պատ մա կա նո րեն Հա յաս տա նը մշտա պես ե ղել է 
նեյ րո գի տութ յան ա ռա ջա տար նե րից մե կը։

«Մ յուս կող մից՝ ու ղեղն այ սօր կեն սաբժշ կութ յան 
գլխա վոր թի րախն է։ Ու ղեղն ա մե նա բարդ օր գանն է։ 
Եվ բժշկա կան հա մալ սա րա նը ե զա կի հնա րա վո րութ-
յուն ու նի լի նել ազ գա յին ա ռաջ նորդ կեն սաբժշ կութ յան 
այս կար ևո րա գույն ո լոր տում», - ընդգ ծեց նա։  

ԵՊԲՀ ՀՅՈւ ՐԵՐՆ ԷԻՆ «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
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ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐՈւՄ
ԵՊԲՀ ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ Ար-

շա լույս  Ղա զար յա նը ներգ րավ վել է նար դես (բոխ) բու-
սա տե սա կի պո պուլ յա ցիա նե րը հայտ նա բե րե լու և 
 նույ նա կա նաց նե լու նպա տա կով ամ բիո նում ՀՀ գի տութ-
յան կո մի տեի դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի հա մա ձայն կա-
տար վող գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի շրջա նա-
կում ՀՀ ԳԱԱ Ա.  Թախ տաջ յա նի ան վան բու սա բա նութ յան 
ինս տի տու տի գի տար շա վա յին խմբում:

 Գի տար շա վի շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել հայտ նա բե րել 
բույ սի աճ ման վայ րե րը` Ա րա գա ծոտ նի մարզ, Բ յու րա կան:

 Բու սա բան նե րի ջան քե րի շնոր հիվ ( Հա յաս տա նի ֆլո րա-
յի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նութ յան բաժ նի 
վա րիչ՝ Ա նուշ  Ներ սիս յան, ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող-
ներ՝ Ա լեք սանդր  Ռու դով,  Սո նա  Գալստ յան) հայտ նա բեր-
ված բու սա տե սա կը նույ նա կա նաց վեց որ պես նար դես 
կոշ տա վուն (Ferula rigidula DC):

Ն շենք, որ նար դե սը (Ferula L.) նե խու րազ գի նե րի ըն-
տա նի քի բազ մամ յա խո տա բույ սե րի ցեղ է:  Հայտ նի է մոտ 
130, իսկ մեր հան րա պե տութ յու նում՝ 4 տե սակ՝ նար դես 
պարս կա կան (F. persica), նար դես  Սո վի չի (F. szowitsiana), 
նար դես կոշ տա վուն (F. rigidula) և  նար դես ար ևել յան (F. 
orientalis):

 Տա րած ված է Ա րա գա ծոտ նի,  Կո տայ քի,  Տա վու շի, 
 Վա յոց ձո րի, Ս յու նի քի մար զե րում, Եր ևա նի շրջա կայ քում: 
Ա ճում է չոր, քար քա րոտ լան ջե րին:   Ծաղ կում է վաղ գար-
նա նը:    Մի ջազ գա յին գի տա կան աղբ յուր նե րի տվյալ նե-
րով՝ ար մա տի հա նու կը կի րառ վում է որ պես հա կա բոր-
բո քա յին, կծկան քա լույծ և  ցա վազր կող, իսկ տերև նե րի 
և  խո տի հե ղուկ հա նու կը՝ որ պես հա կա հել մին թա յին և 

 խոր խա բեր մի ջոց:   Բույ սի պատ րաս տուկ նե րը խթա նում 
են մար սո ղութ յու նը և  ցու ցա բե րում գա զա հան ազ դե ցութ-
յուն:  Ու սում ա սիր վում  է նաև  բույ սի հա կա դիա բե տիկ 
ազ դե ցութ յու նը:  Բույ սը  պա րու նա կում է ե թե րա յուղ և 
 խե ժա յին նյու թեր:  Հա սու նա ցած պտուղ նե րը օգ տա գոր-
ծում են որ պես հա մե մունք:

 Հա յաս տա նի ֆլո րա յի այս բու սա տե սա կը նա խագ ծի 
շրջա նա կում հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում որ պես 
դե ղա մի ջոց և սնն դի կեն սակ տիվ հա վե լում:

 Բույ սը ներ կա յաց վել է հեր բա րի զաց ման ՀՀ ԳԱԱ Ա. 
 Թախ տաջ յա նի ան վան բու սա բա նութ յան ինս տի տու տում:

ԵՊԲՀ ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ Ար-
շա լույս  Ղա զար յա նը հե տա զո տում է բույ սի վեր գետն յա և 
ս տոր գետն յա հատ ված նե րից ան ջատ ված լու ծամզ վածք-
նե րի բա ղադ րութ յու նը և  ե թե րա յու ղի բա ղադ րութ յու նը:

ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ յուն նե րի (ռևմա տո լո գիա) ամ բիո նի ա սիս տենտ 
Մագ դա Օ սիպ յա նը մաս նակ ցել է Եվ րո պա կան գայ լախ տի ա սո ցիա ցիա յի 
(13th European Lupus Meeting 2022) կող մից կազ մա կերպ ված հա մա ժո ղո վին:

Ս տոկ հոլ մում հոկ տեմ բե րի 5-8-ն  անց կաց ված մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում 
էին 22 երկ րի 830 պատ վի րակ ներ:

Հա մալ սա րա նա կա նը ունկն դիր նե րին է ներ կա յաց րել ամ բիո նի կող մից 
ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան տվյալ նե րը:

Հա մա ժո ղո վին տար բեր երկր նե րի մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց րել էին հի-
վան դութ յան նոր մո տե ցում երն ու հե ռան կար նե րը:

Ներ քին հի վան դութ յուն նե րի (ռևմա տո լո գիա) ամ բիո նը կար ևո րում է նման 
գի տակ լի նի կա կան մաս նա գի տա կան հա վաք նե րին մաս նակ ցութ յու նը` փոր-
ձի փո խա նակ ման, նոր կա պե րի ստեղծ ման, հա մա գոր ծակ ցութ յան տե սա-
կե տից:

Ն շենք, որ հա մա կար գա յին կար միր գայ լախ տը (ՀԿԳ) քրո նիկ աու տոի մուն 
հի վան դութ յուն է, ո րի ժա մա նակ ախ տա հար վում են օր գա նիզ մի տար բեր 
օր գան ներ, մաս նա վո րա պես` մաշ կը, հո դե րը, ար յան հա մա կար գը և  ե րի-
կամ ե րը:

« Հա մա կար գա յին կար միր գայ լախտ» ան վա նու մը ծա գել է 20-րդ դա րի 
սկզբին:

« Գայ լախտ» ան վա նու մը ծա գում է լա տի նե րեն «գայլ» (lupus) բա ռից. հի-
վան դութ յունն այս պես է կոչ վել դեմ քի վրա բնո րոշ թի թեռ նի կան ման ցա նի 
պատ ճա ռով, ո րը բժիշկ նե րին հի շեց նում էր գայ լի դեմ քին առ կա սպի տակ 
նշա նը: « Կար միրն» ար տա հայ տում է ցա նի կարմ րութ յու նը:

ԳԱՅ ԼԱԽ ՏԻ ԲՈւԺ ՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈ ՏԵ ՑՈւՄ ՆԵՐՆ
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը հյուս վա ծա բա նութ-
յան ամ բիո նի հետ կազ մա կեր պել էր «Հ յուս վա ծա բա նութ յու նը 
ե րի տա սարդ նե րի աչ քե րով» խո րագ րով հա մալ սա րա նա կան 
ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղով, ո րի ըն թաց քում բժշկա կան մայր 
բու հի 10 ու սա նող պրե զեն տա ցիա ներ ներ կա յաց րեց: 

Նախ քան մի ջո ցառ ման մեկ նար կը՝ ու սա նող նե րին ող ջու նեց 
և հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
Կոս տան տին Են կո յա նը:

«Ու րախ եմ, որ այ սօր կա րո ղա նում ենք ա կա դե միա կան 
կրթա կան մի ջա վայ րից մի փոքր շե ղում ա նել ա կա դե միա-
կան գի տա կան մի ջա վայր: Այն, ին չը մենք դա սա վան դում 
ենք ա ռա ջին կուր սից մինչև ա վար տա կան, հետ դիպ լո մա յին 
կրթութ յուն, այն, ին չը դուք ու սա նում եք ա ռա ջին դա սա րա նից 

մինչև ա վագ դպրոց՝ ի վեր ջո հե տա զո տա կան և գի տա կան 
աշ խա տան քի արդ յունք է, ին չը ստա ցել են գի տա կան փոր-
ձի, գի տա կան հի պո թե զի արդ յուն քում: Այ սօր դուք ինք ներդ 
կհա մոզ վեք դրա ճշմար տա ցիութ յան մեջ: Ող ջու նե լի է, որ 
մենք կա րո ղա նում ենք գոր ծուն պա հել գի տա կան մթնո լոր-
տը բժշկա կան բու հում»,-նշեց Կ. Են կո յա նը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան Կա րի նե Բա-
րո յա նը շեշ տեց, որ ոգ ևո րիչ է նման մի ջո ցա ռում ե րի անց-
կա ցու մը:

« Լավ է, որ շա րու նակ վում են գի տա կան նման մի ջո ցա-
ռում եր ի րա կա նաց վել: Կար ծում եմ, որ մենք կհան դի պենք 
նաև այլ ամ բիոն նե րում ձեր կա տա րած աշ խա տանք նե րին, 
և, ին չու չէ, ձե զա նից շա տե րը հե տա գա յում կդառ նան գիտ-

նա կան ներ»,-մաս նա կից նե րին վստա հութ յուն մաղ թե-
լով՝ ա սաց դե կա նը:

« Կար ևոր է, որ եր կար դա դա րից՝ պա տե րազ մից, կո-
րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կից հե տո կա րո ղա ցանք 
վերսկ սել մեր զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոնք 
ոչ միայն մշա կու թա յին էին, այլև՝ գի տա կան, կրթա կան: 
Ու սա նո ղա կան  մի ջո ցա ռում ե րը նպաս տում են, որ պես-
զի ու սա նող ներն ի րենց մաս նա գի տութ յու նը, այն ա ռար-
կա նե րը, ո րոնք սո վո րում են ոչ միայն դա սագր քից, այլև 
տար բեր աղբ յուր նե րից՝ ո րո շա կի գի տե լիք նե րով զին-
վեն և  այն փո խան ցեն միմ յանց:  Ա վան դույ թը, ո րը տա-
րի ներ ա ռաջ կար, կա մաց-կա մաց վե րա կանգ նում ենք: 
Բո լո րիս բա րի ըն թացք»,-նշեց ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի նա խա գահ Տիգ րան Ա լեք սան յա նը:

Մի ջո ցառ ման ա վար տից հե տո ժյու րիի ան դամ ե րը 
ընտ րե ցին լա վա գույն 3 զե կու ցում ե րը, ո րոնք հաղ թող ճա նաչ վե ցին:

Ժ յու րիի կազ մում էին ԵՊԲՀ հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե-
սոր Կար մեն Սա հակ յա նը, հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, բու հի գի-
տա կան քար տու ղար Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
փոխ դե կան, ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ Վար դու հի Պո ղոս յա նը, ու սա-
նո ղա կան խորհր դա րա նի ու սում ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ կուր սի ու սա նող Նա րեկ Շա լուն ցը:

«Հ ՅՈւՍ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆՈւԹ ՅՈւ ՆԸ՝
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ կուր սի ու սա նող 
Լի լիթ Մաթ ևոս յա նը վեր ջերս մեկ նել էր Գեր մա նիա՝ բժշկա-
կան պրակ տի կա անց նե լու:

ԵՊԲՀ ու սա նո ղը Կա րի տա սի Սանտ Լու կաս հի վան դա նո-
ցում վեց շա բաթ յա պրակ տի կա յի ըն թաց քում ոչ միայն կա-
տա րե լա գոր ծել է մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, այլև լավ 
տպա վո րութ յուն նե րով և հու շե րով վե րա դար ձել հայ րե նիք:

Գեր մա նիա յում Լի լի թը ծա նո թա ցել է թե րապևտ, սրտա-
բան, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Կառլ-Ֆ րիդ-
րիխ Զայդ լի հետ, ով՝ հե տաքրքր ված լի նե լով Հա յաս տա նով 
և հա յե րով, ա նա տո միա կան մո դել ներ է նվի րել բժշկա կան 
բու հին:

«Բ ժիշկ Զայդ լը Սանտ Լու կաս հի վան դա նո ցի օր դի նա տոր-
նե րին և պ րակ տի կանտ նե րին իր տա նը սեն յակ ներ էր հատ կաց նում. 
այդ պես ե ղավ մեր ծա նո թութ յու նը: Նա թե րապևտ է, սրտա բան (In-
nere Medizin und Kardiologie) շատ հե տաքրքր ված էր Հա յաս տա-
նով, հա յե րով: Բժշ կութ յա նը կից նաև զբաղ վում է Գեր մա նիա մեկ-
նող բժիշկ նե րի լեզ վի քննութ յան անց կաց մամբ (Fachsprachprüfung 
Medizin, Bayern, Deutschland) և Հա յաս տա նի, հայ բժիշկ նե րի մա սին, 
մեր մայր բու հի մա սին լսել էր այդ բժիշկ նե րից: Շատ լավ տպա վո-
րութ յուն ու ներ հա յե րի մա սին: Ն րա գնա հատ մամբ` Հա յաս տա նից 
Գեր մա նիա մեկ նած բո լոր բժիշկ նե րը շատ խոս տում ա լից և լավ 
կրթութ յուն ստա ցած մաս նա գետ ներ էին»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը:

ԵՊԲՀ ու սա նո ղի խոս քով՝ Գեր մա նիա յի բժշկութ յան հա մա կար գը 
ոս կե ստան դարտ է հա մար վում զար գա ցող երկր նե րի հա մար, նրա 
հա մար ևս պ րակ տի կան շատ տպա վո րիչ է ան ցել.

«Տ պա վոր վել եմ հա մա կար գի ճշգրիտ, ան խա փան աշ խա տան քից, 
ա մե նա փոքր և մանր դե տա լը այն պես էր մտած ված, որ բժիշկ նե րը, 
բուժ քույ րե րը, սա նի տար նե րը աշ խա տում էին ճշգրիտ, ա րագ և կա նո-
նա կարգ ված, ո րի արդ յուն քում շատ բարձր ո րա կի բժշկա կան սպա-
սար կում էին կա րո ղա նում ա պա հո վել, պա ցիեն տը միշտ ի րեն զգում 
էր ու շադ րութ յան և հո գա տա րութ յան, ա պա հո վութ յան մեջ»:

Հե րա ցիա կա նը դեռ երկ րորդ կուր սից է ցան կա ցել Գեր մա նիա յում 
պրակ տի կա անց նել և  ի վեր ջո կա րո ղա ցել է նպա տակն ի րա կա նութ-
յուն դարձ նել:

Լի լի թը թեև ա վար տա կան կուր սում է, սա կայն հստակ մաս նա գի-
տա կան կողմ ո րո շում չու նի:

«Ինձ շատ է հե տաքրք րում ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լո գի մաս-
նա գի տութ յու նը, հե տաքր քիր ո լորտ եմ հա մա րում նաև սրտա բա նութ յու-
նը, ին վա զիվ վի րա բու ժութ յու նը, պե տա կան քննութ յուն նե րից հե տո վերջ-
նա կան ո րո շում կկա յաց նեմ»,-ընդգ ծում է ա պա գա բժիշ կը:

Գեր մա նա ցի սրտա բա նի կող մից նվի րա բեր ված ա նա տո միա կան մո-
դել նե րը 6-րդ կուր սի ու սա նո ղը փո խան ցել է ա վագ գոր ծըն կե րո ջը` նոր-
մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան Կա րի նե Բա րո յա նին՝ հույս 
ու նե նա լով, որ դրանք կնպաս տեն 
ա ռար կա յի ա ռա վել լավ սերտ մա-
նը, ու սա նող նե րի շրջա նում ա նա-
տո միա յի նկատ մամբ հե տաքրք-
րութ յան ա վե լաց մա նը: 
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« Կապ սու լա» ծրագ րի մեկ նար կի առ թիվ ԵՊԲՀ ռեկ տո րա-
տի նիս տում փո խըմբռն ման հու շա գիր ստո րագր վեց «Եր ևա նի 
Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րան» հիմ ադ րա մի և «Ալ ֆա- Ֆարմ» դե ղատ նե րի ցան ցի միջև:

Կար ևո րե լով Հա յաս տա նում ո րակ յալ դե ղա գի տա կան կադ-
րե րի պատ րաս տու մը, դե ղա գի տա կան դպրո ցի ա վան դույթ նե-
րի շա րու նա կա կա նութ յու նը, դե ղա գի տա կան մաս նա գետ նե րի 
ո րակ յալ կրթութ յու նը, մի ջազ գա յին դաշ տում ո րակ յալ և մր ցու-
նակ կրթութ յան տրա մադ րու մը՝ դե ղա գի տութ յան ու սուց ման և  
ա պա գա դե ղա գետ մաս նա գետ նե րի կրթման նա խա ձեռ նութ յան 
շրջա նա կում կող մե րը կհա մա գոր ծակ ցեն՝ անվ ճար հնա րա վո-
րութ յուն ըն ձե ռե լով ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա-
նող նե րին՝ մաս նակ ցե լու « Կապ սու լա» դե ղա գի տա կան դպրո ցի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րին:

«Շր ջա նա վարտ նե րի հմտութ յուն նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա-
մար ար տադ րա կան բա զա ներ են ստեղծ վում: Բժշ կա կան մայր 
բու հը դե ղա գի տա կան ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յան հետ այ-
սօր նման ծրա գիր է կյան քի կո չում` ի նպաստ կրթութ յան զար-
գաց ման»,-ող ջու նե լով նա խա ձեռ նութ յու նը՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն Մու րադ յա նը։

Հու շա գի րը ստո րագ րե ցին բժշկա կան բու հի կա րիե րա յի կենտ-
րո նի ղե կա վար Խա չա տուր Մար գար յա նը և «Ալ ֆա- Ֆարմ» ՓԲԸ 
տնօ րեն Մի քա յել Մա ցակ յա նը:

« Մեր ըն կե րութ յան հա մար միշտ ա ռաջ նա հերթ է ե ղել մաս նա-
վոր սեկ տոր- կրթա կան հա մա կարգ կա պի ա պա հո վու մը: Հու-
շագ րի ստո րագ րու մը ևս մեկ քայլ է բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց ման»,- ա սաց Մի քա յել Մա-
ցակ յա նը:

Ս տո րագր ված փո խըմբռն ման հու շագ րով պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն ձեռք բեր վեց « Կապ սու լա» դե ղա գի տա կան դպրո ցի 
հա վել յալ ու սում ա կան ծրագ րի հա մա տեղ մշակ ման, ի րա գործ-

ման և  ո րա կի վե րահս կո ղութ յան ուղ ղութ յուն նե րով:
«« Կապ սու լա» ծրա գի րը մեր ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-

րից է, և վս տահ եմ, որ հա մա տեղ հա մա գոր ծակ ցութ-
յունն արդ յունք ներ կտա»,-հա մա կար ծիք լի նե լով գոր-
ծըն կե րոջ հետ՝ ընդգ ծեց Խա չա տուր Մար գար յա նը:

Քն նար կում « Կապ սու լա» ծրագ րի շրջա նա կում
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում՝ « Կապ սու լա» դե ղա գի-

տա կան ծրագ րի շրջա նա կում, կա յա ցավ քննար կում 
դե ղար տադ րութ յան հա յաս տան յան շու կա յի ա ռա ջա-
տար ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։

Անդ րա դառ նա լով ծրագ րին՝ կա րիե րա յի կենտ րո նի 
ղե կա վար Խա չա տուր Մար գար յա նը շեշ տեց, որ նա խա-
ձեռ նութ յան նպա տակն է զարկ տալ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում դե ղա գի տա կան կրթութ յան զար գաց մա նը՝ 
պատ րաս տե լով շու կա յին հա մա պա տաս խան մաս նա-
գետ ներ։ Ծ րագ րի մաս նա կից նե րը, նրա խոս քով, ա ռա-
վե լութ յուն ներ կստա նան գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 

ձեռք բեր ման դի տա կե տից։
Դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ Մար թա Սի մոն յա նը նշեց, որ 

« Կապ սու լան» ա պա գա դե ղա գետ նե րի հա մար կու նե նա նույն նշա նա կութ յու նը, ինչ 
արդ յու նա վե տութ յամբ ա ռանձ նա ցած « Լան ցետ» ծրա գի րը՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի ու սա նող նե րի հա մար։ «Սկ սե լու ենք 4-րդ կուր սի ու սա նող նե րից, ո րոնք մի 
քա նի ամ սից լի նե լու են պատ րաս տի մաս նա գետ ներ։ Կար ևոր է, որ պես զի ու սա նող նե րը 
լի նեն աշ խա տանք նե րի ան մի ջա կան մաս նա կի ցը», - ա վե լաց րեց նա։

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵԼ Է 
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցավ Շ րի  Լան կա յից ժա-
մա նած ա ռա ջին կուր սե ցի նե րի հան դի պու մը մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր-
վանդ  Սա հակ յա նի, օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա-
տի ղե կա վար  Գա յա նե Ա վե տիս յա նի, փոխ դե կան  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նի և  օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ տար վող 
աշ խա տան քա յին բաժ նի ղե կա վար  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հիի 
հետ։

Ող ջու նե լով ու սա նող նե րի մուտ քը ԵՊԲՀ մեծ ըն տա նիք՝ դե-
կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը նշեց․ «Որ պես աշ խար հի ա մե նա-
պա տաս խա նա տու մաս նա գի տութ յան կրող ներ՝ դուք պետք 
է ա նընդ հատ սո վո րեք մինչև ձեր վեր ջին աշ խա տան քա յին 
օ րը։ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մեծ ըն տա նիք է նաև օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար։ Այս տեղ կրթութ յուն են 
ստա նում 33 երկ րից ժա մա նած ա պա գա բժիշկ ներ»։

 Կար ևո րե լով դա սե րից չբա ցա կա յե լու և  չու շա նա լու անհ րա-
ժեշ տութ յու նը՝ նա ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին հայտ նեց բու հի 
անձ նա կազ մի՝ ան վե րա պահ ա ջակ ցե լու պատ րաս տա կա-
մութ յու նը ցան կա ցած խնդրի դեպ քում։  Գա յա նե Ա վե տիս յանն 
անդ րա դար ձավ նաև շրի լան կա ցի ու սա նող նե րի հա մար նա-
խա տես ված մշա կու թա յին ծրագ րե րին՝ վեր հի շե լով նա խորդ 
տա րի նե րին անց կաց ված մի ջո ցա ռում ե րը։

 Փոխ դե կան  Խա չա տուր  Մար գար յանն ընդգ ծեց հան րա կա-
ցա րա նում և  մեր երկ րում կար գու կա նո նի պահ պան ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը։ « Դուք շրի լան կա ցի նե րի ար դեն եր րորդ 
սե րունդն եք, ո րը միա նում է հա մալ սա րա նա կան մեր մեծ, 
ա վե լի քան 100-ամ յա ըն տա նի քին, որն իր տա նի քի ներ քո է 
հա մախմ բում 33 եր կիր, 10 ազ գութ յուն և 6 կրոն։ Շ նոր հա կա-
լութ յուն այս ըն տա նիքն ընտ րե լու հա մար», - շեշ տեց փոխ դե-
կա նը։

Ն շենք, որ բժշկա կան բու հի շար քերն այս տա րի հա մալ րեց 
71 շրի լան կա ցի ու սա նող։ Ընդ հա նուր առ մամբ՝ հա մալ սա րա-
նում բժշկա կան կրթութ յուն է ստա նում Շ րի  Լան կա յից ժա մա-
նած շուրջ 170 ու սա նող։

Շ ՐԻ ԼԱՆ ԿԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԵՐ ՐՈՐԴ ՍԵ ՐՈւՆ ԴԸ 
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ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
անց կաց վեց «Բժշ կա կան գե նե տի կա յի գի տա կան աս պեկտ նե րը» 
թե մա յով ա ռա ջին մեծ գի տա ժո ղո վը։

 Գե նե տի կա յի ո լոր տի մի ջո ցա ռում ե րից մե կի բաց ման խոս-
քը վստահ ված էր բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, 
բժշկա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան-
ման կենտ րո նի տնօ րեն, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր  Թա մա րա  Սարգս յա նին, ո րի զե կույ ցը կրում էր 
« Գե նե տիկ ծա ռա յութ յուն նե րի զար գա ցու մը  Հա յաս տա նում» խո-
րա գի րը։ 

« Մենք այ սօր հնա րա վո րութ յուն ու նենք ախ տո րո շե լու ա մե նա-
բարդ և  ե զա կի հի վան դութ յուն նե րը։  Մո լե կու լա յին գե նե տիկ մե-
թոդ նե րի օգ նութ յամբ մենք ո րո շում ենք օն կո լո գիա կան հի վան-
դութ յուն նե րի դեպ քում բուժ ման նկատ մամբ զգա յու նութ յու նը։ 
 Մենք՝  Հա յաս տա նի գե նե տիկ ներս, միշտ պատ րաստ ենք հա-
մա գոր ծակ ցե լու և  փոր ձով փո խա նակ վե լու աշ խար հի բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի՝ մեր գոր ծըն-
կեր նե րի հետ», - ընդգ ծեց  Թա մա րա  Սարգս յա նը։

«Ա կա դե մի կոս Ն.Պ.  Բոչ կո վի ան վան բժշկա կան գե նե տի կա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն»  Դաշ նա յին պե տա կան   
բյու ջե տա յին գի տա կան   հաս տա տութ յան նյու թա փո խա նա կութ-
յան ժա ռան գա կան հի վան դութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, 
սե լեկ տիվ սկրի նին գի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր Ե կա տե րի նա  Զա խա րո վան, ո րը զբաղ-
վում է ծան րա գույն և  ե զա կի հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ մամբ, 
ներ կա յաց րեց «Ն յու թա փո խա նա կութ յան ժա ռան գա կան հի վան-
դութ յուն նե րը՝ կլի նի կա կան օ րի նակ նե րով» զե կույ ցը՝ շեշ տե լով 
այս ո լոր տում բժշկի, լա բո րա տո րիա յի և  պա ցիեն տի ըն տա նի քի 

հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը։ Ն րա խոս քով՝ հի-
վան դութ յան ախ տո րոշ ման և  արդ յու նա վետ բուժ ման տե-
սանկ յու նից հատ կա պես ըն տա նի քի ան դամ ե րից շատ բան 
է կախ ված։

«Ա կա դե մի կոս Ն.Պ.  Բոչ կո վի ան վան բժշկա կան գե նե-
տի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն»  Դաշ նա յին 
պե տա կան   բյու ջե տա յին գի տա կան   հաս տա տութ յան նյու-
թա փո խա նա կութ յան ժա ռան գա կան հի վան դութ յուն նե րի լա-
բո րա տո րիա յի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր  Գա լի նա  Բայ դա կո վան հան դես 
ե կավ « Բիո մար կեր նե րի դե րը լի զո սո մա յին պա հես տա վոր-
ման հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման մեջ» թե մա յով զե-
կույ ցով։

 Նո յեմ բեր ամս վա ըն թաց քում բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ-
բիո նը անց կաց րեց ևս 2 մեծ գի տա ժո ղով՝ « Գե նա յին սեկ վե-

նա վո րու մը պրակ տիկ բժիշկ նե րի հա մար» և «Թ րոմ բո դի նա-
մի կա» թե մա նե րով։  Գի տա ժո ղովն ե րը գե նե տի կա յի ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րին փոր ձով և  գի տե լիք նե րով փո խա նակ վե լու 
լայն հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում։

 ՆՈ ՅԵՄ ԲԵ ՐԸ՝  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈւՄ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ 
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող նե րը մաս նակ ցել են Ին դո նե զիա-
յում կա յա ցած  ե րի տա սարդ գիտ նա կան-
նե րի գի տա հե տա զո տա կան մի ջազ գա յին 
մրցույ թին (International Research Com-
petition for Young Scientists, IRCYS2022), 
որ տեղ ներ կա յաց րել են ի րենց 2 գի տա-
հե տա զո տա կան ծրագ րե րը (“EcoProtein: 
“Single cell protein” production as a way of 
recycling fruit and vegetable wastes” և “The 
Influence of Wi-Fi Rays on Human Cell Cul-
tures: The Difference Between Cancer and 
Non-cancer Cells”)։

Բժշ կա կան բու հը և  Հա յաս տա նը մրցույ-
թում ներ կա յաց րել են ԵՊԲՀ 1-ին կուր սի 
ու սա նող ներ Մ հեր  Սա րաֆ յա նը և  Մա նե 
 Կուր ղին յա նը:

Ա պա գա բժիշկ նե րի մեն թոր ներն էին 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ 
 Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը, որն ա ջակ-
ցել է ի րա կա նաց նել գի տա հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րը՝ սկսած ա վագ դպրո ցից և ԵՊԲՀ 3-րդ  կուր սի ու սա նող Մ հեր 
 Կուր ղին յա նը:

Մր ցույ թին մաս նակ ցել է ա վե լի քան 1000 թիմ՝ 5 մայր ցա մա քի տար բեր երկր նե-
րից։ Այն կազմ ված էր 3 փու լից, և  յու րա քանչ յուր թիմ կա րող էր ա ռա վե լա գույ նը ներ-
կա յաց նել 2 գի տա հե տա զո տա կան նա խա գիծ։ Եզ րա փա կիչ փուլ կա րող էր անց նել 
միայն 50 թիմ։  Հա յաս տա նը այդ 50 թի մի կազ մում էր։ Ընդ ո րում՝ միայն մեր եր կի րը 
ներ կա յաց նող թի մին է հա ջող վել անց նել եզ րա փա կիչ փուլ 2 հե տա զո տա կան նա-
խագ ծե րով։ Եզ րա փա կիչ փու լը կա յա ցել է Ին դո նե զիա յի  Յոգ յա կար տա քա զա քում։

«Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա ջակ ցութ յամբ մաս նակ ցե ցինք 
մրցույ թին առ ցանց տար բե րա կով։  Մեր 2 գի տա հե տա զո տա կան նա խագ ծերն ար-
ժա նա ցել են  Գե րա զան ցութ յան մրցա նա կի (Excellence Award) և ժ յու րի նե րի ընտ-
րութ յամբ մեր նա խագ ծե րը ընդգրկ վել են այն նա խագ ծե րի ցան կում, ո րոնք պետք է 
տպագր վեն Ին դո նե զիա յի գի տա կան խորհր դի ամ սագ րում (Journal of Indonesia Sci-
entific Society, JISS)»,- պատ մում է  Մա նե  Կուր ղին յա նը:

 Մաս նա կից նե րի խոս քով` ըն թաց քը և  արդ յունք նե րը շատ ոգ ևո րիչ էին, և   հե տա-
գա յում ևս ն րանք ծրագ րում են աշ խա տել գի տա հե տա զո տա կան նա խագ ծե րի վրա և 
 բա րե լա վել դրանք։

Այժմ ե րա զան քը փոխ վել է նպա տա կի՝ մաս նակ ցե լու այլ գի տա հե տա զո տա կան 
մրցույթ նե րի և  հա մա ժո ղովն ե րի:

« Հու սով ենք, որ դա մեզ կհա ջող վի։  Քա նի որ գի տութ յան ո լոր տը մեզ շատ է հե-
տաքրք րում, ե րեքս էլ ցան կա նում ենք ա պա գա յում դառ նալ բժիշկ-հե տա զո տող ներ։ 
 Դեռ հստակ չենք ո րո շել, թե ինչ ուղ ղութ յամբ կմաս նա գի տա նանք, սա կայն, կար ծում 
եմ, հա մալ սա րա նում սո վո րե լու տա րի նե րի ըն թաց քում ար դեն պարզ կդառ նա»,- հա-
վե լում է Մ հեր  Սա ֆար յա նը:

Ն շենք, որ նախ կի նում ա պա գա բժիշկ նե րը մաս նակ ցել են տար բեր գի տա հե տա-
զո տա կան մրցույթ նե րի (AESA2021, 2022, ISEF2022, IBO2022, IGP2022 և  այլն), բայց 
որ պես « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ ներ։

Ն րանք այս տա րի հնա րա վո րութ յուն ստա ցան մաս նակ ցել IRCYS2022-ին և 
 ներ կա յաց նել  Հա յաս տա նը՝ որ պես բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող ներ։ 

«EcoProtein: Single Cell protein production as a way of recycling fruit and vegetable 
wastes» նա խա գի ծը ի րա կա նաց վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ման րէա-
բա նա կան կեն սա տեխ նո լո գիա նե րի և  կեն սա վա ռե լի քի նո րա րա րա կան կենտ րո-
նում, իսկ «The Influence of Wi-Fi Rays on Human Cell Cultures: The Difference Between 
Cancer and Non-cancer Cells» -ը՝  մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ յան ինս տի տու տում։

Եր կու կենտ րոն նե րի  աշ խա տա կից նե րին ու սա նող նե րը շնոր հա կալ են ա ջակ ցութ-
յան հա մար։

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈւԹ ՅՈւՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՄՐՑՈւՅ ԹԻ 

Կրթություն



 Հայ բժիշկ-գիտ նա կան նե րը բնա պահ պա նա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի և  հան րա յին ա ռող ջութ յան մի ջազ-
գա յին հե ղի նա կա վոր, բարձր ազ դե ցութ յան գոր ծոն 
ու նե ցող (3,364 -Q1) ամ սագ րում՝ International Journal of 
Environmental Research and Public Health, հրա պա րա-
կել են հոդ ված՝ « Մոր ֆո լո գիա կան փո փո խութ յուն նե րը 
բե րա նի լոր ձա թա ղան թի մեջ վի րու սա յին  Հե պա տիտ 
C-ով հի վանդ նե րի մոտ.  Խա չաձև ու սում ա սի րութ յուն» 
վեր նագ րով։

 Հոդ վա ծի հա մա հե ղի նակ նե րի թվում են հա մալ-
սա րա նա կան մաս նա գետ ներ՝ ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տի դե կան, թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա-
յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Լա զար Ե սա յա նը, թե-
րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ  Վա հե 
Ա զատ յա նը, ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի-
նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ան նա 
 Խա չատր յա նը, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո-
նի դո ցենտ, բժիշկ-վա րա կա բան  Մե լան յա Շ մա վոն յա-
նը, կլի նի կա կան լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման ամ բիո նի 

դա սա խոս  Գա յա նե  Մե լիք-Անդ րեաս յա նը, ման կա կան 
ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի պրո ֆե-
սոր  Մի քա յել  Ման րիկ յա նը։

 Ներ կա յաց նե լով հոդ վա ծի հիմ ա կան ա սե լի քը և  
ընդգ ծե լով դրա կար ևո րութ յու նը՝  Վա հե Ա զատ յա նը 
նշեց, որ կա տար վել է վի րու սա յին  Հե պա տիտ C-ով պա-
ցիենտ նե րի բե րա նի խո ռո չի զննում:

« Հայտ նա բեր վել են պա թոգ նո մո նիկ ախ տա հա րում-
ներ, ո րոնք բնո րոշ են տվյալ հի վան դութ յա նը, անց-
կաց վել է հա մե մա տութ յուն  Հե պա տիտ C չու նե ցող 
պա ցիենտ նե րի հետ, ո րոնք նույն պես ու նեին բե րա նի 
լոր ձա թա ղան թի փո փո խութ յուն ներ և  հիմ ա վոր վել 
է բե րա նա յին հե ղու կում պա թո մոր ֆո լո գիա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րով՝ ին տեր լեյ կին նե րի ո րոշ մամբ: 
 Կա տա րել ենք նաև ի մու նո հիս տո քի միա կան հե տա-
զո տութ յուն, ո րով իսկ ա պա ցու ցել ենք T և B լիմ ֆո-
ցիտ նե րի շե ղում ե րը, այ սինքն` հու մո րալ և բջ ջա յին 
ի մու նի տե տի ո րոշ խան գա րում եր»,- պար զա բա նեց 
մաս նա գե տը, ում դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յան 
հիմ ա կան դրույթ նե րից մե կը ևս  վե րա բե րում է գի տա-
կան հոդ վա ծում ներ կա յաց ված թե մա յին:

 Հարկ է ընդգ ծել, որ տպագր ված հոդ վա ծի, կա տար-
ված ծա վա լուն աշ խա տան քի և  ո լոր տում ակ նա ռու 
ներդր ման հի ման վրա հայ բժիշկ-գիտ նա կան նե րը 
հրա վիր վել են՝ մաս նակ ցե լու  Ճա պո նիա յի  Սապ պո րո 
քա ղա քում 2023 թվա կա նի հուն վա րի 9-11-ը կա յա նա լիք 
 Գե նե րի 12-րդ  հա մաշ խար հա յին կոն վեն ցիա յի (WGC-
2023) աշ խա տանք նե րին։

 ՀԱՅ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՀՈԴ ՎԱ ԾԸ՝ 

ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԱ ՎՈՐ ԱՄ ՍԱԳ ՐՈւՄ

Բժշ կա կան մայր բու հը դե ղա գետ նե րի պատ րաստ-
ման ա ռա ջա տար հաս տա տութ յուն է: Լավ դե ղա գետ 
դառ նա լու հա մար պետք է նպա տա կաս լա ցութ յուն, աշ-
խա տա սի րութ յուն և ձգ տում:

ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա-
րիչ, դո ցենտ Մար թա Սի մոն յա նը հա մալ սա րա նա կան 
հե տաքր քիր բա ցօթ յա անկ յուն նե րից մե կում հան դի-
պում ու նե ցավ ա պա գա դե ղա գետ նե րի հետ՝ խո սե լով 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան, դրա ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րի մա սին: 

«Այս հան դիպ ման հիմ ա կան նպա տակն այն է, որ 
ու ժե ղաց նենք մեր ո լոր տը, իսկ այն չենք կա րող հզո-
րաց նել ա ռանց լավ կադ րե րի»,-նշեց ամ բիո նի վա րի չը՝ 
հա վե լե լով, որ ո րակ յալ կադ րե րի ձևա վո րու մը սկսվում 
է հենց ա ռա ջին կուր սից, ուս տի պետք է լավ սո վո րել, 
լի նել պա տաս խա նա տու և  աշ խա տա սեր: 

Ն րա խոս քով՝ դե ղա գե տի մաս նա գի տու թունն ա մե-
նա պա հանջ ված նե րից է, և լավ մաս նա գետ դառ նա լու 
դեպ քում՝ յու րա քանչ յու րին լայն հնա րա վո րութ յուն ներ 
են սպաս վում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ: 
ԵՊԲՀ շատ շրջա նա վարտ ներ ներ կա յումս կա յա ցած 
դե ղա գետ ներ են Հա յաս տա նում և  աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րում: ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
50-ամ յա կի ա ռի թով անց կաց ված « Դե ղե րի ստեղծ ման 
ա ռա ջըն թա ցը նա խագ ծու մից մինչև սպա ռում» մի ջազ-
գա յին գի տա ժո ղո վին մեր շրջա նա վարտ նե րից շա տե րը 
միա ցան առ ցանց, մաս նակ ցե ցին և  ի րենց գոր ծու նեութ-
յա նը նվիր ված հա ջո ղութ յան պատ մութ յուն նե րում մեկ 
ան գամ ևս  ընդգ ծե ցին դե ղա գետ դառ նա լու գոր ծում 
բու հում ստա ցած ի րենց բա զա յին կրթութ յան կար ևո-
րութ յունն ու ար ժե քը: 

Ու սա նող նե րի կող մից հնչե ցին հար ցեր, ար տա հայտ-
վե ցին կար ծիք ներ: Հան դի պում ան ցավ ջերմ, ին տե-
րակ տիվ մթնո լոր տում:

ՀԱՆ ԴԻ ՊՈւՄ Ա ՊԱ ԳԱ ԴԵ ՂԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
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Ու սա նո ղութ յան մի ջազ գա յին օ րը՝ նոյեմբերի 17-ին, բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում ա ռանձ նա ցավ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի և  
ա պա գա բժիշկ նե րի ան մի ջա կան հան դիպ մամբ ու զրույ ցով։

Շ նոր հա վո րե լով ու սա նող նե րին՝ բու հի ղե կա վա րը նշեց․ « Կեց ցեք 
դուք, որ պատ րաստ վում եք բու ժել, փրկել, ձեռք մեկ նել ցավ ապ րող 
յու րա քանչ յու րին, յու րա քանչ յու րին ա ռող ջութ յուն և գե ղեց կութ յուն 
պարգ ևել։ Վաղն այս դահ լի ճում կմեկ նար կի ման կա բու ժութ յան և ծե-
րա բու ժութ յան հար ցե րով գի տա ժո ղով։ Մենք պատ րաստ վում ենք այդ 
գի տա ժո ղո վին, հա մոզ ված եմ, որ ձեզ հա մար էլ այն կար ևոր և հե-
տաքր քիր կլի նի, ո րով հետև ձեր ա պա գա պա ցիենտ նե րի, ինչ պես նաև 
ձեր ծնող նե րի և  ու սու ցիչ նե րի մա սին ենք խո սե լու։ Սր տանց հրա վի-
րում եմ ձեզ լսե լու, թե ինչ պի սի հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել ձեր հայ-
րե նիքն այդ 2 ուղ ղութ յամբ, մաս նա վո րա պես, պետք է ա սեմ, որ ձեր 
ու սու ցիչ նե րին հա ջող վեց 2,5 ան գամ նվա զեց նել ման կա կան մա հա-
ցութ յու նը, իսկ նո րած նա յի նը՝ 1,5 ան գամ։ Թե ինչ քա նով ձեզ կհա ջող վի 
նոր տվյալ ներ գրան ցել, կախ ված կլի նի նրա նից, թե ինչ պի սի կա տա րե-
լա գործ ված հա մա կար գում, ինչ պի սի գի տե լիք նե րով, ինչ պի սի մար դա սի-
րութ յամբ դուք կլծվեք այդ գոր ծին»։

Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ, ըստ նրա, պետք է նաև նշել, թե այ սօր ինչ պի սի 
դժվա րութ յուն ներ են բա ժին հաս նե լու ա պա գա բժիշկ նե րին։ «Ե րե խա նե-
րի միայն 7,5%-ն  է, որ ընդ հան րա պես խնդիր չու նի։ Ես զե կու ցե լու եմ այդ 
մա սին վա ղը և կ ցան կա նա յի՝ հաս կա նա յիք, թե ինչ պի սի բարդ ի րա վի ճա-
կում կհայտն վեք, ե թե այ սօր վա մեր հան դի պու մը կրի զուտ նո մի նալ և տո-
նա կան տրա մադ րութ յուն։ Չէի ու զե նա ձեզ շատ մտա հո գել, բայց տես նում 
եք, թե ինչ պի սի վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում մեր բու ժաշ խա տող նե րը։ 
Օ րերս տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րը նաև ձեզ էին հա սա նե լի, և հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ձեր ա վագ ըն կե րոջ՝ բժշկու հու հան դեպ 
է տե ղի ու նե ցել ֆի զի կա կան բռնութ յուն։ Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ բժշկու հին 
այդ քա նից հե տո շա րու նա կել է բու ժօգ նութ յուն ցույց տալ ե րե խա յին, ո րի ներ-
կա յութ յամբ էլ կա տար վել է բռնութ յու նը»,- ներ կա յաց րեց Ար մեն Մու րադ յա նը։ 
Սա, նրա խոս քով, բժշկին հա րիր և նոր մալ կեց վածք է, բայց նոր մալ չէ այն, ինչ 
կա տար վում է բու ժաշ խա տող նե րի հան դեպ։

«Այդ ա ռու մով թե՛ մար տահ րա վեր նե րը, թե՛ ձեր կեց վածքն ու նե նա լու են 
ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն։ Թե ինչ պի սի ար ժա նա պատ վութ յամբ, ինչ պի-
սի ի րա վա կան պաշտ պան վա ծութ յամբ դուք կգոր ծեք ձեր ա պա գա բժշկա կան 
գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նե լիս, կար ծում եմ, այ սօր պետք է քննար կենք։ 
Դուք չպետք է ա ռե րես վեք այն խնդիր նե րին, ո րոնց առնչ վել է մեր սե րուն դը, 
դուք պետք է աշ խա տեք ա վե լի ժա մա նա կա կից, ին նո վա ցիոն և պա ցիեն տա-
կենտ րոն ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում», - մաղ թեց ռեկ տո րը։          

Շ նոր հա վո րան քի ա ռանց քում բու հի ղե կա վա րը հայտ նեց իր պատ րաս տա-
կա մութ յու նը՝ բո լոր խնդիր նե րում օգ տա կար և նե ցուկ լի նե լու։

« Մենք պատ րաս տա կամ ենք և  ա մեն օր փոր ձում ենք ոչ միայն բա րե լա վել կրթա-
կան ծրագ րե րը, այլև ու սա նո ղա կան մի ջա վայ րը։ Ե թե դա ձեզ հա մար տե սա նե լի 
է, ես ու րախ եմ, ե թե դեռ տե սա նե լի չէ, նշա նա կում է, մեր աշ խա տանք ներն ա վե լի 
մեծ ե ռան դով պետք է ի րա կա նաց նենք։ Խոս քը գնում է կո րո նա վի րու սից և պա տե-
րազ մից հե տո ու սա նո ղա կան կյան քի վե րա կանգն ման մա սին։ Ավ յու նով լի բու հը՝ 
որ պես ե րի տա սար դութ յան զար կե րակ, կա րո ղա նում է այ սօր ա պա հո վել ոչ միայն 
մեր բնա գա վա ռում, այլև առ հա սա րակ մեր քա ղա քում մթնո լոր տա յին ճնշում։ Խնդ-
րում եմ ձեզ․ այս հար ցում ար ժա նի ե ղեք այն 100 տար վան, ո րոնց ըն թաց քում այս-
տեղ սո վո րել և հե տա գա յում մեր ժո ղովր դի թի կունքն ա պա հո վող բժիշկ ներն են 
ձևա վոր վել, ար ժա նի ե ղեք ձեր ու սու ցիչ նե րին և  այս մեծ, ան վա նի մի ջազ գա յին 
բու հին։ Մենք մի մեծ ըն տա նիք ենք, որ տեղ դուք փո խա րի նե լու եք մեզ։ Պա ցիեն-
տի հետ շփվե լիս վստա հութ յու նը ձեռք եք բե րե լու շատ դժվար, փոր ձե՛ք ձեր ա մեն 
շար ժու մով ամ րապն դել այդ վստա հութ յու նը։  Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ մի մո ռա-
ցեք, որ ապ րում եք ձեր կյան քի ա մե նա գե ղե ցիկ շրջա նը։ Մեր բու հի հա մար շատ 
պատ վա բեր է, որ հենց դուք եք հան դի սա նում հե րա ցիա կան ներ», - ընդգ ծեց Ար մեն 
Մու րադ յա նը։

Հան դիպ ման ըն թաց քում ռեկ տո րը պա տաս խա նեց սո վո րող նե րին հե տաքրք րող 
ա մե նա տար բեր հար ցե րին, անդ րա դար ձավ նրանց հու զող խնդիր նե րին, սի րով ըն-
դու նեց ա ռա ջի կա յում սպաս վե լիք ու սա նո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րին մաս նակ ցե լու 
հրա վեր նե րը։

« ՄԵՆՔ ՄԻ ՄԵԾ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ԵՆՔ»

Կրթություն



61-ամյ ա պաց իենտ ը դիմե լ էր «Մ իք այ ելյ ան» համ ալս-
ար ան ակ ան հիվ անդ ան ոց՝ գանգ ատվ ել ով ձախ ստոր-
ին վերջ ույթ ի սաստ իկ ցավ եր ից, այտ ուցվ ած ությ ուն ից, 
սրունք-թաթ այ ին հոդ ի ակտ իվ շարժ ում եր ի բաց ակ այ-
ությ ուն ից, վերջ ույթ ի հարկ ադր ակ ան դիրք ից, քայլ ել ու 
անհն ար ին ությ ուն ից, ոտք ի սառն ությ ուն ից, ոտն աթ աթ ի 
և սր ունք ի վրա առկ ա վերք եր ից: Հ իվ անդ ությ ան պատմ-
ությ ան մեջ  նշվում է մոտ մեկ տար ի առ աջ կատ արվ ած 
աջ ից ձախ ազդր-ազդր այ ին խաչ աձև շունտ ավ որ ում:

Հ իվ անդ ի մոտ ախտ որ ոշվ ել է ձախ սրունք ի և 
 ոտն աթ աթ ի փտախտ, ձախ ստոր ին վերջ ույթ ի իշ եմի ա 
3-4-րդ  աստ իճ ան՝ հար աճ ող ինտ ոքս իկ աց իա:

«Միք այել յան»  համալ սարան ական  հիվան դանոց ի 
անոթ ային  վիրաբ ուժու թյան մասնագ ետներ ը երկու  
վիրահ ատու թյուն են իրակ անաց րել, որով  հնարավ որ է 
եղել  կանխել  հարաճ ող ինտոք սիկաց իան և ար տահայ-
տված ցավայ ին համախ տանիշ ը և խու սափել  վերջու յթի 
կորստից : 

Նախ , որոշ ում է կայաց վել կատար ել ձախ ստորին  
վերջու յթի ամպու տացիա ՝ սրունքի  վերին  3-րդ մակ-
արդակ ում՝ նպատակ  ունեն ալով  կանխել  հարաճ ող 
ինտոք սիկաց իան և ար տահայ տված ցավայ ին համախ-
տանիշ ը:

Հիվա նդի կազդուր վելուց  ամիսն եր անց կատարվ ած 
MCKT հետազո տություն ների ա րդյունքում  ախտորո-
շվել  է աթերո սկլերոզ,  աորտայի  և ստորի ն վերջ ույթների  
մագիստ րալ զարկերա կների ա թերոսկ լերոտի կ ախտ-
ահարո ւմ, ընդհանո ւր արտ աքին  և ներք ին զստային 
 զարկերա կների,  աջ ազդրայի ն զարկ երակի  վերին  և 
միջի ն 3-րդի, ձախ ազդրայի ն զարկ երակի  խցանում , 
ազդր-ազդրայի ն խաչա ձև շուն տի խցանում , ձախ ստորին 
 վերջույ թի ամպուտ ացիայ ից հետո՝  աջ ստորին  վերջույ թի 
իշեմի ա 2-րդ Բ 3-րդ աստ իճան: 

Հաշվ ի առնելո վ հիվա նդի ընդհանո ւր վիճա կը և նախա-
տեսվող  2-րդ վիրա հատութ յան մեծ ծավալը ՝ օպտիմա լ և 
էֆեկտ իվ տարբերա կ է հ ամարվ ել էքստրանա տոմիակ ան  
ենթանր ակ-ազդրայի ն զարկ երակն երի շ ունտավո րումը 
ա ջից: 

Վիրա հատութ յունը ի րականա ցրել են Անոթա յին 
վիրաբո ւժության  կլինիկա յի ղեկավա ր, բ.գ.դ. պրոֆեսո ր 
Տիգր ան Սուլ թանյանը , անոթա յին վիրաբո ւժության 
 բաժնի վ արիչ  Ռուս լան Պալո յանը,  անոթա յին վիրաբո ւյժ 
Լիլի թ Գալս տյանը,  կլինիկա կան օրդինա տոր Վահա գն 
Բերբ ությանը , անեսթ եզիոլ ոգ Արմենա կ Աթանե սյան:

 Էքստրանա տոմիկա ն շուն տավորմ ամբ հնարավո ր է 
ե ղել բարելա վել վերջույ թի կենսուն ակութ յունը,  խուսափե լ 
վերջ ույթի կ որստից:  Հիվա նդը դուրս է գրվել ստացիոն-
արից  լավացո ւմով:

ԵՐ ԿՈւ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈւԹ ՅՈւՆ, Ո ՐԻ ՇՆՈՐ ՀԻՎ 

ԿԱՆ ԽԵԼ ԵՆ ԻՆ ՏՈՔ ՍԻ ԿԱ ՑԻԱՆ ԵՎ  ԽՈւ ՍԱ ՓԵԼ 

ՎԵՐ ՋՈւՅ ԹԻ ԿՈՐՍ ՏԻՑ
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ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լիր նե րը շա րու նա կում են բժշկա կան օգ նութ-
յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նել՝ ընդ լայ նե լով և 
 կա տա րե լա գոր ծե լով վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ցան կը։ Այս ան գամ ներ կա յաց նում ենք հա մե մա տա կան 
վեր լու ծութ յուն 2021 և 2022թթ. հոկ տեմ բե րին ար ված վի-
րա հա տութ յուն նե րի մա սին։

Այս պես, նա խորդ ամ սում « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց վել է 556 վի րա-
հա տութ յուն։ Այս թի վը 87-ով գե րա զան ցում է նա խորդ 
տար վա ցու ցա նի շը՝ 469 վի րա հա տութ յուն։ « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում ինչ պես նա խորդ, 
այդ պես էլ այս տա րի կա տար ված վի րա հա տութ յուն նե-
րի քա նա կով ա ռա ջա տա րը սրտա բա նութ յան կլի նի կան 
է (203 վի րա հա տութ յուն), ո րին հա ջոր դում են հա մա պա-
տաս խա նա բար՝ միկ րո վի րա բու ժութ յան (70 վի րա հա-
տութ յուն) և վն աս ված քա բա նութ յան կլի նի կա նե րը (65 
վի րա հա տութ յուն):

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում 2022-ի 
հոկ տեմ բե րին ի րա կա նաց վել է 299 վի րա հա տութ յուն։ 
Այս ցու ցա նի շը զգա լիո րեն գե րա զան ցել է նա խորդ տար-
վա ցու ցա նի շը. 2021-ի հոկ տեմ բե րին ի րա կա նաց վել է 
194 վի րա հա տութ յուն, այ սինքն՝ 105-ով պա կաս, քան այս 
տա րի։ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում 2021 
և 2022թթ. հոկ տեմ բե րին ա մե նա շատ վի րա հա տութ յուն-
նե րը կա տար վել են ման կա կան դի մած նո տա յին վի րա-
բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յում (156 վի րա հա տութ յուն):

Ա ճի դի նա մի կան պահ պան վել է նաև հա մալ սա րա նա-
կան մյուս հի վան դա նո ցում՝ « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ-

յան ինս տի տու տում։ 2022-ի հոկ տեմ բե րին « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց վել է 
457 վի րա հա տութ յուն, ո րը 82-ով ա վե լի է 2021-ի հոկ տեմ-
բե րին ա րած վի րա հա տութ յուն նե րի թվից. նա խորդ տար-
վա հոկ տեմ բե րին ի րա կա նաց վել է 375 վի րա հա տութ յուն:

Ա մե նից շատ վի րա հա տութ յուն նե րը 2022-ի հոկ տեմ բեր 
ամ սին ի րա կա նաց վել են ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան, 
երկ րորդ տե ղում՝ ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի, այ նու-
հետև դի մած նո տա յին և ԼՕՌ կլի նի կա նե րում:

Այս պի սով՝ միայն հոկ տեմ բե րին հա մալ սա րա նա կան 
ե րեք հի վան դա նոց նե րում կա տար վել է 1312 վի րա հա-
տութ յուն:  Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը շա րու-
նա կում են մեծ պատ վով և  պա տաս խա նատ վութ յամբ 
կա տա րել ի րենց ա ռա քե լութ յու նը՝ փրկե լով կյան քեր, վե-
րա կանգ նե լով բազ մա թիվ պա ցիենտ նե րի ա ռող ջութ յու-
նը։

1312 ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ` ՄԻԱՅՆ

 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻՆ

ՊԱՏՎՈԳԻՐ՝ « ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱՆ» 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻՆ

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցը   Բուժ ծա ռա յո ղի օր վա և ՀՀ  Զին ված ու ժե րի ռազ-
մաբժշ կա կան ծա ռա յութ յան կազ մա վոր ման 30-րդ 
 տա րե դար ձի առ թիվ, ինչ պես նաև ռազ մաբժշ կա կան 
ծա ռա յութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար 
 Պաշտ պա նութ յան նա խա րար  Սու րեն  Պա պիկ յա նի 
հրա մա նով պարգ ևատ րել է պատ վոգ րով:

Կլինիկական



Օ րերս ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան և միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա էր տե-
ղա փոխ վել 36-ամ յա տղա մարդ՝ սրուն քի բաց կոտր ված քով, մկան նե-
րի, մաշ կի և  են թա մաշ կի ջնջխու մով: 

Պա ցիեն տի ոտ քին մոտ 1 տոն նա կշիռ ու նե ցող քար էր ըն կել և մ ա-
ցել մոտ 15 րո պե: Ախ տո րոշ վել է աջ սրուն քի զույգ ոսկ րե րի բաց կոտր-
վածք՝ մկան նե րի ջնջխու մով, մաշ կի և  են թա մաշ կի մեծ դե ֆեկ տով: 

Պ լաս տիկ միկ րո վի րա բույժ Թեհ մի նե Ա սատր յա նը, կլի նի կա յի ղե-
կա վար Ար տա վազդ Սա հակ յա նի գլխա վո րութ յամբ, վնաս ված քա բան 
Ար տակ Գ րի գոր յա նի հետ կա տա րել է ոսկ րի ֆիք սում և  ոչ կեն սու նակ 
հյուս վածք նե րի հե ռա ցում: 

Ոչ կեն սու նակ հյուս վածք նե րի հե-
ռա ցու մից հե տո ա ռա ջա ցած դե ֆեկ-
տի հետ ևան քով սրուն քոսկ րի` ո լո քի 
ա ռա ջա յին մա կե րե սը մա ցել է բաց, 
ո րի կեն սու նա կութ յան պահ պան ման 
և, հետ ևա բար, սրուն քի պահ պան ման 
նպա տա կով դրվել է VAC սարք, ո րի 
սպունգ նե րը մո տա վո րա պես հին գօր-
յա պար բե րա կա նութ յամբ անհ րա ժեշտ 
էր փո խել:

Այս պի սով՝ հա ջոր դող 6 վի րա հա-
տութ յուն նե րով հա ջող վեց սրուն քը 
պահ պա նել և պատ րաս տել ռե կոնստ-
րուկ տիվ է տա պի, այն է` մեջ քից ա զատ 
մաշ կամկ ա նա յին լա թի և  ազդ րե րի 
ա ռաջ նա յին մա կե րե սից փե ղեկ ված 
մաշ կա լա թի տե ղա փո խութ յամբ՝ դե-
ֆեկտ նե րի փա կում: 

Մո տա վո րա պես 2,5 ա միս տևա կան ստա ցիո նար բուժ ման ըն թաց-
քում պա ցիենտն ու նե ցել է ցա վա յին ծանր կլի նի կա, սա կա վար յու նութ-
յուն, ո րը շտկվել է ա նես թե զիո լոգ նե րի և ռեա նի մա ցիա յի անձ նա կազ-
մի հետ հա մա տեղ, (ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի 
կլի նի կա յի ղե կա վար Ի րի նա Մալ խաս յա նի գլխա վո րութ յամբ, բժիշկ 
Հայկ Պետ րոս յան, կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ Ար ման Տա նան յան, 
Ս վետ լա նա Ա վագ յան, Ա նի Ֆան յան), ինչ պես նաև հրա վիր վել են այլ 
կլի նի կա նե րից մաս նա գետ ներ՝ ցա վի կա ռա վար ման, հետվն աս ված-
քա յին նեյ րո պա թիա յի ճշգրիտ բուժ ման նպա տա կով: Կ լի նի կա կան 
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Նա րի նե Միր զո յա նի ան մի ջա կան 
մաս նակ ցութ յամբ՝ գրե թե ա մե նօր յա ռե ժի մով քննարկ վել են բո լոր 
նշա նա կում ե րը, լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման արդ յունք նե րը և  ընտր վել 
դե ղե րով օպ տի մալ բու ժում, ո րի ա մե նա կար ևոր ա ռա քե լութ յունն էր 
կան խել ոսկ րի մեջ վա րա կի զար գա ցու մը:

Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի 24-ժամ յա հետ ևո ղա կան և 
հ մուտ աշ խա տան քի արդ յուն քում, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի և 
բու ժանձ նա կազ մի քրտնա ջան ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ ու նե ցանք հետ-
վի րա հա տա կան հարթ ըն թացք, հի վան դը դուրս գրվեց լա վա ցու մով: 
Սա ևս մեկ օ րի նակ է կազ մա կերպ ված թի մա յին աշ խա տան քի, ո րի մեջ 
ընդգրկ ված էին ոչ միայն վի րա բույժ ներ, այլև՝ վի րա բույ ժին ա ջակ ցող 
այլ մաս նա գետ ներ: Արդ յուն քում պահ պան վեց հի վան դի ոտ քը, ին չի 
հա վա նա կա նութ յու նը շատ փոքր էր: Այժմ հի վան դը գտնվում է ամ բու-
լա տոր հսկո ղութ յան տակ, քա նի որ դեռևս ոս կո րը ֆիքս ված է մե տա-
ղա կան սար քով: Հե տա գա ին տեն սիվ վե րա կանգ նո ղա կան բուժ ման 
արդ յուն քում հի վան դը ոչ միայն կու նե նա պահ պան ված ստո րին վեր-
ջույթ, այլև կքայ լի:
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Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րով՝ 1-5 տա-
րե կան ե րե խա նե րին խոր հուրդ է տրվում 
օ րա կան 180 րո պե գտնվել ֆի զի կա կան 
տար բեր ակ տի վութ յան մեջ:

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յի ըն տա-
նե կան բժիշկ Նա րի նե Ներ սես յա նի հա-
վաստ մամբ՝ դա անհ րա ժեշտ է ճիշտ նյու-
թա փո խա նա կութ յան, ոսկ րե րի, հո դե րի 
ա ռող ջութ յան, ամ րութ յան, մտա վոր ու նա-
կութ յան զար գաց ման հա մար:

« Ֆի զի կա կան ակ տի վութ յունն օգ նում է 
ե րե խա յի ու շադ րութ յան կենտ րո նաց մա նը, 
շար ժում ե րի, ռեակ ցիա յի ա րա գութ յա նը: 
Մինչև կո րո շեք, թե ե րե խա յին մար զա կան 
ինչ խմբա կում ներգ րա վել՝ նա խընտ րե լի է 
նրա հետ զրու ցել՝ պար զե լու ե րե խա յի նա-
խա սի րութ յուն նե րը: Ե թե ե րե խա յի ընտ-
րութ յու նը ձեզ դուր չի գա լիս, մի շտա պեք մեր ժել այն, 
մեկ-եր կու ան գամ նրա հետ գնա ցեք, մի գու ցե նա հաս-
կա նա, որ դա ի րեն հա մա պա տաս խան չէ և հ րա ժար-
վի: Ե թե ար դեն ընտ րել եք՝ ա պա պար տա դիր ինք ներդ 
ծա նո թա ցեք խմբա կը վա րող ան ձի հետ, հա մոզ վեք, որ 
իր գոր ծի վար պետն է, թույլտ վութ յուն ստա ցեք ե րե խա-
յի հետ մեկ-եր կու ան գամ մաս նակ ցել պա րապ մուն քին: 
Երբ մաս նակ ցեք, ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե ինչ պի-
սի մթնո լորտ է պա րապ մուն քի ժա մա նակ: Խմ բա կում 
ե րե խա նե րի միջև պետք է լար վա ծութ յուն չզգաց վի, 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար պա-
րապ մուն քը պետք է խա ղա յին լի նի: Ու շադ րութ յուն 
դարձ րեք, թե դա սից հե տո ինչ վի ճա կում, ինչ պի սի 
տրա մադ րութ յամբ են ե րե խա նե րը դուրս գա լիս սեն յա-
կից՝ ընկճ վա՞ծ, գեր լար վա՞ծ, թե՞ «եր ջա նիկ»: Հարց րեք 
ե րե խա յին՝ արդ յոք ու սու ցի չը ձայ նը բարձ րաց նում է, 
գո ռում է կամ ֆի զի կա կան ուժ է գոր ծադ րում»,-ընդգ-
ծում է մաս նա գե տը:

Նա րի նե Ներ սես յա նի խոս քով՝ մար զա կան խմբակ 
ընտ րե լիս պետք է հաշ վի առ նել ճա նա պար հա յին հե-
ռա վո րութ յու նը: Ըն տա նե կան բժիշ կը շեշ տում է, որ 
յու րա քանչ յուր տա րի քի հա մար՝ կախ ված ոսկ րամկ ա-
նա յին հա մա կար գի և ներ քին օր գան նե րի զար գաց վա-
ծութ յան աս տի ճա նից, նա խընտ րե լի են հա ճա խում եր 
տար բեր խմբակ ներ: Ըստ նրա՝ մինչև 3 տա րե կան ե րե-
խա նե րի հա մար նա խընտ րե լի է լո ղի և պա րի պա րապ-
մունք նե րը՝ շա բա թա կան եր կու ան գամ, 30 րո պե տևո-
ղութ յու նից ոչ ա վե լի: « Լո ղի ա ռա վե լութ յունն այն է, որ 
ե րե խան լո ղա վա զա նում կա րող է գտնվել ծնո ղի հետ 
միա ժա մա նակ, ա վե լի վստահ և  ա պա հով զգալ ի րեն: 
Իսկ պա րի խմբակ նե րը մինչև 3 տա րե կան ե րե խա նե-
րի հա մար խա ղի ձևով են կազ մա կերպ վում, և  այդ տեղ 
պետք է լար վա ծութ յուն չլի նի»,-ա սում է ըն տա նե կան 
բժիշ կը: Նա րի նե Ներ սես յա նը նշում է, որ 3 տա րե կա-
նից սկսած ե րե խան կա րող է հաս կա նալ մարզ չի հրա-
հանգ նե րը, լսել և դ րանք կա տա րել:

«3-4 տա րե կան ե րե խա յի ոսկ րամկ ա նա յին հա մա-
կար գը վերջ նա կա նա պես ձևա վոր ված չէ, դրա հա մար 
ող նա շա րը չպետք է են թար կել կոմպ րե սիոն ծան րա-
բեռն վա ծութ յան, օ րի նակ՝ մարմ ա մար զութ յուն, գե-
ղար վես տա կան ցատկ»,-խոր հուրդ է տա լիս մաս նա-

գե տը: Նա հա վե լում է, որ 5 տա րե կա նից ե րե խա յին 
կա րե լի է տա նել թեթև աթ լե տի կա յի, ո րը զար գաց նում 
է ե րե խա յի կամ քը, ճկու նութ յու նը, դի մաց կու նութ յու նը: 
«Օ րի նակ, գե ղար վես տա կան մարմ ա մար զութ յու նը 
դրա կան կող մե րի հետ ու նի նաև բա ցա սա կան կողմ. 
դրա կանն այն է, որ բարձ րաց նում է մարմ ի ճկու նութ-
յու նը, պլաս տի կան, ե րե խա նե րը ու նե նում են գե ղե ցիկ 
կեց վածք»:

Ն. Ներ սես յա նը ծնող նե րին խոր հուրդ է տա լիս ե րե-
խա նե րին մեծ թե նի սի մար զաձ ևի ու ղար կել 4 տա րե-
կա նից: Այն, ըստ նրա, ու ժե ղաց նում է շար ժում ե րի 
կոր դի նա ցիան, կամ քը, հատ կա պես օգ տա կար է վատ 
տե սո ղութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար: «Աչ քե րի 
մշտա կան կենտ րո նա ցու մը դե պի գնդա կը զար գաց-
նում է աչ քի մկան նե րը՝ բա րե լա վե լով տե սո ղութ յու-
նը»,-ընդգ ծում է մաս նա գե տը: Ըն տա նե կան բժիշ կը 
հա վե լում է, որ ե րե խա նե րը մար տար վես տով կա րող են 
զբաղ վել: Դա զար գաց նում է շարժ ման ա րա գութ յու նը, 
դի մաց կու նութ յու նը, ռեակ ցիան, ա պա հո վում կենտ րո-
նա ցում:

 «Ի հար կե, կա րե լի է նշել նաև ո րոշ մար զաձ ևե րով 
զբաղ վե լու հնա րա վոր վատ կող մե րը ևս: Օ րի նակ, 
բռնցքա մար տով զբաղ վե լիս շատ դեպ քե րում լի նում են 
հետվն աս ված քա յին մա ցոր դա յին եր ևույթ ներ, օ րի-
նակ՝ է պի լեպ սիա յի կամ պար կին սո նիզ մի ձևով»,-նշում 
է մաս նա գե տը և  ընդգ ծում խմբա յին խա ղե րի՝ ֆուտ բո-
լի հա ճա խե լու ա ռա վե լութ յու նը:

Այն օգ տա կար է հատ կա պես շար ժուն, ակ տիվ ե րե-
խա նե րի, ինչ պես նաև՝ ինք նամ փոփ, ա մաչ կոտ ե րե-
խա նե րի հա մար: « Միև նույն խմբում ե րե խա նե րի միև-
նույն նպա տակ, ցան կութ յուն ու նե նա լը կա րող են օգ նել 
ե րե խա յին ինք նամ փո փութ յու նը, ա մաչ կո տութ յու նը 
հաղ թա հա րե լու խնդրում»,-շեշ տում է նա:

Ըն տա նե կան բժշկի խոս քով՝ ե թե ա ռող ջա կան տվյալ 
շե ղու մով պայ մա նա վոր ված՝ սպոր տով զբաղ վե լը կա-
րող է հան գեց նել ե րե խա յի ա ռող ջութ յան վատ թա րաց-
ման, ա պա բժիշ կը ո րո շում է կա յաց նում թույլ չտալ 
ե րե խա յին ընդգրկ վել տվյալ սպոր տա յին խմբա կում և 
խոր հուրդ է տա լիս մաս նակ ցել ա վե լի թեթև ֆի զի կա-
կան ծան րա բեռն վա ծութ յուն պա հան ջող խմբակ նե րին, 
ո րոնք ե րե խա յի ա ռող ջութ յա նը վնաս չեն պատ ճա ռի:
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 Մի ջազ գա յին ա ռա ջա տար գիտ նա կան նե րի, հա սա րա-
կա կան գոր ծիչ նե րի և ԶԼՄ-նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո-
նում կրկին հայտն վել էր կլի մա յի փո փո խութ յու նը, ո րը 
21-րդ  դա րում մարդ կութ յան առջև ծա ռա ցած ա մե նա մեծ 
գլո բալ ա ռող ջա պա հա կան սպառ նա լիքն է, միև նույն ժա-
մա նակ այն ա ռող ջութ յան սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա-
նա կան ո րո շիչ գոր ծոն նե րը վե րաի մաս տա վո րե լու ա մե-
նա մեծ հնա րա վո րութ յունն է:

Կ լի մա յա կան ար տա կարգ ի րա վի ճա կը հու մա նի տար 
և  ա ռող ջա պա հա կան ճգնա ժամ է։ Ե ղա նա կա յին ծայ րա-
հեղ ի րա դար ձութ յուն նե րը, ջեր մա յին սթրե սը, օ դի ո րա կի 
վատ թա րա ցու մը, ջրի ո րա կի և  քա նա կի փո փո խութ յուն-
նե րը, սննդի անվ տան գութ յան նվա զու մը և շր ջա կա մի-
ջա վայ րի փո փո խութ յուն նե րը սպառ նում են բո լո րիս:

 Քա նի որ մո լո րա կը տա քա նում է, կլի մա յա կան ռիս կե-
րը դառ նում են ա վե լի բարդ, հա ճախ ան կան խա տե սե լի՝ 
սրե լով առ կա խո ցե լիութ յունն ու ան հա վա սա րութ յու նը 
բնակ չութ յան շրջա նում:

« Հա մաշ խար հա յին ա ռող ջութ յան վի ճա կը մե ծա պես 
կախ ված է հա նա ծո վա ռե լի քի կախ վա ծութ յու նից», 
ա հա այս պի սի ա հա զան գող վեր նագ րով հա մա տեղ 
վեր լու ծութ յամբ են վեր ջերս հան դես ե կել ՄԱԿ ան դամ 
երկր նե րի մի շարք գիտ նա կան ներ, ո րոնք ի րենց հրա-
պա րակ մամբ զգու շաց նում են, որ նավ թից և  գա զից կախ-
վա ծութ յու նը վատ թա րաց նում է կլի մա յի ազ դե ցութ յու նը 
և ս րում սննդի, է ներ գիա յի և կ յան քի ծախ սե րի ճգնա ժա-
մե րը:  Վեր ջերս հրա պա րակ ված վեր լու ծութ յան տվյալ-
նե րը վկա յում են շո գից, սո վից և  վա րա կիչ հի վան դութ-
յուն նե րից մա հա ցութ յուն նե րի թվի ա ճի մա սին, քա նի որ 
կլի մա յա կան ճգնա ժա մը գնա լով ու ժե ղա նում է, մինչ դեռ 
կա ռա վա րութ յուն նե րը շա րու նա կում են ա վե լի շատ սուբ-
սի դիա ներ տրա մադ րել հա նա ծո վա ռե լիք նե րի ար տադ-
րութ յա նը, քան՝ գլո բալ տա քաց ման ազ դե ցութ յու նը կրող 
աղ քատ երկր նե րին:

«Կ լի մա յա կան ար տա կարգ դրութ յու նը բար դաց նում է 
սննդի, է ներ գիա յի և կ յան քի ծախ սե րի ճգնա ժա մե րը»,-
աս ված է զե կույ ցում: Օ րի նակ՝ 2021-ին ծայ րա հեղ շո գի 
պատ ճա ռով աշ խա տան քա յին գրե թե կես տրի լիոն ժա մի 
կո րուստ է ե ղել։  Սա մեծ մա սամբ ազ դել է ա վե լի աղ քատ 
երկր նե րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի վրա՝ կրճա տե լով 
սննդի մա տա կա րա րում ե րը և  ե կա մուտ նե րը:

ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղար Ան տո նիո  Գու տե րե շի 
խոս քով՝ կլի մա յա կան ճգնա ժա մը սպա նում է մեզ.

«Այն խա թա րում է ոչ միայն մեր մո լո րա կի, այլև՝ 
մարդ կութ յան ա ռող ջութ յու նը՝ օ դի թու նա վոր աղ տոտ-
վա ծութ յան, սննդի անվ տան գութ յան նվազ ման, վա-
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի բռնկման բարձր ռիս կե րի, 
ռե կոր դա յին ծայ րա հեղ շո գի, ե րաշ տի, ջրհե ղեղ նե րի 
և  այլ նի մի ջո ցով:  Մարդ կանց ա ռող ջութ յու նը, ապ րուս-
տի մի ջոց նե րը, տնա յին տնտե սութ յուն նե րի բյու ջե նե րը 
և  ազ գա յին տնտե սութ յուն նե րը տու ժում են, քա նի որ 
հա նա ծո վա ռե լի քից կախ վա ծութ յու նը շա րու նա կում է 
դուրս գալ վե րահս կո ղութ յու նից»:

 Վեր լու ծութ յու նը մատ նան շում է ա ռող ջութ յան և կ լի-
մա յի միջև փոխ կա պակց ման 43 ցու ցա նիշ՝ նե րառ յալ 
ծայ րա հեղ շո գը:  Պարզ վել է, որ ա ռա վել խո ցե լի բնակ-
չութ յան՝ մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա նե րի և 65-ից 
բարձր մե ծա հա սակ նե րի մոտ, շո գից մահ վան դեպ քե-

րը վեր ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց քում ա ճել են 68%-ով՝ 
2000-2004թթ.  հա մե մատ:

 Ջեր մա յին տաք ա լիք նե րը ոչ միայն ան հար մա րա վե-
տութ յուն են պատ ճա ռում, այլև մա հա ցու են խո ցե լիութ-
յան բարձր մա կար դակ ու նե ցող մարդ կանց հա մար: 
 Ծայ րա հեղ շո գը նաև հան գեց րել է մարդ կանց աշ խա-
տու նա կութ յան նվազ մա նը, ո րի արդ յուն քում 2021-ին 
գրանց վել է 470 մի լիարդ աշ խա տա ժա մի կո րուստ:

Այս ազ դե ցութ յուն ներն ի րենց հեր թին հան գեց նում են 
սո վի ցու ցա նի շի ա ճի, ո րի ա պա ցույցն այն է, որ 2020-ին 
ծայ րա հեղ շո գի պատ ճա ռով 98 մի լիոն մարդ չի կա րո ղա-
ցել ստա նալ անհ րա ժեշտ սննդա բա ժի նը:

 Հա տուկ ու շադ րութ յան է ար ժա նի կլի մա յա կան ճգնա-
ժա մի ազ դե ցութ յու նը վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
բռնկման վրա՝ ո րի հետ ևան քով, օ րի նակ, մա լա րիա յի 
փո խանց ման ժա մա նա կա հատ ված նե րը 32%-ով ա վե-
լի եր կար են դար ձել Ա մե րի կա մայր ցա մա քի բարձ րա-
վան դակ նե րում և 15%-ով ա վե լի եր կար՝ Աֆ րի կա յում՝ 
1950-ա կան նե րի հա մե մատ:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա-
ծում դեն գե տեն դի փո խանց ման հա վա նա կա նութ յունն 
ա ճել է 12%-ով։

Ու սում ա սի րութ յան արդ յունք նե րով՝ հա նա ծո վա ռե-
լի քի այր ման ա րագ կրճա տու մը ոչ միայն կնվա զեց նի 
գլո բալ տա քա ցու մը, այլև կհան գեց նի մարդ կանց ա ռող-
ջութ յան բա րե լավ մա նը, օ րի նակ՝ կկան խի տա րե կան օ դի 
աղ տոտ վա ծութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած մեկ մի լիո-
նից ա վե լի ան ժա մա նակ մա հե րը:

 Վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ զար գա ցած երկր նե րում 
ա վե լի շատ բույ սե րով հա րուստ սննդա կար գի ան ցու մը 
եր կու ան գամ կնվա զեց նի կար միր մսի և  կա թի ար տադ-
րութ յու նից ա ռա ջա ցած ար տա նե տում ե րը և կ կան խի 
տա րե կան մինչև 11,5 մի լիոն սննդի հետ կապ ված մա հե-
րը:Այս պի սով` « Հե րա ցի» վեր լու ծա կա նի դի տարկ մամբ` 
կա ռա վա րութ յուն նե րի, հա մաշ խար հա յին նշա նա կութ-
յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ա ռող ջա պա հա կան ո լոր-
տի մաս նա գետ նե րի և  հա սա րակ բնակ չութ յան ա ռող-
ջա կենտ րոն ար ձա գան քը ներ կա յիս ճգնա ժա մե րին 
կշա րու նա կի հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել՝ ա պա հո վե լու 
ցածր ած խած նա յին, կա յուն և  ա ռողջ ա պա գա:

Կ ԼԻ ՄԱ ՅԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ`
 ԳԼՈ ԲԱԼ Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻՔ
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Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճակն իր 
կար ևո րութ յամբ հրա տապ լու ծում եր պա հան ջող 
հիմ ա կան մար տահ րա վեր նե րից է, ո րին արդ յու նա-
վետ, ժա մա նա կին և հա մա կարգ ված ար ձա գան քու-
մը հան դի սա նում է պե տութ յան և հա սա րա կութ յան 
կար ևո րա գույն խնդիր նե րից մե կը:

« Հե րա ցի» վեր լու ծա կա նը մեկ նար կում է ժո ղովր-
դագ րա կան հար ցե րին նվիր ված հրա պա րա կում ե-
րի շարք, ո րի նպա տակն է նպաս տել հան րութ յան 
շրջա նում դե մոգ րա ֆիկ խնդիր նե րի ար դիա կա նութ-
յան վե րա բեր յալ միաս նա կան ըն կալ ման ձևա վոր-
մա նը:

Ծ նե լիութ յու նը բնակ չութ յան ա ճի հա մար ա ռանց-
քա յին նշա նա կութ յուն ու նի: Վեր ջերս Միա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան տնտե սա կան և սո ցիա-
լա կան հար ցե րի դե պար տա մեն տի զե կույ ցը վկա յում 
է, որ ծնե լիութ յան մա կար դա կի նվազ ման մի տու մը 
կրում է գլո բալ բնույթ, և մո լո րա կի բնակ չութ յան 2/3-
ը ապ րում է երկր նե րում, որ տեղ ծնե լիութ յան գու մա րա յին գոր ծա կի ցը ցածր 
է 2.1-ից, ո րը հա մար վում է բնակ չութ յան պարզ վե րար տադ րութ յուն ա պա հո-
վող նվա զա գույն շե մը: Մաս նա վո րա պես՝ Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում, 
որ տեղ գտնվում է նաև Հա յաս տա նը, գոր ծա կի ցը կազ մում է 1.5:

Հա յաս տան յան ծնե լիութ յան գու մա րա յին գոր ծա կի ցը կազ մում է 1.656, այն 
եր կու տաս նամ յա կից ա վել զգա լի ցածր է պարզ վե րար տադ րութ յան մա կար-
դա կից (2.1), ին չը վտան գա վոր է երկ րի բնակ չութ յան թվա քա նա կի հե տա գա 
բնա կան կրճատ ման տե սանկ յու նից: Հարկ է նշել, որ հա յաս տան յան գոր ծա-
կի ցը ցածր է նաև հար ևան պե տութ յուն նե րի հա մա նուն ցու ցա նիշ նե րից. այս-
պես՝ Ադր բե ջա նում այն կազ մում է 1.86, իսկ Վ րաս տա նում՝ 1.75:

Ըստ Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում 2021-ին ծնվել 
է 36585 ե րե խա, ո րը ո րո շա կիո րեն ա վե լին է նա խորդ տա րի նե րի տվյալ նե-
րից, սա կայն 1115-ով ցածր է 2017-ի ծնված նե րի թվից: Հարկ է նշել, որ ծնունդ-
նե րի թվի բա ցա սա կան դի նա մի կան, բա ցա ռութ յամբ 2000-ա կան նե րի կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի, պահ պան վում է ար դեն ա վե լի քան 30 տա րի, և 1990-
ին ծնված նե րի թի վը շուրջ 2.2 ան գամ գե րա զան ցել է 2021-ին ծնված նե րի նը:

Հա մա ձայն Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան տնտե սա կան և սո-
ցիա լա կան հար ցե րի դե պար տա մեն տի կան խա տե սում ե րի, ո րը հա մար վում 
է ժո ղովր դագ րա կան հար ցե րով զբաղ վող ա ռա վել հե ղի նա կա վոր կա ռույց-
նե րից մե կը՝ Հա յաս տա նում ծնունդ նե րի թի վը 2050-ին կա րող է նվա զել մինչև 
24.000, իսկ ծնե լիութ յան գու մա րա յին գոր ծա կի ցը կկազ մի 1.6:

Վե րոնշ յա լի և մի շարք այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան արդ յուն քում մեր 
երկ րի բնակ չութ յան թի վը 30 տա րի հե տո կա րող է կազ մել ըն դա մե նը շուրջ 
2,6 մի լիոն:

Ի հար կե, այս ա մե նը կան խա տե սում եր են, ո րոնք մե ծա պես հիմ ված են 
ըն թա ցիկ զար գա ցում ե րի վրա, և հար ցին մաս նա գի տա կան և հա մա լիր մո-
տե ցում ցու ցա բե րե լու դեպ քում մեր ու ժե րի մեջ է փո խել բա ցա սա կան զար-
գա ցում ե րը՝ ա ռա ջի կա տաս նամ յակ նե րը դարձ նե լով բնակ չութ յան թվի ա ճի 
ժա մա նա կաշր ջան:

Ծ ՆԵ ԼԻՈՒԹ ՅՈւ ՆԸ՝ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ 

Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ 

Ա ՌԱՆՑ ՔԱ ՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ

« Հերացի»  վերլուծական



Կա նանց ա ռող ջութ յա նը և մայ րութ յա նը վե րա-
բե րող հար ցե րը բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, ԵՊԲՀ   մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի ման կա բար ձութ յան և գի նե-
կո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Կա րի նե Ա ռուս-
տամ յա նի եր կար տա րի նե րի բժշկա կան գոր ծու-
նեութ յան ա ռանց քա յին մասն են:

Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը գի տա ման-
կա վար ժա կան աշ խա տան քին զու գա հեռ ար դեն 
ա վե լի քան եր կու տաս նամ յակ է Մոր և ման կան 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման գի տա հե տա զո տա-
կան կենտ րո նի գի տութ յան գծով փոխտ նօ րենն է, 
ոչ վի րա բու ժա կան գի նե կո լո գիա յի բա ժան մուն քի 
վա րի չը:

Կա րի նե Ա ռուս տամ յա նի բժիշկ դառ նա լու ո րոշ ման 
վրա ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել ծնող նե րի ըն կեր նե րը:

«Ծ նող նե րիս աշ խա տան քի բե րու մով այդ ժա մա նակ 
ապ րում էինք գյու ղում, որ տեղ չու նեինք հա րա զատ ներ, 
սա կայն շատ ըն կեր ներ ու մտե րիմ եր ու նեինք: Հի վան
դա նո ցի գլխա վոր բժիշ կը` գի նե կո լոգ տի կին Թե րե զան, 
ում շատ լավ եմ հի շում առ այ սօր՝ ո րո շա կի հետք թո
ղեց բժիշկ դառ նա լու իմ ո րոշ ման վրա: Հա րա զատ նե

րիս շրջա նում միայն մեծ մո րա քույրս էր ակ նա բույժ, այլ բժիշկ ներ չկա յին: Այդ պես 
ո րոշ վեց, այդ պես ո րո շե ցինք, և  ես դեմ չէի: Բայց ա սել, որ ման կուց եմ ե րա զել, 
այդ պես չէ, կա մացկա մաց է ձևա վոր վել»- մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան մա սին 
խո սե լիս պատ մում է պրո ֆե սոր Ա ռուս տամ յա նը:

Ման կա բարձ-գի նե կո լո գի նեղ մաս նա գի տա ցում ընտ րե լը կապ ված էր այն հան-
գա ման քի հետ, որ   մայ րա նա լու, ե րե խա յի ծնվե լու գոր ծըն թացն ի րեն, որ պես ի գա-
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ՝ այլ աշ խարհ էր թվում, ո րը տար բեր վում էր բժշկա գի-
տութ յան մյուս ճյու ղե րից:

Առ հա սա րակ, ման կա բար ձութ յան և գի նե կո լո գիա յի ո լորտն ընտ րե լիս նա խոր-
հուրդ է տա լիս ա ռաջ նորդ վել այն գա ղա փա րով, թե որ քա նով են սի րում կյան քի 

ա րա րու մը, ո րով հետև ա մեն օր տվյալ ո լոր տի բու ժաշ խա տող-
ներն առնչ վում են նոր կյան քի սկզբի հետ, երբ տես նում են մոր և  
ե րե խա յի ա ռա ջին հան դի պու մը, երբ օգ նում են կնո ջը հղիա նալ.

«Այս գոր ծըն թաց ներն, ի րոք, հրաշք ներ են, ո րով հետև ա մեն 
օր «շնոր հա կա լութ յուն բժիշկ» ար տա հայ տութ յու նը լսե լու հնա
րա վո րութ յուն ու նենք: Կար ծում եմ՝ դա բա վա կա նին գրա վիչ է և  
ոգ ևո րող»:

Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող մաս նա գետն ընդգ ծում է՝ 
բժշկա գի տութ յան նոր նվա ճում ե րին, զար գաց մա նը զու գա հեռ 
ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա գի տութ յու նը, պրակ տի-
կան նույն պես հսկա յա կան քայ լե րով է ա ռաջ գնում և  ա ռա վել 
հսկա յա կան քայ լեր և ջան քեր պետք է գոր ծադ րել՝ հետ չմա լու 
հա մար:

«Ա մե նա կար ևո րը սո վո րելն է՝ ան կախ տա րի քից, ան կախ 
նրա նից, թե ինչ պաշ տոն, դիրք, ազ դե ցութ յուն ու նենք, ե թե մեկ 
օր ան գամ չենք կար դում նոր հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի, հի

վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման մո տե
ցում ե րի մա սին, ե թե չենք թար մաց նում գի տե լիք նե րը՝ մենք հետ 
կմանք նոր զար գա ցում ե րից»,-շեշ տում է ման կա բարձ-գի նե կո լո գը՝ 
կրթութ յու նը և  ինք նակր թութ յու նը, նոր հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րու մը 
ա ռա ջըն թա ցի կար ևոր նա խա պայ ման  հա մա րե լով:

Նա հա վե լում է, որ ի րենց բնա գա վա ռում պետք է չզլա նալ, սո վո րել 
վի րա հա տա կան, բու ժա կան նոր մո տե ցում եր, նոր մե թոդ ներ:
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Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

Կա րի նե Ա ռուս տամ յանն ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի
տու տը գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով:  

1990թ.  պաշտ պա նել է թեկ նա ծու ա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ ստա նա լով 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու ի գի տա կան աս տի ճան:

2007թ.  պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ ստա նա լով բժշկա
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: Մաս նա գի տա կան գոր
ծու նեութ յու նը ման կա բար ձութ յան և գի նե կո լո գիա յի գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տու տում սկսվել է 1979 թվա կա նից՝ որ պես կրտսեր գի տաշ խա տող, 
ման կա բարձգի նե կո լոգ:

2011 թվա կա նից առ այ սօր ման կա բար ձութ յան և գի նե կո լո գիա յի հետ բու հա
կան ամ բիո նի պրո ֆե սոր է:

 Պարգ ևատր վել է ՀՀ ԱՆ պատ վոգ րով, 2008թ.՝ ՀՀ նա խա գա հի պարգ ևով:

 
Ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն է ա ռա ջա նում ա մեն ան գամ՝ ծնուն դի ա կա նա տես լի նե-

լիս:
Հ րաշ քի ի րա կա նա ցում է հա մա րում բժիշկն այն պա հը, երբ ե րե խան ծնվում 

է, երբ ա մեն ան գամ ե րե խա յին մո տեց նում են մո րը.
«Աշ խար հի ա մե նա հու զիչ, ա մե նագ րա վիչ, ա մե նա-ա մե նա պահն է, երբ մայ-

րը ծննդա բե րա կան ցա վե րից հե տո գրկում է ե րե խա յին, կամ դնում են կրծքին»:
Հ րաշ քի երկ րորդ պա հը` նրա գնա հատ մամբ, այն է, երբ կնո ջը, ո րը եր կար 

տա րի ներ չի մայ րա ցել, հայտ նում են հղի լի նե լու մա սին բաղ ձա լի լու րը: Կա րող 
է պա րա դոք սալ թվալ, սա կայն բժիշկ նե րը, Կա րի նե Ա ռուս տամ յա նի հա վաստ-
մամբ, այդ պա հին շատ ա վե լի ու րախ են ու եր ջա նիկ, բու ժա ռուն այդ պա հին չի 
հա վա տում, չի հաս կա նում, ինչ է կա տար վում, շփոթ վում է:

Կա նանց ա ռող ջութ յան և մայ րութ յան մա սին խո սե լիս բժիշ կը հոր դո րում է 
չզլա նալ դի մել բժշկի, քա նի որ գրա գետ բու ժու մը ա ռող ջութ յան գրա վա կանն է:

«Չ պետք է սպա սել, որ հի վան դութ յունն այն քան զար գա նա, որ բուժ ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը փոք րա նան և  արդ յու նա վե տութ յու նը նվա զի: Կան խար գե լե
լով  հի վան դութ յու նը, պլա նա վո րե լով հղիութ յու նը, հղիութ յան վաղ փու լե րում 
դի մե լով  մաս նա գե տի՝ կնպաս տեք ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը: 
Անպտ ղութ յան դեպ քում, տա րի ներ շա րու նակ ի րա կա նաց նե լով 
ան տե ղի բու ժում եր, նվա զեց վում է հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա վա
նա կա նութ յու նը»,- ա վե լաց նում է ԵՊԲՀ դա սա խո սը` հի շեց նե լով 
նաև ա ռողջ ապ րե լա կեր պի,  ֆի զի կա կան ակ տի վութ յուն և վատ 
սո վո րույթ նե րից հրա ժար վե լու մա սին:

Գաղտ նիք չէ, որ բո լոր ժա մա նակ նե րում բժիշկ ներն աչ քի են ըն-
կել ի րենց բազ մա կող մա նի զար գա ցա ծութ յամբ, կրթվա ծութ յամբ և 
լու սա վոր չա կան գա ղա փար ներ տա րա ծե լով:

Գի տակ լի նի կա կան ակ տիվ աշ խա տան քին զու գա հեռ՝ սո ցիա լա-
կան հար թակ ներց մե կում պրո ֆե սոր Ա ռուս տամ յա նը նաև ի րա-
զեկ ման աշ խա տանք է ի րա կա նաց նում:

Տար բեր տա րի նե րին հե ղի նա կած իր մաս նա գի տա կան դի տար-
կում ե րը, ար դի թե մա նե րի շուրջ տե սա կետ նե րը, մե մո ւար նե րը, 
դիպ ված նե րը, բժշկա կան մի ֆե րը նա հու մո րի ո րո շա կի չա փա բաժ-
նով ներ կա յաց նում է հան րութ յա նը` տա րա ծե լով ու բարձ-
րա ձայ նե լով կար ևո րի` ա ռող ջութ յան մա սին:
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Ընտ րե լով բժշկի բարդ ու պա տաս խա նա տու մաս-
նա գի տութ յու նը՝ Է դո ւարդ  Նա զա րեթ յա նը ի րա կա-
նաց րել է իր մոր ե րա զան քը:

« Մայրս բուժ քույր էր:  Նա 1937-ին, սո վո րե լով 
բժշկա կան ինս տի տու տում, լի նե լով սո ցիա լա կան 
ծանր վի ճա կում՝ 2-րդ  կուր սից ստիպ ված թո ղել 
է բժշկա կան ինս տի տու տը:  Գաղ թել էին Արևմտ-
յան  Հա յաս տա նից, մե ծա ցել ա մե րիկ յան որ բա նո-
ցում, չու նեին հե նա րան, բայց ե րա զան քը բժիշկ 
դառ նալն էր»,-պատ մում է ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Է դո-
ւարդ  Նա զա րեթ յա նը: Ծն վել է Գ յում րիում, դպրոցն 
ա վար տել է գե րա զան ցութ յամբ, ա պա ըն դուն վել 
է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տուտ, սո վո րել գե-
րա զանց, ան դա մակ ցել ու սա նո ղա կան գի տա կան 
խմբակ նե րի, ե ղել կուր սի ա վագ, կո մե րիտ միութ յան 
քար տու ղար, ծա ռա յել  Խորհր դա յին բա նա կում՝ որ-
պես բժշկա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վար:

« Զո րացր վե լուց հե տո  Մոսկ վա յում ըն դուն վե-
ցի աս պի րան տու րա, բայց, քա նի որ ըն տա նե կան 

պայ ման նե րը բա վա րար չէին, մայ րի կիս խնդրան քով վե րա դար ձա 
 Հա յաս տան, սկսե ցի աշ խա տել ԵՊԲՀ կեն սա քի միա յի ամ բիո նում: 
 Տե սա կան ամ բիո նում աշ խա տելն այդ ժա մա նակ հպար տութ յուն էր: 
Ամ բիո նը մեծ հե ղի նա կութ յուն ու ներ, այն ղե կա վա րում էր նշա նա վոր 
գիտ նա կան Հ րաչ յա  Բու նիաթ յա նը: Ամ բողջ օ րը զբաղ ված էինք գի-
տա փոր ձե րով, մեր աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րի մա սին հոդ ված-
ներ էին տպագր վում գի տա կան հան դես նե րում»,-հի շում է պրո ֆե սոր 
 Նա զա րեթ յա նը:

Ն րա թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը վե րա բե րել է ու ղե ղի հե-
տա զո տութ յա նը:  Նա զա րեթ յանն այ նու հետև հրա վիր վել է աշ խա տե լու 
հոս պի տալ թե րա պիա յի ամ բիո նում: « Զու գակ ցում էի բիո քի միա յի դա-
սա վան դում ե րը, մեծ հա ճույք էի ստա նում, ո րով հետև բիո քի միան այն 
հիմ ա րար գի տութ յունն է, ո րը տա լիս է հի վան դութ յուն նե րի պա թո գե-
նե զը և  պա թո գե նե տիկ բու ժու մը»,-նշում է Է դո ւարդ  Նա զա րեթ յա նը, 
ով տար բեր թե մա նե րով 290 հոդ վա ծի հե ղի նակ է, նաև պար բե րա կան 
հի վան դութ յան հե տա զո տութ յա նը նվիր ված մե նագ րութ յան հա մա հե-
ղի նակ: 1993-ին հրա տա րակ վել է մե նագ րութ յուն, որ տեղ բա ցա հայտ-
վել է պար բե րա կան հի վան դութ յան խնդի րը և  ընդգծ վել դրա սթրե-
սա բա նա կան աս պեկտ նե րը։ Է դո ւարդ  Նա զա րեթ յա նը կար ևո րում է 
բժշկի բազ մապ րո ֆիլ մաս նա գի տա ցու մը: «Հ նա րա վոր չէ, օ րի նակ, 
ու նե նալ միայն սրտա բա նի մաս նա գի տութ յուն, չհաս կա նալ, որ սիր տը 
կախ ված է և  թո քե րից, և  ա ղես տա մոք սա յին տրակ տից և ն յար դա յին 
հա մա կար գից, դրա հա մար պետք են բազ մա կող մա նի գի տե լիք ներ և 
 մաս նա գի տա ցում»:

 Նա ղե կա վա րել է ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նը, 
տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում ղե կա վա րել է տար բեր կլի նի կա-
ներ: Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սո րը ՀՀ, ՌԴ և 
 մի ջազ գա յին ա կա դե միա նե րի իս կա կան ան դամ է, 1997-ից՝ Ին ֆոր մա-
տի զա ցիա յի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս: «56 տա րի աշ-
խա տում եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նում, 1976 թվա կա նից աշ խա տում 
եմ հի վան դա նո ցում՝ ար դեն 46 տա րի: Ես դա սա խո սում եմ մեծ լսա-
րան նե րում:  Լի նե լով ներ քին հի վան դութ յուն նե րի մաս նա գետ՝ ԵՊԲՀ 
ընդ հա նոր բժշկութ յան 3-րդ  կուր սի ու սա նող նե րին դա սա վան դում եմ 
« Դիագ նոս տի կա» կամ «Պ րո պեդև տի կա» ա ռար կան՝ ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման հի մունք ներ:  Դա սա խո սութ յուն նե րի ժա-
մա նակ ու սա նո ղը ծա նո թա նում է, կա րե լի է ա սել, իս կա կան բժշկութ-
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յա նը:  Կար ևոր է և  պետք է ու սա նող նե րի շրջա նում բժշկութ յան 
հան դեպ հե տաքրք րութ յուն ստեղ ծել:  Հա ճույք եմ ստա նում, երբ 
տես նում եմ՝ ինչ պես են ու սա նող ներն ան համ բեր սպա սում, թե 
երբ են հագ նե լու բժշկի խա լա թը և  հա մալ րե լու սպի տակ բա նա-
կը: Ն րանք բո լո րը ե կել են բժիշկ դառ նա լու, 3-րդ  կուր սում, որ տեղ 
դա սա վան դում եմ, յու րա հա տուկ ու սա նող ներ են, բո լորն ու զում 
են բժիշկ դառ նալ:  Հա ճե լի է նաև ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե-
տում դա սա խո սե լը: Այս ֆա կուլ տե տի կուր սանտ նե րը ցան կա նում 
են ա մեն ինչ ի մա նալ, որ պես զի, երբ գնան սահ ման, զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յան, չխեղ ճա նան, ա ռա վել ևս ն րանց անհ րա ժեշտ 
է բազ մապ րո ֆիլ կրթութ յուն և  դաս տիա րա կութ յուն: 1997-2001թթ. 
ե ղել եմ ՀՀ ՊՆ ռազ մաբժշ կութ յան վար չութ յան պետ, լավ գի տեմ 
մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը»,- ընդգ ծում է ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Է դո ւարդ 
 Նա զա րեթ յա նը, ա պա շեշ տում, որ մե ծա գույն հա ճույ քով է մտնում 
լսա րան, իր գի տե լիքն ու փոր ձը փո խան ցում ա պա գա բժիշկ նե-
րին: « Ժա մա նա կը թռչում է, ու սա նող նե րը ձայն չեն հա նում, ու զում 
են՝ շա րու նա կեմ, ես ևս  չեմ ու զում, որ ընդ հատ վի դա սա խո սոթ-
յու նը:  Տես նում եմ, որ ի րենք կա րիք ու նեն նոր տե ղե կութ յուն նե րի: 
 Փո խան ցում եմ այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք գրա կա-
նութ յան մեջ քիչ են, որ ու սա նո ղը չի կա րող կար դալ, 
ըն կա լել, դա սա խո սութ յու նից հե տո գնում, կար դում է: 
 Մո տե նում են դա սա խո սութ յու նից հե տո, ա սում՝ երբ 
եք նո րից մեզ հա մար դա սա խո սութ յուն կար դա լու: 
Ու սա նող նե րի այդ ար ձա գան քը ինձ հա մար կյանք է, 
տես նում եմ, որ նրանք թե ման հաս կա ցան, լիար ժեք 
ըն կա լե ցին: Անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում՝ մեր փոր ձը 
նոր սերն դին փո խան ցե լը:  Ցան կա ցած դա սա խոս, 
ով ան ցել է մաս նա գի տա կան եր կար ճա նա պարհ, 
պարտք ու նի կա տա րե լու:  Յու րա քանչ յուր դա սա խոս 
պետք է հա մա րի ի րեն ու սա նո ղի ծնո ղը, կրթե լու, 
դաս տիա րա կե լու, նոր սերն դին ճա նա պար հե լու դե-
պի բժշկի ա մե նադժ վար ու պա տաս խա նա տու ա ռա-
քե լութ յա նը»,-վստահ է հա մալ սա րա նա կա նը։

Բժշկի ուղին



Ան նա Բալ յա նը փոք րուց գի տեր, որ իր հե տա գա զբաղ վա ծութ յունն 
առնչ վե լու է ե րե խա նե րի հետ: Ման կա վար ժութ յուն, թե՞ բժշկութ յուն՝ եր-
կընտ րան քը տա րի նե րի մեջ հղկվեց, ձևա վոր վեց և հա ջո ղութ յամբ մեկ-
տեղ վեց իր ա մե նօր յա աշ խա տան քում տաս նամ յակ ներ շա րու նակ:

« Սո վո րեց նե՞լ, թե՞ բժշկել. այս հար ցի շուրջ էի եր կար մտա ծում: Ե րե-
խա նե րի հետ հո գիս վե րա փոխ վում է, երբ տես նում եմ նրանց ան կեղծ, 
ան կաշ կանդ, մա քուր, զրնգուն ծի ծա ղը, ո րը որ պես մաս նա գետ, ի հար-
կե, կա րող ես տես նել նրանց օ գուտ տա լով»,- պատ մում է նա` հա վե լե լով, 
որ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում իր` որ պես Ա. Պուշ կի նի ան-
վան թիվ 8 դպրո ցը գե րա զան ցութ յամբ ա վար տած շրջա նա վա տի, հի շար-
ժան են ուս մաս վա րի խոս քե րը, ո րոնք կար ծես կան խո րո շում էին ա պա-
գան:

« Մեր ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին հայտ նի ման կա վարժ Կ լա րա Մե-
ֆոդև նան ինձ խոր հուրդ տվեց ցան կա ցած ո լոր տի ընտ րութ յան դեպ քում 
էլ դա սա վան դել, ինձ հա մար այս խոս քե րը վճռո րոշ են դառ նում: Եվ այդ-
պես էլ ե ղավ, տա սը տա րի դա սա խո սել եմ ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 
1 ամ բիո նում՝ զու գա հեռ պրակ տիկ գոր ծու նեութ յանս: Այ սօր էլ պո լիկ լի նի-

կա յում ու սում ա կան պրակ տի կա անց նող ու սա նող նե րին, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին, ե րի-
տա սարդ գոր ծըն կեր նե րիս փորձս փո խան ցե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեմ»,- ա սում  է   « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժշկի ամ բու լա տոր գծով տե ղա կալ, փոր ձա ռու ման-
կա բույժ Ան նա Բալ յա նը, ո րին նվիր ված է «Բժշ կի ու ղին» ակ նար կա շա րի հեր թա կան թո ղար կու մը:

Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի նախ կին ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա

վարտ է: Ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո 4 տա րի աշ խա տել է Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե
նիկ հա մայն քի ամ բու լա տո րիա յում: Այ նու հետև « Մու րա ցան» պո լիկ լի նի կա յում` նախ կի նում 4րդ 
ման կա կան հի վան դա նո ցում, մեկ տա րի աշ խա տել է որ պես տե ղա մա սա յին բժիշկ, հա ջոր դիվ՝ բա
ժան մուն քի վա րիչ: 17 տա րի ե ղել է նույն բուժ հաս տա տութ յան պո լիկ լի նի կա յի ղե կա վա րը: Ար դեն 
12 տա րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը՝ որ պես ման կա բույժ և  ա ռաջ նա յին բժշկա կան օգ
նութ յան օ ղա կում որ պես ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ, ի րա կա նաց նում է ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի պո լիկ լի նի կա յում:

Ան դա մակ ցում է մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի, ակ տիվ մաս նակ ցում է կա տա րե լա գործ ման 
դա սըն թաց նե րի, հա մա ժո ղով ե րի և գի տա ժո ղով ե րի: Ի մու նա կան խար գել ման հար ցե րով հան
րա պե տա կան խորհր դատ վա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է:

Եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել է  շնոր հա կա լագ րե րով  և 
պատ վոգ րե րով, այդ թվում՝ ՀՀ ԱՆ պատ վոգ րով, ՀՀ վար չա պե տի շնոր հա կա լագ րով, 
ԵՊԲՀ «Ոս կե կրծքան շա նով»:

Մաս նա գի տա կան մկրտութ յուն Վար դե նի կում
Ինչ պես Ան նա Բալ յանն է բնո րո շում՝ մաս նա գի տա կան մկրտութ յու նը ստա ցել է 

Վար դե նի կում՝ տե ղի ամ բու լա տո րիա յի գլխա վոր բժիշկ Գարս ևան Մե լո յա նի ղե կա-
վա րութ յամբ:  

Բժշ կա կան ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո` նախ կին ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տե-
տի շրջա նա վարտ ներ Ան նա Բալ յա նը և Ռու բեն Ա րաբ յանն՝ ար դեն ըն տա նիք կազ մած, 
Խորհր դա յին Միութ յան տա րի նե րին ըն դուն ված ա վան դույ թի հա մա ձայն, մեկ նում են 
մարզ՝ աշ խա տե լու, ին չը նրանց փորձ, փոր ձա ռութ յուն, գի տե լիք ներ ստա նա լու հա մար 
հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն է դառ նում, ո րը տա րի ներ անց զույ գը հի շում է ջեր մութ-
յամբ, ե րախ տա գի տութ յամբ, հպար տութ յամբ:

Ակ նար կա շա րի հե րո սը շնոր հա կալ է բո լոր իր ու սու ցիչ նե րին, գոր ծըն կեր նե րին, 
ո րոն ցից միշտ սո վո րել է և շա րու նա կում է սո վո րել, ըն դօ րի նա կել լավն ու դրա կա նը:

Բ ժիշկ ա մու սին նե րը եր կու դուստր ու նեն: Ն րանք բնա վո րութ յամբ տար բեր են, բայց 
կա րո ղա նում են միմ յանց լրաց նել և փո խըմբռն ման շնոր հիվ պահ պա նել ըն տա նե կան 
ամ րութ յու նը:

Ռու բեն Ա րաբ յա նը ևս  ա վե լի քան մեկ տաս նամ յակ է հա մալ սա րա նա կան մեծ 
բժշկա կան թի մի կազ մում է:  « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի թու-
նա բա նութ յան և ման կա կան վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յում է աշ խա տում՝ որ պես 
ռեա նի մա տո լոգ:

«Ա մու սինս ինձ հա մար օ րի նա կե լի բժշկի կեր պար է»,- նշում է բժիշկ Բալ յա նը:

Ո գե ղեն սննդի շա րու նա կա կան փնտրտու քում...
Ոչ միայն փոք րիկ նե րի, այլև մե ծա հա սակ նե րի ա ռող ջութ յամբ մտա հոգ բժիշ կը, 

հայտ նի ա սույ թը փո փո խե լով, ցան կա նում է, որ մար դիկ նախ հո գով լի նեն ա ռողջ, 

ԱՆՆԱԲԱԼՅԱՆ.
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քա նի որ հո գե կան ա ռող ջութ յունն է ա պա հո վում նաև ա ռողջ մար մին: Առ հա սա-
րակ հո գու և հո գու սննդի մա սին էր մեր զրույ ցի ա ռանց քը:

«Ե կե ղե ցի նե րում փոք րուց շատ էի լսել «խա ղա ղութ յուն ա մե նե ցուն» բա ռա կա-
պակ ցութ յու նը, ո րի ի մաս տը լավ չէի հաս կա նում, այժմ, կա րող եմ հստակ ա սել, 
որ այս տո ղե րը կար ևոր ի մաստ ու խոր հուրդ ու նեն, քա նի որ հո գու հանգս տութ-
յու նը և խա ղա ղութ յու նը ու ղիղ հա մե մա տա կան են ա ռող ջութ յա նը»,- նկա տում է 
Ան նա Բալ յա նը:

Հո գու սնունդ նա փնտրում է ա մեն օր և  ա մե նուր: Կ յան քը փոր ձում է զգալ և  
ըն կա լել գե ղա գի տո րեն` շեշ տադ րե լով իր շուր ջը գույ նե րը, տրա մադ րութ յու նը, 
գե ղե ցի կը:

« Մայրս ան կող նա յին հի վանդ էր: Ես և  աղ ջիկ ներս խնա մում էինք նրան մոտ 
ինն ա միս: Մի օր նա մեզ ա սաց, թե չէր պատ կե րաց նում, որ այդ քան սի րում ենք 
ի րեն»,- հուզ մուն քը չթաքց նե լով՝ հի շում է տի կին Բալ յա նը` ընդգ ծե լով, որ չնա յած 
միշտ է կար ևո րել հա րա զատ նե րին սեր խոս տո վա նե լը, այդ դեպ քից հե տո ա ռա վել շատ ու ա ռա-
վել ու ժեղ է  գնա հա տում սի րե լու, սե րը փո խան ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Ն րա հա մար շատ կար ևոր է, որ մար դիկ ու նե նան կա րեկ ցան քի զգա ցում, եր-
բեք գոր ծարք չա նեն խղճի հետ: Ի րենք՝ ի րենց, բնութ յան հետ լի նեն ներ դաշ նակ:

Շ նոր հա կալ, նե րո ղա միտ, ին չու ոչ՝ նաև ինք նաքն նա դատ լի նելն իր կյան քի 
սկզբունք նե րից են:

Ն րա մշա կած փի լի սո փա յութ յամբ աշ խա տա վայ րում, տա նը, շրջա պա տում 
փոր ձում է ա մեն վայրկ յա նը օգ տա գոր ծել դրա կա նը ստեղ ծե լու և  այն տա րա ծե լու 
հա մար, և  օբ յեկ տի վո րեն պետք է նշենք, որ դա նրան հա ջող վում է:

Որ պես կին, մայր, տա տիկ՝ չու նի բար դույթ ներ և  այդ ներ քին ա զա տութ յու նը, 
ներ քին ու րա խութ յունն այն է, ինչն ապ րե լու և  ա րա րե լու ուժ է տա լիս:

Մ տա բե րում է մի դրվագ: Տա րի ներ ա ռաջ, երբ գլխա վոր բժշկին էր փո խա րի-
նում հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, սի րիա հայ մի պա ցիենտ ավ տով թա-
րի էր են թարկ վել, տևա կան ժա մա նակ հոս պի տա լաց ված էր: Ան նա Բալ յա նը հի-
վան դա նո ցա յին ա մե նօր յա շրջայ ցին աղջ նա կի հա մար եր գում էր` սրտի կան չով, 
ինչն ան մի ջա կա նո րեն խա ղա ղութ յուն, դրա կան լից քեր էր փո խան ցում թե՛ բու ժա-
ռո ւին, թե՛ նրա մայ րի կին:  

«Ու զում եմ փո խան ցել այն «մե սի ջը», որ մար դուն, ա ռա վել ևս կ յան քի դժվա-
րին ի րա վի ճա կում հայտն վա ծին, կար ևոր է նա յել աչ քե րի մեջ, բռնել ձեռ քը,  ժպտալ և  ա սել՝ 
« Հան գիստ ե ղի՛ր»: Հի վան դին նաև հո գե բա նո րեն սա տա րե լու այս բա ղադ րիչն աշ խար հի 
շատ երկր նե րում է կի րառ վում, և  ա ռանց ա մա չե լու ինքս էլ պատ րաստ եմ այն կյան քի 
կո չել»,- ա սում է ման կա բույ ժը, որն ան կաշ կանդ եր գում, ու րա խա նում, զրու ցում, որ ևէ հե-
տաքր քիր ի րով ու րա խաց նում կամ զար մաց նում է իր փոք րիկ այ ցե լու նե րին:

Այս տեղ տե ղին է ա սել, որ հա ճախ ջերմ խոս քը դե ղից էլ ազ դե ցիկ կա րող է լի նել: Կեն-
սու րա խութ յու նը, կեն սա սի րութ յու նը, սե րը դե պի կյան քը փոր ձա ռու ման կա բույ ժի դեպ քում 
վա րա կիչ են:

Ե րաժշ տա կան երկ խո սութ յուն Բոս տո նում
Ան նա Բալ յա նի վե րա պատ րաս տում ե րի, աշ խա տան քա յին հան դի պում ե րի շրջա նա կը 

լայն է. Անգ լիա, Շ վե դիա, Թուր քիա, Ավստ րիա, Դա նիա, ԱՄՆ, ՌԴ:
Տի կին Բալ յա նին ճա նա չող նե րը գի տեն, որ մարդ-տոն է, բա ռի ինչ պես փո խա բե րա կան, 

այն պես էլ՝ ու ղիղ ի մաս տով:
Հի շում է՝ ինչ պես 2011 թվա կա նին Բոս տոն էր գոր ծուղ վել հա մալ սա րա նա կան գոր ծըն-

կեր նե րի հետ: Տե ղի հա յազ գի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի և գոր ծըն կեր նե րի հետ հան դիպ ման 
ընթ րի քին նա հա լեց րեց պաշ տո նա կան մի ջո ցա ռում ե րին բնո րոշ սա ռույ ցը:

Ն րա մեկ նար կով հա յե րեն եր գե րից մե կին դահ լի ճի մեկ այլ անկ յու նից հա ջոր դեց մեր հայ-
րե նա կից նե րից մյու սի կա տա րու մը, հե տո մեկ այլ ծայ րից մեկ այլ հայ կա կան եր գի հնչյուն, 
ո րը հի շեց նում էր մի ջո ցառ մա նը մաս նա կից պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րին ման կութ յու-
նը, հայ րե նի քը, կա րո տը:

Օվ կիա նո սից այն կողմ ե րաժշ տա կան այս հե տաքր քիր երկ խո սութ յան օ րի նա կը Ան նա 
Յու րիի Բալ յա նի կյան քում տասն յակ դեպ քե րից է, ո րը հի շար ժան է, ջեր մաց նող:

«Ու րա խութ յան այս «Coaching»-ը՝ ու սու ցա նում ա պա ցու ցում է, որ դե պի յու րա քանչ-
յուր մար դու սիր տը հնա րա վոր է գտնել բա նա լի, հա լեց նել սա ռույ ցը: Ինձ մո տե ցան և  
ա սա ցին՝ շնոր հա կալ ենք Ձեզ, մենք մեր ե րե խա նե րին սո վո րեց նում ենք հա յե րեն եր-
գեր, բայց ինք ներս չենք եր գում, իսկ այ սօր մենք եր գե ցինք հա յե րեն, սրտա բուխ եր գե-
լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցանք»,- պատ մում է հա մալ սա րա նա կան բժիշ կը:

Ա պա գա ման կա բույժ նե րին կար ևոր հոր դոր ու նի՝ սի րել ե րե խա նե րին, սի րել այն գոր-
ծը, որն ա նում են, նվիր վել ամ բող ջա պես, սրտով:

Ե րե խա նե րի աշ խար հը մա քուր է, ազ նիվ, հենց այդ աշ խար հում է բժշկա գի տութ յան 
ո լոր տում և կ յան քում թրծված մաս նա գե տը գտնում ի րեն՝ ան կախ դժվա րութ յուն նե րից ու 
փոր ձութ յուն նե րից, ո րոնք առ կա են այս ու ղին ընտ րած մարդ կանց ա ռաջ:

Կա նանց էլ մաղ թում է զգալ մայ րութ յան բերկ րան քը, ո րը կյան քի շա րու նա կա կա նութ-
յան և  ան վեր ջա նա լի սի րո խորհր դա նիշ է:

Բժշկի ուղին



 Հոկ տեմ բե րի 16-ը ա նես թե զիա յի հա մաշ խար-
հա յին օրն է: Օր վա ընտ րութ յու նը պա տա հա կան 
չէ. 1846 թվա կա նի ճիշտ այս օ րը ա մե րի կա ցի 
ա տամ ա բույժ  Թո մաս  Մոր թոնն ա ռա ջին ան գամ 
վի րա հա տութ յուն ի րա կա նաց րեց ե թե րա յին անզ-
գա յաց մամբ:

Ա ռա ջին հա ջող անզ գա յա ցու մից հե տո՝ 176 
տար վա ըն թաց քում ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո-
լո գի նեղ մաս նա գի տա ցու մը կա յա ցավ և  բե կում 
մտցրեց բժշկութ յան մեջ, վի րա բու ժա կան մի-
ջամ տութ յուն նե րը դար ձան ա վե լի ան ցավ և  անվ-
տանգ:

Այժմ ար դեն «Ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ 
(վե րա կեն դա նաց նող բժիշկ)» մաս նա գի տութ յու նը 
մեկ մաս նա գի տութ յուն է։ 

Օրվա խորհրդով անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատո-
լոգ մասնագիտության մասին զրույց «Միքա-
յելյան» համալսարանական հիվանդանոցի բժշ-
կական տնօրեն, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ 
Արա Ղազարյանի հետ:

Նյութի սկզբնաղբյուրը` «Արմենպրես» 
լրատվական գործակալություն:

-  Պա րոն  Ղա զար յան, շնոր հա վո րում եմ մաս նա գի-
տա կան օր վա առ թիվ, ա ռողջ ե ղեք, որ շա րու նա կեք 
ա պա հո վել պա ցիենտ նե րի կյանքն ա ռանց ցա վի:

- Շ նոր հա կալ եմ, ա ռի թից օգտ վե լով՝ ցան կա նում եմ 
շնոր հա վո րել իմ բո լոր գոր ծըն կեր նե րին մաս նա գի տա-
կան տո նի ա ռի թով, մաղ թում եմ նրանց քա ջա ռող ջութ-
յուն և  ան փոր ձանք աշ խա տանք:

-  Մոտ քա ռորդ դար է՝  Դուք աշ խա տում եք որ պես 
ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ,  Ձեր հայ րը՝ Ա րիստ 
 Ղա զար յա նը, մոտ կես դար է՝ հեշ տաց նում է վի-
րա հա տութ յան ըն թաց քը և  ա պա քի նու մը, ա պա-
հո վում հի վանդ նե րի անվ տանգ անզ գա յա ցու մը: 

 Մաս նա գի տութ յու նը գե նե րո՞վ է փո խանց վել, ին չո՞ւ և  
ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լո գի 
մաս նա գի տութ յու նը:  Հայր և  որ դի ա նես թե զիո լոգ-
ռեա նի մա տո լոգ նե րի գոր ծը շա րու նա կող կա՞ գեր դաս-
տա նում:

-  Դեռևս 1987-ին՝ դպրո ցա կան հա սա կում, բժշկա կան 
հա մալ սա րան ըն դուն վե լուն զու գա հեռ սկսել եմ աշ խա-
տել սա նի տար՝ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում, 
այդ ժա մա նա կից կար ծես ո րոշ վեց իմ մաս նա գի տա-
կան ճա կա տա գի րը, եր բեք մտքովս չէր ան ցել այլ մաս-
նա գի տութ յուն:  Նաև մեծ դեր է խա ղա ցել այն հար գան-
քը, որ վա յե լում է հայրս աշ խա տա վայ րում, ըն կեր նե րի 
և  բա րե կամ ե րի շրջա պա տում: Ո րո շումս ան բե կա նե լի 
էր:  Մաս նա գի տութ յու նը, ա յո, գե նե րով էլ է փո խանց-
վել իմ դեպ քում, մայրս էլ է բժիշկ, բայց մեր ըն տա նի քի 
մյուս ան դամ ե րը ընտ րե ցին այլ մաս նա գի տութ յուն: 
 Հույս ու նեմ, որ ա մեն դեպ քում ռեա նի մա տո լոգ-ա նես-
թե զիո լոգ կամ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը մեր գեր դաս-
տա նում շա րու նա կող կլի նի:

 -  Ձեր ա ռա ջին ա նես թե զիան հի շո՞ւմ եք, ի՞նչ է փոխ-
վել այդ օր վա նից մինչև այ սօր, այդ թվում՝ զգա ցո ղութ-
յուն նե րի և  պա տաս խա նատ վութ յան մա սով:  Հայտ նի 
ա նեկ դո տի մո տիվ ե րով՝ ե թե հաշ վի առ նենք, որ նար-
կո զի յու րա քանչ յուր ժա մը ա վե լաց նում է ա նես թե զիո-
լո գի կյան քը նույն չափ,  Ձեր կյան քը ինչ քա՞ն է եր կա-
րել,  Դուք քա նի՞ ժամ եք «նար կոզ տվել»:

- 1992 թվա կա նից՝ 4-րդ  կուր սից աշ խա տել եմ ա նես-
թե զիստ-բու ժակ, հեր թա պա հել և  մաս նակ ցել եմ մե ծա-
թիվ անզ գա յաց ման, իսկ 1998-ին, երբ ա վար տե ցի կլի-
նի կա կան օր դի նա տու րան, սկսե ցի ար դեն ինք նու րույն 
աշ խա տել: Ա ռա ջին անզ գա յա ցու մը՝ որ պես այդ պի սին, 
չեմ հի շում, բայց ա մե նատ պա վո րի չը ե ղել է ա ռա ջին 
անզ գա յա ցու մը ծննդա տա նը՝ կե սար յան հատ ման ժա-
մա նակ, ո րի դեպ քում անզ գա յա ցու մը յու րօ րի նակ է մո-
ցիա ներ է պարգ ևում: 

 Ժա մեր չեմ հաշ վել, բայց ակ տիվ ա նես թե զիա յով 
զբաղ վե լու 15 տա րի նե րին՝ 1998-2013թթ. տա րե կան մոտ 
400 անզ գա յա ցում եմ ի րա կա նաց րել, դա մո տա վո րա-
պես կազ մում է 6000 անզ գա յա ցում, ե թե ժա մե րով հաշ-
վենք՝ մի ջի նը 2-ա կան ժամ՝ կստաց վի 12 000:

- Պ րո ֆե սիո նալ ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ 
դառ նա լու ճա նա պար հը բա վա կա նին եր կար է, այն 
սկսվում է բժշկա կան բուհն ա վար տե լուց, որ տեղ յու-
րաց նում են հիմ ա կան և  նեղ մաս նա գի տա կան 
ա ռար կա նե րը, հե տո գա լիս է մյուս կար ևոր շրջա նը՝ 
հետ դիպ լո մա յին կրթութ յու նը, պրակ տի կան, այ նու-
հետև վե րա պատ րաս տում ե րը, փոր ձա ռութ յու նը: 
Ըստ  Ձեզ՝ ո՞վ է լավ ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լո գը, 
և  ի՞նչ հմտութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ այս մաս նա գի-
տութ յան մեջ պրո ֆե սիո նալ դառ նա լու հա մար:

Ա ՆԵՍ ԹԵ ԶԻՈ ԼՈ ԳԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ 

ԵՆ ԹԱԴ ՐՈՒՄ Է ՁԱՆՁ ՐՈՒՅ ԹԻ ԺԱ ՄԵՐ ԵՎ 
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- Ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ դառ նա լու հա մար 
պետք է լի նել լա վա գույն ու սա նող, օժտ ված լի նել բա-
զա յին փայ լուն գի տե լիք նե րով, գե րա զանց ա վար տել 
կլի նի կա կան օր դի նա տու րան, մայ րե նի լեզ վի նման 
տի րա պե տել օ տար լե զու նե րին, քա նի որ ըն դուն ված 
չա փո րո շիչ նե րը, գրա կա նութ յու նը օ տար լեզ վով են, 
իսկ ա ռանց դրանց ի մա ցութ յան, ու սում ա սի րութ-
յան չես կա րող լի նել լավ մաս նա գետ:  Կար ծում եմ, որ 
պետք է շատ խիստ լի նել վատ սո վո րող ու սա նող նե րի 
հան դեպ, թույլ չտալ, որ նրանք ա վար տեն և  մո տե նան 
հի վանդ նե րին:  Հայրս մի լավ խոսք ու նի՝ մար դը միշտ 
պետք է վստահ լի նի, որ ե թե ի րեն կես գի շե րին բե րեն 
հի վան դա նոց որ պես շտապ դեպք, հան դի պած մաս նա-
գետ նե րը պրո ֆե սիո նալ կլի նեն:

- Անզ գա յա ցու մը սկսվեց ե թե րից, այն զար գա ցավ՝ 
ընդ լայ նե լով կի րառ վող դե ղա մի ջոց նե րի, տեխ նո լո-
գիա նե րի ու մե թոդ նե րի շրջա նա կը: Այս ա ռու մով հա-
ջող վո՞ւմ է հաս նել նո րա րա րութ յուն նե րի հետ ևից, թե՞ 
կար ևո րը բա զա յին կրթութ յունն է:

- Անզ գա յա ցում անց կաց նե լու հա մար, ի հար կե, բա-
զա յին կրթութ յու նը ա ռաջ նա հերթ է, ո րով հետև ընդ հա-
նուր անզ գա յաց ման հիմ ա կան փու լե րը, ո րոնք դեռ 
մեկ դար ա ռաջ նկա րագ րել են, չեն փոխ վել, փոխ վել 
են դե ղա մի ջոց նե րը, ա վե լա ցել են անվ տան գութ յան 
չա փո րո շիչ նե րը: Ա ռա ջին անզ գա յա ցու մից հե տո, ո րը 
կա տար վել է 1846-ի հոկ տեմ բե րի 16-ին, մոտ մեկ դար 
ա ռանձ նա պես զար գա ցում եր չեն ե ղել, թռիչ քա յին 
զար գա ցում է ար ձա նագր վել 20-րդ  դա րի երկ րորդ կե-
սին:

Ես հպարտ եմ, որ իմ կո լե գա նե րը բա վա կա-
նին գրա գետ են, ո րը ա պա ցուց վեց պա տե րազ մի և 
 կո րո նա վի րու սի ժա մա նակ, ի րենց բարձր գի տե լիք-
նե րով և պ րո ֆե սիո նա լիզ մով նրանք չեն զի ջում օ տա-
րերկր յա մաս նա գետ նե րին, ա վե լին՝ պա տա հա կան 
չէ, որ մի շարք եվ րո պա կան երկր նե րում, օ րի նակ՝ 
 Գեր մա նիա յում, Ֆ րան սիա յում ԵՊԲՀ-ն  ա վար տած 
ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ նե րը ա ռա ջա տար են:

Ա նես թե զիան հա ճախ հա մե մա տում են ինք նա թի ռի 
թռիչ քի հետ, անզ գա յաց ման սկիզ բը թռիչքն է, ա նես-
թե զիա յի պահ պա նու մը ինք նա թի ռի ըն թացքն է, իսկ 
վայ րէջ քը՝ ա նես թե զիա յից արթ նա ցում է: Ըն թաց քը 
սո վո րա բար լի նում է կա յուն, ինչ-որ ա ռու մով՝ եր կար 
և  ձանձ րա լի ա նես թե զիո լո գի հա մար, իսկ թռիչ քը և 
 վայ րէջ քը ա մե նա ռիս կա յինն ու պա տաս խա նա տուն 
են,  քա նի որ դու այդ ժա մա նակ մար դուն ֆի զիո լո գիա-
կան մի վի ճա կից բե րում ես այլ վի ճակ, զրկում ես բո լոր 
կեն սա կան կար ևոր ֆունկ ցիա նե րից՝ գի տակ ցութ յուն, 
շնչա ռութ յուն, ռեֆ լեքս ներ, ո րից հե տո պետք է կա տա-
րես դրանց վե րա կանգ նում:

- Թ վում է, թե ա մեն ինչ շատ պարզ է. դի մակ, նե րար-
կում, ա նես թե զիա, ա պա վե րա կանգ նում:  Բա ցի անզ-
գա յաց ման տե սակ նե րի, հա մա պա տաս խան դե ղե րի 
ընտ րութ յու նից, ա ռող ջա կան վի ճա կի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րից՝ ի՞ն չը պետք է հաշ վի առ նել անվ տանգ 
անզ գա յաց ման հա մար:

-  Նոր դե ղե րի  և  տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ մա հա-
ցութ յու նը բուն անզ գա յա ցու մից վեր ջին 50 տար վա 

ըն թաց քում նվա զել է հա զա րա պա տիկ, դա պայ մա նա-
վոր ված է մի շարք հան գա մանք նե րով. այ սօր ա վե լի 
շատ են հի վան դին հե տա զո տե լու և  անվ տանգ անզ գա-
յա ցում ի րա կա նաց նե լու հա մար պատ րաս տե լու հնա-
րա վո րութ յուն նե րը: Ինչ պես ա սա ցի՝ կան ըն դուն ված 
չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց հիմ քով պատ րաս տում և  անց-
կաց նում ես անզ գա յա ցու մը:  Պահ պա նե լով այդ բո լոր 
դրույթ նե րը՝ նվա զեց վում են ռիս կե րը:  Սա կայն, կա րող 
են լի նել դեպ քեր, ֆորս-մա ժո րա յին ի րա վի ճակ ներ, որ-
տեղ ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լո գը պետք է ո րո շում 
կա յաց նե լու խի զա խութ յուն ու նե նա՝ հիմ ված գի տե լի-
քի, փոր ձի վրա, քա նի որ գոր ծե լա կար գե րը սահ մա նում 
են, բայց չեն ե րաշ խա վո րում, իսկ կան դեպ քեր, երբ 
ան գամ սահ մա նում եր չկան:

-  Ցան կա ցած բժիշկ կա րող է մար դուն ու ղար կել 
 Մոր փեո սի թա գա վո րութ յուն, որ պես զի նա այն տեղ 
ցավ չզգա, բայց միայն ա նես թե զիո լո գը կա րող է նշա-
նակ ված ժա մին նրան վե րա դարձ նել այս աշ խարհ։  Սա 
ա վե լի պա տաս խա նա տու և  ռիս կա յին չի՞ դարձ նում  Ձեր 
աշ խա տան քը. ստաց վում է, որ մի ջամ տում եք Աստ ծո 
գոր ծե րին, և  ա մեն ան գամ հի վան դին քնեց նե լիս, թե 
արթ նաց նե լիս՝ ի՞նչ է զգում ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա-
տո լո գը:

- Աստ ծո գոր ծե րին չենք խառն վում, իսկ  Մոր փեո սի 
թա գա վո րութ յուն ու ղար կե լիս մեր նպա տա կը հի վան-
դին ցա վե րից ա զա տելն է և  հե տո ողջ-ա ռողջ նրան 
այս աշ խարհ վե րա դարձ նե լը: Բժշ կա կան աշ խար հում 
տա րած ված խոսք կա, որ վի րա բույժ նե րը և ս տո մա տո-
լոգ ներն են հիմ ադ րել մեր մաս նա գի տութ յու նը։  Քավ 
լի ցի, ես չեմ ա ռար կում այս ա սույ թի դեմ, բայց ե կեք 
ըն դու նենք նաև, որ հենց ա նես թե զիա յի զար գաց ման 
շնոր հիվ է, որ այ սօր վի րա բույժ նե րը և ս տո մա տո լո-
գիա յի ո լոր տի մաս նա գետ նե րը կա րող են կույ րա ղիք և  
ա տամ հե ռաց նե լուց բա ցի՝ բարդ, ծանր վի րա հա տութ-
յուն ներ կա տա րել:

- Ինչ պես ա մե նուր, այս աշ խա տան քում ևս ս խալ-
նե րը ան խու սա փե լի են: Ի հար կե, այդ սխա լը կա րող 
է ան դառ նա լի հետ ևանք նե րի հան գեց նել: Ի՞նչ ա նել 
սխալ վե լու ռիս կե րը նվա զեց նե լու, սխալ նե րը շտկե-
լու, հե տա գա սխալ վե լու հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու և 
 մաս նա գի տա կան աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հա մար:

-Ի հար կե, այս դեպ քում սխալ նե րը կա րող են կյանք 
ար ժե նալ, չի մա ցութ յան հետ ևան քով սխալ նե րի հան-
դեպ ես շատ խիստ եմ: Ինչ վե րա բե րում է ֆորս-մա-
ժո րա յին ի րա վի ճակ նե րին, ո րոն ցից ոչ ոք ա պա հո-
վագր ված չէ, իմ հոր դորն է՝ շա րու նակ ինք նակրթ վել, 
լա վա գույն հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
փոր ձը սեր տել և  ա մեն մի դեպք քննարկ ման ա ռար կա 
դարձ նել մաս նա գի տա կան շրջա նա կում՝ հա նուն սխա-
լի շտկման, հետ ևանք նե րի վե րաց ման և մ յուս նե րին

ա պա հո վագ րե լու: 

Հարցազրույց



Մե ծա նա լով բժիշկ-
նե րի ըն տա նի քում 
և տես նե լով նրանց 
անձն վեր աշ խա-
տան քը՝  Ա լի սա Մով-
սիս յա նը ման կուց 
սի րել է այս մաս նա-
գի տութ յու նը և ցան-
կա ցել է օգ նել մարդ-
կանց` կար ևո րե լով 
բժշկութ յան մար դա-
սի րա կան կող մը։

Գ ե  ր ա  զ ա ն  ց ո ւ թ -
յամբ ա վար տե լով 
Եր ևա նի Մ խի թար 
Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը` նա 
ներ կա յումս հետ բու-
հա կան շա րու նա-
կա կան կրթութ յուն 

է ստա նում ման կա կան ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա-
նութ յան ամ բիո նում՝ որ պես մե ծա հա սակ նե րի ար յու նա բան։ 

«Ու սա նո ղա կան տա րի նե րից հե տաքրքր ված եմ ե ղել 
բժշկութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րով: Ար յու նա բա նութ յունն 
ընտ րել եմ, քա նի որ այն լուրջ մար տահ րա վեր է ժա մա նա-
կա կից բժշկութ յան հա մար, ո րը պա հան ջում է խո րը գի տե-
լիք ներ՝ բջջա յին և մո լե կուլ յար մա կար դակ նե րով: Լի նե լով 
բժշկութ յան ա մե նաա րագ զար գա ցող և պա հանջ ված ուղ-
ղութ յուն նե րից մե կը` այն լայն ու սում ա սիր ման ու շա րու նա-
կա կան բա ցա հայտ ման կա րիք ու նի»,- ա սում է կլի նի կա կան 
օր դի նա տո րը, ում հա մոզ մամբ` բժշկի մաս նա գի տութ յու նը 
պա հան ջում է համ բե րա տա րութ յուն, կա րեկ ցե լու ու նա կութ-
յուն և ն վի րում: Առ հա սա րակ բժշկութ յան ցան կա ցած բնա գա-
վա ռում մար դա սի րութ յու նը, պա տաս խա նատ վութ յան զգա-
ցում ու աշ խա տա սի րութ յունն ա ռանց քա յին են:

Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ար յու նա բա նութ յունն ա ռա-
վել ման րակր կիտ ու սում ա սի րե լով՝ հա մոզ վել է, որ այն սեր-
տո րեն առնչ վում է բժշկա կան այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի 
հետ։

«Ար յու նա բա նութ յան այ բու բե նը»՝ ար յան ընդ հա նուր 
քննութ յու նը, ո րը պատ կե րա ցում է տա լիս օր գա նիզ մում ըն-
թա ցող բա զում գոր ծըն թաց նե րի և խան գա րում ե րի մա սին, 
նրա գնա հատ մամբ` չա փա զանց կար ևոր է բժշկա կան գրե թե 
բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րում, քա նի որ հա ճախ պա ցիենտ-
նե րի հե տա զոտ ման, վի ճա կի հսկման, նա խա վի րա հա տա-
կան պատ րաս տութ յան ա ռաջ նա յին և պար տա դիր մե թոդն 
է, ո րը հա ճախ պա հան ջում է ար յու նա բա նի խորհր դատ վութ-
յուն։

Ա լի սա Մով սիս յա նի հա մար պա ցիենտ նե րի հետ աշ խա-
տան քը չա փա զանց պա տաս խա նա տու է ոչ միայն բուժ ման 
գոր ծըն թա ցի, այլև բու ժա ռու նե րի և ն րանց հա րա զատ նե րի 
հետ շփման ա ռու մով:

«Ար յու նա բա նա կան հի վան դութ յուն նե րով պա ցիենտ նե-
րը հա ճախ եր կա րատև ստա ցիո նար բուժ ման կա րիք են ու-
նե նում, որն ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար 
կար ևոր է ստեղ ծել բժիշկ-պա ցիենտ փո խա դարձ վստա հե լի 
հա րա բե րութ յուն ներ։ Կար ևո րում եմ պա ցիենտ նե րին «խոս-
քով չվնա սե լու և բժշ կե լու» գա ղա փա րը, ո րին կա րե լի է հաս-
նել՝ հղկե լով հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րը։ Պա ցիենտ-
նե րի հետ սի րով եմ աշ խա տում, ի վեր ջո բուժ ման հա ջող 
ըն թաց քը և պա ցիեն տի ե րախ տա գի տութ յու նը բժշկի աշ խա-

տան քի լա վա գույն գնա հա տա կանն են»,-նշում է Ա. Մով սիս-
յա նը:

Օր դի նա տու րա յի ծրագ րի շրջա նակ նե րում  ա պա գա ար յու-
նա բան նե րը ոչ միայն անց նում են կլի նի կա կան և լա բո րա տոր 
պրակ տի կա՝ մաս նակ ցե լով հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման և 
պա ցիեն տի վար ման բո լոր փու լե րին, այլև ման կա կան ար-
յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի ա ջակ-
ցութ յամբ հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում շփվե լու և կա պեր 
հաս տա տե լու ար տերկ րի լա վա գույն մաս նա գետ նե րի և մի-
ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի հետ՝ ի րա կա նաց նե լու գի տե լիք-
նե րի և փոր ձի փո խա նա կում, բարդ դեպ քե րի քննար կում։

Հետ բու հա կան կրթութ յուն ստա ցող սո վո րող նե րի հա մար 
մո տի վաց նող և պար տա վո րեց նող է աչ քի առջև  ու նե նալ  
ա վագ կո լե գա նե րի աշ խա տան քի և ձեռք բե րում ե րի փայ լուն 
օ րի նակ նե րը, իսկ ա ռա վել ոգ ևո րիչ է նրանց կող մից դրսևո-
րած ա ջակ ցութ յու նը և պատ րաս տա կա մութ յու նը։

Հետ բու հա կան կրթութ յան երկ րորդ տա րում Ա լի սան սո վո-
րել է Պոր տո յի հա մալ սա րա նի ու ռուց քա բա նութ յան մա գիստ-
րա տու րա յում և  ան ցել  ին տեր նա տու րա Պոր տո յի ու ռուց քա-
բա նութ յան ինս տի տու տում, ո րը հա մար վում է կլի նի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի Եվ րո պա յի ա ռա ջա տար ռե ֆե րենս 
կենտ րոն նե րից մե կը: Նա հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել սո-
վո րե լու կլի նի կա կան այն պի սի մաս նա գետ նե րի և հե տա զո-
տող նե րի ղե կա վա րութ յամբ, ո րոնք մի ջազ գա յին մասշ տա բով 
զգա լի ներդ րում են ու նե ցել ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա-
բա նութ յան զար գաց ման մեջ։ Տե սա կան դա սըն թաց նե րի, 
ինչ պես նաև կլի նի կա կան և լա բո րա տոր պրակ տի կա յի շրջա-
նակ նե րում ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը և փոր ձը անգ նա հա տե-
լի են նրա հա մար, և հ պարտ է, որ այժմ դրանք ներդ նում է 
հայ րե նի քում ար յու նա բա նութ յան զար գաց ման և պա ցիենտ-
նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծում։

«Ար տերկ րում ու սու մը կար ևո րում եմ նաև ո լոր տի մաս-
նա գետ նե րի հետ ծա նո թութ յուն նե րով, ո րոնք կա րող են հե-
տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան և փոր ձի փո խա նակ ման հիմք 
հան դի սա նալ: Պոր տու գա լիա յում վե րա պատ րաստ վե լու ըն-
թաց քը նշա նա կա լի էր ոչ միայն մաս նա գի տա կան կա տա-
րե լա գործ ման տե սա կե տից, այլև այդ զար մա նա լի երկ րի 
մշա կույ թի և մարդ կանց բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև այլ ազ-
գե րի մշա կույթ նե րի հետ շփման ա ռու մով»,- նկա տում է սո վո-
րո ղը, ով պար բե րա բար մաս նակ ցում է հա յաս տան յան և մի-
ջազ գա յին տար բեր դա սըն թաց նե րի և ծ րագ րե րի, կա տա րում 
գի տա կան աշ խա տանք ներ և թե զիս նե րով հան դես գա լիս մի-
ջազ գա յին հա մա ժո ղովն ե րում, հա մոզ ված, որ ա պա ցու ցո ղա-
կան բժշկութ յան դա րում գի տութ յու նը պրակ տիկ բժշկութ յան 
հիմքն է և  ան բա ժան մա սը, իսկ  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե-
րը փոր ձում են հնա րա վո րինս ներգ րավ ված լի նել գի տութ յան 
մեջ:

Ա լի սան ներ կա յումս աշ խա տում է մի քա նի գի տա կան 
ծրագ րե րի և հոդ ված նե րի ուղ ղութ յամբ։ Դ րան ցից է հազ վա-
դեպ հան դի պող, սա կայն ամ բողջ աշ խար հում թե րախ տո րոշ-
վող կյան քին սպառ նա ցող հի վան դութ յան` հե մո ֆա գո ցի տար 
լիմ ֆո հիս տիո ցի տո զի վե րա բեր յալ Elsevier տպագ րութ յան 
կող մից նա խա տես վող ձեռ նար կի հա մա պա տաս խան մա սը։ 
Բա ցի այդ՝ պատ րաստ վում է հե տա զո տել նույն հի վան դութ-
յու նը հա յաս տան յան պո պուլ յա ցիա յում և ձեռ նար կել հա մաշ-
խար հա յին ռե գիստ րի ստեղ ծու մը:

Ամ փո փե լով՝ վստա հեց նում է, որ շա րու նա կա բար զար գա-
ցող բժշկա գի տութ յան ո լոր տում, ինչ պես և կ յան քում, անհ-
րա ժեշտ է նպա տակ ներ դնել և քայ լել դրանց ի րա գործ մանն 
ըն դա ռաջ` չհու սա հատ վե լով դժվա րութ յուն նե րից:  Փոքր հա-
ջո ղութ յունն ան գամ մեծ հաղ թա նակ է բժշկութ յան մեջ: 

Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈ ՐԸ ՍԵՐ ՏՈւՄ Է
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Վի գեն Հով հան նիս յա նը սո վո րում է  ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ-
տե տի 5-րդ կուր սում։ Ծն վել է վի րա բույ ժի և տն տե սա գե տի ըն տա նի քում։  
Դեռևս ման կուց հե տարքրք ված է ե ղել բժշկութ յամբ և  ան գամ փոքր հա սա-
կում ու սում ա սի րել է բժշկա կան գրքեր և գոր ծիք ներ։

«Բժշ կութ յունն ինձ ու ղե կից է ե ղել դեռևս ման կուց: Այ նու հետև, ըն դուն վե-
լով դպրոց՝ սկսե ցի մեծ հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րել ռազ մա գի տութ յան 
նկատ մամբ։ Ո րո շե ցի հա մա տե ղել այս 2 չա փա զանց պա տաս խա նա տու 
մաս նա գի տութ յուն նե րը և  ընտ րե ցի ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը: 
Ընտ րե ցի, հաս կա նա լով, որ դա կփո խի իմ ամ բողջ կյան քը»,-նշում է կուր-
սանտ, շար քա յին Վի գեն Հով հան նիս յա նը։

Նա ընդգ ծում է, որ ու նի բժիշկ և ռազ մա կան գոր ծիչ ազ գա կան ներ, 
ո րոնք մեծ ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել բժշկի մաս նա գի տա կան ու ղին ընտ րե-
լու՝  նրա ո րոշ ման վրա:

« Հայրս իր կյան քի մեծ մա սը նվի րել է վի րա բու ժութ յա նը: 90-ա կան նե րի 
Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին կա մա վոր, որ պես վի րա բույժ, մեկ նել է 
Ար ցախ։ 10-րդ դա սա րա նում էի սո վո րում, երբ սկսվեց Ապ րիլ յան քա ռօր-
յան, տե սա դրա հետ ևանք նե րը։ Այդ ժա մա նակ վա նից ա վե լի ու ա վե լի եմ 
հա մոզ վում, որ ընտ րել եմ կար ևոր  մաս նա գի տութ յուն: Ե թե նո րից ընտ րեի 
մաս նա գի տութ յուն, վստա հա բար, այն դարձ յալ կլի ներ բժշկութ յու նը»,-ա-
սում է ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը:

2020 թվա կա նի պա տե րազ մի ըն թաց քում նա սո վո րում էր 2-րդ կուր սում: 
Այդ օ րե րին գտնվել է հի վան դա նո ցում՝ օգ նել «սպի տակ բա նա կին» բու-
ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րին:

«Ինձ հետ, տար բեր հի վան դա նոց նե րում և հոս պի տալ նե րում ե ղել են իմ 
ըն կեր նե րը։ Կա յին օ րեր, որ ամ բողջ ժա մա նակ անց կաց րել ենք հի վան դա-
նո ցում: Սա ինձ հա մար դար ձավ հնա րա վո րութ յուն՝ կի րա ռե լու եր կամ յա 
ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ձեռք բե րած  փորձն ու գի տե լիք նե րը»,-նկա-
տում է Վի գե նը:

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը դպրո ցում  ցու ցա բե րել է 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն: Բժշ կա կան մայր բու հում ևս լավ է սո վո րում:

2022-23 ու սում ա կան տա րում նա « Մե րու ժան Ս տե փան յա նի ան վան» 
ան վա նա կան կրթա թո շա կի է ար ժա նա ցել. «Ի հար կե, ան պա սե լի 
էր ինձ հա մար, բայց դար ձավ շար ժա ռիթ, որ պես զի ա վե լի կա տա-
րե լա գործ վեմ  և  ուս ման հան դեպ դրսևո րեմ ա ռա վել մեծ պա տաս-
խա նատ վութ յուն: Հ պարտ եմ, որ հենց « Մե րու ժան Ս տե փան յա նի 
ան վան» կրթա թո շա կա ռու եմ։ Սա ինձ պար տա վո րեց նում է բարձր 
պա հել  ՀՀ ԶՈւ ա վագ լեյ տե նանտ Մե րու ժան Ս տե փան յա նի ա նու նը, 
ո րը հե րո սա բար զոհ վեց 2016-ի  ապ րի լին, Թա լի շում: Ն ման հնա րա-
վո րութ յուն նե րի ըն ձե ռու մը լրա ցու ցիչ մո տի վա ցիա է ստեղ ծում ու սա-
նող նե րի հա մար»:  

Կուր սան տի խոս քով՝ հա մալ սա րա նը տա լիս է այն գի տե լիք նե րի 
հիմ քը, որն անհ րա ժեշտ է լավ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար: Նա, 
միա ժա մա նակ, ընդգ ծում է, որ ա մեն ինչ կախ ված է ու սա նո ղից,  կար-
ևո րում է ինք նակր թութ յունն ու  ինք նա զար գաց մանն ուղղ ված ջան քե-
րը:

«Ե րեք տա րի է, ինչ մաս նակ ցում եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
կազ մա կերպ վող ծրագ րե րին և  աշ խա տանք նե րին, սկզբում՝ որ պես 
մաս նա կից, հի մա՝ որ պես կազ մա կեր պիչ։ Եվ կա րող եմ փաս տել, 
որ այն մի ջա վայ րը, որ տեղ ծա վա լում եմ գոր ծու նեութ յունս, որ ևէ այլ 
կազ մա կեր պութ յուն չի կա րող ըն ձե ռել»,- հա վե լում է Վի գեն Հով-
հան նիս յա նը՝ բա ցա հայ տե լով նաև ա պա գա ծրագ րե րը: Պ րակ տիկ 
բժշկութ յու նից բա ցի մտա դիր է զբաղ վել գի տա կան և ման կա վար ժա-
կան աշ խա տան քով, կրթել ա պա գա սերն դին՝ սեր մա նե լով հայ րե նա-
սի րութ յուն։

« ՄԵ ՐՈւ ԺԱՆ Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ» 

ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱԿ



«Երբ դպրո ցում կա յաց րի այդ քան պա տաս խա նա տու ո րո-
շում և  ընտ րե ցի բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, չէի էլ պատ կե-
րաց նում, թե որ քան հե տաքր քիր և բո վան դա կա լից ու սում-
նա ռութ յան տա րի ներ են ինձ սպաս վում». այս հա մոզ մանն 
է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ կուր սի ու սա նող 
Ա լի սա Պետ րոս յա նը, ո րը «Լ ևոն Հով հան նիս յա նի ան վան» 
կրթա թո շա կի է ար ժա նա ցել 2022-23 ու սում ա կան տա րում:

«Ա մեն նոր ու սում ա կան տար վա սկզբին, երբ հա յացք 
եմ գցում ան ցած ճա նա պար հիս, հաս կա նում եմ, թե որ քան 
գի տե լիք եմ կու տա կել և միա ժա մա նակ հայտ նա բե րում, թե 
ինչ քան նոր բան ու նեմ սո վո րե լու, և հենց դա է շար ժիչ ու-
ժը, ո րը պի տի ցան կա ցած ու սա նո ղի ա ռաջ մղի։ Յու րա քանչ-
յուրս պետք է գի տակ ցենք, որ ա մեն օր մենք կեր տում ենք մեր 
«ես»-ը, և ցան կա ցած նոր գի տե լիք և փորձ պետք է ուղղ ված 
լի նի այն ա վե լի լա վը դարձ նե լուն»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը:

Նա կրտսեր գոր ծըն կեր նե րին խոր հուրդ է տա լիս չբա վա-
րար վել օր վա դա սով և միշտ փնտրել հա վել յալ նյութ, ո րը 
կօգ նի ա վե լի լավ ըն կա լել և հե տա գա յում ա վե լի հեշտ կի րա-

ռել ստա ցած մաս նա գի տա կան տե ղե կատ վութ յու նը. «Ա նընդ հատ պետք է կար դալ և դա ա նել ոչ թե 
քննութ յուն նե րը հա ջող հանձ նե լու, այլ ի րա կան և մ ա յուն գի տե լիք ձեռք բե րե լու հա մար։ Այս դժվա-
րին ճա նա պար հին անգ նա հա տե լի է մեր հար գար ժան պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի աշ խա-
տան քը, ո րը ջանք ու ե ռանդ չի խնա յում բա նի մաց բժիշկ ներ կրթե լու հա մար»։ 

Ա լի սա Պետ րոս յա նը վստահ է, որ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը նաև ապ րե լա կերպ է, հետ ևա բար՝ 
բժշկի ու ղին ընտ րե լիս պետք է գի տակ ցել ողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը և պատ րաստ լի նել այդ 
ա մե նին. 

«Այս դժվար և միև նույն ժա մա նակ հե տաքր քիր ու ղին ընտ րե լիս ես ա ռաջ նորդ վել եմ նախ մարդ-
կանց օգ նե լու, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի կա ռուց վածքն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը ու սում ա սի-
րե լու մեծ ցան կութ յամբ։ Դեռ դպրո ցա կան տա րի քից ինձ հա մար հե տաքր քիր են ե ղել մար դու օր-
գա նիզ մի նոր մալ և  ա նո մալ գոր ծըն թաց նե րը, և ներ քուստ միշտ էլ ցան կա ցել եմ ընտ րել հենց այս 
ճա նա պար հը»։

Հե րա ցիա կա նին բժշկութ յան բո լոր ճյու ղե րը հե տաքր քիր են խո րը ու սում ա սիր ման հա մար, սա-
կայն նրան ա ռա վե լա պես հե տաքրք րում են ճա ռա գայ թա յին ախ տո րո շում ու դրա կար ևո րութ յու նը 
ժա մա նա կա կից բժշկութ յան զար գաց ման մեջ։ Ա պա գա յում նա ի րեն պատ կե րաց նում է բժիշկ-ճա ռա-
գայ թա բա նի նեղ մաս նա գի տաց մամբ:

Նաև կցան կա նար հե տա գա յում, միա նա լով ա վագ գոր ծըն կեր նե րի կո չե րին, հան րութ յա նը ի րա-
զե կել բժշկին վաղ դի մե լու և վաղ ախ տո րոշ ման կար ևո րութ յան մա սին, քա նի որ վստահ է՝ դրանք 
արդ յու նա վետ բուժ ման կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից են: 

«էմ պա թիա յի, պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում, հո գա տա րութ յուն, ազն վութ յուն, պատ րաս տա-
կա մութ յուն, սե փա կան գի տե լիք նե րի վրա վստա հութ յուն. ինք նակրթ ման ան հագ ծա րա վը վե րոնշ յալ 
հատ կա նիշ նե րի հետ կօգ նեն կեր տել բա նի մաց և գ թա սիրտ բժիշկ»,- շեշ տում է Ա լի սան: 

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռուն ընդգ ծում է՝ երբ նպա տակդ մեծ է, երբ ու նես հա րա զատ ներ և  ըն-
կեր ներ, ո րոնք քեզ մո տի վաց նում են, և, ի վեր ջո, երբ գլխումդ պտտվում է այն գա ղա փա րը, որ բժիշկ 
ես դառ նա լու, աչք ես փա կում բո լոր դժվա րութ յուն նե րի վրա և  ա ռաջ շարժ վում։ 

« Հենց այս ալ գո րիթ մով ա ռաջ նորդ վե լով՝ դար ձա ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ և  այդ 
պա հից սկսած էլ ա վե լի մո տի վաց վե ցի ու ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն զգա ցի։ Բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նում սո վո րե լու ըն թաց քում հա մոզ վե ցի, որ կյան քում ո չինչ հեշտ չի տրվում, և լավ գի-
տե լի քի ու փոր ձի հա մար պետք է ջա նալ ու ա նընդ հատ աշ խա տել, բայց վստահ եմ նաև, որ այդ 
աշ խա տան քը տա լու է իր պտուղ նե րը, և  ա մեն բուժ ված պա ցիենտ ու փրկված կյանք կլի նեն դրա 
ա պա ցույ ցը»։

Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ա նընդ հատ լի նե լով հի վան դա նոց նե րում, շփվե լով պա ցիենտ նե րի 
հետ, տես նե լով նրանց վի ճա կը ախ տո րո շու մից մինչև բու ժում և, ի վեր ջո, լրիվ ա պա քի նում՝ Ա լի սան 
հաս կա ցել է, որ դա այն է, ինչ ցան կա ցել է տես նել ողջ կյան քում: Այլ մաս նա գի տութ յան մեջ նա ի րեն 
չի պատ կե րաց նում:

Վեր ջին շրջա նում աշ խար հում կա տար վող գլո բալ ի րա դար ձութ յուն նե րի շնոր հիվ ա վե լի հրա պու-
րեց այս մաս նա գի տութ յու նը։  Երբ ա մեն օր ա կա նա տես էր լի նում, թե ինչ պես են ա վագ գոր ծըն կեր-
նե րը փրկում մարդ կանց կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի շրջա նում, իսկ հե տո նաև կռվում ռազ մա ճա-
կա տում ու փրկում զին վոր նե րի կյան քե րը, ա վե լի ու ա վե լի էր հա մոզ վում բժշկի մաս նա գի տութ յան 
յու րա հատ կութ յան մեջ:

ԻՆՔ ՆԱԿՐԹ ՄԱՄԲ ԿԵՐ ՏԵԼ ԲԱ ՆԻ ՄԱՑ 
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Ուսանողի անկյուն

ԵՊԲՀ 2022-23 ու սում ա կան տար վա «Գ րի գոր Ա րեշ-
յա նի ան վան» կրթա թո շա կա ռու, ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող Ս յու զան  Հով սեփ յա նը 
ման կուց հե տաքրքր ված է ե ղել մար դու օր գա նիզ մի ֆի-
զիո լո գիա կան և  պա թո լո գիա կան գոր ծու նեութ յան 
սկզբունք նե րով, մա թե մա տի կա յով, միշտ սի րել է փնտրել 
խնդիր ներ ու փոր ձել գտնել դրանց լու ծում ե րը։ 

«Իմ փնտրած խնդիր նե րը գտել եմ մար դու օր գա նիզ-
մում։  Մարդ կանց խնդիր նե րի լուծ մանն օգ նե լու ցան-
կութ յամբ էլ սրտի կան չով ընտ րել եմ բժշկի ու ղին: Բժշ-
կութ յան մեջ յու րա քանչ յուր հի վան դի հետ ոչ միայն 
օգ նում ես լու ծել իր օր գա նիզ մում ա ռա ջա ցած խնդի րը, 
այլև գոր ծե լով «բու ժել հի վան դին, այլ ոչ՝ հի վան դութ-
յու նը» սկզբուն քով՝ նույն խնդրին ա մեն ան գամ տա լիս 
ես հա մա պա տաս խան այլ լու ծում։ Բժշ կութ յունն ազն վա-
գույնն է բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րի մեջ, ո րով հետև 
աշ խա տում է բնութ յան ա մե նա հե տաքր քիր ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րից մե կի՝ մար դու օր գա նիզ մի հետ, ա ռա վել 
ևս՝ եր բեմ կա րո ղա նում է գե րա զան ցել բնութ յա նը՝ շտկե լով նրա նում ա ռա ջա ցած 
ախ տա բա նա կան մե խա նիզմ ե րը»,- նշում է ա պա գա բժիշ կը։

Ն րա խոս քով, չնա յած բժշկութ յան ա ռա ջըն թա ցին՝ մար դու օր գա նիզ մում տե ղի ու-
նե ցող ո րոշ գոր ծըն թաց ներ դեռևս հա նե լուկ են մարդ կութ յան հա մար, և  հա ճե լի է 
ու նե նալ ա նընդ հատ զար գա ցող մաս նա գի տութ յուն, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ-ի կող մից 
ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յուն նե րի շնոր հիվ լի նել գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման մաս նիկ՝ ներդ րում ու նե նա լով այդ գոր ծըն թա ցում։ 

Ա պա գա բժիշ կը դեռ չի շտա պում նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում. «Ա-
մեն նոր կլի նի կա կան ցիկ լի ըն թաց քում նոր նեղ մաս նա գի տութ յուն ու սում ա սի րե-
լիս պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի օգ նութ յամբ և  օ րի նա կով ներգ րավ վում ես 
նրանց աշ խա տան քի մեջ և  քեզ թե կուզ եր կու շա բա թով պատ կե րաց նում այս կամ 
այն մաս նա գետ, հաս կա նում՝ ինչ քա նով են քո հմտութ յուն ներն ու ըն դու նա կութ յուն-
նե րը հա մա պա տաս խա նում։ Այդ իսկ պատ ճա ռով կար ևո րում եմ բո լոր մաս նա գի-
տութ յուն նե րը դի տար կե լը և  վեր ջում «սրտի ձայ նին» ունկն դիր՝ ա ռա վել հո գե հա րա-
զատ մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լը»։ 

Բժշ կին անհ րա ժեշտ է ա ռա ջին հեր թին ար տա հայտ ված էմ պա թիա յի` կա րեկ ցան քի 
զգա ցում։ Այս հա մոզ մանն է Ս յու զան  Հով սեփ յա նը: 

« Լա տի նե րե նից և  հու նա րե նից բա ցի բժիշ կը պետք է սո վո րի նաև հաս կա նալ և 
 խո սել «հի վան դի լեզ վով»։ Բժշ կին անհ րա ժեշտ են նաև զար գա ցած հո գե բա նա կան 
գի տեիք ներ, ո րով հետև, ինչ պես ա սում էր  Բեխ տեր ևը, ե թե բժշկի հետ խո սակ ցութ-
յու նից հե տո հի վան դը չի հանգս տա նում, ու րեմ նա բժիշկ չէ։ Բժշ կին ա մեն վայրկ յան 
օգ նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը պետք է հստակ լի նի, ո րով հետև հի պոկ րատ յան 
եր դում տա լով մենք մտո վի հագ նում ենք և  ամ բողջ կյան քում, կյան քի ցա նա կա ցած 
ի րա վի ճա կում մում սպի տակ խա լա թով»,-նշում է հե րա ցիա կա նը՝ կար ևո րե լով նաև 
պար տա ճա նա չութ յան, սթրե սա կա յու նութ յան,  ա րագ կողմ ո րոշ վե լու հատ կութ յուն-
նե րը, տե սա կան գի տե լիք նե րի ու գործ նա կան հմտութ յուն նե րի շա րու նա կա կան զար-
գա ցում ու դրանց հա մա տեղ գոր ծա ծու մը։ 

Ս յու զան  Հով սեփ յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ում սո վո րելն ու բժիշկ դառ նա լու ու ղին, 
ի հար կե, հեշտ չէ և  լի է մի շարք խո չըն դոտ նե րով, բայց նպա տա կաս լա ցութ յան, հա-
մա ռութ յան և քրտ նա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ ա մեն օր կա րե լի է մի քայլ ա վե լի 
մո տե նալ ճեր մակ խա լաթ կրե լու և բ ժիշկ բարձ րա գույն կոչ մանն ար ժա նա նա լու բաղ-
ձա լի ե րա զան քին։ 

« Բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ա պա հո վե լու հա մար կար ևո րում եմ ժա մա նա կի ճիշտ 
բաշ խու մը, սո վո րե լու ու հանգս տի ժա մա նա կի բա լան սա վո րու մը։ Եվ այդ հար ցում 
անգ նա հա տե լի է ծնող նե րի, ու սա նո ղա կան ըն կեր նե րի ա ջակ ցութ յու նը, ո րոնք պատ-
րաս տա կամ են օգ նել, հաս կա նալ և  պա տաս խա նել ցան կա ցած հար ցի՝ քեզ հետ 
անց նե լով և  հե տաքր քիր դարձ նե լով այդ եր կար ու ղին»,-ընդգ ծում է ԵՊԲՀ սո վո րո-
ղը՝ շեշ տե լով, որ դժվա րութ յուն նե րի հան դի պե լով եր բեմ տա տան վել է, սա կայն եր-
բեք չի զղջա ցել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում, և  ե թե նո րից հնա րա վոր 
լի ներ ընտ րել մաս նա գի տութ յուն՝ կրկին կընտ րեր բժշկութ յունն ու ԵՊԲՀ-ն։
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում ԱՊՀ երկր նե րից սո վո րում է 416 ու սա-
նող։ Ն րան ցից մե կը ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ 
 կուր սի ու սա նող, 21-ամ յա  Ռո լան  Մար գար յանն է, ում հետ 
զրու ցել ենք բժշկի մաս նա գի տութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի ու 
թե րութ յուն նե րի,  Հա յաս տա նում բժշկա կան կրթութ յան, ինչ-
պես նաև՝ բժշկի ու, մաս նա վո րա պես, ստո մա տո լոգ նե րի 
հա մար կար ևոր հատ կա նիշ նե րի մա սին․ 

-  Պատ մե՛ք մի փոքր  Ձեր մա սին։ Ո՞ր երկ րից եք ե կել 
 Հա յաս տան։

- Ծն վել եմ  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան Ս տավ րո պո լի երկ րա մա-
սի  Մի նե րալ նիե  Վո դի քա ղա քում։ Ապ րել եմ այն տեղ մինչև դպրոցն 
ա վար տե լը, ա պա 2019 թվա կա նին ըն դուն վե ցի Եր ևա նի պե տա կան   
բժշկա կան հա մալ սա րան։ 

- Ին չու՞ ընտ րե ցիք բժշկի մաս նա գի տութ յու նը։ 
-  Դա միակ մաս նա գի տութ յունն էր, ո րի հան դեպ սեր էի տա ծում 

ի սկզբա նե։ Այլ մաս նա գի տութ յուն ներ ընդ հան րա պես չէի դի տար կում։  Դա նաև մորս ե րա զանքն էր։  Մայրս ժա մա նա կին 
ե րա զել էր մեր բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վել, բայց այն պես ստաց վեց, որ ըն տա նե կան պատ ճառ նե րով չկա րո ղա ցավ, 
քա նի որ տե ղա փոխ վե ցին  Ռու սաս տան։ Եվ բո լո րո վին պա տա հա կան՝ ես ըն դուն վե ցի այս տեղ։ 

- Ըն տա նի քում բժիշկ ներ ու նե՞ք։
-  Հա րա զատ նե րիս շրջա նում շատ բժիշկ ներ կան։  Բայց մեր ըն տա նի քում ես ա ռա ջի նը կլի նեմ։ 
- Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու թե րութ յուն ներ կա ռանձ նաց նեք  Ձեր մաս նա գի տութ յան մեջ։
- Ա ռա վե լութ յունն, ա ռա ջին հեր թին, բժշկա կան կար գա պա հութ յունն է․ երբ հաս կա նում ես, որ դու, ով էլ լի նես (ա տամ-

նա բույժ, գաստ րոէն տե րո լոգ թե այլ բժիշկ), պա տաս խա նատ վութ յուն ես կրում մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան հա մար։  Սա 
մի կող մից ա ռա վե լութ յուն է, մյուս կող մից՝ նաև թե րութ յուն, քա նի որ կյան քում ա մեն ինչ լի նում է, բժիշկ ներն էլ մար դիկ 
են, նրանք էլ են սխալ վում։ Բժշ կութ յան աշ խար հում մա ցած ա մեն ին չը միայն ա ռա վե լութ յուն է։ Երբ նա յում ես մար դուն և 
 միան գա մից պատ կե րաց նում ես նրա օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը․ դա ինձ շատ է դուր գա լիս։ 

- Ին չո՞ւ ընտ րե ցիք  Հա յաս տա նը և ԵՊԲՀ-ն՝ հե տա գա կրթութ յան հա մար։
-  Ռու սաս տա նում դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ա վար տա կան   քննութ յուն ներ են հանձ նում։  Մինչ սպա սում էի քննա կան 

արդ յունք նե րին, փաս տաթղ թեր ներ կա յաց րի նաև ԵՊԲՀ։ Ըն կերս այս բժշկա կան բու հում սո վո րե լու հստակ մտադ րութ յուն 
ու ներ։ Եր կու օր մտա ծում էի՝ գա՞լ  Հա յաս տան, թե՝ ոչ։ Եր բեք այս տեղ չէի ե ղել, ո րո շա կի մտա վա խութ յուն կար՝ կըն դուն վե՞մ, 
թե՝ ոչ, բայց ո րո շե ցի գալ նրա հետ։  Հա ջորդ օրն ար դեն քննութ յուն նե րի արդ յունք նե րը հայտ նի էին․ ըն դուն վել էի և՛ ՌԴ 
հա մալ սա րան, և՛ ԵՊԲՀ։  Պետք է ընտ րեի՝ կա՛մ մալ այս տեղ, կա՛մ վե րա դառ նալ  Ռու սաս տան։ Բ նա կա նա բար՝ ընտ րե ցի 
 Հա յաս տա նը, քա նի որ ժա մա նե լուն պես սի րա հար վե ցի Եր ևա նին, տե սա բժշկա կան հա մալ սա րա նը, ինձ շատ դուր ե կավ 
ա մեն ինչ։ Այդ պես ինք նա բուխ ստաց վեց, բայց շատ ու րախ եմ, որ սո վո րում եմ այս տեղ։ 

-  Գո՞հ եք  Ձեր ընտ րութ յու նից։ Ս պա սե լիք ներն ար դա րա ցա՞ն։
- Ա յո, քա նի որ այս տեղ ա մեն ինչ շատ ազ նիվ է։ Քն նութ յուն ենք հանձ նում հա մա կարգ չով, և կ հանձ նես, թե ոչ՝ կախ ված 

է միայն քեզ նից: Ես սա հա մա րում եմ ա մե նա կար ևոր ա ռա վե լութ յու նը, և դ րա շնոր հիվ մար դիկ փաս տա ցի քննութ յուն են 
հանձ նում ի րենց գի տե լիք նե րի հի ման վրա։ 

- Կ ցան կա նա յի՞ք մալ և  աշ խա տել  Հա յաս տա նում:
- Ինձ դուր է գա լիս հա յաս տան ցի նե րի մտա ծե լա կեր պը։  Բա ցի դրա նից՝ սա ինձ հա մար պատ մա կան, հայ րե նի հող է։ Ես 

միշտ ձգտել եմ լի նել այս տեղ:  Կար ծում եմ՝ ու սուց ման ա վար տին ար դեն ա վե լի հստակ կլի նի ո րո շումս: 
- Ին չո՞վ եք զբաղ վում ա զատ ժա մա նակ:
- 5 տա րե կա նից զբաղ վում եմ ըմբ շա մար տով, բայց ա ռայժմ այս տեղ ժա մա նա կը չի բա վա կա նաց նում։ Ու նեմ հոբ բի՝ զբաղ-

վում եմ ավ տո մե քե նա նե րի նկա րա հան մամբ։  Հա մալ սա րա նում դա սե րից բա ցի փոր ձում եմ նաև գործ նա կան հմտութ յուն ներ 
ձեռք բե րել կլի նի կա յում։ 

- Ի՞նչ հատ կա նիշ ներ պետք է ու նե նա բժիշ կը:
- Ճշ տա պա հութ յուն, կո կի կութ յուն, զսպվա ծութ յուն, հոգ ևոր, բա րո յա կան և  ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յուն, որ պես զի լի նի հա-

վա սա րակշռ ված և  համ բե րա տա րութ յամբ կա րո ղա նա շփվել մարդ կանց հետ։ Ինչ-որ ա ռու մով բժիշ կը պետք է նաև հո գե-
բան լի նի, քա նի որ յու րա քանչ յուր պա ցիենտ պա հան ջում է ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում։ Բ նա կա նա բար՝ ա մե նա կար ևո րը 
բժշկի հա մար պրո ֆե սիո նա լիզմ է, գի տե լի քը, պրակ տի կան։  Բայց նախ քան մարդ կանց բու ժե լը՝ պետք է շփում հաս տա տել 
նրանց հետ, որ պես զի նրանք վստա հեն ձեզ։ 

- Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք սկսնակ ստո մա տո լոգ նե րին:
-  Նախ՝ այս մաս նա գի տութ յու նը բարդ է, պետք է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել ման րուք նե րին։ Ա տա մը ստո մա տո լո գիա-

յում փոքր օր գան է, ո րի մեջ այն քան բարդ վի րա հա տութ յուն ներ են կա տար վում։  Պետք է ա մեն ինչ ման րա մասն ի մա նալ․ 
սկզբում պետք է հաս կա նալ ա նա տո միան, հե տո՝ պա թո լո գիան։ Երկ րորդ՝ նրանց, ով քեր նոր են ըն դուն վում հա մալ սա րան, 
խոր հուրդ կտամ ա մեն ինչ ժա մա նա կին սո վո րել, չթող նել ո չինչ վեր ջին պա հին։ Իսկ ա մե նա կար ևո րը գործ նա կան հմտութ-
յուն նե րին տի րա պե տելն է, որ պես զի մինչ բուհն ա վար տե լը գո նե կա րո ղա նաս ճիշտ բռնել ստո մա տո լո գիա կան գոր ծիք նե րը։ 

-  Կ յան քի  Ձեր կար գա խո սը.
- Գ նալ դե պի ե րա զան քը, չլսել ոչ ո քի և  ա մեն ինչ ա նել՝ ե րա զանք ներն ու նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար։

Չ ԴԻ ՏԱՐ ԿԵՑ ԱՅԼ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈւԹ ՅՈւՆ 
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հնդիկ շրջա նա-
վարտ Ա կան շա  Միշ րա յին հնա րա վո րութ յուն տվեց ի րա գոր ծե լու 
իր մեծ ե րա զան քը:

Ն րա խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ն բժշ կա կան կրթութ յուն տրա մադ րող լա-
վա գույն հա մալ սա րան նե րից մեկն է աշ խար հում։

« Յու րա քանչ յուրս կյան քում ինչ-որ ի րա վի ճա կում առնչ վել է բժշկի 
կամ բուժք րոջ հետ, որն անձ նու րա ցա բար հոգ է տա րել մեր ա ռող-
ջութ յան, մեր վեր քե րի և  հո գե բա նա կան վի ճա կի մա սին: Ա հա թե 
ին չում է կա յա նում բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու ա ռա քե լութ յու նը», 
- ա սում է Ա կան շան։

 Նա պատ մում է, որ ծնող նե րը միշտ ա ջակ ցել են ի րեն՝ հե տա մուտ 
լի նե լու իր ե րա զան քի ի րա կա նաց մա նը։

«Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում գտա հիա նա լի 
ըն կեր ներ ու դա սա խոս ներ, ո րոնց հետ կպահ պա նեմ կա պը եր կար 
տա րի ներ», - շեշ տում է նա՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով բու հի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ-
յուն նե րի և  հե ռան կար նե րի հա մար:

Ա կան շան խոր հուրդ է տա լիս կրտսեր գոր ծըն կեր նե րին՝ եր բեք չբա վա րար վել ու նե ցած 
գի տե լիք նե րով:

«Բժշ կութ յունն ան ծայ րա ծիր ո լորտ է:  Պար զա պես վստա հեք ինք ներդ ձեզ, հետ ևեք ձեր 
սե փա կան ու սում ա կան պլա նին:  Նույ նիսկ ե թե զգում եք, որ հետ եք մում ինչ-որ բա նից՝ 
փոր ձեք սո վո րել, հաս կա նալ և կրկ նել որ ևէ մե կի հետ հա մե մատ վե լու փո խա րեն», - ա վե-
լաց նում է շրջա նա վար տը։ 

Ն շենք, որ այ սօր ԵՊԲՀ-ում սո վո րում է շուրջ 2000 օ տա րերկ րա ցի ու սա նող, ո րից 800-ը՝ 
ազ գութ յամբ հնդիկ։

ՆԱ Ի ՐԱ ԳՈՐ ԾԵՑ ԻՐ ՄԵԾ ՑԱՆ ԿՈւԹ ՅՈւ ՆԸ

ԵՊԲՀ ա պա գա բժիշկ նե րը, մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ յու-
րաց նե լուց բա ցի, շա րու նա կում են մաս նակ ցել ոչ միայն ներ բու հա-
կան բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ե րի, այլև՝ հան րա պե տա կան տա րա-
տե սակ մրցում ե րի՝ գրան ցե լով բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն ներ:

 Մայր բու հի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը ևս  ակ տիվ մաս նակ-
ցութ յուն են ու նե նում տար բեր մրցա շա րե րում և  լա վա գույն արդ-
յունք ներ ա պա հո վե լով՝ բարձր են պա հում ԵՊԲՀ-ի համ բա վը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի շրի լան կա ցի ու-
սա նող  Նեթ մի նի  Սի րի մա նեն մաս նակ ցել է «ՀՀ վար չա պե տի գա-
վա թի» վազ քի մրցա շա րին:

Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի մեջ  Նեթ մի նին գրա վել է երկ րորդ 
հո րի զո նա կա նը՝ կա րո ղա նա լով հաղ թա հա րել 10 կմ  վազ քը:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նը կար ևո րում է ա պա գա բժիշկ նե րի ներգ րավ վա ծութ-
յու նը տար բեր մի ջո ցա ռում ե րում՝ նշե լով, որ ամ բիո նը շա րու նա-
կե լու է խրա խու սել ու սա նող նե րին մար զա կան հա ջո ղութ յուն նե րի 
գրանց ման գոր ծում:

Շ ՐԻ ԼԱՆ ԿԱ ՑԻ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ 
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«Դժ վա րութ յուն ներն ու հիաս թա փութ յուն նե րը 
բժշկա կան բու հում հա ջո ղութ յուն նե րի նա խա բանն 
են, այս տեղ շատ են հնա րա վո րութ յուն նե րը, գի տե լի-
քով զին վե լու ու ղի նե րը». այս հա մոզ մանն է դե ղա գի-
տա կան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի 1-ին կուր սի 
ու սա նող, «Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան» ան վա նա կան 
կրթա թո շա կա ռու  Կի մա  Պետ րոս յա նը: 

«Ար դեն 5-րդ  տա րին է, ինչ սի րե լի բու հում եմ։ Ժ պի տով 
հի շում եմ իմ ապ րած օ րերն այս տեղ ու ժպի տով էլ շա րու նա-
կում եմ իմ ու ղին, քա նի որ իմ “Alma Mater” -ում դեռ ա նե լիք 
շատ ու նեմ: Բժշ կա կանն ինձ պարգ ևեց մարդ կանց օգ նե լու, 
ի րա կա նաց րեց նրանց տա ռա պան քը մեղ մել կա րո ղա նա լու 
իմ մեծ ցան կութ յու նը, իսկ այդ ցան կութ յան ի րա գոր ծու մը 
ես տե սա դե ղա գի տութ յան ո լոր տում։ Այս տեղ հա ջո ղութ-
յան հաս նել՝ կնշա նա կի օգ նել ոչ միայն ան հա տին, այլև ողջ 
ա ռող ջա պա հութ յա նը։

Վս տահ եմ՝ չեմ սխալ վել իմ մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան հար ցում, և 
դ րա նում հա մոզ վե լու ա ռիթ ներ դեռ շատ են լի նե լու»,-ընդգ ծում է  Կի մա 
 Պետ րոս յա նը՝ հա վե լե լով, որ բժշկա կա նում սո վո րե լը, ինչ պես նաև ան վա-
նա կան կրթա թո շա կա ռու լի նե լը՝ իր ե րա զանքն է ե ղել, միշտ հիաց մուն քով է 
լցված ե ղել նա խորդ տա րի նե րի կրթա թո շա կա ռու նե րի հան դեպ:

 Հե րա ցիա կա նը հե տաքրքր ված է կլի նի կա կան դե ղա գի տութ յամբ ու թու-
նա գի տութ յամբ և  ցան կա նում է հենց այս ո լորտ նե րում մաս նա գի տա նալ։

«Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ցան կա ցած մաս նա գետ պետք է ու նե նա 
հստակ գի տակ ցում. նա գործ ու նի մարդ կանց ա ռող ջութ յան և, որ ա մե նագլ-
խա վորն է՝ կյան քե րի հետ, ուս տի նա պետք է ու նե նա պա տաս խա նատ վութ-
յան բարձր զգա ցում իր հո գա ծութ յան ներ քո գտնվող հի վանդ նե րի հան դեպ։  
 Հա ջո ղութ յան ու ղին հեշտ չի լի նում, բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րելն, 
այն էլ գե րա զան ցութ յամբ սկզբից մինչև վերջ, ի հար կե, բարդ է, բայց ա նընդ-
հատ ա ռաջ շարժ վե լու ու լավ մաս նա գետ դառ նա լու նպա տա կը հաղ թա հա-
րում է ա մեն դժվա րութ յուն»,- ան կեղ ծա նում է  Կի մա  Պետ րոս յա նը, ով նա-
խորդ տա րի ևս  ան վա նա կան կրթա թո շա կի է ար ժա նա ցել, ե ղել է « Հա կոբ 
 Հով հան նիս յա նի ան վան» կրթա թո շա կա ռու. «Այս տա րի մեր ֆա կուլ տե տի 
հիմ ադր ման գոր ծում մեծ ա վանդ ու նե ցած գիտ նա կա նի՝ ա կա դե մի կոս 
Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան կրթա թո շա կի եմ ար ժա նա նում, դա մե ծա գույն 
պա տիվ է։  Դա իմ ծանր, բայց և  համ բե րա տար աշ խա տան քի արդ յունքն է»: 

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռո ւի հա մար դե ղա գի տութ յան ո լոր տը հա րա-
զատ է ե ղել դեռևս ման կուց, չնա յած ըն տա նի քում բժիշկ-մաս նա գետ ներ չեն 
ե ղել:

« Հու մա նի տար գի տութ յուն նե րով ևս  հե տաքրքր ված եմ ե ղել, այ նո ւա մե-
նայ նիվ ինձ միշտ բժշկա կա նում եմ պատ կե րաց րել, սպի տակ խա լա թով, 
ինչ-որ կար ևոր փաս տաթղ թեր ձեռ քիս»,-ամ փո փում է ա պա գա դե ղա գե տը:
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 Կա րո՞ղ է, արդ յոք, ե րաժշ տութ յու նը բա րե լա-
վել մեր ա ռող ջութ յունն ու կյան քի ո րա կը։ 

Այս հար ցին անդ րա դար ձել են Հար վար-
դի բժշկա կան դպրո ցի մաս նա գետ նե րը։ 
Ն րանց ներ կա յաց րած տե սա կե տի հա մա ձայն՝ 
ե րաժշ տութ յու նը բարձ րաց նում է մեր տրա մադ-
րութ յունն ու բա րե լա վում ինք նազ գա ցո ղութ յու-
նը, իսկ ե րաժշ տա կան թե րա պիան կա րող է օգ-
նել ո րո շա կի ա ռող ջա կան խնդիր նե րի բուժ ման 
ժա մա նակ:

Այ սօր վա դժվա րին ժա մա նակ նե րում աշ-
խար հում գե րակշ ռող լար ված քա ղա քա կան 
մթնո լոր տը, պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե-
րը, գլո բալ տա քա ցու մը, COVID-ի հետ ևան քով 
ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան շա րու-
նա կա կան մար տահ րա վեր ներն ազ դում են 
մեր անվ տան գութ յան զգա ցո ղութ յան և կ յան քի 
ո րա կի վրա:

Ինչ պե՞ս կա րող է ե րաժշ տութ յունն ազ դել մեր 
կյան քի ո րա կի վրա:

Հար վար դի բժշկա կան դպրո ցի հե տա զո-
տող ներն ու սում ա սի րել են վեր ջին շրջա նում 
ե րաժշ տա կան մի ջամ տութ յան ազ դե ցութ յու նը 
կյան քի ո րա կի վրա և փոր ձել են պա տաս խա-
նել այն հար ցին, թե ո՞րն է լա վա գույն մի ջո ցը, 
ո րը նպաս տում է լար վա ծութ յան թու լաց մանն ու ա ռող ջութ յան վե րա կանգն-
մա նը: Վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ե րաժշ տա կան մի ջամ տութ յան 
օգ տա գոր ծու մը (ե րաժշ տութ յուն լսե լը, եր գե լը և  ե րաժշ տա կան թե րա պիան) 
կա րող է զգա լիո րեն բա րե լա վել մար դու հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջութ-
յու նը:

Թեև հե տա զո տող նե րը հաս տա տել են ե րաժշ տութ յան դրա կան ազ դե ցութ-
յու նը կյան քի ո րա կի վրա հո գե բա նա կան ա ռու մով, նրանք չեն գտել ե րաժշ-
տա կան մի ջամ տութ յան լա վա գույն չա փա բա ժի նը, որն «աշ խա տում» է բո լոր 
մարդ կանց դեպ քում:

Որ պես բարդ ա րա րած ներ, ո րոնք տար բեր վում են մշա կույ թով, կեն սա փոր-
ձով, մտա վոր և ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յան կա րիք նե րով՝ ե րաժշ տութ յան հետ 
մարդ կանց կա պը շատ ան հա տա կան է: Ե րաժշ տութ յան հետ մեր հա րա բե-
րութ յուն նե րը կա րող են լի նել շատ գե ղե ցիկ, խո ցե լի՝ կախ ված մեր տրա մադ-
րութ յու նից, նա խա սի րութ յուն նե րից, սո ցիա լա կան վի ճա կից և փոր ձա ռութ-
յուն նե րից:

Կան ի րա վի ճակ ներ, երբ ե րաժշ տութ յու նը կա րող է հստակ և  ան մի ջա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ մեր բա րե կե ցութ յան վրա՝

• հանգս տաց նող մե ղե դին հեշ տաց նում է քնի գոր ծըն թա ցը, 
• ու րախ պա րա յին ե րաժշ տութ յու նը ստեղ ծում է մարզ վե լու շար ժա ռիթ
• եր գե լը նպաս տում է ինք նար տա հայտ մա նը
• կեն դա նի ե րաժշ տա կան կա տա րու մը վա յե լե լը շփման հա ճե լի ա ռիթ է:
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 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը՝ հա վա տա-
րիմ մա լով իր ա ռա քե լութ յա նը՝ բու հում սպոր տի զար-
գաց մանն ու տա րած մա նը, հոկ տեմ բե րի 17-26-ն  անց կաց-
րեց «ԵՊԲՀ ռեկ տո րի գա վաթ» մի նի ֆուտ բո լի մրցա շար, 
որ տեղ մաս նակ ցում էին 20 թիմ՝ 200 մաս նա կից նե րով:

Մեկ նար կից ա ռաջ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը 
մրցա կից նե րին ազ նիվ մրցակ ցութ յուն և հա ջո ղութ յուն ներ 
մաղ թեց:

« Ցան կա նում եմ ձեզ ակ տիվ և  ար դար մրցակ ցութ յուն: 
Ձեր պայ քա րում թող հաղ թի ա մե նաու ժեղն ու ա մե նա-
մարզ վա ծը»,-նշեց բու հի ղե կա վա րը: 

Այ նու հետև ցու ցադ րա կան ե լույթ նե րով հան դես ե կան 
ակ րո բա տի կա յի, գե ղար վես տա կան մարմ ա մար զութ-
յան, սպոր տա յին պա րե րի և բռնց քա մար տի մար զիկ նե րը: 
Շ քեր թը ղե կա վա րում էր ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-

յան ամ բիո նի դա սա խոս Նել լի Սարգս յա նը: 
Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 

Հա րութ յուն Թա միր յա նը նշեց, որ մեկ նար կը հան դիա-
սա վոր էր, եզ րա փա կիչ խա ղը անց կաց վեց հոկ տեմ բե րի 
26-ին: Լա վա գույն թի մե րը պարգ ևատր վե ցին ռեկ տո րի 
գա վա թով, մե դալ նե րով, դիպ լոմ ե րով: 

«Ա ռա ջին օրն ան ցավ թեժ պայ քա րում, ու ժե ղա գույն 
թի մեր ենք ար դեն նկա տում»,-ա սաց նա՝ հա վե լե լով,որ 
մրցում ե րը լի նե լու են շա րու նա կա կան, հե տա գա յում 
նաև կանց կաց վի շախ մա տի և վո լեյ բե լի ա ռաջ նութ յուն:

«ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈ ՐԻ ԳԱ ՎԱԹ» ՄՐՑԱ ՇԱՐ
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 Թե՛ հայ, թե՛ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե ցին մրցա շա րին՝ եզ րա փա կիչ փու լում հան դի-
պե լով ի րար: Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը, գրան ցե լով 
լա վա գույն արդ յունք ներ, հաղ թա նակ տա րան 6:2 հաշ-
վով:

« Պայ քա րը թեժ էր, լար ված և  դի տար ժան:  Շատ ակ-
տիվ էին օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը: Մր ցում երն անց-
կաց վե ցին ֆուտ զա լի բո լոր կա նոն նե րով՝ մի նի ֆուտ բո լի 
մաս նա գետ, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո-
նի դա սա խոս Գ ևորգ Գ րի գոր յա նի ղե կա վա րութ յամբ: 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը մրցա շա րի ա վար-
տին հաղ թող թի մին հանձ նեց գա վա թը, ինչ պես նաև այլ 
մրցա նակ ներ ու հա վաս տագ րեր:  Լա վա գույն խա-
ղա ցողն ու լա վա գույն դար պա սա պա հը նույն պես 
մրցա նակ նե րով պարգ ևատր վե ցին:

 Բու հի ղե կա վա րը մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ նում 
սպոր տի զար գաց մա նը բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում՝ մշտա պես ա ջակ ցե լով տար բեր մրցա շա րե րի 
ի րա կա նաց մա նը»,-նշեց ֆի զի կա կան դաս տիա րա-
կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն  Թա միր յա նը:

Ն րա խոս քով՝ «ԵՊԲՀ ռեկ տո րի գա վաթ» մրցա-
շա րը ա վան դա կան է լի նե լու, յու րա քանչ յուր տա րի 
հոկ տեմ բե րին բու հում կանց կաց վի մի նի ֆուտ բո լի 
մրցա շա րը՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ա պա գա 
բժիշկ նե րին մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ստա-
նա լուց բա ցի, նաև մոտ լի նել սի րե լի սպոր տաձ ևին:

 Ֆիզի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիոնն ա ռա-
ջի կա յում պատ րաստ վում է անց կաց նել նաև շախ-
մա տի և  վո լեյ բո լի ներ բու հա կան ա ռաջ նութ յուն ներ՝ 
հե տա գա յում նաև միջ բու հա կան մրցում ե րի մաս-
նակ ցե լու ակն կա լի քով:

Սպորտ



ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը սպոր տա յին բազ մա թիվ մի ջո ցա-
ռում ե րի ակ տիվ մաս նա կից են: Ինչ պես ներ բու հա կան և 
հան րա պե տա կան, այն պես էլ՝ մի ջազ գա յին հար թակ նե րում 
հե րա ցիա կան նե րը լա վա գույն արդ յունք ներ են գրան ցում:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ կուր սի ու սա-
նող Վա րազ դատ Հա րու թին յա նը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
է շախ մա տի մրցա շա րե րի: Ա պա գա բժիշ կը կիս վել է իր 
հա ջո ղութ յուն նե րով՝ խո սե լով նաև բժշկա կան կրթութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին:

« Մաս նակ ցել եմ բազ մա թիվ շախ մա տա յին ազ գա յին և 
մի ջազ գա յին մրցա շա րե րի, ո րոն ցից իմ լա վա գույն արդ-
յուն քը գրան ցել եմ Հա յաս տա նի շախ մա տի ա կա դե միա յի 
կող մից կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին “Winter 2016” մր ցա-
շա րում՝ գրա վե լով 3-րդ տե ղը: Բազ միցս գրա վել եմ մրցա-
նա կա յին տե ղեր Տիգ րան Պետ րոս յա նի ան վան շախ մա տի 
տան կող մից կազ մա կերպ ված մրցա շա րե րում, ո րոն ցից մե-
կը գրան ցել եմ վեր ջերս` կի սե լով 2-րդ հո րի զո նա կա նը բլից 
ա ռաջ նութ յան կի սաեզ րա փա կիչ փու լում»,-ման րա մաս նում 
է Վա րազ դա տը, ով եր կու ան գամ ԵՊԲՀ-ում կազ մա կերպ-

ված ներ բու հա կան շախ մա տի ա ռաջ նութ յուն նե րին գրա վել է 3-րդ հո րի զո նա կա նը, իսկ 2022-
ին ԵՊԲՀ շախ մա տի թի մի կազ մում Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան մար զա կան խա ղե րում գրա-
վել է 3-րդ հո րի զո նա կա նը՝ նշե լով.

«Դժ վար է հա մա տե ղել այս 2 ո լորտ նե րը՝ բժշկութ յունն ու շախ մա տը, քա նի որ եր կուսն էլ 
պա հան ջում են շատ է ներ գիա, բայց երբ կա բա վա րար մո տի վա ցիա՝ ա մեն ինչ հաղ թա հա րե լի 
է, և հենց սա է ինձ ա ռաջ նոր դում այս տա րի նե րի ըն թաց քում»:

Խո սե լով բժիշկ դառ նա լու ցան կութ յան մա սին՝ նշում է. « Շա տերն են ա սում, որ ցան կա ցել 
են բժիշկ դառ նալ դեռևս ման կուց, բայց ինձ մոտ այդ ցան կութ յունն ա ռա ջա ցել է ա վե լի ուշ, 
երբ  փոր ձում էի հաս կա նալ, թե ինչ ո լորտ պետք է ընտ րեմ՝ հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ 
շատ սի րում էի « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կան: Այդ ժա մա նակ էլ հաս կա ցա, որ ինձ հա մար, 
թերևս, լա վա գույն պրակ տիկ կի րա ռութ յու նը կեն սա բա նութ յան, ո րը միև նույն ժա մա նակ կա-
րող է լի նել հան րօ գուտ` բժշկութ յունն է»:

Ա պա գա բժիշ կը չնա յած ա ռա ջին կուր սից ո րո շել է վի րա բույժ դառ նալ, սա կայն  ժա մա նա կի 
ըն թաց քում` ծա նո թա նա լով բժշկա կան բազ մա թիվ նեղ մաս նա գի տա ցում ե րի հետ՝ հաս կա-
ցել է, որ թե րապև տիկ ո լորտն ա վե լի է գրա վում ի րեն և, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կխո-
րաց նի գի տե լիք նե րը հենց այդ ո լոր տում:

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺՇԿԻ ՇԱԽ ՄԱ ՏԱ ՅԻՆ

 ՀԱ ՋՈ ՂՈւԹ ՅՈւՆ ՆԵ ՐԸ

 Պա ցիեն տը ա նես թե զիո լո գին հարց նում է.

- Ճի՞շտ է, որ նար կո զի յու րա քանչ յուր ժա մը ա վե լաց նում է ա նես թե զիո լո գի կյան քը նույն չափ:

Ա նես թե զիո լո գը զար մա ցած պա տաս խա նում է.

-140 տար վա ա նես թե զիո լոգ եմ, ա ռա ջին ան գամ եմ լսում նման ան հե թե թութ յուն: 

 

Հոկ տեմ բե րի 16-ը ա նես թե զիո լոգ նե րի մի ջազ գա յին օրն է:  
Օր վա թե մա յով պատ մել է « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  

վե րա կեն դա նաց ման և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի բա ժան մուն քի վա րիչ 
 Ա շոտ  Փամ բուխչ յա նը:
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«Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի կա ռուց ված-
քում գոր ծող բուժ հաս տա տութ յուն նե րի բու ժաշ խա-
տող նե րը պար տա վոր են պահ պա նել է թի կա յի մի շարք 
կա նոն ներ պա ցիենտ-բու ժաշ խա տող, բու ժաշ խա տող-
բո ւաշ խա տող հա րա բե րութ յուն նե րում:

ԵՊԲՀ բու ժաշ խա տո ղը բժշկա կան օգ նութ յուն և 
ս պա սար կում տրա մադ րե լիս պար տա վոր է ա ռաջ նորդ-
վել մաս նա գի տա կան և  մար դա սի րա կան սկզբունք նե-
րով, բա ցա ռել պա ցիեն տի նկատ մամբ ան հա վա սար, 
կողմ ա կալ կամ ուղ ղորդ ված վե րա բեր մուն քը, յու րա-
քանչ յուր մար դու ցու ցա բե րել ան հե տաձ գե լի ա ռա ջին 
բժշկա կան օգ նութ յուն:

Այս պես, պա ցիենտ-բու ժաշ խա տող հա րա բե րութ-
յուն նե րում ԵՊԲՀ բու ժաշ խա տո ղը պար տա վոր է

1. հար գել պա ցիեն տի պա տիվն ու ար ժա նա պատ-
վութ յու նը, ա ռաջ նորդ վել պա ցիեն տի լա վա գույն շա հե-
րով, ցու ցա բե րել հո գա տար վե րա բեր մունք նրա նկատ-
մամբ,

2. hար գել պա ցիեն տի՝ բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա-
սար կում ստա նա լու կամ այն մեր ժե լու ի րա վուն քը,

3. բա ցա ռել պա ցիեն տի նկատ մամբ անձ նա կան վե-
րա բեր մուն քի ազ դե ցութ յու նը մաս նա գի տա կան գնա-
հա տա կան ձևա վո րե լիս կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յուն ի րա կա նաց նե լիս,

4. բա ցա ռել պա ցիեն տին բժշկա կան նշա նա կութ յան 
ապ րանք նե րի և  դե ղե րի նշա նա կու մը կամ նրան դե պի 
գոր ծըն կեր բու ժաշ խա տող նե րին ուղ ղոր դու մը՝ անձ նա-
կան շահ կամ օ գուտ ստա նա լու նկա տա ռում ե րով,

5. մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ հաս տա տել 
միայն այն, ինչն իր կող մից անձ նա պես ստուգ վել կամ 
ու սում ա սիր վել է,

6. բա ցա ռել պա ցիեն տին բժշկա կան օգ նութ յան և 
ս պա սարկ ման տրա մադր ման մեր ժու մը՝ վա րա կիչ հի-
վան դութ յամբ տա ռա պե լու հիմ քով, ե թե նման ար գելք 
ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չէ,

7. պա ցիեն տի (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի) հա մար 
ա ռա վել նվազ հո գե բա նա կան բա ցա սա կան ազ դե-
ցութ յուն ու նե ցող ե ղա նա կով տե ղե կաց նել իր ա ռող-
ջա կան վի ճա կի, հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի, 
հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման և  բուժ ման մե թոդ նե րի, 
դրանց հետ կապ ված ռիս կի բժշկա կան մի ջամ տութ յան 
հնա րա վոր տար բե րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և  բուժ ման 
արդ յունք նե րի մա սին, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի 
երբ պա ցիեն տը գրա վոր հրա ժար վում է այդ տվյալ նե-
րին տե ղե կաց վե լուց,

8. պահ պա նել բժշկա կան գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե-
րը, բա ցա ռութ յամբ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված 
դեպ քե րի,

9. անձ նա կան բնույ թի դի տարկ վող հա րա բե րութ յուն-
ներ չհաս տա տել իր պա ցիեն տի հետ բժշկա կան օգ-
նութ յուն և ս պա սար կում տրա մադ րե լու ողջ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում,

Իսկ բու ժաշ խա տող-բու ժաշ խա տող հա րա բե րութ-
յուն նե րում բու ժաշ խա տո ղը պար տա վոր է.

1. հար գել այլ բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը և  
օ րի նա կան շա հե րը, 

2. պա ցիենտ ներ ներգ րա վե լու նպա տա կով չթե րագ-
նա հա տել կամ որ ևէ այլ կերպ բա ցա սա կան գնա հա-
տա կան ներ չտալ իր գոր ծըն կեր բու ժաշ խա տող նե րի 
վե րա բեր յալ, 

3. պա ցիեն տի բժշկա կան օգ նութ յու նը և ս պա սար-
կու մը կազ մա կեր պե լիս անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
հա մա գոր ծակ ցել այն բու ժաշ խա տո ղի հետ, ով ներգ-
րավ ված է տվյալ պա ցիեն տի բժշկա կան օգ նութ յան և 
ս պա սարկ ման տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում,

4. զգու շաց նել է թի կա յի կա նոն նե րը խախ տող գոր-
ծըն կե րո ջը՝ խախտ ման փաս տի վե րա բեր յալ:

ԻՆՉ Է ԹԻ ԿԱ ՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԻ Է ՊԱՐ ՏԱ ՎՈՐ 

ՀԵՏԵՎԵԼ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲՈւ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԸ

Իրավունք



 15 ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԳԻՐՔ՝ 

ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

1. Է րիխ Մա րիա Ռե մարկ « Հաղ  թա կան կա մար»
Վե պում Ռե մար կը գլխա վոր հե րո սի` վի րա բույժ Ռա վի կի մի ջո ցով ներ կա յաց նում է բժշկի դժվա րին ու ղին, 

պատ մում այն մա սին, թե ինչ պես են պա տե րազ մը, վրե ժը և սե րը ներ գոր ծում մար դու վրա: Չ նա յած Ռա վի-
կին օ րեն քով ար գել ված է վի րա բու ժութ յամբ զբաղ վել, նա բու ժում է քա ղա քի ա մե նա հե ղի նա կա վոր քա ղա-
քա ցի նե րին՝ եր կու ոչ այն քան հմուտ ֆրան սիա ցի բժիշկ նե րի օգ նութ յամբ:

2. Օ լի վեր Սաքս « Մար դը, ով շփո թեց կնո ջը գլխար կի հետ»
Ն յար դա վի րա բույժ և ն յար դա հո գե բան Սաք սը գրքում ներ կա յաց նում է պատ մութ յուն ներ, որ տեղ մար-

դիկ պայ քա րում են լուրջ և  ար տա սո վոր հո գե կան խան գա րում ե րի հաղ թա հար ման հա մար:
Գր քի շնոր հիվ մենք կա րո ղա նում ենք տես նել նյար դա բա նա կան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի աշ խար հը, 

զգա լու այն, ինչ նրանք են զգում:

3. Մ ի խա յիլ Բուլ գա կով «Ե րի տա սարդ բժշկի գրա ռում  նե րը»
Գլ խա վոր հե րո սը ե րի տա սարդ ու ան փորձ բժիշկ է, ո րը տե ղա փոխ վում է գյուղ՝ աշ խա տե լու: Այն տեղ նրան 

սպաս վում են բազ մա թիվ փոր ձութ յուն ներ: Նա պետք է փոր ձար կի իր գի տե լիք ներն ա ռանց ա ջակ ցութ յան, 
կա յաց նի բարդ ո րո շում եր: Բուլ գա կո վը նկա րագ րում է սկսնակ բժշկի հույ զե րը՝ վա խե րը, մեղ քի զգա ցու մը, 
սնա հա վատ և  անգ րա գետ գյու ղա ցի նե րի հետ շփման դժվա րութ յուն նե րը:

Ու շագ րավ աշ խա տանք է նաև Բուլ գա կո վի « Շան սիր տը» պատմ ված քը, որ տեղ գլխա վոր հե րո սը փոր ձե լով 
պար զել հա վեր ժա կան ե րի տա սար դութ յան գաղտ նի քը՝ ա նում է մի հայտ նա գոր ծութ յուն, ո րը թույլ է տա լիս 
կեն դա նուն վի րա բու ժա կան կեր պով վե րած վել մար դու: Սա կայն մար դու հի պո ֆի զի գեղ ձը շա նը փոխ պատ-
վաս տե լու փոր ձը տա լիս է բո լո րո վին անս պա սե լի արդ յունք: 

4. Կեն Կի զի «Թ ռիչք կկվաբ նի վրա յով»
Վե պը նվիր ված է ժա մա նա կի հո գե բու ժա կան մե թոդ նե րի քննա դա տութ յա նը և դ րանց դեմ ան հա տի պայ-

քա րին: Ի րա դար ձութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում կկվի բնի ներ սում՝ հո գե բու ժա րա նում, որ տեղ ա մեն ինչ 
ըն թա նում է հին, ան փո փոխ ու եր կաթ յա օ րա կար գով։ Ի րա վի ճա կը փոխ վում է, երբ հի վան դա նոց է տե ղա-
փոխ վում Մաք մեր ֆին և սկ սում ապս տամ բութ յուն:

5.Ա լեքս Մայք լի դիս «Լ ռակ յաց հի վան դը»
Ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յան լա վա գույն վե պե րից է: Հայտ նի նկար չու հի Ա լի սիա Բե րեն սո նը մի օր, ուշ 

ե րե կո յան 5 ան գամ կրա կում է ա մուս նու դեմ քին, ին չից հե տո այլևս ոչ մի բառ չի ար տա սա նում՝ հրա ժար վե-
լով խո սել կամ որ ևէ կերպ բա ցատ րել ե ղե լութ յու նը:

Թեո Ֆա բե րը քրեա կան հո գե թե րապևտ է. նա եր կար է սպա սել Ա լի սիա յի հետ աշ խա տե լու հնա րա վո րութ-
յա նը: Ո րո շել է ստի պել, որ Ա լի սիան խո սի և բա ցա հայ տի, թե ին չու է սպա նել ա մուս նուն:

Ապագաբժիշկներ,ձեզհամարառանձնացրելենք15գեղարվեստականգիրք,որտեղհիմնականթեմանբժշկություննէ,բժշկիմաս
նագիտությանառանձնահատկություններնուդժվարությունները։
Բոլորժամանակներումբժիշկներըլուսավորչականաշխատանքենիրականացրել,բժշկիկերպարըհասարակությանմեջամենակրթ

ված, բազմակողմանիզարգացածն է եղել: Այսպիսով՝ժամանակունենալուդեպքում,առաջարկում ենքընթերցել կամվերընթերցել
օվիկանոսիչափմեծուանսահմանդասականևժամանակակիցգրականությանայսպատառիկները:

ԳրքերնառանձնացրեցբանասերԱրփինեԹովմասյանը

6. Դա նիել Քիզ « Բ ի լի Մ ի լի գա նի մտքե րը»
Այս պատ մութ յու նը կեն սագ րա կան է, Մի լի գա նը ի րա կան անձ նա վո րութ յուն է, ո րը տա ռա պում էր «բազ մա-

կի անձ նա վո րութ յուն» կոչ վող հո գե կան խան գար մամբ. հի վան դութ յուն, ո րի դեպ քում մար դու ան ձը բա ժան-
վում է հատ ված նե րի. մեկ մարմ ում ապ րում է մի քա նի մարդ: Մի լի գա նի մեջ ապ րում էր 24 տար բեր անձ:
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7. Սո մեր սեթ Մոեմ  «Երփ նե րանգ շղարշ»
Վե պի հե րո սու հին՝ Քի թին, տե ղի տա լով մոր հոր դոր նե րին, ա մուս նա նում է ե րի տա սարդ բժշկի հետ, ում հան-

դեպ ան տար բեր է և շու տով սի րա վեպ է սկսում մեկ այլ տղա մար դու հետ: Ե րի տա սարդ բժիշկ Ո ւոլ թե րը դա վա ճան 
կնոջ հետ մեկ նում է պայ քա րե լու չի նա կան փոք րիկ քա ղա քում բռնկված հա մա ճա րա կի դեմ:  Ե րի տա սարդ ման-
րէա բա նը մա հա նում է գի տա փոր ձի արդ յուն քում, և դժ վար է ա սել` նրա ա րար քը անձ նա զո հութ յուն է, թե նվի րում: 

8.Ալ բեր Կամ յու « Ժան տախտ»
Օ րան քա ղա քում առ նետ նե րից տա րած վում է սար սա փե լի վա րակ և քա ղա քա ցի նե րին փա կում ցա վի ու տա-

ռա պան քի սար դոս տայ նի մեջ։ Ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին պատ մում է բժիշկ Ռիեն։ Ժան տախտն ա ճում էր, 
լայ նա նում, բա ցե լով իր կար միր ե րա խը՝ կլա նում էր հար յու րա վոր զո հե րի, այն պես, ինչ պես հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազմ էր խլում հա զա րա վոր կյան քեր:

9. Բո րիս Պաս տեր նակ « Դոկ տոր Ժի վա գո»
Վե պը կրում է գլխա վոր հե րո սի ա նու նը, ո րը բժիշկ էր և բա նաս տեղծ: Հե ղի նա կը գրքում անդ րա դառ-

նում է կյան քի և մահ վան խնդիր նե րին, ռու սա կան պատ մութ յան հար ցե րին, մտա վո րա կա նութ յա նը և հե-
ղա փո խութ յա նը, քրիս տո նեութ յա նը, հրեա կա նութ յա նը՝ ստեղ ծե լով ռու սա կան մտա վո րա կա նութ յան կյան քի 
պատ կե րը դա րասկզ բից մինչև Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմ:

13.Ար թուր Հեյ լի « Վերջ նա կան ախ տո րո շում»
66-ամ յա Ջո Փիր սո նը գլխա վոր պա թո լոգն է: Տա սը տա րի ա ռաջ նրա կի նը մա հա ցել է։ Այդ ժա մա նակ վա-

նից նաь դա դա րել է հետ ևել իր ար տա քի նին և  ա վե լի շատ նման վել է թա փա ռաշր ջի կի, քան բա ժան մուն քի 
ղե կա վա րի։ Գր քի շա րու նա կութ յունն ա ռա վել հե տաքրք րա կան է:

15. Ֆե դոր Ուգ լով « Վի րա բույ ժի սիր տը»
Բարդ դեպ քեր, ախ տո րո շում ե րի հու զիչ նկա րագ րութ յուն, հե տաքր քիր հան գու ցա լու ծում եր. անհ նար է 

կտրվել հայտ նի վի րա բույ ժի պրակ տի կա յի պատ մութ յուն նե րից։ Գիր քը վի րա բույ ժի իս կա կան օ րա գիր է, ինք-
նա կեն սագ րութ յուն։ Նա կա տա րել է բարդ վի րա հա տութ յուն ներ, ո րոնք մի ժա մա նակ անհ նար էին թվում։ 

10.Ա դամ Քեյ « Ցա վոտ է լի նե լու»
Ե րի տա սարդ բժիշ կը պատ մում է իր ա ռա ջին քայ լե րի մա սին՝ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան սկզբից 

մինչև կա րիե րա յի ա վար տը։
Գիրքն ա ռա ջին է ջից գե րում է: Այն տեղ հրա շա լի պա տու մով և նուրբ հու մո րով ներ կա յաց վում է բժշկի ա ռօր-

յան, դժվա րութ յուն նե րը:

14. Վի կեն տի Վե րե սաև «Բժշ կի հի շա տա կա րա նը»
Գիրքն ու նի ինք նա կեն սագ րա կան տար րեր: Հե ղի նա կը կիս վում է օգ տա կար և հե տաքր քիր փաս տե րով 

բժշկութ յան պատ մութ յու նից, խո սում է կեն դա նի նե րի և մարդ կանց վրա դե ղե րի փոր ձարկ ման մա սին և բա-
ցատ րում ախ տո րոշ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

11.Ա տուլ Գա վադ նե « Ծանր դեպք։ Վի րա բույ ժի գրա ռում  նե րը»
Գիր քը պատ մութ յուն է բժշկի ա ռօր յա կյան քի մա սին, որն ա մեն օր առնչ վում է կյան քի և մահ վան հետ, եր-

բեմ ստիպ ված է լի նում բարդ ո րո շում եր կա յաց նել այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, երբ տե ղե կատ վութ յու նը 
սահ մա նա փակ է, իսկ խա ղադ րույ քը մարդ կա յին կյանքն է։  Ներ կա յաց նե լով պատ մութ յուն ներ իր պրակ տի-
կա յից՝ հե ղի նակն ան կեղ ծո րեն խո սում է ժա մա նա կա կից բժշկութ յան խնդիր նե րի, վի րա բույ ժի աշ խա տան քում 
հա ջո ղութ յուն նե րի և  ան հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին:

12.Լ յուդ մի լա Ու լից կա յա « Կու կոց կու Կա զու սը»
Ու լից կա յան գրքում պատ մում է գի նե կո լո գի մա սին, ով օժտ ված է ախ տո րո շե լու յու րա հա տուկ կա րո ղութ-

յամբ։ Ու լից կա յան հիա նա լի է նկա րագ րում հե րոս նե րի նե րաշ խար հը, նրա կեր պար նե րը կեն դա նի մար դիկ են՝ 
բարդ, հա կա սա կան բնա վո րութ յամբ։

Գրական անկյուն
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Professor Karine Sargsyan, a graduate of Yerevan State Medi-
cal University after Mkhitar Heratsi, a Visiting Professor of Medical 
Genetics at YSMU, President of ESBB (European, Middle Eastern 
& African Society for Biopreservation and Biobanking), managing 
director for International Biobanking and Education, Medical Uni-
versity of Graz, and an ARICE expert; and Doctor Zisis Kozlakidis, 
Head of laboratory services and biobanking at IARC/WHO (Interna-
tional Agency for Research on Cancer/World Health Organization), 
EU ARICE expert, made speeches at the World Innovation Summit 
for Health (WISH) 2022 in Qatar.

It is noteworthy that the world-famous Armenian 
professor, YSMU Honorary Doctor, Co-Director of 
the Institute of Global Health Innovation at Imperi-
al College London who also holds the Paul Hamlyn 
Chair of Surgery at Imperial College London and 
the Institute of Cancer Research, is the Executive 
Chair of the World Innovation Summit for Health 
in Qatar. And Noubar Afeyan, the famous biotech-
nologist, YSMU Honorary Doctor, co-founder of the 
"Aurora" humanitarian initiative, co-founder and 
chairman of the board of “Moderna” company, is 
one of the keynote speakers.

Dr. Zisis Kozlakidis explained what precision 
medicine is and how it benefits the population and 
healthcare systems to get prepared for any medi-
cal situation. “Precision medicine provides valuable 
inputs with the help of data collected through biobanks and help 
healthcare systems reach solutions. We have several such exam-
ples especially during the COVID-19 pandemic,” he noted, referring 
to the ARICE program in Armenia as a successful example and a 
cornerstone of precision medicine. ARICE is being implemented in 
the field of oncology in Armenia with EU support. As a result of the 
program a biobank will be established in accordance with European 
standards.

According to Prof. Karine Sargsyan, the percentage of cancer 
cases in Armenia is high, and it is important to take into account 
local characteristics, because oncological diseases are not equally 
distributed among people. "Therefore, we need local standardized 
infrastructures, thanks to which both personalized and precision 
diagnosis and treatment will become possible," the ESBB President 
emphasized.

It should be noted that among the speakers of the panel discus-
sion “Fulfilling the Promise of Precision Medicine: The Essential Role 
of Biobanks” at the World Innovation Summit for Health were Dr. 
Nahla Maher Afifi, Director Qatar Biobank, Qatar  Foundation; and 
Dr. Alison Parry-Jones, Operations Director, Wales Cancer Biobank.

ARICE PROGRAM – AS A CORNERSTONE 
OF PRECISION MEDICINE AT THE WORLD 

INNOVATION SUMMIT FOR HEALTH

Science



The "COBRAIN"  Scientific-Educational Center for Fun-
damental Brain Research of the Medical University hosted 
the members of the international advisory Advisory Board 
of the project of the same name Zaven Khachaturian, 
President of the “Alzheimer's Disease Prevention-2020” 
Organization and Editor-in-Chief of the Scientific Journal 
"Alzheimer's & Dementia”, Director of the ZENEREI Re-
search Center, Head of the Laboratory of Neurology and 
Pharmacology, Professor of Neuroscience Allan Kalueff,  
Nicole Deglon, head of the Laboratory of Cellular and Mo-
lecular Neurotherapy at the University of Lausanne, Jacek 
Jaworski, Deputy Director of Science at the International 
Institute of Molecular and Cellular Biology, head of the 
laboratory, expert in molecular and cellular neurobiology.

The purpose of the visit of the leading specialists was to 
discuss the research strategy of the "COBRAIN" Scientific 
and Educational Center for Fundamental Brain Research.

Accompanied by Konstantin Yenkoyan, Vice-Rector for 
Scientific Affairs, chief researcher of the "COBRAIN" cen-
ter, the guests toured the center, met with researchers of 
the medical university, sharing their rich experience. 

Rector Armen Muradyan also welcomed the members 
of the international advisory council of the "COBRAIN" 
project.

Welcoming the guests, the head of the university noted 
that it is a great honor to work with them. "I have great 
hope that as a result of this work, the potential of scien-
tific thought will awaken among our young people. The 
university maintains its autonomy, and it is only thanks 
to that, that we were able to provide such a scientific 
breakthrough. We are all living in very difficult times, and 
in all of that, keeping the desire to see a better generation 
than you, is, I think, the most important thing. It is the 
number one mission for us. I don't hide that we have high 
expectations from you in these works," Armen Muradyan 
mentioned.

Armenian scientist Zaven Khachaturyan, who founded 
about 30 institutes in the USA, emphasized that he wants 

to bring research and modern technology capabilities to 
Armenia. "In 2005, we created a clinic from scratch in Las 
Vegas, which was the first in the world to treat Alzheimer's 
and other similar diseases. There are great opportunities 
for Armenia to join global efforts towards a healthy brain: 
China, Japan, Singapore, United Kingdom, Germany, It-
aly, South America, Africa. Armenia should also join this 
network," he emphasized.

According to the scientist, research is an essential part 
of medical education.

"A strong commitment is needed to improve the quali-
ty of medical education and conducting research," Zaven 
Khachaturyan added.

According to the rector's conviction, the expenditures 
in the field of science should definitely be increased, and 
education should progress through science.

"I think if there is a team whose members think alike, 
trust each other and have the same goal, then we will 
definitely find opportunities. If science does not have an 
applied part, it is difficult for young people to understand 
it. And, secondly, if the scientist is not secured and pro-
tected, he is not free, and this is also difficult to under-
stand. We tried to break stereotypes, and proved that 
together we can implement the most incredible project. 
The "COBRAIN" center was a breakthrough in science 
for us, but the university cannot have only one direction. 

However, this is our main direction. We want peace,  
this applies to the whole world. Wars have developed 
medicine in all times, except for the 21st century, be-
cause now there are great opportunities to develop 
science and medicine without unnecessary human ca-
sualties," Armen Muradyan argued.

According to neuroscience professor Alan Kaluef, 
historically, Armenia has always been one of the lead-
ers in neuroscience.

"On the other hand, the brain is the main target 
of biomedicine today. The brain is the most complex 
organ. And the medical university has a unique oppor-
tunity to be a national leader in this important field of 
biomedicine," he emphasized. 

THE MEMBERS OF THE COBRAIN 
ADVISORY BOARD WERE THE 

QUESTS OF YSMU
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The workshop entitled "State of AI and its Impli-
cations for Medicine" was held at YSMU "COBRAIN" 
Scientific and Educational Center for Fundamental 
Brain Research.

 he role of artificial intelligence is becoming more 
significant day by day in the spheres of life. Medi-
cine is not left out of all this either. 

The workshop-lecture was conducted by Vahe 
Antonyan, a senior lecturer at the Frankfurt Univer-
sity of Finance and Management. 

Welcoming the guest, Konstantin Yenkoyan, 
Vice-Rector for Scientific Affairs, noted that an ac-
tive platform for lectures on modern topics is being 
formed at the "COBRAIN" center. "Today we hosted 
a person who will explain to us the role of artificial 
intelligence in various medical processes," 
the Vice-Rector noted. 

Within the framework of the event, Vahe 
Antonyan reflected on the role of artificial 
intelligence in human life and medicine, the 
features of DL (Deep Learning) and tra-
ditional ML (Machine Learning) were dis-
cussed, and the role of artificial intelligence 
in occupational safety was also presented.  
Comparing artificial intelligence and human 
intelligence, the expert stated that there are 
fields where the computer already works bet-
ter than the human. "We are in a revolution-
ary phase. We have technology that can be 
used in various fields, but in practice this is 
not new," Vahe Antonyan emphasized. 

The specialist presented the work of the 
brain, stating that a person can-
not describe most of his knowl-
edge. 

WORKSHOP AT "COBRAIN" CENTER
Գիտություն



At YSMU COBRAIN Center within the scopes of  "Visit-
ing Researcher" program  an honorary professor of bio-
technology at the University of Nantes, France, Vehary 
Sakanyan, who is a foreign member of the RA National 
Academy of Sciences in the Republic of Armenia, gave 
lectures on the topics "Tendencies for the Fight Against 
Aggressive Cancer" and "New Screening Methods in 
Biotechnology."  Welcoming the guest Konstantin 
Yenkoyan, Vice-Rector for Scientific Affairs announced 
that in his lectures the guest would reveal the new ap-
proaches in giving diagnosis and treatment, which are  
based on modern molecular biotechnology. 

"The professor will also address the prospects and 
new approaches in treating aggressive cancer. YSMU  

COBRAIN Center , being a platform for providing 
scientific environment, creates an atmosphere  
where scientists can share their work and ideas" 
Vice-Rector emphasized

When talking about aggressive cancer, Ve-
hari Sakanyan pointed out that cancer is one of 
the most serious diseases today, requiring clear 
approaches to prevent it. "Cancer is a complex 
disease and many reasons can lead to its man-
ifestation," he emphasized. The researcher ex-
plained the symptoms related to cancer and gave 
a detailed account of approaches for targeted 
therapy. 

When referring to the new screening tech-
niques in biotechnology, the guest of the Center 
for Fundamental Brain Research, informed that 

with its help it would be possible to examine millions of molecules 
simultaneously, which in its turn would create major opportunities to 
give a faster and more accurate diagnosis. 

At the end of the meetings the expert from France who is of Arme-
nian origin, answered the questions. It must be mentioned that the 
"Visiting Researcher” Program  is realized by the Enterprise Incubator 
Foundation supported by PMI Science. 

The aim of the project is to promote the effectiveness and interna-
tional cooperation of research work. This also includes the collabo-
ration with researchers from foreign universities, scientific institutes, 
and companies.

LECTURES BY AN HONORARY PROFESSOR 
FROM NANTES UNIVERSITY
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Education

A meeting at YSMU took place between the first-year Sri Lank-
an students and the staff of the YSMU. Some of the university 
staff include Yervand Sahakyan (Vice-rector for External Affairs 
and International Partnerships), Gayane Avetisyan (Head of the 
Chair of International Students), Khachatur Margaryan (Vice-
dean for International Students), Rahul Anil Sethi (Head of  the 
working group with international students ). 

Gayane Avetisyan welcomed the students into the large fam-
ily of  YSMU with the following words. “Since being a doctor is 
the world’s most responsible profession, you have to constantly 
study, even on your last day of work.” YSMU is also a large fam-
ily for international students and hosts international students 
from 33 countries.”

She expressed the willingness of the university staff to help 
the students deal with any kind of problems, under the condi-
tion of not being absent or late to classes. Gayane Avetisyan 
referred to the cultural programs for the Sri Lankan students, 
also recalling previous events. 

Vice-Dean Khachatur Margaryan pointed out the importance 
of maintaining order in the dorms and in the country. “You 
are the third generation of Sri Lankan students joining our 
large century-old family, which brought together 33 countries, 
10 nationalities and 6 religions. Thank you for choosing our 
family.” 

It should be noted that 71 Sri Lankan students 
have been admitted this year . In total, 170 Sri 
Lankan students are receiving their education in the 
University.

THE THIRD GENERATION OF SRI LANKAN 
STUDENTS AT YSMU



Collaboration
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COLLABORATION BETWEEN YSMU AND LE 
VINATIER MEDICAL CENTER OF LYON

The medical university was attended by Professor 
Nicolas Georgieff of Lyon's Le Vinatier Medical Center, 
specialists Romain Ray, Ani Azaryan, Benoit Shalancon, 
Sylvia Topuzkhanyan.

The guests discussed a number of issues related to 
cooperation with Yervand Sahakyan, vice-rector for in-
ternational activities and external relations, and Anna 
Ghazaryan, head of the international cooperation de-
partment. 

In particular, reference was made to the exchange of 
specialists- clinical residents, nurses, researchers, their 
stay, and other agenda issues stipulated by the contract.

It should be noted that in May of this year, a tripartite 
cooperation agreement was signed between YSMU, RA 
Ministry of Health and Lyon Le Vinatier Medical Center.

Armenian and French specialists of Lyon took an active and effective 
part in the first Armenian-French conference held at the medical uni-
versity in October 2021.

THE VISIT OF THE DELEGATION 
FROM MALTA TO YSMU  LED BY THE 

AMBASSADOR
The medical university hosted the delegation led by the 

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Sover-
eign Order of Malta to Armenia Domenico Arduini (resi-
dence: Rome).

 Yervand Sahakyan, vice-rector for international affairs 
and external relations, presented to the European guests 
the history of the establishment of Yerevan State Medical 
University named after Mkhitar Heratsi, educational pro-
grams, faculties and hospitals. "The number of students 
in our university exceeds 5,000, of which 2,000 are fu-
ture foreign doctors from 33 countries," the vice-rector 
noted, adding that YSMU is currently undergoing an in-
ternational accreditation process.

 According to Yervand Sahakyan, the medical university 
cooperates with about 22 universities of Europe, USA, 

Asian and post-Soviet countries.
 Ambassador Domenico Arduini said that his mission is to pro-

vide support to the population of Armenia. The diplomat emphasized 
the deepening of cooperation between Yerevan State Medical Univer-
sity and Rome State University, considering the signing of a memoran-
dum between the universities in the near future. 

Reference was also made to the possibilities of implementing ex-
change programs for students and clinical residents.



Student's corner

Aside from acquiring professional knowledge, YSMU  fu-
ture doctors continue to participate not only in the competi-
tions within the university, but also in many other contests, 
having much success. The international students of YSMU 
also participate actively in a variety of competitions. With 
their high results, they help keep YSMU's reputation on a 
great level.

 Netmini Sirimane is a 3rd year Sri Lankan student at the 
faculty of General Medicine. He participated in the running 
contest for the "RA Prime Minister's Cup". Among the inter-
national students, Netmini won the second place, as he was 
able to overcome the 10-mile run. 

Harutyun  Tamiryan, the Head of the Chair  of the Physical 
Education, highlights the involvement of future doctors in 
various activities, noting that the university will continue to 
encourage students to participate in various athletic activi-
ties and  in  winning  prizes. 

THE BEST RESULT OF THE STUDENT 
FROM SRI LANKA

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi 
gave the Indian alumna Akansha Mishra the chance to sati-
ate her heart's desire. 

According to her, YSMU is one of the best universities in 
the world when it comes to a career in medicine. 

“Somewhere in your life, you must have come across a 
Doctor, a nurse, or anybody who selflessly took care 
of your health, your soul, and your wounds. This is 
what a profound profession medicine is", Akansha 
says. 

The Indian future doctor tells that her parents have 
always motivated her to pursue her dream career. 
“And it was at this university where I found some 
amazing friends and mentors, which I will cherish for 
life. I am truly grateful for this”, she adds. 

Akansha’s advice for junior colleagues is: "It's nev-
er enough. Medicine is vast, you will always feel un-
prepared. Just trust yourself, follow your own study 
plan. Even if you feel that you're lagging behind, try 
to learn, understand, and repeat instead of merely 
drawing a comparison." 

It should be noted that today YSMU has about 
2,000 international students 800 of which are of Indian na-
tionality.

DUE TO YSMU THE INDIAN ALUMNA 
SATIATED HER HEART'S DESIRE



Candles, colorful lights, Indian national dishes and sweets. In-
dian future doctors celebrated the festival of lights, Diwali. 

The holiday symbolizes the victory of light over darkness and 
the victory of good over evil. The word "Diwali" literally means 
"string of lamps". The name of the holiday already suggests the 
advice of the day. Celebrants light up and decorate their homes 
with lanterns, flowers, candles and electric, colored lamps.

  Every year in India and everywhere, Diwali is accompa-
nied by magnificent celebrations, but this year, Indian students 
receiving medical education at YSMU, expressing their support 
for the Armenian people in this difficult situation, refrained from 
fireworks, and all those present at the event observed a minute 
of silence to honor the Armenians who died for the defense of 

our Motherland. 
Armen Muradyan, Rector of Yerevan State Medical University named af-

ter Mkhitar Heratsi, said that it is a great honor for him to celebrate their 
national holiday with Indian students, to admire their young spirit, adding: 
"I am sure that in your country, in your centuries-old and multi-layered 
culture, the light is education, art, philanthropy. We have a lot in common, 
and be sure that the culture of our country, our traditions have the same 
foundation. For every person who values his family, his child, his country, 
and light is important. In today's very complicated world, your generation 
confirms once again that it strives for the light. I want there to be light in 
your families, in your country. I want there to be light all over the world."

INDIAN STUDENTS CELEBRATED THE 
FESTIVAL OF LIGHTS
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 According to him, the beautiful tradition of Diwali once 
again prompts and forces to appreciate everything related 
to light. "I am sure that you will take a ray of light from 
this country with you to enlighten it through education and 
culture. And thank you for bringing a part of your country, 
your homeland to our country. On behalf of the university 
and myself, I heartily congratulate each of you," concluded 
Armen Muradyan. 

According to Yervand Sahakyan, Vice-Rector for interna-
tional affairs and external relations, Diwali is a very beautiful 
holiday. "You make everything beautiful with your lights. I 
want each of you to enlighten your homeland and your fam-
ily," the Vice-Rector wished. 

Gayane Avetisyan, head of the dean's office for interna-
tional students, stressed: "You are a member of a big family 
called Yerevan State Medical University. We try to make the 
university a home for you, where you will receive an edu-
cation, acquiring one of the most important and respected 
professions in the world - the profession of a doctor. As your 
dean and 'second mother', I wish that the lights of Diwali ban-
ish darkness from your lives and your families' lives, bringing 
health, happiness and prosperity.”  Attaché of the Embassy 
of India in Armenia, Consul Manoranjan Sahu also congrat-
ulated the students. "It is a great honor and joy for me to 
celebrate the holiday with you in the environment of future 
doctors." 

Student Parliament President Tigran Aleksanyan wished: "I 
want all of us to be surrounded by light and guided by it."

 This year the event was held in the YSMU student dormitory. 
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