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

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

 Նոր ու սում ա կան տա րին մեկ նար կեց գի տա կան խորհր դի նիս տերով

Ներ կա յաց վեց տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը

 Դա սա խո սութ յուն՝ նվիր ված սե ռա կան ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը

ԵՊԲՀ-ում գոր ծող կրթա թո շակ նե րի, ուս ման վար ձի զեղ չե րի մա սին

ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի դա սա խո սութ յու նը

Դա սա խո սե ցին  Գեր մա նիա յի ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րը

Պատ վա վոր դոկ տոր ների շարքը համալրվել է

 Հ յու րըն կալ վե ցին Թ բի լի սիի գոր ծըն կեր նե րը

Ամեն չսո վո րած դա սը կա րող է մարդ կա յին կյանք ար ժե նալ

Սնն դա յին ա լեր գիա. մաս նա գե տի անդ րա դար ձը

ՆԱՏՕ-ի DEEP ծրագ րի պատ վի րա կութ յու նը՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում

Մ տա հո գիչ հար ցադ րում

Հ ռիփ սի մե  Մաթ ևոս յա նը շուրջ հինգ տաս նամ յակ ԵՊԲՀ-ում է

 Պահ պան վել է պա ցիեն տի դաս տա կը

Հաջողված վիրահատություն  Բազ կոսկ րի  Յու ին գի  Սար կո մա ( Չա րո րակ) Ու նե ցող 6-Ամ յա 
Աղջ նա կի  Մոտ

 Տագ նա պի և շ տա պօգ նութ յան ազ դան շան նե րը ա կանջ նե րում, ճա կա տին ար յուն քսված, 
դա ժան փոր ձութ յուն նե րով կոփ ված

 Գոր ծարկ վել է « Գե նո տեկ» լա բո րա տո րիան

«Տ ղա մար դու ա ռող ջութ յու նը» հա մա ժո ղո վը

Ա մե նա շատ կար դաց ված հոդ վա ծը

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր նե րը

 Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նիս տում

Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րո նի տա րե-
կան հաշ վետ վութ յու նը
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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։

Տպագրվում է «Պրինտարմ» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։
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Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Տաթևիկ Ղազարյան, 
Արփինե Թովմասյան, Ինգա Մարտինյան

Վաչագան Ղազարյան

Շահե Քասիս

Գագիկ Գրիգորյան

 Լա մա րա Ի սա խան յան

 Թե՛ դե ղա գե տի, թե՛ բժշկի վերջ նա կան նպա տա կը մար դու ա ռող ջութ յան պահ պա նում է

« Լա վա գույն ու սա նո ղի» նպա տա կադ րու մը

« Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում բի նոր պիե սը Թ բի լի սիում և ԵՊԲՀ-ում

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի հեր թա կան բա րե գոր ծա կան հա մեր գը

Սիրով ու ջերմությամբ առլեցուն տուն

Ս տեղ ծա գոր ծում են ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րը

10 կտավ, ո րոնց հե րոս նե րը բժիշկ ներ են

Մար դու ա ռող ջութ յու նը սկսվում է բե րա նի խո ռո չից

Օր րան՝ հնդիկ շրջա նա վարտ նե րի հա մար

Իր սի րե լի բու հի հա սա կա կի ցը՝ Ի դա  Մով սես յան



Անցած տար վա ըն թաց քում ձեռք բե րում  նե րը շատ էին` նոր 
ու սում  նա կան ծրագ րե րի, վե րա նո րոգ ված ու սա նո ղա կան տա
րածք նե րի, գի տա կան մի ջո ցա ռում  նե րի, մի ջազ գա յին հա մա
գոր ծակ ցութ յան, կլի նի կա կան ձեռք բե րում  նե րի, ի վեր ջո՝ հա
զա րա վոր փրկված կյան քե րի տես քով:

 Հա ջո ղութ յուն նե րի կող քին քիչ չէին նաև թե րութ յուն նե րը և 
 թե րա ցում  նե րը, սայ թա քում  նե րը և վ րի պում  նե րը, դեռևս չի
րա կա նաց ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, ո րոնք, ցա վոք, ան խու
սա փե լի էին:

Ու զում եմ իմ խո րին շնոր հա կա լութ յու նը հայտ նել ԵՊԲՀա
կան նե րին՝ 2022 թվա կա նը միա սին անց նե լու, հա ջո ղութ
յուն նե րով ու րա խա նա լու, ան հա ջո ղութ յուն նե րից ու դժվա րութ
յուն նե րից չընկճ վե լու հա մար:

 Գոր ծըն կեր նե րիս` բու ժաշ խա տող նե րին, ցան կա նում եմ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 365օր յա քրտնա ջան ու նվի

րա կան աշ խա տան քի հա մար, երբ ա ռանց տրտնջա լու ձեռ նա մուխ եք լի նում մարդ կանց օգ նե լու կար ևոր, 
անգ նա հա տե լի ա ռա քե լութ յա նը:

Փրկ ված կյան քե րը, փոխ ված ճա կա տագ րե րը, ժպի տով բուժ հաս տա տութ յու նից հե ռա ցող մե ծա հա սակ ներն 
ու փոք րերն ա մե նա մեծ գնա հա տա կանն են, որ կա րող ենք ստա նալ ան քուն գի շեր վա, ծանր հեր թա պա
հութ յան, բարդ վի րա հա տութ յան դի մաց:

Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մից այս տա րի կո րուստ նե րը քիչ չէին, բայց մեկ դար յա բու հում ա վագ
նե րին, ու սու ցիչ նե րին մե ծա րե լու ա վան դույ թը սերն դե սե րունդ է փո խանց վե լու, ո րով հետև միայն կար ևորն 
արժ ևո րող և շ նոր հա կալ, գնա հա տել ի մա ցող մար դը կա րող է հաս նել հա ջո ղութ յան:

 Հար գե լի գիտ նա կան ներ, ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներ, թող լա բո րա տո րիա նե րում անց կաց ված ձեր եր կար 
ժա մե րը, հե տա զո տութ յուն նե րը, պրպտում  նե րը տան ի րենց պտուղ նե րը` գի տա կան հոդ ված նե րի, նոր հայտ
նա գոր ծութ յուն նե րի, նվա ճում  նե րի տես քով:

 Սի րե լի ու սա նող ներ, ու զում եմ վստահ լի նեք, որ բժշկա կան մեկ դար յա բու հում ի րա կա նաց վող բո լոր նոր 
մտահ ղա ցում  նե րի ա ռանց քում դուք եք՝ ա պա գա մաս նա գետ ներդ, ո րոնց ո րակ յալ բժշկա կան կրթութ յամբ 
ա պա հո վե լու գոր ծում մենք ջանք չենք խնա յել և  չենք խնա յե լու: Թր ծե լով բժիշկ նե րի՝ մենք ձևա վո րում ենք 
բժշկա գի տութ յան պատ մութ յու նը և  ուր վագ ծում կար ևո րա գույն այս ո լոր տի ա պա գան:  Ցան կա նում եմ, որ 
յու րա քանչ  յուր անց նող տա րին ամ փո փե լիս՝ որ պես սո վո րող, որ պես ու սա նող, ա ռա ջին հեր թին, արժ ևո րեք 
այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք ստա ցել եք և  ո րոնք ծա ռա յեց նե լու եք մարդ կանց ա ռող ջաց ման վեհ ու պա տաս
խա նա տու գոր ծին:

 Հա մա տեղ հաղ  թա հա րենք բո լոր մար տահ րա վեր նե րը` հօ գուտ մեր երկ րում բժշկա գի տութ յան զար գաց ման, 
հօ գուտ բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան ման:

2023 թվա կա նը կկրկնա պատ կի մեր ա նե լիք նե րը` դարձ նե լով մեզ ա ռա վել ու ժեղ, տո կուն, ստեղ ծա գործ:
Մաղ  թում եմ անս պառ ե ռանդ, եր ջա նիկ և  խա ղաղ օ րեր: 

Ար մեն  Մու րադ յան
ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր

2023 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻՆ ԿԿՐԿՆԱ ՊԱՏԿ ՎԵՆ 

ՄԵՐ Ա ՆԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԸ



 Գի տա կան խորհր դի նիս տը մեկ նար կեց մեկ րո պե լռութ յամբ` ի հի շա տակ ան վա նի 
բժիշկ-գիտ նա կան, հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նի։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, որ պես բժիշկ և բժշ կա կան բու հի ղե կա վար, խոսքն 
ուղ ղե լով ներ կա նե րին՝ իր ա ռանձ նա հա տուկ զո րակ ցութ յու նը հայտ նեց Ար ցա խի բժիշկ նե-
րին, բու ժա ռու նե րին, ո րոնք Ադր բե ջա նի կող մից շրջա փակ ման մեջ են հայտն վել այս օ րե րին։

 Նիս տի ա ռանց քում էր ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք նե րի տա րե կան հաշ վետ վութ յու-
նը` պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի զե կուց մամբ, ով ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը 2020, 2021 և  ըն թա ցիկ՝ 2022 թվա կան նե րին։ 

Պ րո ֆե սոր Են կո յա նը փաս տե րով և թ վե րով խո սեց ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին դրա մաշ նորհ նե-
րի մա սին։ « Մեր թի մա յին աշ խա տան քի շնոր հիվ միայն « Հո րի զոն-2020» նա խա ձեռ նութ-
յան շրջա նակ նե րում բժշկա կան բու հը ե րեք մի ջազ գա յին խո շո րա գույն դրա մաշ նորհ   շա-
հեց» -ընդգ ծեց նա։ 

ԵՊԲՀ «գի տա կան պա տաս խա նը» COVID-19-ին ե ղավ Web of science հան դե սում հե տա-
զո տա կան 6 հոդ վա ծի, հա մալ սա րա նա կան գի տա կան հան դե սի ե րեք հա տուկ հա մա րի, 
գի տա կան այլ մի ջո ցա ռում ե րի տես քով:

Պ րո ռեկ տո րը կար ևո րեց այն փաս տը, որ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում անվ ճար հե տա-
զոտ վել են 1700-ից ա վե լի պա ցիենտ՝ դրա նով իսկ ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լով հան րութ յա նը:

 Նա հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նա կան գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը, 
ակն կալ վող արդ յունք նե րը և ծ րագ րե րը, ինչ պես նաև շեշ տեց, որ հա մալ սա րա նը վեր լու ծե-
լով, կա պի տա լի զաց նե լով և  զար գաց նե լով կա տար ված ծրագ րե րը՝ պատ րաստ վե լու է վար-
կա նի շա վոր ման գոր ծըն թաց նե րին: 

Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի ներ կա յաց-
մամբ հաս տատ վեց ու սում ա կան պլան նե րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու հար ցը:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ֆա կուլ տե տա յին խորհր դի կազ մի փո փո խութ յան հաս-
տատ ման մա սին զե կու ցեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նը:

 Հաս տատ վե ցին մի ջին և  ա վագ բու ժանձ նա կազ մի կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե րի 
ծրագ րե րը։ «Օ տա րերկր յա ու սա նող ներ ներգ րա վե լու մա սին» քա ղա քա կա նութ յան ծրա գի րը` 
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 
ներ կա յաց մամբ նույն պես հաս տատ վեց գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի կող մից:

Ամ փո փե լով նիս տը՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րին և  նիս տին 
ներ կա Թ բի լի սիի բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յա նը ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ լա-
վա գույն մար զիկ նե րին, ո րոնք հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել սպոր տում:

« Մեր ու սա նող նե րի գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում ձևա վոր վում է մթնո լորտ ան գամ սպոր տում, սա կայն, ան կախ մար զա-
կան հա ջո ղութ յուն նե րից, կար ևոր է, որ հե տա գա յում վա յե լեք պա ցիենտ նե րի գո հու նա-
կութ յու նը, ին չը բժշկի հա մար ա մե նա մեծ գնա հա տա կանն է»,- ընդգ ծեց ռեկ տո րը:

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կու լե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող նե րին՝ կա րա տեի չեմ պիոն ներ 
 Դա վիթ և Ա նի տա  Մակ յան նե րին և  Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան 23-րդ  հան րա պե տա կան 
մար զա կան խա ղե րում ֆուտ զա լի լի գա յում չեմ պիոն դար ձած ու սա նող նե րի թի մին ռեկ տո-
րը հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը հար թում է օ րի նա կե լի ճա նա պարհ
2022 թվա կա նի ձեռք բե րում երն ու ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը ներ կա յաց վե ցին 

նաև գի տա կան խորհր դի տարեվերջյան նիս տում: 
Բժշ կա կան բու հը 2023 թվա կա նին մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման հա մար դի մում է 

ներ կա յաց նե լու Բժշ կա կան կրթութ յան հա մաշ խար հա յին ֆե դե րա ցիա յին (WFME): Այս մա-
սին նիս տի ըն թաց քում, որ պես կար ևոր և  շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց, նշեց ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը. 

« Մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցին նա խա պատ րաստ վելն այս տար վա 
ձեռք բե րում ե րից է: Այս ա մե նը հնա րա վոր է ա նել՝ հաշ վի առ նե լով մեր պրո ֆե սոր նե րի մեծ 
նե րու ժը, և, ի հար կե, ու սա նո ղութ յան ըն կա լում ե րը, ըմբռ նում երն այն ծրագ րի շուրջ, որն 
ա ռա ջար կել ենք»: 

 Ներ կա յաց նե լով նաև հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նիս տում կա տա րած աշ խա տանք նե րի 
հաշ վետ վութ յու նը` ռեկ տո րի զե կույ ցի ա ռանց-
քում էին կրթա կան ծրագ րե րը, դրանց բա րե լա-
վու մը: 

«Վս տա հա բար կա րող եմ ա սել, որ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը հար թում է օ րի նա կե լի ճա-
նա պարհ»,- ընդգ ծեց բժշկա կան բու հի ղե կա-
վա րը: 

 Զու գա հեռ՝ գի տա կան խոր հուր դը ե րաշ խա-
վո րեց ու սում ա կան գրա կա նութ յան տպագ-
րութ յան ցան կը, ինչ պես նաև փակ քվեար-
կութ յամբ պրո ֆե սո րի և  դո ցեն տի գի տա կան 
կո չում եր շնոր հեց դի մած թեկ նա ծու նե րին:

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԵՑ ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈւԹ ՅՈւ ՆԸ

Գիտություն



« Գի տութ յու նը ա վարտ ված գիրք չէ և  եր բեք չի լի նի:  Յու րա քանչ յուր 
մեծ հա ջո ղութ յուն բե րում է նոր հար ցեր:  Յու րա քանչ յուր զար գա
ցում ժա մա նա կի ըն թաց քում բա ցա հայ տում է ա վե լի նոր ու խո րը 
դժվա րութ յուն ներ»։

 Ա. Էյնշ տեյն

Ամ փո փե լով 2022-ը՝ սկսում ենք 2023 աշ խա տան քա յին տա րին
Անց նող տա րում՝
• Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան 

ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րո նը պաշ տո նա պես բա ցեց իր դռնե րը:
•  Նո րա բաց ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րոն այ ցե լե ցին  Նո բել յան մրցա նա-

կա կիր Ար դեմ  Պա տա պուտ յա նը, ՔՈԲՐԵՅՆ ծրագ րի ար տա քին 
խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ եր՝  Զա վեն  Խա չա տուր յա նը, 
Ա լան  Կա լո ւե ֆը,  Նի կոլ  Դեգ լո նը,  Ջա սեկ  Ջա վորս կին, մեր գոր ծըն-
կեր Տ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ  Մա թիաս Շ վա-
բը,  Լու սի նե  Դա նիել յա նը, ինչ պես նաև շուրջ 200 ա շա կերտ և  ու սա-
նող՝ տար բեր ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րից:

• ՔՈԲՐԵՅՆ թի մի ան դամ ե րի հա մա հե ղի նա կութ յամբ Web of 
Science շտե մա րա նում հրա պա րակ վեց 9 հոդ ված՝ 3-9 ազ դե ցութ յան գոր ծա կից 
ու նե ցող պար բե րա կան նե րում:

•  Կենտ րո նի 4 հե տա զո տող ներ ան ցան 4-8-ամս յա վե րա պատ րաս տում ար-
տերկ րում՝ Տ յու բին գե նի ( Գեր մա նիա) և  Լուն դի (Շ վե դիա) հա մալ սա րան նե րում:

• Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում հայ-
տա րար ված գի տա կան սար քե րի և/ կամ նյու թե րի ձեռք բեր ման մրցույ թին ներ-
կա յաց ված հայ տի արդ յուն քում Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան ուղ ղութ յամբ ի րա-
կա նաց վող նոր նա խա գիծն ար ժա նա ցավ 3 մի լիոն դրա մի ֆի նան սա վոր ման:

• Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա-
կա նաց ված գի տա կան հոդ ված նե րի տպագ րութ յան հա մար ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան նե րի խրա խուս ման մրցույ թին ներ կա յաց ված “Kinetics of anti-nucleocap-
sid IgG response in COVID-19 immunocompetent convalescent patients” հոդ վածն 
ար ժա նա ցավ խրա խուս ման:

• « Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կա յի դա սըն թաց նե րը տե ղա փոխ վե-
ցին ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րոն, ո րը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց ա ռար կան ընտ րած 
ու սա նող նե րին՝ մաս նակ ցե լու կենտ րո նի լա բո րա տոր փոր ձե րին:

• ՔՈԲՐԵՅՆ ծրագ րի ար տա քին խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ Ա լան 
 Կա լո ւե ֆի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րո նում 
ներդր վեց զեբ րաձ կան լա բո րա տո րիան:

• ՔՈԲՐԵՅՆ գի տե լիք նե րի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց ման գրա սեն յա կի 
կող մից սկիզբ դրվեց նոր COBRAINship նա խագ ծին, ո րի շրջա նակ նե րում ի րա-
կա նաց վում են Labship և Eduship ծրագ րե րը:

• Ա ռա ջին Eduship ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ԱՄՆ Հ յու սի սարևմտ յան հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, «Աբ գա րեան» հիմ ադ րա մի ղե կա վար Աբ գար Աբ գա-
րեա նի հա մա ղե կա վա րութ յամբ: Ծ րագ րում ընդգրկ ված 9 ու սա նող նե րից 6-ը 
ե ռամս յա ծրագ րի ըն թաց քում «Աբ գա րեան» հիմ ադ րա մի կող մից կստա նան 
կրթա թո շակ:

•  Մեկ նար կեց COBRAIN Journal Club-ը և DANDY նյար դա վի րա բու ժա կան 
ա կում բը:

•  Կենտ րո նում անց կաց վեց շուրջ 10 դա սա խո սութ յուն և  պա նե լա յին քննար-
կում:

• ՔՈԲՐԵՅՆ կենտ րո նում ի րա կա նաց վող տար բեր ծրագ րե րում ընդգրկ վել է 
շուրջ 30 ու սա նող:

 ԵՊԲՀ ՔՈԲՐԵՅՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ 
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Եր ևա նում մեկ նար կե ցին « Գե նո տեկ» (Genotek) գե նե տի կա կան 
լա բո րա տո րիա յի աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վե լու են 
բժշկա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 
կենտ րո նի հետ հա մա տեղ:

 Հան դի սա վոր մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նը, Է կո նո մի կա յի փոխ նա խա րար Ար ման  Խո ջո յա նը, 
բժշկա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 
կենտ րո նի տնօ րեն, ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա-
րիչ  Թա մա րա  Սարգս յա նը։

 Ժա մա նա կա կից լա բո րա տոր հա մա լի րը, ո րը հա գե ցած է գե նո-
մա յին սեկ վե նա վոր ման և  միկ րո չի պա յին վեր լու ծութ յան հար-
թակ նե րով, պատ րաստ վել է ա մե րիկ յան Illumina ըն կե րութ յան 
կող մից և  թույլ է տա լիս լու ծել բժշկա կան հե տա զո տութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը:

 Բա ցի ժա ռան գա կան հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րո շու մից, 
« Գե նո տեկ» լա բո րա տո րիա յի ուղ ղութ յուն նե րից մե կը կլի նի բույ-
սե րի և  կեն դա նի նե րի գե նո մա յին բու ծու մը։

Ըն կե րութ յան տնօ րեն  Վա լե րի Իլ յինս կին շեշ տեց, որ նմա նա-
տիպ հե տա զո տութ յուն ներ  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ են 
ի րա կա նաց վե լու։ « Մեր գոր ծա ռույ թը լա բո րա տոր մասն է։  Մենք 
կիս վում ենք գե նե տի կա կան տար բեր հատ կա նիշ նե րի վեր ծան-
ման և  մեկ նա բան ման տեխ նո լո գիա նե րով ու հնա րա վո րութ յուն-
նե րով: Իսկ  Հա յաս տա նում բժշկա կան գե նե տի կա յի ա ռա ջա-
մար տի կի՝ բժշկա կան գե նե տի կա յի կենտ րո նի պրո ֆե սիո նալ 
բժիշկ նե րը կտրա մադ րեն խորհ դատ վութ յուն և  կանց կաց նեն 
գե նե տի կա կան թես տեր», - հա վե լեց նա։

 Լա բո րա տո րիա յում ի րա կա նաց վե լու են գեր ժա մա նա կա-
կից գե նե տիկ հե տա զո տութ յուն ներ։ «Դ րա հա մար մենք 
 Հա յաս տան ենք բե րել ա մե րիկ յան լա վա գույն տեխ նի կա․ մոտ 
1 մլն  դո լար ար ժո ղութ յամբ սարքն ամ բող ջութ յամբ վեր ծա նում 
է մար դու գե նո մը», - ընդգ ծեց  Վա լե րի Իլ յինս կին։

Բժշ կա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-
պան ման կենտ րո նի տնօ րեն, ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի 
ամ բիո նի վա րիչ  Թա մա րա  Սարգս յա նը նշեց, որ բարձր է գնա-
հա տում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը « Գե նո տեկ» ըն կե րութ յան 
հետ, ին չը թույլ կտա հայ րե նի գի տութ յու նը և  ա ռող ջա պա հութ-
յու նը տա նել մեկ քայլ ա ռաջ՝ դե պի լու սա վոր ա պա գա:

 ԳՈՐ ԾԱՐԿ ՎԵԼ Է « ԳԵ ՆՈ ՏԵԿ» ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱՆ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անցկացվեց «Տ ղա մար-
դու ա ռող ջութ յու նը» հա մա ժո ղո վը՝ նա խա տես ված բո լոր 
բժիշկ նե րի հա մար։

 Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
 Ռու բեն  Հով հան նիս յա նը, ող ջու նե լով մեկ նար կող եր կօր-
յա հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, նշեց. « Հան դի պե լու 
ա ռի թը կրկին տղա մար դու ա ռող ջութ յան թե մա յի շուրջ 
մաս նա գի տա կան քննար կում երն են:  Ժա մա նա նա կից 
դա րում տղա մար դու ա ռող ջութ յու նը, կար ծես, երկ րորդ 
պլան է մղվել՝ կնոջ ա ռող ջութ յանն առնչ վող հար ցե րի հա-
մե մատ, և դ րան անդ րա դառ նա լու տե սա կե տից է մեր հա-
մա ժո ղովն ա ռա վել կար ևոր վում»:

« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր 
բժիշկ, ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր Ա րեն  Բաբ լում յա նը, ո րը նաև «Տ ղա մար դու 
ա ռող ջութ յուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահն է, հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին մաղ թեց 
արդ յու նա վետ և  բեղմ ա վոր աշ խա տանք:

« ՄեդՊ րոգ րես» հիմ ադ րա մի հիմ ա դիր, մի ջո ցառ-
ման հա մա կազ մա կեր պիչ  Տաթ ևիկ  Խա չատր յա նը տե ղե-
կաց րեց, որ լրա նում է իր ղե կա վա րած կա ռույ ցի գոր ծու-
նեութ յան մեկ տա րին:  Նա նշեց, որ ինչ պես  Հայ կա կան 
ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան դեպ քում, այն պես էլ մյուս մի ջո ցա ռում ե րում, ի րենք 
նպա տակ ու նեն, որ պես զի մաս նա կից նե րը հե ռա նան 
մի ջո ցա ռու մից՝ զին ված նոր գի տե լիք նե րով ու դրա կան 
տպա վո րութ յուն նե րով:

«Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա յի բա-
ժան մուն քի վա րիչ Ար մեն Ա վո յա նի զե կույ ցը կրում էր 
« Շա գա նա կա գեղ ձի բա րո րակ գե րա ճը․ բուժ ման ժա-
մա նա կա կից մե թոդ նե րը» խո րա գի րը։ 

«Իզ միրլ յան» բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա-
յի բա ժան մուն քի վա րիչ Ար թուր Գ րաբս կու զե կույ ցը 
վե րա բե րում էր « Մի զա քա րա յին հի վան դութ յու նը և 
տ ղա մար դու ա ռող ջութ յու նը» թե մա յին։ Ն րա խոս-
քով՝ տա րեց նե րի և  ծե րե րի խմբե րի աճն ա վե լի հա-
ճա խա կի է դարձ նում մի զա քա րա յին հի վան դութ յան 
դեպ քե րը։

«ՄԱԿ-ի կան խա տե սում ե րի հա մա ձայն՝ 2050 թվա-
կա նին աշ խար հի բնակ չութ յան 22%-ը կլի նի թո շա կա-
ռու», - նշեց Ար թուր Գ րաբս կին՝ քար տե զի վրա նշե լով 

այն երկր նե րի ցան կը, որ տեղ տա րած ված է մի-
զա քա րա յին հի վան դութ յու նը։  Հա յաս տանն այդ 
երկր նե րի շար քում է։

ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
«Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա բա-
նութ յան բա ժան մուն քի ղե կա վար  Հով հան նես 
 Ման վել յանն անդ րա դար ձավ կոն քի քրո նիկ նեյ-
րո պա թիկ ցա վա յին հա մախ տա նի շին։ 

 Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա-
խա գահ  Ռու բեն  Հով հան նիս յա նը զե կույ ցով անդ-
րա դար ձավ « Վա րի կո ցե լե․ ազ դե ցութ յու նը տղա-
մար դու ա ռող ջութ յան վրա» թե մա յին։

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում « Մու րա ցան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա յի 
բա ժան մուն քի ղե կա վար,  Հա յաս տա նի էն դոկ րի-

«Տ ՂԱ ՄԱՐ ԴՈւ Ա ՌՈՂ ՋՈւԹ ՅՈւ ՆԸ» 
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նո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան 
անդ րա դար ձավ ճար պա կալ ման ախ տո րոշ ման ցու ցա նիշ նե-
րին։

«Ա վան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նի բու ժա կան 
մա սի փոխտ նօ րեն Գ ևորգ  Փա շիկ յա նը քննարկ ման դրեց ոչ 
քի միա կան կախ վա ծութ յուն նե րը և դ րանց ազ դե ցութ յու նը 
տղա մար դու ա ռող ջութ յան վրա՝ ներ կա յաց նե լով ոչ քի միա-
կան կախ վա ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը:

ՀՀ ԱՆ կախ վա ծութ յուն նե րի բուժ ման ազ գա յին կենտ-
րո նի հո գե բան Ի լո նա  Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րեց 
« Կախ վա ծութ յու նը՝ որ պես սուր և ք րո նիկ հո գե բա նա կան հի-
վան դութ յուն» թե մա յով զե կույ ցը։  Նա բնո րո շեց կախ վա ծութ-
յու նը՝ որ պես ան գի տակ ցա կան ցան կութ յուն՝ ի րա կան կյան-
քից տե ղա փոխ վե լու այլ ի րա կա նութ յուն։

«Ըստ ծան րութ յան աս տի ճա նի՝ կախ վա ծութ յու նը հա-
մար վում է երկ րորդ հի վան դութ յու նը քաղց կե ղից հե տո։ 
 Մեր կող մից ի րա կա նաց վող բուժ ման հիմ ա կան նպա-
տա կը հո գե բա նա կան տրավ մա յի հետ աշ խա տելն է», - 
նշեց Ի լո նա  Հով հան նիս յա նը։

Անդ րա դառ նա լով քի միա կան կախ վա ծութ յան հակ ված 
թի րա խա յին խմբին՝ մաս նա գե տը շեշ տեց, որ շատ կար-
ևոր է գե նե տի կան։ «Ան ձի զար գաց ման հա մար կար ևոր 
է նաև ծնող նե րի և շր ջա պա տի հետ է մո ցիո նալ կա պը», 
- ա վե լաց րեց Ի լո նա  Հով հան նիս յա նը։

 Հի շեց նենք, որ բո լոր բժիշկ նե րի հա մար նա խա տես-
ված «Տ ղա մար դու ա ռող ջութ յու նը» եր կօր յա հա մա ժո ղո-
վը բժշկա կան հա մալ սա րա նի հար կի ներ քո էր հա մախմ-
բել բժշկա գի տութ յան տար բեր ո լորտ նե րի փոր ձա ռու 
մաս նա գետ նե րին։

Գիտություն



 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի հոդ վա ծը` 
« Հա յաս տա նում քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի ակ նարկ 
և  քա ղա քա կա նութ յան հետ ևանք նե րը» (“Overview of 
Cancer Control in Armenia and Policy Implications”), ո րը 
տպագր վել է հայտ նի Frontiers in Oncology (ազ դե ցութ-
յան գոր ծա կի ցը 5.7) գի տա կան ամ սագ րում, ճա նաչ վել 
է տար վա ա մե նա շատ կար դաց ված review հոդ վա ծը:

 Հոդ վա ծի գլխա վոր հե ղի նակ ներն են ի մու նաու ռուց-
քա բա նութ յան հե տա զո տա կան ինս տի տու տի ծրագ-
րե րի ղե կա վար  Քե րըն  Բե դիր յա նը և  նույն ինս տի-
տու տի գի տա կան ղե կա վար, ու ռուց քա բան  Սամ վել 
 Բար դախչ յա նը։

 Հոդ վա ծի հա մա հե ղի նակ նե րի շար քում են ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, «Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան-
վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի» տնօ րեն  Սամ վել 
 Դա նիել յա նը, նույն կենտ րո նի ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր  Տիգ րան Ա ղա բեկ յա նը, ման կա կան քաղց-
կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նի կա մա-
վո րա կան Ա րիան նա  Մես րոբ յա նը,  Կա լի ֆոռ նիա յի 
հա մալ սա րա նի (UCLA)  Դեյ վիդ  Գե ֆե նի ան վան բժշկա-
կան կենտ րո նի (DGSOM) ման կա կան վի րա բույժ, ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի խորհր դա կան  Շանթ 
 Շե խեր դիմ յա նը, մե ծա հա սակ նե րի քի միա թե րա պիա յի 
կլի նի կա յի ղե կա վար  Դա վիթ  Զոհ րաբ յա նը, քի միա թե-
րա պիա յի բա ժան մուն քի վա րիչ  Լիա նա  Սա ֆար յա նը, 
ԵՊԲՀ  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և  ար յու նա-
բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս,  Ման կա կան քաղց-

կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նի ման կա-
կան ու ռուց քա բա նութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ  Լի լիթ 
 Սարգս յա նը, մե ծա հա սակ նե րի ար յան հի վան դութ-
յուն նե րի կենտ րո նի ղե կա վար Աստ ղիկ Ոս կան յա նը, 
ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս Ար մեն 
Ա վագ յա նը, նույն ամ բիո նի դա սա խոս, « Մի քա յել յան» 
վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի օն կո լո գիա յի կլի նի կա-
յի ղե կա վար  Լի լիթ  Հա րութ յուն յա նը, ԵՊԲՀ հան րա յին 
ա ռող ջութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը, նույն ամ բիո նի ա վագ դաա-
խոս, կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
ման վար չութ յան պետ  Դա վիթ  Մե լիք- Նու բար յա նը, 
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան պա թո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ  Փա ռան ձեմ  Խա չատր յա նը, օն կո լո գիա յի ամ բիո-
նի դա սա խոս ներ  Թա թուլ  Սա ղա թել յա նը և Մ հեր 
 Կոս տան յա նը,  Հայ-ա մե րիկ յան ա ռող ջութ յան կենտ րո-
նի և «Ո ւիգ մոր կլի նիք» բժշկա կան կենտ րո նի ճա ռա գայ-
թա յին ախ տո րոշ ման բա ժան մուն քի վա րիչ  Հով հան նես 
 Վարդ ևան յա նը, ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա-
կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը, 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 
ղե կա վար  Թա մա րա  Սարգս յա նը, ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տոր, 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 
նա խա գահ, Ավստ րիա յի Գ րա ցի հա մալ սա րա նի 
 Բիո բան կի հիմ ա դիր-տնօ րեն, ԵՄ ARICE ծրագ րի 
փոր ձա գետ, ԱՀԿ փոր ձա գետ  Կա րի նե  Սարգս յա նը, 
ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս 
 Դա վիթ  Բա բիկ յա նը, օն կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
Ար մեն  Տա նան յա նը, ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, ման կա կան 
քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նի ղե-
կա վար Գ ևորգ  Թա մամ յա նը։

Ա ՄԵ ՆԱ ՇԱՏ ԿԱՐ ԴԱՑ ՎԱԾ ՀՈԴ ՎԱ ԾԸ

COBRAIN մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան խորհր դի 
ան դամ ե րը՝ «Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան կան խար-
գե լում-2020» կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ «Alz-
heimer’s & Dementia» գի տա կան ամ սագ րի գլխա վոր 
խմբա գիր  Զա վեն  Խա չա տուր յա նը, 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 ֆը և  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 կին հա մալ րե ցին Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի այ ցե լու պրո ֆե սոր նե րի շար քը:

 Հի շեց նենք, որ COBRAIN մի ջազ գա յին խորհր-
դատ վա կան խորհր դի ան դամ երն այս տար վա հոկ-
տեմ բե րին հյու րըն կալ վել էին Ու ղե ղի հիմ ա րար հե-
տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նում: 
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:

Ն շենք, որ բժշկա կան հա մալ սա րանն ու նի 70-ից ա վե-
լի այ ցե լու պրո ֆե սոր ներ՝ աշ խար հի տար բեր երկր նե-
րից։

ԵՊԲՀ ԱՅ ՑԵ ԼՈւ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ ՆԵ ՐԸ
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 ՀՈ ԳԱ ԲԱՐ ՁՈւ ՆԵ ՐԻ ԽՈՐՀՐ ԴԻ ՆԻՍ ՏՈւՄ

Անց նող տա րին հա գե ցած էր աշ խա տան քով և  ի րա-
կա նաց ված բազ մա թիվ ծրագ րե րով` ու սում ա կան, կլի-
նի կա կան, գի տա կան և  մի ջազ գա յին ուղ ղութ յուն նե րով։

2022-ի գլխա վոր ձեռք բե րում ե րից մե կը ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը hո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նիս տում հա մա րեց Ա բով յան 50/5 հաս-
ցեում տե ղա կայ ված շի նութ յան ձեռք բե րու մը, որն 
ար դեն կի րառ վում է որ պես հա մալ սա րա նա կան տա-
րածք` մի ջազ գա յին մաս նա շենք։
« Ծանր և դժ վար տա րի էր, բայց բա րե փո խում ե րի, 

ա մե նօր յա աշ խա տան քի, ջան քե րի շնոր հիվ այն արդ-
յու նա վետ էր»,- նիս տի մեկ նար կին ա սաց ԵՊԲՀ հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նը։

 Զե կույ ցը մեկ նար կեց ու սա նող նե րի մա սին տե ղե-
կատ վութ յամբ։ Բժշ կա կան բու հում այ սօր կրթութ յուն 
է ստա նում 5481 ու սա նող, ո րից 1581-ը` օ տա րերկ րա ցի։ 

Ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը հա ջո ղել է ու սա-
նող նե րի 88 տո կո սը։

«Այս տա րի բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու նպա-
տա կով  Հա յաս տան ժա մա նած օ տա րերկ րա ցի նե րի ըն-
դու նե լութ յան թիվն ան նա խա դեպ է՝ 580»,- նշեց ռեկ-
տո րը։

Առ հա սա րակ օ տա րերկ րա ցի նե րին վե րա բե-
րող հար ցե րը բու հի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի և 
 հա մալ սա րա նա կան կամ պու սի ստեղծ ման գա ղա փա-
րա խո սութ յան կենտ րո նում են։ 

Դ րա վառ ա պա ցույ ցը « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի տա րած քում ձևա վոր ված 
ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րա նա յին տա րածքն է, որն 
ար դեն ըն դու նել է շրի լան կա ցի ա պա գա բժիշկ նե րին։

 Հան րա կա ցա րա նա յին ֆոն դի ընդ լայ նու մը` ռեկ տո րի 
գնա հատ մամբ, օ րա կար գա յին հարց էր, ո րի լուծ ման 
ուղ ղութ յամբ բու հը ծախ սարդ յու նա վետ ո րո շում է կա-
յաց րել:

 Ռեկ տո րը անդ րա դարձ կա տա րեց հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս նե րի կող մից հրա տա րակ ված ու սում ա կան 
գրա կա նութ յան ցան կին` ընդգ ծե լով, որ կար ևոր հար-
ցե րից է հա մալ սա րա նի գրա դա րա նա յին ֆոն դի բա րե-
լա վու մը և  հա մա պա տաս խա նե ցու մը մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին։

 Խոս վեց նաև բժշկա կան կրթութ յան գոր ծըն թա ցում 
ար հես տա կան բա նա կա նութ յան գոր ծի քի ներդր ման 
մա սին։

 Կար ևոր ձեռք բե րում ե րից հա մար վեց 2023-ի 
մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման հա մար ԵՊԲՀ-ի դի-
մու մը Բժշ կա կան կրթութ յան հա մաշ խար հա յին ֆե դե-
րա ցիա յին (WFME):

Անդ րա դարձ կա տար վեց ոչ պե տա կան բու հե րից ըն-
դու նե լութ յան ցու ցա նիշ նե րին՝ ներ կա յաց նե լով դրա 
հա մե մա տա կան նկա րա գի րը:

Ի րա կա նաց վող լրա ցու ցիչ կրթա կան ծրագ րե-
րը կա րիե րա յի կենտ րո նի հետ նույն պես ծա ռա յել են 
նպա տա կին: Դ րանց թվում են մաս նա գի տա կան կողմ-
նո րոշ ման, բա րե վար քութ յան, այլ թե մա տի կա յի դա-
սըն թաց նե րը:

 Գի տա կան գլխա վոր ձեռք բե րու մը 1000 քմ 
գ րա սեն յա կա յին և  լա բո րա տոր տա րածք զբա ղեց նող 

ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոնն է: Ար մեն 
 Մու րադ յա նը խո սեց կենտ րո նում ի րա կա նաց վող դրա-
մաշ նորհ նե րի, Web of science շտե մա րա նի ազ դե ցութ-
յան գոր ծոն ու նե ցող հե տա զո տա կան հոդ ված նե րի մա-
սին:

 Բու հում ստեղծ ված « Հե րա ցի» վեր լու ծա կա նը շա-
րու նա կում է ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման և  հան րա յին 
կար ծիք ձևա վո րե լու աշ խա տանք ներ` հան րութ յա նը 
հե տաքրք րող ա մե նա տար բեր ա ռող ջա պա հա կան ար-
դի հար ցե րի շուրջ:

ԵՊԲՀ-ն  գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յա նը 
զու գա հեռ նաև հան րա պե տութ յան խո շո րա գույն պե-
տա կան բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր է` 
593 մահ ճա կալ և 1406 աշ խա տա կից ու նե ցող:

Պ րո ֆե սոր  Մու րադ յա նը հան գա մա նա լից անդ րա-
դար ձավ « Հե րա ցի», « Մու րա ցան» և « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի դի մե լիութ յա-
նը, ձեռք բե րում ե րին, նյու թա տեխ նի կա կան հա գեց-
վա ծութ յա նը:

Նշ վեց, որ վճա րո վի ծա ռա յութ յուն նե րը հա-
մալ սա րա նա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ա ճել են 
հան րա գու մա րում 20 տո կո սով:

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րով, 
այլ՝ ոչ տո նա կա տա րութ յուն նե րով նշվեց մեկ դար յա հո-
բել յա նը:

 Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը նույն պես 
2022 թվա կա նին լայն թա փով են ի րա կա նաց վել: 
 Կա տար ված բա րե փո խում ե րը տե սա նե լի են ու սա նող-
նե րին. դրան ցից մե կը լա բո րա տոր մաս նա շեն քի` դե պի 
հա մալ սա րա նի բակ ա ռան ձին մուտ քի և ս րա հի ստեղ-
ծում է:

« Վե րա դարձ» ծրագ րով բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում շա րու նակ վում են բաց վել ան վա նի բժիշկ-գիտ-
նա կան նե րի ա նուն նե րով լսա րան ներ:

ԵՊԲՀ 2022-ի ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յու նը ներ կա-
յաց րեց հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը:

Քն նարկ վե ցին նաև ըն թա ցիկ այլ հար ցեր: ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րը պա տաս խա նեց հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան-
դամ ե րին հե տաքրք րող և  հե տա գա գոր ծու նեութ յանն 
ուղղ ված հար ցե րին: 

Ամ փո փե լով՝ ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա-
գահ  Մի քա յել Ա դամ յանն ընդգ ծեց, որ բու հի հա մար պատ-
մա կան ժա մա նա կաշր ջան է` պայ մա նա վոր ված այն հսկա-
յա ծա վալ աշ խա տան քով և  բա րե փո խում ե րով, ո րոնք 
ի րա կա նաց վում են գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ:

Գիտություն



«Անվ տանգ սե ռա կան վար քա գիծ» թե մա յով դա սա խո սութ յան ըն-
թաց քում ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, սեք սո պա թո լո-
գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, դո ցենտ Վ րեժ  Շահ րա ման յանն անդ րա-
դար ձավ ար դիա կան մի շարք հար ցե րի, ո րոնք առնչ վում են սե ռա կան 
վար քագ ծին, անվ տան գութ յա նը, սե ռակր թութ յա նը:

«Դա սա խո սութ յու նը հա վա քա կան է, ընդգր կում է մի քա նի թե մա: 
Որ պես զի սե ռա կան ա ռող ջութ յու նը լի նի ա մուր և  վար քա գիծն էլ լի-
նի ան շե ղե լի, մենք պետք է հաս կա նանք, որ սե ռա կան ա ռող ջութ յու նը 
մար դու ա ռող ջութ յան ան բա ժա նե լի մասն է՝ ինչ պես շնչա ռութ յու նը, 
մար սո ղութ յու նը:  Մեր օր գա նիզ մում ա մո թա լի օր գան ներ չկան, բո լոր 
օր գան հա մա կար գե րը միմ յանց հետ շատ սերտ փոխ կա պակց ված են: 
Ա մո թա լի են սե ռա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին առնչ վող այն մշու-
շա պատ պատ կե րա ցում ե րը, ո րոնք կա րող են բե րել ճա կա տագ րա-

կան հետ ևանք նե րի»,-նշեց բժիշկ-սեք սո պա թո լո գը:
 Մաս նա գե տը ընդգ ծեց, որ սե ռա կան ան տեղ յա կութ յու նը 

օ րե ցօր ա ճում է, դաշ տը հե ղեղ ված է հա կա սա կան նյու թե րով, 
սխալ տե ղե կատ վութ յամբ, ին չը լրջա գույն խնդիր է. «Թ վում է, 
թե ա մեն ինչ գի տենք, հա մա ցան ցի դար է, սա կայն այժմ ա վե-
լի շատ հա կա սա կան ժա մա նա կաշր ջան է:  Պետք է լի նել սե-
ռակրթ ված միայն հա վաս տի աղբ յուր նե րից: Այ սօր սե ռա կան 
կրթութ յան մա սին խո սում են բո լո րը, և  ա ռա ջին տե ղը զբա-
ղեց նում է հա մա ցան ցը»:

Վ րեժ  Շահ րա ման յա նը հան գա մա նա լից անդ րա դար ձավ 
նաև սե ռա վա րակ նե րին, դրանց տե սակ նե րին և վ տան գա վո-
րութ յան աս տի ճա նին: Ն րա խոս քով՝ կան այն պի սի սե ռա վա-
րակ ներ, ո րոնք ըն թա նում են ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի 
և  այդ պատ ճա ռով մար դիկ հա ճախ չեն դի մում բժշկի, ին չը 

կրկին սխալ տե ղե կատ վութ յան արդ յունք է:  Նա հոր դո րեց 
հա ճախ դի մել մաս նա գե տի, հե տա զոտ վել՝ խնդիր նե րից և 
 բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար:

 Դա սա խո սութ յան ըն թաց քում սեք սո պա թո լո գը ներ-
կա յաց րեց մաս նա գի տա կան տե սան յու թեր, խո սեց նաև 
անպտ ղութ յան, ան ցան կա լի հղիութ յան և  մի շարք այլ 
կար ևոր թե մա նե րի մա սին:

ԵՊԲՀ դա սա խո սին ունկնդ րե լու էին ե կել ոչ միայն ու սա-
նող ներ, այլև՝ գոր ծըն կեր ներ:

 ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈւԹ ՅՈՒՆ՝ ՆՎԻՐ ՎԱԾ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ 

Ա ՌՈՂ ՋՈւԹ ՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱ ՆԸ
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Ու սա նող նե րին հու զող կա րե ո ր հար ցե րից մե կի՝ 
պե տա կան կրթա թո շակ նե րի, ուս ման վար ձի զեղ չե
րի մա սին զրու ցել ենք ԵՊԲՀ Ու սում ա մե թո դա կան 
վար չութ յան պետ  Մա րի նե  Հայ րա պետ յա նի հետ: 
 Ներ կա յաց նում ենք հար ցազ րույ ցը: 

Ո՞ւմ է տրվում պե տա կան կրթա թո շակ, ինչ քա՞ն է այն կազ
մում, քա նի՞ կրթա թո շա կա ռու ու սա նող կա ԵՊԲՀում:

-Կր թա թո շակ ու սա նող նե րին տրա մադր վում է՝ պե տութ յան 
կող մից նպաս տի ձևով ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ցում 
(անվ ճար) տրա մադ րած տե ղե րի քա նա կին հա մա պա տաս-
խան` ընդ ո րում ա ռա ջին կուր սում կրթա թո շակ տրա մադր վում 
է անվ ճար տե ղե րում ըն դուն ված ու սա նող նե րին, hա ջորդ կուր-
սե րում՝ տրվում է մեկ ու սում ա կան տար վա քննութ յուն նե րի 
և ս տու գարք նե րի արդ յունք նե րով ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յուն ու նե ցող, անվ ճար տե ղե րում սո վո րող ու սա նող նե րին, 
մրցու թա յին հի մունք նե րով, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում 
սո վո րող կուր սանտ նե րին, սո ցիա լա կան ո րոշ խմբե րին պատ-
կա նող ու սա նող նե րին (օ րի նակ՝ 1-ին, 2-րդ խմ բի հաշ ման-
դա մութ յուն և  հաշ ման դամ ե րե խա կար գա վի ճակ ու նե ցող, 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րին  և  այլն՝ 
հա մա ձայն ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի հու լի սի 27-
ի  1183-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի):  Ներ կա պա հին ԵՊԲՀ-ում 
տար բեր տա րա կե տե րով  կրթա թո շա կա ռու է թվով 764 ու սա-
նող, որն կազ մում  է ու սա նո ղա կան հա մա կազ մի մոտ 14%:

 Բա ցի պե տա կան կրթա թո շա կից՝ ու րիշ ի՞նչ կրթա թո շակ
նե րի կա րող են ար ժա նա նալ ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը, ի՞նչ հիմ
նա կան պայ ման նե րի պետք է բա վա րա րեն ե  ո՞ւմ պետք է 
դի մեն այդ կրթա թո շակ նե րի հա մար: Այս մա սով կա րո՞ղ ենք 
վի ճա կագ րութ յուն ներ կա յաց նել:

- Բա ցի պե տա կան կրթա թո շա կից՝   Հա մալ սա րա նը մշա կել 
է նաև ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րի տրա մադր ման կարգ՝  
ու սա նող նե րին

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

Ան վա նա կան կրթա թո շա կի դի մե լու և  պա հանջ նե րին բա-
վա րա րե լու վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը ու սա նող նե րը   
կա րող են ստա նալ ծա նո թա նա լով ան վա նա կան կրթա թո-
շակ նե րի մա սին կա նո նա կար գը:  Վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն-
թաց քում ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րի տրման  մի ջին տա-
րե կա նը կազ մում է թվով 8 ու սա նող: 

Անդ րա դառ նանք նաե ուս ման վար ձի զեղ չին:  Պե տութ յան 
կող մից տրա մադր վող ուս ման վճա րի փոխ հա տու ցու մից 
օգտ վե լու հիմ քերն են ա ռա ջա դի մութ յու նը, սո ցիա լա կան 
ա նա պա հով խմբում ընդգրկ ված լի նե լը: Այս հիմ քե րով ով քե՞ր 
կա րող են դի մել զեղ չից օգտ վե լու հա մար, ի՞նչ պայ ման նե րի 
պետք է բա վա րա րեն:

- Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը յու-
րա քանչ յուր տա րի բաշ խում է ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա-
տուց մամբ՝ անվ ճար տե ղե րի քա նա կը, ո րը տե ղա փոխ վում է 
կուր սից կուրս: Անվ ճար տե ղեր տրա մադ րում է նաև օ րեն քով 
նա խա տես ված սո ցիա լա կան խմբե րին` ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի, ինչ պես նաև ա ռանց ծնո ղա-
կան խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող մինչև 
23 տա րե կան ան ձանց, 1-ին, 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող և  հաշ ման դամ ե րե խա ճա նաչ ված ան ձանց, ժամ ե-
տա յին պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ժա մա նակ 
ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս 1-ին 
կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մութ յան զին վո րա կան կեն սա թո-
շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րին՝ զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռա յող նե րի մինչև 27 տա րե կան զա վակ նե-
րին, ծնող նե րին, ա մուս նուն (կնո ջը),ինչ պես նաև նպա տա կա-
յին ու սուց մամբ ըն դուն ված ու սա նող նե րին: Իսկ, ու սա նո ղա-
կան նպաս տի ձևով ուս ման վճա րի մաս նա կի փոխ հա տու ցում, 
ըստ ա ռա ջա դի մութ յան, պե տութ յու նը տրա մադ րում է ըն տա-
նիք նե րի ա նա պա հո վութ յան սահ մա նա յին միա վո րից բարձր 
միա վոր ու նե ցող ու սա նող նե րին, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն 
ստա ցող սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի բնա կա վայ րե րի ու-
սա նող նե րին, մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցած 
ու սա նող նե րին, եր կու և  ա վե լի ան չա փա հաս ե րե խա ու նե ցող 
ու սա նող նե րին:   Մաս նա կի փոխ հա տուց ման հա մար պա հանջ 
է ու սում ա կան տար վա արդ յունք նե րով մի ջին ո րա կա կան 
գնա հա տա կա նը, ըստ տա րա կար գե րի  սահ ման ված տո կո սա-
յին ար տա հայ տութ յամբ: 

 Բա ցի պե տութ յան կող մից տրա մադր վող փոխ հա տու ցու
մից՝ նաե հա մալ սա րանն է ու սա նող նե րին փոխ հա տու ցում 
տրա մադ րում բարձր ա ռա ջա դի մութ յան, սո ցիա լա կան ե այլ 
հիմ քե րով, ինչ պես նաե հա մալ սա րա նի աշ խա տող նե րի ե րե
խա ու սա նող նե րին: Կ ցան կա նա յի ա վե լի ման րա մաս նեիք, 
թե որ դեպ քում ե ում է փոխ հա տու ցում տրա մադր վում: Ե թե 
հնա րա վոր է, կա րո՞ղ եք ներ կա յաց նել վի ճա կագ րութ յուն, թե 
որ հիմ քով կամ ընդ հա նուր թվով քա նի՞ ու սա նո ղի է փոխ հա
տու ցում տրա մադր վել:

- Հա մալ սա րա նը իր մի ջոց նե րի հաշ վին ու սա նող նե րին, սահ-
ման ված կար գի հա մա ձայն, ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով 
ուս ման վճա րի լրիվ կամ մաս նա կի փոխ հա տու ցում է տրա-
մադ րում առն վազն թվով 20 տա րա կար գե րով: Հա մալ սա րա նի 
մի ջոց նե րի հաշ վին ուս ման վճա րի լրիվ և  մաս նա կի փոխ հա-
տու ցում ստա ցած ու սա նող նե րի թի վը վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն-
թաց քում մի ջի նը կազ մում է  530: 2022-2023 ուս տար վա 1-ին 
կի սամ յա կում  Հա մալ սա րա նի մի ջոց նե րի հաշ վին փոխ հա տու-
ցում է տրա մադր վել թվով 351 ու սա նո ղի:

Կ ցան կա նա յի անդ րա դառ նա յիք նաե ուս ման վճա րի փոխ
հա տու ցում ստա նա լու մա սին դի մում եր ներ կա յաց նե լու 
ժամ ետ նե րին, անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րին ե  թե որ տեղ 
կա րող են դի մել ու սա նող նե րը:

- Դի մում ե րի տրման ժամ ետ է սահ ման ված յու րա քանչ յուր 
կի սամ յա կի մեկ նար կից հաշ ված չորս շա բաթ և  պա հանջ վող 
փաս տաթղ թե րի հետ միա սին ու սա նո ղը դի մու մը ներ կա յաց-
նում  է հա մա պա տաս խան ֆա կուլ տե տի դե կա նատ: Այս տեղ, 
հարկ եմ հա մա րում նշել, որ ու սա նող նե րին հե տաքրք րող   
հար ցե րի պա տաս խան նե րը կա րող են գտնել  ԵՊԲՀ պաշ տո-
նա կան www.ysmu.am կայ քի՝ «Ի րա վունք» դա րա նում, որ տեղ 
առ կա են ու սում ա ռութ յա նը վե րա բե րող բո լոր ըն թա ցա կար-
գե րը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ 

ԳՈՐ ԾՈՂ 

ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱԿ ՆԵ ՐԻ, 

ՈւՍ ՄԱՆ ՎԱՐ ՁԻ 

ԶԵՂ ՉԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Կրթություն



Բժշ կա կան հա մա լա րա նը հյու րըն կա լեց ՌԴ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան ան դամ, 
ՌԴ գլխա վոր ման կա կան ար յու նա բան, Դ միտ րի  Ռո գա չո վի ան վան ման կա-
կան ար յու նա բա նութ յան, ու ռուց քա բա նութ յան և  ի մու նա բա նութ յան կենտ րո նի 
ղե կա վար,  Ռու սաս տա նի ման կա կան ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ-
յան միութ յան նա խա գահ, ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր 
 Ռում յանց ևին։

Ող ջու նե լով հյու րին ա պա գա բժիշկ նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
անձ նա կազ մի հա մար նա խա տես ված դա սա խո սութ յան ըն թաց քում և  անդ րա-
դառ նա լով  Հա յաս տա նը 34 տա րի ա ռաջ պա տու հա սած ա վե րիչ երկ րա շար ժի 

տա րե լի ցին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ևս  մեկ ան գամ ե րախ տա-
գի տութ յան խոս քեր հնչեց րեց բո լոր այն բժիշկ նե րի հաս ցեին, ո րոնք դժվա-
րին օ րե րին հայ ժո ղովր դի կող քին էին։  Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց պա թո-
գե նե զի խո րը ի մա ցութ յան կար ևո րութ յունն ու սա նող նե րի հա մար, նշե լով՝ 
« Դուք պետք է լի նեք մաս նա գետ ներ, ո րոնք ու նակ կլի նեն ցու ցա բե րե լու 
հմուտ պա թո գե նե տիկ օգ նութ յուն»։

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ աշ խար հի բո լոր երկր նե րի, այդ թվում՝ 
մեր երկ րի հա մար ման կա բու ժութ յու նը բժշկութ յան հիմ ա րար գի տութ յուն-
նե րից մեկն է։ « Ման կա բու ժութ յու նը բժշկութ յան այն ուղ ղութ յունն է, ո րին 

պետք է նա յել սի րա հար վա ծի աչ քե րով և  ո րի ա ռաջ պետք է խո նարհ վել։ 
Այ սօր  Հա յաս տանն այն երկր նե րից է, որ տեղ ման կա կան մա հա ցութ յան 
մա կար դա կը նույնն է, ինչ զար գա ցած երկր նե րում։  Սա, ի հար կե, հնա-
րա վոր է դար ձել  Հա յաս տա նի ման կա բույժ նե րի բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ-
մի շնոր հիվ։ Այդ պատ ճա ռով ման կա բու ժութ յա նը պետք է վե րա բեր վել 
ոչ միայն ման կա կան հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման տե սանկ յու նից, այլև՝ 
կյան քի մի ջին տևո ղութ յան եր կա րաձգ ման տե սանկ յու նից»,-ա վե լաց րեց 
Ար մեն  Մու րադ յա նը։

Իր ե լույ թում ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր Ա լեք սանդր  Ռում յանց ևը գո-
հու նա կութ յուն հայտ նեց․ «Ու րախ եմ հան դի պել ձեզ, այս տեղ աշ խա տում 
են ինձ հա րա զատ մար դիկ, հա մա խոհ ներ»։

 Խո սե լով աշ խար հի տար բեր երկր նե րում կյան քի մի ջին տևո ղութ-
յան մա սին՝ նա նշեց, որ ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը  Ճա պո նիա յում է՝ 
87-88 տա րի։

« Կեն սա բա նա կան ծե րաց ման վե րա բեր յալ գի տութ յան նոր ուղ ղութ-
յու նը կոչ վում է գե րիատ րիա։  Սա ոչ թե ծե րե րի հի վան դութ յունն է, այլ 
այն լրջա գույն գոր ծըն թաց նե րի շար քը, ո րոնք կապ ված են դան դաղ 
նյու թա փո խա նա կութ յան, ծե րաց մանն ու ղեկ ցող հի վան դութ յուն նե-
րի ա ռա ջաց ման հետ», - պար զա բա նեց պրո ֆե սոր  Ռում յանց ևը, ում 
խոս քով՝ գե նե տիկ հե տա զութ յուն նե րը թույլ տվե ցին բե կում մտցնել։ 

« Մենք սկսե ցինք մի ջամ տել քաղց կե ղի է թիո լո գիա յին», - ընդգ ծեց 
պրո ֆե սո րը։

Ինչ վե րա բե րում է ման կա բու ժութ յան ո լոր տին՝ Ա լեք սանդր 
 Ռում յանց ևը նշեց, որ ման կա բույժն աշ խա տում է ոչ թե ե րե խա յի, 
այլ նրա մոր հետ, և  ման կա բույ ժի հա մար շատ կար ևոր է փոք րի կի 
հա րա զատ նե րի հետ շփու մը։

 Դա սա խո սութ յան ա վար տին մաս նա գե տը պա տաս խա նեց 
ա պա գա բժիշկ նե րին և  դա սա խոս նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին։

ԵՊԲՀ ՊԱՏ ՎԱ ՎՈՐ ԴՈԿ ՏՈ ՐԻ

 ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈւԹ ՅՈւ ՆԸ
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ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տը հյու րըն կա լել էր ա ռող-
ջա պա հութ յան գեր մա նա ցի կազ մա կեր պիչ ներ  Յորգ  Հա յե րին և  Յուր գեն 
 Շե ֆեր սին, ո րոնք հան դես գա լով դա սա խո սութ յուն նե րով, կիս վե ցին ի րենց 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով և  փոր ձով։

 Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ-
տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը՝ ներ կա յաց նե լով եր կօր յա դա սա խո-
սութ յուն նե րի հիմ ա կան օ րա կար գը:

«Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ հա մա գոր ծակ ցում ենք  Գեր մա նիա յից հրա-
վիր ված պրո ֆե սոր նե րի հետ, հիմ ա կա նում սե մի նար նե րի, աշ խա տա կար-
գե րի և  հա մա ժո ղովն ե րի շրջա նա կում, ո րոնց ըն թաց քում քննարկ վում են 
ա ռող ջա պա հա կան և  հան րա յին ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող մի շարք հար-
ցեր:  Հա մա գոր ծակ ցութ յունն օգ նում է մեզ ծա նո թա նալ ո լոր տի փո փո խութ-
յուն նե րին և  գոր ծըն թաց նե րին, ո րոնք ըն թա նում են աշ խար հում: Ինչ պես գի-
տեք՝ գեր մա նա կան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգն աշ խար հի ա մե նա լավ 
հա մա կար գե րից մեկն է: Պ րո ֆե սոր նե րի դա սա խո սութ յուն նե րը շատ կար-
ևոր տե ղե կատ վութ յուն ներ և  մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում մեզ հա-
մար»,-նշեց  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը:

 Գեր մա նիա յի  Հա նո վեր քա ղա քի ու ռուց քա բա նութ յան կենտ րո նի տնօ րեն, 
ա ռող ջա պա հա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ  Յորգ  Հա յերն անդ րա դար-
ձավ կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի ըն թաց քում ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի խնդիր նե րին և դ րանց կա ռա վար մա նը՝ նշե լով մի շարք հա-
կա սութ յուն ներ։

« Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը կար ևոր ո լորտ նե րից է, ո րին մշտա-
պես անդ րա դառ նում ենք:  Պան դե միան ցույց տվեց, որ հա մա ճա րա-
կը չի ներ կա յաց նում այն խնդիր նե րը, ո րոնք կան և՛  Հա յաս տա նում, և՛ 
 Գեր մա նիա յում, քա նի որ դրանք ա նընդ մեջ փո փոխ վող են:  Պան դե միան 
մեծ խնդիր է ամ բողջ աշ խար հի հա մար, ո րը աշ խա տան քա յին մեծ ռե-
սուրս ներ է պա հան ջում»,-ա սաց պրո ֆե սո րը՝ խո սե լով նաև խո ցե լի խմբե-
րի մա սին՝ ներ կա յաց նե լով կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը:

 Գեր մա նիա յի  Հա նո վեր քա ղա քի ու ռուց քա բա նութ յան կենտ րո նի 
գոր ծըն թաց նե րի և  հե տա զո տութ յուն նե րի կա ռա վար ման բաժ նի ղե-
կա վար  Յուր գեն  Շե ֆերսն անդ րա դար ձավ հատ կա պես վեր ջին 2-3 
տար վա ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րին և դ րանց 
ազ դե ցութ յա նը՝ գլո բալ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի վրա։

«Այ սօր խո սե լու եմ կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի, աշ խար-
հի տար բեր երկր նե րի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րում վեր ջին 
20 տար վա ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րի մա սին»,-
ընդգ ծեց նա։

Ն շենք, որ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տում ար տերկ րի 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րի դա սա խո սութ յուն նե րը շա րու նա կա կան են:

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԵ ՑԻՆ  ԳԵՐ ՄԱ ՆԻԱ ՅԻ 

Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈւԹ ՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԻՉ ՆԵ ՐԸ
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ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր նե րի շար քն ավելացավ եր կու 
ան վա նի մաս նա գե տով. ան վա նի վի րա բույժ, ՌԴ գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս, պրո ֆե սոր  Բագ րատ 
Ա լեք յա նը և  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 նա խա գահ, 
Ավստ րիա յի Գ րա ցի հա մալ սա րա նի բիո բան կի հիմ ա դիր 
տնօ րեն, 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 
դար ձան մեկ դար յա բու հի պատ վա վոր դոկ տոր ներ:

 
 Նախ քան մի ջո ցառ մանն անց նե լը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-

մեն  Մու րադ յա նը նշեց. «  Հաշ վի առ նե լով հա մալ սա րա նի 
մեծ կո րուս տը` հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, 
բժշկա գի տութ յան նա հա պետ Ար տա շես Ազ նաուր յա նի մահ-
վան փաս տը, այս մի ջո ցա ռում անց կաց վում է կա մե րա յին, 
ա ռա վել փոքր, ոչ խիստ պաշ տո նա կան մթնո լոր տում:  Մեր 
ա վագ սերն դին, ու սու ցիչ նե րին մենք մե ծա րում ենք, հոգ տա-
նում նրանց մա սին, ո րով հետև նրանք կրթել են սե րունդ ներ, 
կանգ նած են ինչ պես բու հի, այն պես էլ բժշկա գի տութ յան 
զար գաց ման ա կունք նե րում, բայց ցա վոք ու նենք ան դառ նա լի 
կո րուստ ներ»,- ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը` դոկ տո րի կոչ ման 
հա վակ նորդ նե րին և  նո մի նա ցիոն կո մի տեի ո րո շու մը ներ կա-
յաց նե լու պար տա կա նութ յու նը փո խան ցե լով այս պա հին Ար-
տա շես Ազ նաուր յա նին փո խա րի նող բժշկա կան ման րէա բա-
նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Վ լա դի միր  Շե կո յա նին:

Ն րա խոս քով` դժվար է գե րագ նա հա տել  Բագ րատ Ա լեք յա-
նի ներդ րու մը բժշկա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում` սկսած 
աս պի րան տա կան տա րի նե րից և, որ ա մե նա կար ևորն է, նա 
չմո ռա ցավ իր հա րա զատ հա մալ սա րա նը, ու սու ցիչ նե րին` 
պահ պա նե լով ա մուր կապ, ընդ լայ նե լով գոր ծըն կե րութ յու նը:

« Շատ պար տա վոր ված եմ իմ մա սին ե լույ թը լսե լով: Ինձ 
հա մար մեծ պա տիվ է լի նել այն հա մալ սա րա նի պատ վա վոր 
դոկ տոր, որն ա վար տել եմ գրե թե կես դար ա ռաջ: Կրկ նա կի 
ու րա խա լի է տես նել նաև դա սա խոս նե րին, դեմ քեր, ո րոնք 
կա յաց րել են մեր հա մալ սա րա նը»,- շեշ տեց ա կա դե մի կոս 
Ա լեք յա նը՝ անդ րա դառ նա լով ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում 
հայ-ռու սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, նա ընդգ ծեց, որ այն 
նաև կա յա ցել է, և  այս ո լոր տում կար ևոր ա ռող ջա պա հա կան 
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ծրագ րեր են կյան քի կոչ վել, այդ թվում՝ սրտա բա նութ յան ո լոր-
տում, ՌԴ ա ռող ջա պա հութ յան նախ կին նա խա րար  Վե րո նի կա 
Սկ վոր ցո վա յի և պ րո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նի սերտ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ:

 
 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի մաս նակ ցութ յամբ 

 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի գրա-
դա րա նում ԵՊԲՀ ռեկ տո րը բու հի շրջա նա վարտ ան վա նի 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րին շնոր հա վո րե լով՝ նշեց.

 
« Վեր ջին հինգ տա րում բժշկա կան բուհն այս պատ վա բեր 

կո չու մը շնոր հել է շատ հար գար ժան մարդ կանց, այդ թվում՝ 
8  Նո բել յան մրցա նա կակ րի: ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր նե րը 
մար դիկ են, ո րոնք ներդ րում են ու նե ցել ա ռող ջա պա հութ յան, 
բժշկա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում և  թե՛ ի րենց վե րա բեր-
մուն քով, թե՛ գոր ծու նեութ յամբ նվիր ված են բժշկա կան հա մալ-
սա րա նին:  Հար յու րամ յա հա մալ սա րա նի հա մար նման հա ջո-
ղութ յուն նե րի հա սած շրջա նա վարտ ներն ա ռա վել քան թանկ 
են: Ն ման նե րից  Կա րի նե  Սարգս յա նը ստեղ ծել է բիո բան կեր 
Եվ րո պա յի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րում, հիմ ել թվա յին 
բժշկութ յան ֆա կուլ տետ, ինչն այ սօր ա մե նա հե ռան կա րա յին 
ուղ ղութ յունն է։ Աշ խար հում շատ չեն այս ո լոր տի մաս նա գետ-
նե րը, և  շատ հա ճե լի է, որ նրան ցից մե կը մեր հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վարտ է։  Կա րի նե  Սարգս յա նը պրո ֆե սոր է, ո րի հոդ-
ված նե րը տպագր վում են աշ խար հի ա մե նա հե ղի նա կա վոր ամ-
սագ րե րում:  Նաև ԱՀԿ փոր ձա գետ է, ով օ րերս դար ձավ UCLA 
հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րից մե կի ղե կա վա-
րը։  Մենք պետք է սո վո րեց նենք ու սա նող նե րին ե րաժշ տա կան 
կյանք վա րել բժշկութ յան նո տա նե րով, բայց ոչ մի դեպ քում 
չկորց նել բժշկա կան պրակ տի կա յի զգաց մուն քա յին բա ղադ րի-
չը։ Այս ուղ ղութ յու նը մեզ հա մար չա փա զանց ակ տո ւալ է»։

 Հայտ նե լով իր ե րախ տա գի տութ յու նը ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տո րի կոչ մանն ար ժա նաց նե լու կա պակ ցութ յամբ՝  Կա րի նե 
 Սարգս յանն ընդգ ծեց․

«Այս հա մալ սա րա նում սո վո րել եմ լի նել մարդ, լի նել մտա ծող 
բժիշկ, լի նել բժիշկ-հե տա զո տող, սո վո րել եմ լի նել գոր ծըն կեր։ 
Բժշ կա կան հա մալ սա րանն իմ տունն է՝ ան կախ նրա նից, թե որ-
տեղ եմ գտնվում ֆի զի կա պես։ Ես դա սա վան դում եմ աշ խար հի 
19 տար բեր հա մալ սա րան նե րում՝  Կա տա րից մինչև ԱՄՆ, սա-
կայն այս տեղ ես տանն եմ»։

 Մի ջո ցառ ման հյու րե րի թվում էին նաև ճա նաչ ված բժիշկ-
գիտ նա կան ներ  Ժան նա  Կո բա լա վան և  Սեր գեյ  Բոյ ցո վը։

 Հան դի պում ան ցավ ջերմ, ան մի ջա կան մթնո լոր տում:

Կրթություն



« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բուժ քույ-
րեր՝   Ժեն յան,  Սի րար փին,  Նել լին և  Նա րի նեն 4-ն  են այն հար-
յու րա վոր բու ժաշ խա տող նե րից, ո րոնք 7/24 գրա ֆի կով օգ նում 
են բժիշկ նե րին փրկե լու կյան քեր:  Բուժք րոջ աշ խա տան քը հա-
ճախ ստվե րում է մում, մինչ դեռ այն ոչ պա կաս կար ևոր է և 
 պա տաս խա նա տու:

 Լավ բուժ քույ րը ոչ միայն պետք է լի նի պրո ֆե սիո նալ, այլև 
պա տաս խա նա տու, հո գա տար, բա րի, սի րի իր աշ խա տան քը, 
իսկ հի վանդ նե րին վե րա բեր վի հա րա զա տի պես:

 Բուժ քույր  Նել լին նշում է, որ հա ճախ աշ խա տան քի դժվա րութ-
յու նը ոչ այն քան ֆի զի կա կան է, որ քան հո գե բա նա կան. « Բայց 
երբ հի վան դը փրկվում է, ա պա քին վում, քո հո գե կան ապ րում
նե րը փոխ հա տուց վում են, անն կա րագ րե լի է մո ցիա ներ են 
դրանք»: 

 Բուժ քույ րերն ար դեն մի քա նի տա րի է՝ միա սին են աշ խա-
տում հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում աշ խա տան քի ա մե նա հի շար ժան, միև նույն ժա մա նակ, 
ա մե նա ծանր դրվագ նե րը կապ ված են 2020թ. 44-օր յա պա տե-
րազ մին Ար ցախ կա մա վո րագր վե լու և Ս տե փա նա կա տե րի հան-
րա պե տա կան հի վան դա նո ցում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լե լու հետ:

 Պա տե րազ մի լուրն առ նե լուն պես հի վան դա նո ցում կա յա ցած 
ժո ղո վից հե տո 4 բուժ քույր ա ռանց վայրկ յան ան գամ երկմ տե լու 
միան գա մից կա մա վո րագր վե ցին և  սեպ տեմ բե րի 27-ին մեկ նե-

ցին Ար ցախ: 
 Սի րար փին հի շում է՝ մեկ նել են՝ պատ րաստ լի-

նե լով ա մե նա վա տին, մտա ծե լով, որ գու ցե այլևս 
չվե րա դառ նան, բայց նաև գի տակ ցել են, որ 
ի րենց օգ նութ յան կա րի քը կա: 

«Այն տեղ լա ցե լուտխրելվա խե նալ չկար, հի
վան դա նո ցի վի րա հա տա րա նի բաժ նի վա րի չը 
երբ տես նում էր՝ լուռ ենք, ու զում էր ու րա խաց
ներ մեզ, մի հատ եր գում էր:  Բժշ կա կան ձեռ նոց
նե րը փչել, փու չիկ ներ էինք սար քել, վրան գրել 
էինք՝ հաղ թե լու ենք…»,-պատ մում է  Սի րար փին:

Աղ ջիկ նե րը ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ հի-
շում են Ս տե փա նա կեր տի հի վան դա նո ցում ի րենց 
անց կաց րած օ րե րը, ի րենց հի վանդ նե րին, թե ինչ-
պես մի զին վոր խնդրեց մինչ վի րա հա տութ յու նը 
մայ րի կին զան գել և ծ նուն դը շնոր հա վո րել, մյու սը 
խնդրեց թևը չկտրել...:

«Դժ վար ու ծանր օ րեր ենք անց կաց րել, բայց 
այն քան ու ժեղ ենք ե ղել, որ կա րո ղա ցել ենք հաղ
թա հա րել, այդ պա հե րին մեջդ առ յուծ է մտնում, 
գերբ նա կան ուժ…մ թութ յան մեջ վազվ զում, գոր
ծիք էինք բե րում ու րիշ հար կից:  Հի վան դա նո ցին 
էլ էին խփում, մի ան գամ խփե ցին, ա ռաս տա
ղից կտոր թափ վեց, լու սա մու տը բաց վեց, ին
տեր նետ, հե ռա խոս չկար, ըն դա մե նը եր կու կետ 

 ՏԱԳ ՆԱ ՊԻ ԵՎ Շ ՏԱ ՊՕԳ ՆՈւԹ ՅԱՆ 

ԱԶ ԴԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐԸ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐՈւՄ, 

ՃԱ ԿԱ ՏԻՆ ԱՐ ՅՈւՆ ՔՍՎԱԾ, ԴԱ ԺԱՆ

 ՓՈՐ ՁՈւԹ ՅՈւՆ ՆԵ ՐՈՎ ԿՈՓ ՎԱԾ

          Հա մալ սա րա նա կան բուժ քույ րե րի օ րագ րից
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          Հա մալ սա րա նա կան բուժ քույ րե րի օ րագ րից

կար, որ տեղ մի քիչ կապ կար, գնում էինք այդ հատ ված, որ տնե ցի
նե րին գրեինք, որ լավ ենք:   Մեծ փորձ էր, էքստ րե մալ պայ ման նե
րում ա րագ կողմ ո րոշ վե լու, մաս նա գի տա կան  ա ռու մով էլ ա վե լի 
կոփ վե ցինք, այն պի սի դեպ քե րի, վեր քե րի հետ էինք առնչ վել, ո րոնք 
մեզ ան հայտ էին:  Սո վո րա կան պայ ման նե րում մենք ըն դու նում ենք 
հի վան դին, գա լիս է, բուժ վում, լա վա նում, գնում, իսկ այն տեղ պետք 
էր ա մեն կերպ կյան քը փրկել»,-պատ մում է  Նել լին:

 Գոր ծըն կե րու հին՝  Ժեն յան հա վե լում է, որ պա տե րազմ եր ևույ թին 
ծա նոթ էր միայն ֆիլ մերց ու գրքե րից, բայց այն, ինչ տե սան, ան գամ 
ֆիլ մե րում չէին տե սել՝ նոր վի րա վոր ներ, նոր օգ նութ յուն խնդրող 
հա յացք ներ, ու ժեղ ու ան կոտ րում տղա ներ, ո րոնք ան գամ կի սա մեռ, 
բայց կռիվ էին տա լիս կյան քի հա մար ու շտա պում ա ռաջ նա գիծ ի րենց 
ըն կեր նե րի կող քին լի նե լու. 

«Ա մե նա ծանր օ րը հոկ տեմ բե րի չորսն էր, երբ բեր ված մի խումբ 
վի րա վոր նե րից բո լորն անս պա սե լիո րեն միայն ոս տի կան ներ էին։ 
Ես ի մա ցել էի որ ոս տի կան աշ խա տող եղ բայրս ու հո րեղ բայրս ես 
 ռազ մա ճա կա տում են։ Ա մեն նոր վի րա վո րի տես նե լիս փնտրում էի 
նրանց, չու նեի կա պի մի ջոց ու լուր նրան ցից... 2 շա բաթ վա ըն թաց
քում ըն դա մե նը 23 գի շեր ենք քնել, այն էլ վի րա հա տա րա նի դռան 
տակ, վախ չկար, պետք էր օգ նել բո լո րին, բայց ցա վոք, չկա րո ղա
ցա օգ նել եղ բորս...  Պա տե րազ մի ա վար տից օ րեր ա ռաջ կորց
րե ցի մո րաք րոջս որ դուն, ով հե րո սա բար զոհ վեց  Շու շիի հա մար 
մղվող ծանր մար տե րում։  Մինչե օրս վա խե նում եմ տագ նա պի ու 
շտապ օգ նութ յան ազ դան շա նից»:

 Հոկ տեմ բե րի 4-ը բուժ քույ րե րի հի շո ղութ յան մեջ ար յու նով է 
դրոշմ վել, մին չև հի մա ա ռանց ար ցուն քի չեն կա րո ղա նում խո սել 
այդ օր վա մա սին: 

 « Տագ նա պի ձայ նե րը մինչե հի մա ա կանջ նե րիս մեջ են, հի
վանդ էր, որ բե րում էին, տեղ ու դա դար չկար, չնա յած վնաս
վածք նե րին բո լո րը ա սում էին՝ շուտ վի րա հա տեք, որ գնանք 
միա նանք մեր ըն կեր նե րին, ցա վե րի մեջ էն քան զուսպ ե  հա մեստ 
էին…Ա մեն ինչ վայրկ յան նե րում էր վճռվում, իմ, քո չկար, բժշկի, 
բուժք րոջ, մայ րա պե տի գործ էինք ա նում»,-հի շում է  Սի րար փին: 

Աղ ջիկ նե րը հի շում են գոր ծընկ նե րի կող մից ու ղարկ ված «տու-
լի կը»: «Ե րե խու նման ու րա խա ցել էինք, չնա յած 
ա մեն ին չով ա պա հով ված էինք, ոչն չի կա րիք չկար, 
հա ցը ա վե լա նում էր, դնում էինք, որ հետ ու ղար
կենք, այն տե ղի բուժ քույ րը ա սաց՝ սենց մի ա րեք, 
կա րող է օր լի նի, հաց էլ չկա րո ղա նան բե րել, այդ
պես էլ ե ղավ, 3 օր չկա րո ղա ցան հաց բե րել, մենք 
հին հա ցե րը սու խա րիկ էինք ա նում ու ու տում, դա 
ա մե նա հա մով սնունդն էր»,-հի շում է  Նա րի նեն: 

 Պա տե րազ մից հա մալ սա րա նա կան բուժ քույ րե րը 
վե րա դար ձան հոգ նած, ինչ պես ի րենք են ա սում՝ 
ճա կատ նե րին ար յուն քսած, դա ժան փոր ձութ յուն-
նե րով ան ցած, մարդ կա յին և  մաս նա գի տա կան 
ա ռու մով կոփ ված, իսկ ար դեն հա ջորդ օր ան ցան 
աշ խա տան քի, հի վան դա նո ցում էլ էր ծանր վի ճակ, 
մե կը մյու սի ետ ևից զին վոր ներ էին բե րում, նրանց 
մեջ նաև հա րա զատ դար ձած տղա ներ կա յին, բո լո-
րին պետք էր օգ նել:  

Ն շենք, որ « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցում 2020թ  պա տե րազ մի հե տև ան քով 
տու ժած մոտ 800 զին ծա ռա յող է բու ժօգ նութ յուն 
ստա ցել:  

 

Կլինիկական



Վ թա րի հետ ևան քով « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
պլաս տիկ ռե կոնստ րուկ տիվ վի րա բու ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան 
բա ժան մունք տե ղա փոխ ված կնոջ մոտ ախ տո րոշ վել էր ձախ ճա ճանչ-
դաս տա կա յին հո դի թիկ նա յին մա կե րե սի ջնջխված վերք, ձախ ճա ճան-
չոսկ րի դիս տալ մե տաէ պի ֆի զար, ներ հո դա յին բազ մա բե կոր կոտր-
վածք՝ զու գակց ված ծղի կոսկ րի մա խա թաձև ե լու նի կոտր վածք, 2-րդ 
 մա տի պրոք սի մալ ֆա լան գի հի մի և  եղն գա յին ֆա լան գի հի մի կոտր-
վածք ներ՝ տե ղա շար ժով, 2-րդ  մա տի սուբ տո տալ ան դա մա հա տում, 
դաս տա կի թիկ նա յին մա կե րե սի փա փուկ հյուս վածք նե րի շեր տա զա-
տում և ջնջ խում, փակ ող նա շա րա յին վնաս վածք, L1 ո ղի աջ լայ նա կան 
ե լու նի կոտր վածք:

Վ նաս ված քի ծա վալն այն պի սին էր, որ մաս նա գետ նե րի մոտ ա ռա ջա-
ցել էր դաս տակն ան դա մա հա տե լու հար ցը:  Սա կայն միկ րո վի րա բույժ, 
պլաս տիկ վի րա բույժ  Թեհ մի նե Ա սատր յա նի և  իր թի մի մի ջամ տութ յան 
և  ջան քե րի շնոր հիվ (վնաս ված քա բան Ար սեն Ա զիզ բեկ յան, կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր ներ Ա նի  Ֆան յան, Ար ման  Տա նան յան) տևա կան և  շատ 
բարդ վի րա հա տութ յան արդ յուն քում փրկվել է պա ցիեն տի ձախ դաս-
տա կը:  Կա տար վել է 2-րդ  մա տի ամ պու տա ցիա, մե տա կար պալ ոսկ րե րի 
օս տիո սին թեզ, ա զատ մաշ կա յին լա թի տե ղա փո խում ճա ճանչ-դաս տա-
կա յին հո դի ա ռա ջա մի ջա յին մա կե րես, 1-5 մա տե րի տա րա ծիչ ջլի կար:

Այ նու հետև շուրջ 2 ամս վա ըն թաց քում կա տար վել է 6 վի րա հա տութ-
յուն, ո րոնց ժա մա նակ ի րա կա նաց վել է նեկ րէկ տո միա, VAC սար քի տե-

ղադ րում, VAC սպուն գե րի թար մա ցում, ա պա VAC սար քի հե ռա ցում, ո րից հե տո՝ 
աու տո դեր մոպ լաս տի կա:

 Հետ վի րա հա տա կան ըն թացքն ան ցել է հարթ, ա ռանց բար դութ յուն-
նե րի:  Պա ցիեն տը, ո րը ևս  մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ է, դուրս է գրվել: 
 Վի րա հա տութ յուն նե րի արդ յունքն ակն հայտ է:

 ՊԱՀ ՊԱՆ ՎԵԼ Է ՊԱ ՑԻԵՆ ՏԻ ԴԱՍ ՏԱ ԿԸ

«Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցի 
Դիմածնոտային վիրաբուժության կլինիկա է դիմել 63-ամյա 
կին՝ գանգատվելով պարանոցի աջ կեսում առկա անցավ 
գոյացությունից, կլման ակտի խանգարումից, հաճախակի 
առաջացող գլխապտույտից: 

Պացիենտի խոսքով՝ գանգատներն ի հայտ են եկել 
մոտ 1,5 տարի առաջ և հաջորդիվ գոյացության չափերը 
զգալի մեծացել են: Հետազոտման ժամանակ աջից 
պարանոցի քնային եռանկյունում հայտնաբերվել է հստակ 
սահմաններով մոտ 4սմ տրամագծով անցավ գոյացություն: 

Կլինիկոպարակլինիկական հետազոտությունների 
արդյունքում ախտորոշվել է քնային զարկերակի 
բիֆուրկացիայի անգիոմիոմատոզ համարտոմա 
աջից, որը ճնշում էր արտաքին քնային զարկերակը: 

Ընդհանուր անզգայացմամբ Դիմածնոտային 
վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար, բ.գ.թ., 
դոցենտ Արթուր Պապիկյանի կողմից կատարվել է 
նորագոյացության հեռացում, վիրահատությունը 
և հետվիրահատական ընթացքը անցել է առանց 
բարդությունների:

4 ՍՄ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

 ԿԼՄԱՆ ԱԿՏԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ, 

ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌ 
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 Յո ւին գի սար կո ման  Յո ւին գի սար կո մա յի ըն տա նի-
քի ու ռուցք նե րին պատ կա նող քաղց կե ղի մի տե սակ 
է, որն ախ տա հա րում է ոսկ րե րը կամ հա րա կից փա-
փուկ հյուս վածք նե րը:

  Քաղց կեղն ի հայտ է գա լիս, երբ ա ռողջ բջիջ նե րը 
փո փո խութ յան են են թարկ վում և սկ սում են ան կա-
ռա վա րե լի բա ժան վել՝ ա ռա ջաց նե լով զանգ ված, գո-
յա ցութ յուն:

 Բազ կոսկ րի  Յո ւին գի սար կո մա (չա րո րակ) ու նե ցող 
6-ամ յա աղջ նա կի մոտ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ-
յու նից հե տո պահ պան վել է վե րին վեր ջույ թը:

Ե րե խան նաև քի միա թե րա պիա յի 7 կուրս է ան ցել:

 Վի րա հա տութ յու նը  Ման կա կան վնաս ված քա բա-
նութ յան և  օր թո պե դիա յի կլի նի կա յի ղե կա-
վար, « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժշկի տե ղա-
կալ Ա րա րատ  Նա զան յա նը կա տա րել է 
« Նաի րի» բժշկա կան կենտ րո նի ոսկ րա յին 
օն կո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար  Գա լուստ 
 Գալստ յա նի հետ հա մա տեղ:

Բ ժիշկ  Նա զան յա նը նշում է, որ նման դեպ-
քե րը հա ճախ չեն լի նում:  Յո ւին գի սար կո մա 
ու նե ցող պա ցիենտն իր պրակ տի կա յում 
հան դի պած եր րորդ դեպքն է:

 Նո յեմ բե րի 4-ին պա ցիեն տը դուրս է 
գրվել հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցից: 
Բ ժիշկ նե րը վի ճա կը գնա հա տում են բա վա-
րար:

ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

 ԲԱԶ ԿՈՍԿ ՐԻ  ՅՈ ՒԻՆ ԳԻ  ՍԱՐ ԿՈ ՄԱ ( ՉԱ ՐՈ ՐԱԿ) 

ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 6-ԱՄ ՅԱ ԱՂՋ ՆԱ ԿԻ  ՄՈՏ

Կլինիկական



Օ րերս բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լեց Թ բի լի սիի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին 
Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ե րե խա նե րի 
և  դե ռա հաս նե րի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան և  վի րա բու ժա կան 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Զու րաբ  Վա դաչ կո րիան, ու սում-
նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, նար կո լո գիա յի ամ բիո նի 
վա րիչ  Խա թու նա  Դո թա ձեն, Է մո րիի հա մալ սա րա նի բժշկութ յան դպրո-
ցի (ԱՄՆ) կրթա կան ծրագ րե րի տնօ րեն, ԹՊԲՀ ֆի զի կա կան վե րա-
կանգն ման քա ղա քա կա նութ յան և  ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման 
ամ բիո նի վա րիչ, ԹՊԲՀ ա մե րիկ յան բժշկութ յան ծրագ րի ղե կա վար Ար-
չիլ Ուն դի լաշ վի լին, ԹՊԲՀ օ դոն տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նա 
 Մա մա լա ձեն, աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Ի րի նա  Կա պե տի վա ձեն։

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ բժշկա-
կան բու հը վստահ քայ լե րով գնում է դե պի մի ջազ գա յին հա վա տար-
մագ րում, ա վե լաց նե լով. « Մեզ մոտ աշ խար հի 33 երկ րից սո վո րում է 
2055 ար տա սահ ման ցի ու սա նող։  Մեր յու րա քանչ յուր եր րորդ ու սա-
նողն ար տերկ րից է»։

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը հա կիրճ 
ներ կա յաց րեց 100-ամ յա բու հի պատ մութ յու նը, կա ռուց ված քը, ձեռք-
բե րում ե րը։ «Այս պա հի դրութ յամբ 5381 ու սա նող բժշկա կան կրթութ-
յուն է ստա նում բա կա լավ րիա տում, 265 կլի նի կա կան օր դի նա տոր 
ու սում է ստա նում 84 մաս նա գի տութ յամբ։Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը 
միակ հաս տա տութ յունն է  Հա յաս տա նում, ո րը վեր ջին 3-4 տար վա 
ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է 3 նա խա գիծ Եվ րո պա կան  Միութ յան 
HORIZON 2020-ի շրջա նա կում (COBRAIN, ARICE, SCAUT)», - ընդգ-
ծեց պրո ռեկ տո րը։

 Ներ կա յա ցուց չա կան հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վեց նաև 
հա մալ սա րա նա կան hի վան դա նոց նե րի (« Հե րա ցի» թիվ 1, 
« Մու րա ցան» և « Մի քա յել յան»), ինչ պես նաև « Հայ րե նի քի պաշտ-
պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի» (« Զին վո րի տուն»), 
ԵՊԲՀ քո լե ջի և « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի գոր ծու նեութ յու նը։

Հ յու րե րը շրջայց կա տա րե ցին ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո-
տութ յուն նե րի գի տակր թա կան COBRAIN կենտ րո նում, նոր 
մաս նա շեն քում և  վե րա նո րոգ ված լսա րան նե րում, ծա նո թա ցան 
ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չա յին սրա հին, այ նու հետև Թ բի լի-
սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Զու րաբ   Վա դաչ կո րիա յին գի տա կան խորհր դի նիս տում շնորհ-
վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում: 

 Զու րաբ  Վա դաչ կո րիան իր և  պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րի 
ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յա նը՝ 
ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար:

«Ինձ հա մար մեծ պա տիվ է կրել այս կո չու մը: Սր տանց 
գնա հա տում եմ, և  սա ոչ միայն ինձ, այլև ամ բողջ հա մալ սա-
րա նին ձեր տված գնա հա տա կանն է»,-ա սաց ԵՊԲՀ պատ-
վա վոր դոկ տո րը` հա վե լե լով, որ հայ-վրա ցա կան բա րե կա-
մութ յունն ու նի դա րա վոր պատ մութ յուն:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ վրաց գոր ծըն-
կեր նե րի այ ցի նպա տա կը մաս նա վո րա պես մի ջազ գա յին հա-
վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցում բժշկա կան բու հին ի րենց 
փոր ձը ներ կա յաց նելն է:  Նա հույս հայտ նեց, որ, հաշ վի առ-
նե լով պրո ֆե սոր  Վա դաչ կո րիա յի բարձր հե ղի նա կութ յու նը 
և  կա ռա վար ման հմտութ յուն նե րը, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
կընդ լայն վի և կ խո րաց վի:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ նրանք այ ցե լե-
ցին ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան 4-րդ լ սա րան, 
ստո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ-
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րոն, ԵՊԲՀ թան գա րան, ուր ծա նո թա ցան  Հա յաս տա նի բժշկութ յան 
պատ մութ յա նը, ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի ան ցած ու ղուն և բժշ-
կա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում նրանց ու նե ցած ներդր մա նը: Շր-
ջայ ցը ընդ միջ վեց  Զին վո րի տա նը, ա պա՝ « Հե րա ցի», « Մի քա յել յան» հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րում:

ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի վե րա կեն դա նաց ման և  թե րա պիա յի 
կա բի նե տում հյու րե րը՝ ԵՊԲՀ զար գաց ման և  մար քե թին գի գծով պրո-
ռեկ տոր Ա րա  Ղա զար յա նի, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տի գոր ծա դիր տնօ րեն Է դո ւարդ  Բար սեղ յա նի, օ տա րերկ րա ցի նե րի 
ու սուց ման փոխ դե կան  Խա չա տուր  Մար գար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ ծա նո-
թա ցան հի վան դա նո ցում սի մուլ յա տոր-ռո բո տի մի ջո ցով անց կաց վող 
վե րա կեն դա նաց ման գոր ծըն թա ցին, շրջե ցին ռազ մա կան բժշկութ յան, 
գի նե կո լո գիա յի և  ման կա բար ձութ յան, վի րա բու ժութ յան, ման կա բու-
ժութ յան, լա պա րաս կո պիկ կա բի նետ նե րում։      

ԹՊԲՀ օ դոն տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նա  Մա մա լա ձեն 
հիաց մունք ար տա հայ տեց կա տար ված աշ խա տան քի ա ռի թով․ 
«Որ քան շատ աշ խա տանք եք հասց րել կա տա րել այս տեղ մեր նա-
խորդ այ ցից հե տո, 3-4 տար վա ըն թաց քում»։ 

 Մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նա կում վրաց մաս նա գետ ներն ար ժե քա վոր խոր հուրդ նե-
րով կիս վե ցին հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ մի ջազ գա յին հա վա տար-
մագր ման, մաս նա վո րա պես՝ ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում OSCE 
քննութ յան ներդր ման ուղ ղութ յամբ։ 

Զու րաբ  Վա դաչ կո րիան`
ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

 Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո-
ֆե սոր  Զու րաբ   Վա դաչ կո րիա յին բժշկա կան հա մալ սա րա նի գի-
տա կան խորհր դի նիս տում շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ-
տո րի կո չում: 

 Նո մի նա ցիոն կո մի տեի ո րո շու մը ներ կա յաց րեց բժշկա կան 
ման րէա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Վ լա դի միր  Շե կո յա նը` նշե-
լով, որ կո մի տեի ան դամ ե րի` ԵՊԲՀ ռեկ տո րի միջ նոր դութ յա նը 
միա ձայն հա վա նութ յուն տա լու հիմ քում  Հա յաս տա նի և Վ րաս-
տա նի միջև բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում եր կա րատև և 
 բեղմ ա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յունն է:

 Զու րաբ  Վա դաչ կո րիան իր և  պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րի 
ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յա նը՝ 
ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար:

«Ինձ հա մար մեծ պա տիվ է կրել այս կո չու մը: Սր տանց գնա-
հա տում եմ, և  սա ոչ միայն ինձ, այլև ամ բողջ հա մալ սա րա նին 
ձեր տված գնա հա տա կանն է»,-ա սաց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ-
տո րը` հա վե լե լով, որ հայ-վրա ցա կան բա րե կա մութ յունն ու նի 
դա րա վոր պատ մութ յուն:

Ն րան ա ռա ջի նը շնոր հա վո րե ցին ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե-
րի խորհր դի նա խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նը և  ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

Պ րո ֆե սոր  Վա դաչ կո րիան ևս  մեկ ան գամ ընդգ ծեց, որ ի րենց 
գնա հատ մամբ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն ու-
նի բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը և  մեծ ցան կութ յուն՝ ա ռաջ ըն թա-
նա լու և  նոր հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լու:

 Նա պատ վի րա կութ յան և  իր ղե կա վա րած հա մալ սա րա նի ա նու-
նից բու հին փո խան ցեց հու շան վեր` ԵՊԲՀ կենտ րո նա կան մաս-
նա շեն քի ա պակ յա պատ կե րով:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ վրաց գոր ծըն-
կեր նե րի այ ցի նպա տա կը մաս նա վո րա պես մի ջազ գա յին հա վա-
տար մագր ման գոր ծըն թա ցում բժշկա կան բու հին ի րենց փոր ձը 
ներ կա յաց նելն է:  Նա հույս հայտ նեց, որ, հաշ վի առ նե լով պրո-
ֆե սոր  Վա դաչ կո րիա յի բարձր հե ղի նա կութ յու նը և  կա ռա վար ման 
հմտութ յուն նե րը, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կընդ լայն վի և կ խո րաց վի:
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Վ րաս տա նից ժա մա նած պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րը 
շրջայց կա տա րե ցին ԵՊԲՀ մի քա նի ստո րա բա ժա նում ե-
րում ևս:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ նրանք այ ցե լե-
ցին ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան 4-րդ լ սա րան, 
Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ-
րոն, ԵՊԲՀ թան գա րան, ուր ծա նո թա ցան  Հա յաս տա նի 
բժշկութ յան պատ մութ յա նը, ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի 
ան ցած ու ղուն և բժշ կա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում ու-
նե ցած ներդր մա նը: Շր ջայ ցը եզ րա փակ վեց  Զին վո րի տա նը, 
ա պա՝ « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում:

ԹՊԲՀ պատ վի րա կութ յան այ ցը 
« Մի քա յել յան» հի վան դա նոց

Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ-
վի րա կութ յու նը շրջայց կա տա րեց Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
« Մի քա յել յան» հի վան դա նո ցում։

ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի վե րա կեն դա նաց-
ման և  թե րա պիա յի կա բի նե տում հյու րե րը՝ ԵՊԲՀ 
զար գաց ման և  մար քե թին գի գծով պրո ռեկ տոր Ա րա 
 Ղա զար յա նի, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս-
տի տու տի գոր ծա դիր տնօ րեն Է դո ւարդ  Բար սեղ յա նի, 
օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման փոխ դե կան  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ ծա նո թա ցան հի վան դա-
նո ցում սի մուլ յա տոր-ռո բո տի մի ջո ցով անց կաց վող վե-
րա կեն դա նաց ման գոր ծըն թա ցին, շրջե ցին ռազ մա կան 
բժշկութ յան, գի նե կո լո գիա յի և  ման կա բար ձութ յան, վի-
րա բու ժութ յան, ման կա բու ժութ յան, լա պա րաս կո պիկ 
կա բի նետ նե րում։      

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը վրաց գոր ծըն-
կեր նե րին ներ կա յաց րին « Մի քա յել յան» հի վան դա նո ցի 

պատ մութ յու նը, կա ռուց ված քը և ն րա հնա րա-
վո րութ յուն նե րը։

ԹՊԲՀ օ դոն տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
 Մա րի նա  Մա մա լա ձեն հիաց մունք ար տա հայ-
տեց կա տար ված աշ խա տան քի ա ռի թով․ «Որ-
քան շատ աշ խա տանք եք հասց րել կա տա րել 
այս տեղ 3-4 տար վա ըն թաց քում»։ 

 Մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ակ տիվ փոխ-
գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում վրաց մաս-
նա գետ ներն ար ժե քա վոր խոր հուրդ նե րով 
կիս վե ցին հայ բժիշկ նե րի հետ մի ջազ գա յին 
հա վա տար մագր ման, մաս նա վո րա պես՝ ու-
սում ա կան գոր ծըն թա ցում OSCE քննութ յան 
ներդր ման ուղ ղութ յամբ։
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը կրկին հյու րըն կա լել էր 
ՆԱՏՕ-ի DEEP (Defense Education Enhancement Pro-
gram)՝ պաշտ պա նա կան կրթութ յան բա րե լավ ման 
ծրագ րի պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին գեր մա-
նա ցի գնդա պետ Ս վեն  Գա րեի սը և  կա նա դա ցի գե նե-
րալ Է րեստ  Բե նոն։

Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին քի պաշ տոն յա նե րի աշ-
խա տան քա յին այ ցի շրջա նա կում տե ղի ու նե ցավ հան-
դի պում բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան կազ մի այն ան դամ ե րի 
հետ, ո րոնք մաս նակ ցել էին  Բու դա պեշ տում ՆԱՏՕ-ի 
գե րա զան ցութ յան ռազ մաբժշ կա կան կենտ րո նում տե-
ղի ու նե ցած ու սում ա կան սե մի նար նե րին։

« Բա վա կա նին լուրջ քննար կում ծա վալ վեց, եր կուս-
տեք գո հու նա կութ յուն հնչեց վեց հա մա գոր ծակ ցութ-
յան առն չութ յամբ։  Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք 

բեր վեց, որ ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան կազ մը 
մաս նակ ցի հա ջորդ տար վա ևս 2 մի ջո ցառ ման, ո րոն-
ցից մե կը նա խա տես վում է հու նի սի 7-9-ը Ֆ րան սիա-
յում ( Մար սել), մյու սը՝  Գեր մա նիա յում ( Ֆելդ կիր խեն)։ 
 Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց նաև այն մա-
սին, որ մեզ մոտ՝  Հա յաս տա նում ամ ռա նը սպաս վող 
ճամ բա րա յին հա վա քի ըն թաց քում ՆԱՏՕ-ի պատ վի-
րա կութ յու նը նույն պես մաս նակ ցի վերջ նա կան փու լին։ 
 Մենք ար դեն սկսել ենք պլա նա վոր ման աշ խա տանք-
նե րը և, կար ծում եմ, բա րե հա ջող հա մա տեղ կի րա կա-
նաց նենք հա վա քը», - տե ղե կաց րեց ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նը։

Ն րա խոս քով՝ փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յան սեր տաց-
ման շրջա նա կում ՌԲՖ պատ վի րա կութ յու նը կմաս նակ-
ցի ՆԱՏՕ-ի՝ 2024 թվա կա նին  Հուն գա րիա յում կա յա-
նա լիք Vigorous Warrior զո րա վար ժութ յան գործ նա կան 
փու լին։

ՆԱՏՕ-Ի DEEP ԾՐԱԳ ՐԻ ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ
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ԵՊԲՀ ու սում ա մե թո դա կան վար չութ յան պե տը՝ 
Մա րի նե  Հայ րա պետ յա նը, նշում է՝ ԵՊԲՀ-ում ու սա-
նող նե րը 2 տե սակ քննաշր ջան են անց նում՝ ձմե ռա յին 
և  ա մա ռա յին, դրա նից բա ցի կան նաև այլ «փոր ձութ-
յուն ներ»՝ ա տես տա վոր ման են թա կա ա ռար կա նե րի 
հանձ նում, մար ման փու լեր, իսկ 4-րդ  կուր սից հե տո 
քննաշր ջա նը ցիկ լե րի տես քով է լի նում: 

«Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած յու րա քանչ յուր 
ու սա նող պետք է ի մա նա, որ ա մեն չսո վո րած դա սը 
կա րող է մարդ կա յին կյանք ար ժե նալ:

 Բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րի մեջ բժշկա կան 
կրթութ յու նը թերևս ա մե նաեր կա րատևն ու ա մե-
նախր թինն է, ստանձ նե լով այդ կո չու մը՝ ա պա գա 
բժիշկ նե րը պար տա վոր են սո վո րել, թար մաց նել, խո-
րաց նել գի տե լիք նե րը, ա նընդ մեջ տե ղե կաց ված լի նել 
բժշկա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ-
յուն նե րին:  Սա ա ռանձ նա հա տուկ մաս նա գի տութ յուն 

է, բա ցի բժշկա կան խո րը ի մա ցութ յու նից նաև կլի նի կա կան մտա ծե լա կերպ է անհ րա ժեշտ»,- նշում է 
ԵՊԲՀ ու սում ա մե թո դա կան վար չութ յան պետ  Մա րի նե  Հայ րա պետ յա նը:

 Հա ճախ ու սա նող նե րը տրտնջում են, թե այս կամ այն ա ռար կան ին չու են սո վո րում, պրակ տիկ 
բժշկութ յան մեջ այն ի րենց պետք չէ:

 Մինչ դեռ, ու սում ա մե թո դա կան վար չութ յան պե տը շեշ տում է, որ   բժիշկ դառ նա լիս նախ պետք է 
սեր տել տե սա կան, ա պա կլի նի կա կան ա ռար կա նե րը:

 Հա ճախ ու սա նող նե րին թվում է, թե ըն դուն վե լուց հե տո պետք է միան գա մից ու սում ա սի րեն մաս-
նա գի տա կան ա ռար կա նե րը, բայց նախ պետք է բա զա յին ա ռար կա նե րը սո վո րեն, ո րոնք սեր տո րեն 
կապ ված են մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի հետ, օ րի նակ՝ հան րա յին ա ռող ջութ յու նը, ա ռող ջա-
պա հա կան ի րա վուն քը, ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քը, հյուս վածք նե րի գոր ծու նեութ յու նը, ո րից 
հե տո 3-րդ  կուր սից ար դեն անց նում են հի վան դութ յուն նե րին:       

Օ րի նակ՝ հան րա յին ա ռող ջութ յու նը կար ևոր է հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման տե սանկ յու-
նից, որ պես զի հե տա գա յում բժիշ կը ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րի հի վան դութ յուն նե րին»,-ա սում է մեր 
զրու ցա կի ցը:

Ո րոշ ա ռար կա ներ ու սա նող նե րը սո վո րում են դժկա մութ յամբ, ո րոշ ա ռար կա ներ՝ ի մի ջայ-
լոց, բայց բո լոր ա ռար կա ներն էլ հա վա սա րա պես կար ևոր և  անհ րա ժեշտ են ա պա գա բժշկին. 
« Մաս նա գի տա կան և  ոչ մաս նա գի տա կան բո լոր ա ռար կա նե րը պետք է լավ սո վո րել, ա պա գա բժիշ-
կը պետք է ու նե նա տե սա կան և  գործ նա կան գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ` հի վան դին բու ժե լու հա-
մար: Ինչ պես կա րող է բժիշ կը է թի կա չի մա նալ, չտի րա պե տել պա ցիեն տի, բու ժաշ խա տո ղի հետ 
հա րա բեր վե լու կա նոն նե րին»:  

 Հա ճախ ու սա նող նե րը կար ևո րում են ոչ այն քան գի տե լի քը, որ քան քննութ յա նը բարձր գնա հա տա-
կան ստա նա լը: Գ նա հա տա կա նը, ի հար կե, գի տե լի քի ար տա ցո լում է, բայց ա ռա ջին հեր թին պետք 
է սո վո րել գի տե լիք ու նե նա լու հա մար, սո վո րել հիմ ա վոր, ման րա մաս նութ յամբ, սո վո րել ջա նա-
սի րութ յամբ, սո վո րել սի րե լով: Այս ա ռու մով քննաշր ջա նը շատ պա տաս խա նա տու է ու սա նող նե րի 
կյան քում, դա տար վա ըն թաց քում կա տա րած և չ կա տա րած աշ խա տան քի հա մա գու մարն է:  

 Մա րի նե  Հայ րա պետ յա նը ներ կա յաց նում է քննաշր ջա նը հա ջո ղութ յամբ հանձ նե լու մի քա նի խոր-
հուրդ: 

•  Նախ՝ սո վո րել ա նընդ հատ՝ ու սում ա կան ողջ տար վա ըն թաց քում, ոչ թե միայն քննաշր ջա նին 
նա խոր դած 2-3 գի շե րը:  Հիմ ա վոր գի տե լի քի ձեռք բե րու մը անհ րա ժեշ տութ յուն է կի սամ յա կի 
ըն թաց քում:

•  Պար տա ճա նաչ մաս նակ ցել դա սե րին, ներ կա լի նել ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև՝ ակ տի վութ յան 
դրսևոր մամբ:  

•  Հետ ևել բու հում գոր ծող կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, դրսևո րել ու սա նո ղին վա յել վար քա-
գիծ:

•  Հի շել՝ կար ևոր և  ան կա րև որ ա ռար կա ներ չկան, բո լորն էլ անհ րա ժեշտ են ա պա գա բժշկի հա-
մար:

ԵՊԲՀ-ում քննութ յուն նե րը հիմ ա կա նում հա մա կարգ չա յին են, այ սինքն՝ սուբ յեկ տի վութ յու նը, 
գնա հատ ման հար ցում մարդ կա յին գոր ծո նը հասց ված է նվա զա գույ նի:

Ա ՄԵՆ ՉՍՈ ՎՈ ՐԱԾ ԴԱ ՍԸ ԿԱ ՐՈՂ Է 
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 Պա րոն  Մե լիք Նու բար յան, այս պա հին 
 Հա յաս տա նում ո րո՞նք են ա մե նա պա հանջ ված մաս նա
գի տա ցում ե րը բժշկութ յան մեջ:

-Ինչ պես բազ մա թիվ երկր նե րում, այն պես էլ 
 Հա յաս տա նում նկատ վում է ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մա կար գի առևտ րա կա նա ցում, և  դա անդ րա դառ նում 
է նաև ու սա նող նե րի կող մից բժշկա կան մաս նա գի-
տութ յուն նե րի ընտ րութ յան վրա:  Սա ա մեն ևին ար տա-
ռոց եր ևույթ չէ, նախ, քա նի որ բժշկա կան կրթութ յու նը  
թան կար ժեք է, օ րի նակ՝ մի ջազ գա յին տվյալ նե րի հա-
մա ձայն բժիշկ պատ րաս տե լու հա մար մի ջի նում անհ-
րա ժեշտ է շուրջ 113.000 ԱՄՆ դո լար, բուժ քույր՝ 46.000 
ԱՄՆ դո լար:  Բա ցի այդ՝ եր կա րատև և  հե տո, բնա կան 
է, որ բու ժաշ խա տող նե րը ցան կա նում են ա ռա վե լա-
գույն ե կա մուտ ու նե նալ ի րենց կա տա րած ծանր աշ խա-
տան քից:

Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քը այդ ա ռու մով ա ռա վել 
պա հանջ ված են վի րա բու ժա կան պրո ֆի լի, գոր ծի քա յին 
և  լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման մաս նա գետ նե րը, ստո-
մա տո լոգ նե րը, իսկ թե րապև տիկ ուղ ղութ յու նից կա րող 
ենք ա ռանձ նաց նել սրտա բան նե րին և ն յար դա բան նե-
րին:  Թեև ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի տե սանկ յու-
նից ա ռա վել պա հանջ ված պետք է լի նեին ըն տա նե կան 
բժիշկ նե րը, ման կա բույժ ներն ու թե րապևտ նե րը:

Ինչ պե՞ս է փոխ վել այս մի տու մը տա րի նե րի ըն թաց
քում ե  ին չո՞ւ են հենց այս մաս նա գի տութ յուն նե րը գրա
վում ե րի տա սարդ նե րին:

-Ընդ հա նուր առ մամբ՝ վեր ջին 5 տար վա կտրված քով, 
ար դեն նշված հա մա կար գի հա մար մեծ կար ևո րութ յուն 
ու նե ցող մաս նա գետ նե րի թի վը շա րու նա կա բար նվա-
զում է, իսկ այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի նը՝ ա վե լա նում: 
Ի լրում ար դեն նշված առևտ րա կա նաց մա նը, պետք է 
ա վե լաց նենք նաև  Հա յաս տա նում մինչև վեր ջերս բու-
ժաշ խա տող նե րի՝ ըստ պա հան ջար կի պատ րաստ ման 
և պ լա նա վոր ման հա մա կար գի բա ցա կա յութ յու նը: 
 Սա կայն, այս տա րի Ազ գա յին ժո ղո վը կա տա րեց հա-
մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ, 
հա մա ձայն ո րոնց՝  Հա յաս տա նում ներդր վե լու է բու ժաշ-
խա տող նե րի պլա նա վոր ման և  պատ րաստ ման հա մա-
կար գը:

Ի՞նչ հետ եանք ներ կա րող է ու նե նալ այս ի րա վի ճա
կը:

- Հաշ վի առ նե լով ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-
պան ման (ԱԱՊ) օ ղա կի կար ևոր դե րը մար դու ա ռող-

ջութ յան պահ պան ման գոր ծում՝ այն տեղ աշ խա տող 
մարդ կանց հա մե մա տա բար բարձր մի ջին տա րի քը, 
ե թե ա ռա ջի կա յում հրա տապ մի ջոց ներ չձեռ նարկ վեն, 
ա պա կա րող ենք ու նե նալ ԱԱՊ օ ղա կի մաս նա գետ նե-
րի սուր պա կաս՝ իր բո լոր հետ ևանք նե րով, հատ կա պես 
գյու ղա կան ա ռող ջա պա հութ յան կմախ քը հան դի սա ցող 
ըն տա նե կան բժիշկ նե րի մա սով, ո րոնք սպա սար կում 
են շուրջ 1 մի լիոն մարդ:

 Նաև ու զում եմ նշել, որ մենք ա վե լի հա ճախ խո սում 
ենք ա վագ բու ժաշ խա տող նե րի մա սին, սա կայն մի ջին 
բու ժաշ խա տող նե րի պա հան ջարկն էլ ա վե լի սուր է, և 5 
տա րի շա րու նակ մի ջին բու ժաշ խա տող նե րի թիվն ան-
կում է գրան ցում: Այս պես՝ ե թե ՏՀԶԿ երկր նե րում մի ջի-
նում բժիշկ/բուժ քույր փոխ հա րա բե րութ յու նը 1-ին 2.3 է, 
ա պա  Հա յաս տա նում այն կազ մում է 1-ին 1.1, ո րի գործ-
նա կան դրսևո րում է աշ խա տա շու կա յում բուժ քույ րե րի 
շատ մեծ պա հան ջար կը, ինչն էլ կա րող է անդ րա դառ-
նալ նաև պա ցիենտ նե րի սպա սարկ ման ո րա կի վրա, 
քա նի որ պա ցիեն տի խնամ քի կազ մա կերպ ման գոր-
ծում բուժ քույ րե րի դերն անգ նա հա տե լի է:

 Պե տա կան մա կար դա կով ե  հան րա յին քա ղա քա
կա նութ յան շրջա նա կում ի՞նչ պետք է ա նել, որ հե տա
գա յում հստակ մաս նա գի տա ցում ե րով կադ րա յին 
խնդիր ներ չլի նեն:

-Ար դեն նշե ցի, որ օ րենսդ րա կան հիմ քե րը՝ բու ժաշ-
խա տող նե րի պլա նա վոր ման և  պատ րաստ ման հա մա-
կար գի ծրագ րի ներդր ման տես քով ար դեն ստեղծ վել 
են, բայց հար ցին պետք է մո տե նալ ա վե լի լայն տե-
սանկ յու նից:   Հու սանք, որ այդ արդ յունք նե րը գո հա ցու-
ցիչ կլի նեն:

Կր թա կան բա րե փո խում ե րի այ սօր վա հրա մա յա-
կանն է փոխ գոր ծակ ցութ յու նը ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի հետ, այ սինքն պատ րաս տել 21-րդ  դա րի 
բու ժաշ խա տող ներ, ո րոնք օժտ ված կլի նեն ա ռաջ նոր-
դի հատ կա նիշ նե րով և կ կա րո ղա նան փո խել ի րենց 
շրջա պա տող մի ջա վայ րը, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ 
է, որ պես զի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը հստակ 
ձևա վո րի իր պա հանջ ներն ա պա գա մաս նա գետ նե րի 
թե՛ քա նա կի, թե՛ գի տե լիք նե րի, թե՛ կոմ պե տեն ցիա նե րի 
նկատ մամբ:

 
Աղբ յուր` Panorama.am

Մ ՏԱ ՀՈ ԳԻՉ ՀԱՐ ՑԱԴ ՐՈՒՄ

 Մեծ կար եո րութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ նե
րի թի վը շա րու նա կա բար նվա զում է, իսկ այլ 
մաս նա գի տութ յուն նե րի նը՝ ա վե լա նում:

 Սո վո րել քիչ, փող վաս տա կել հեշտ, ա րագ 
ու շատ։ Lայ նո րեն տա րած ված այս մո տեց ման 
պատ ճա ռով խնդիր ներ են ստեղծ վել նաե 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում։ 

Բժշ կա կան պա հան ջարկ վա յե լող մաս նա գի
տութ յուն նե րի ընտ րութ յան, դրա պատ ճառ
նե րի ե  հետ եանք նե րի մա սին Panorama.amը 
զրու ցել է ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե
րի կազ մա կերպ ման վար չութ յան պետ, hան
րա յին ա ռող ջութ յան ե  ա ռող ջա պա հութ յան 
կազ մա կերպ ման ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս 
 Դա վիթ  Մե լիք Նու բար յա նի հետ:

Հարցազրույց



ԵՊԲՀ բժշկա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ Հ ռիփ սի մե  Մաթ ևոս յա նը շուրջ 50 տա րի 
է, ինչ իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յունն է 
ծա վա լում բժշկա կան հա մալ սա րա նում. սկզբում՝ 
որ պես ա վագ գի տաշ խա տող, այ նու հետե՝ ա սիս
տենտ, դո ցենտ, պրո ֆե սոր, իսկ այժմ՝ որ պես 
ամ բիո նի վա րիչ:  Տասն յակ սե րունդ ներ կրթած, 
ա պա գա բժիշկ ներ ձեա վո րող մաս նա գե տը 
պատ մել է մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րի ե  կար եո րութ յան մա սին:

« Մե ծա ցել եմ բժշկի ըն տա նի քում, հայրս պա րա զի-
տո լոգ  Շա վարշ  Մաթ ևոս յանն էր, մայրս էլ էր աշ խա-
տում բժշկա կան հա մալ սա րա նում:  Հայրս 1949-1969թթ. 
ե ղել է բժշկա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի վա րի չը: 
Ն րա շնոր հիվ փոք րուց ծա նոթ էի բժշկութ յա նը, ամ-
բողջ իմ հի շո ղութ յուն նե րը կապ ված են այս ամ բիո նի 

հետ, փոքր ժա մա նակ հա ճախ եմ ե կել, տե սել պրե պա րատ նե րը, նյու թե րը, միշտ սի րել 
եմ կեն սա բա նութ յու նը:  Հենց սկզբից էլ ո րոշ ված էր, որ ես պետք է բժիշկ դառ նամ: 1967-
1973թթ. սո վո րել եմ բու ժա կան ֆա կուլ տե տում, ա վար տել եմ գե րա զան ցութ յամբ: Այ նու-
հետև ըն դուն վել եմ աս պի րան տու րա»,-նշում է ամ բիո նի վա րի չը:

 Նա 1979-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան թեզ՝ ստա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 2000-ին պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թեզ՝ «Սր տի 
հե մո միկ րո ցիր կուլ յա ցիա յի և ն րա մա նա յին կա ռուց վածք նե րի հա մա կար գա յին խան գա-
րում ե րը միո կար դի փոր ձա րա րա կան նեկ րո զի պայ ման նե րում և ն րանց ֆար մա կո լո գիա-
կան շտկման ու ղի նե րը» թե մա յով` ստա նա լով կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի 
գի տա կան աս տի ճան: 2002-ին ստա ցել է պրո ֆե սո րի կո չում: 150 գի տա կան հոդ վա ծի, 2 
գյու տի, 2 դա սագր քի, 6 ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նար կի հե ղի նակ է:

« Մաս նա գի տա ցել եմ մոր ֆո լո գիա յի գծով, ու սում ա սի րել եմ սրտամ ա նի մա զա նո թա-
յին հա մա կար գը»,- հա վե լում է Հ.  Մաթ ևոս յա նը՝ ընդգ ծե լով, որ կեն սա բա նութ յու նը լայն և  
ա նընդ հատ զար գա ցող ա ռար կա է, բժշկա կան կեն սա բա նութ յու նը բժշկութ յան հիմքն է, 
ա հա ին չու՝ ամ բիո նում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը օգ նե լու են բժշկին հե տա գա գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում:

 Խո սե լով դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի, ու սա նող նե րի ա ռա ջա դի մութ յան 
մա սին՝ պրո ֆե սո րը նշում է.

« Մենք հան դի պում ենք ա մե նաե րի տա սարդ սերն դին՝ դպրո ցը նոր ա վար տած ա շա-
կերտ նե րին, աշ խա տում ենք նրան ցից սկսել կեր տել բժիշկ ներ:  Կան և  շատ լավ, գե րա-
զանց ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող ներ և  մի ջին սո վո րող ներ: Դպ րո ցում ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րը մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն, շատ կար ևոր է այդ հիմ քը՝ նախ քան 
բժշկա կան հա մալ սա րան մտնե լը»:

 Նա ա պա գա բժիշկ նե րին խոր հուրդ է տա լիս սի րել այն գոր ծը, ին չով պետք է զբաղ վեն. 
«Ն վիր վեք այն ա մե նին, ին չով զբաղ վե լու եք, ե թե չնվիր վեք՝ չեք կա րո ղա նա աշ խա տել: 
 Պետք է սի րով աշ խա տել: Բժշ կութ յունն ա նընդ հատ զար գա ցող ո լորտ է, պետք է շա րու-
նակ կա տա րե լա գոր ծել գի տե լիք նե րը, չմտա ծել, որ ա վար տել եմ, ու րեմ վերջ, ես պատ-
րաս տի բժիշկ եմ: Ո՛չ, այդ պես չէ:  Մենք ամ բողջ կյան քում, մինչև հի մա էլ սո վո րում ենք»: 

Բժշ կա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի վա րի չը հոր դո րում է նաև ու շադ րութ յուն դարձ-
նել ոչ միայն փաս տե րին, գի տե լիք նե րին, այլև զար գաց նել տրա մա բա նութ յու նը և  խոս քը:

«Այն բժիշ կը, ո րը չի կա րող գրա գետ խո սել պա ցիեն տի հետ, վստա հութ յուն չի ներշն չի, 
նրան չեն հա վա տա:  Պետք է աշ խա տել, աշ խա տել, աշ խա տել, ոչ միայն գիր քը, գի տա կան 
ամ սա գի րը կար դալ ու փա կել, այլև մտա ծել՝ ինչ կար դա ցի, ին չու է այդ գոր ծըն թացն այդ-
պես, վեր լու ծել, տրա մա բա նել, միշտ գտնել հար ցի պա տաս խա նը, չսո վո րել միայն սո վո-
րե լու հա մար»,- իր խոսքն ամ փո փում է բու հի նվիր յա լը:

Բժշ կա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նը հիմ ադր վել է 1930 թվա կա նին: Ամ բիո նում ինչ-
պես ա վագ, այն պես էլ ե րի տա սարդ սերն դի մաս նա գետ ներ ա պա գա բժիշկ նե րին փո-
խան ցում են խո րը և  կա յուն գի տե լիք ներ:

Հ ՌԻՓ ՍԻ ՄԵ  ՄԱԹ ԵՎՈՍ ՅԱ ՆԸ ՇՈՒՐՋ ՀԻՆԳ 
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Ե թե դուք ու նեք սննդա յին ա լեր գիա՝ 
ձեր ի մուն հա մա կար գը գերզ գա յուն է 
տվյալ սննդի նկատ մամբ: Դ րա պատ ճա-
ռը ի մու նոգ լո բու լին E-ն  է (IgE), ո րը բարձր 
քա նա կով հան դի պում է ա լեր գիա ու նե-
ցող մարդ կանց մոտ: 

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու-
նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, կլի նի-
կա կան ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
Ար մի նե  Հա կոբ յա նը նշում է, որ սննդա-
յին ա լեր գիա յի զար գաց ման ռիս կը մեծ է 
այն ան ձանց մոտ, ով քեր ու նեն ա լեր գիա 
ու նե ցող ըն տա նի քի ան դամ եր:

Ախ տա նիշ նե րը կա րող են ի հայտ գալ 
նույ նիսկ տվյալ սննդի չնչին քա նա կի օգ-
տա գոր ծու մից: 

« Շատ ա լեր գեն ներ կա րող են ա ռա-
ջաց նել գերզ գա յու նութ յան ռեակ ցիա ներ 
ան գամ այն բա նից հե տո, երբ դրանք 
եփ վել են կամ մարս վել են ա ղիք նե րում: 
 Կան ո րոշ բա ցա ռութ յուն ներ: Օ րի նակ՝ 
ո րոշ ա լեր գեն ներ (սո վո րա բար մրգեր 
կամ բան ջա րե ղեն) ա լեր գիկ ռեակ ցիա յի 
պատ ճառ են դառ նում միայն հում վի ճա-
կում ու տե լու դեպ քում: Ախ տա նիշ նե րը 
սո վո րա բար սահ մա նա փակ վում են բե-
րա նով և  կո կոր դով»,- ման րա մաս նում է 
բժիշ կը: 

Ն րա փո խանց մամբ` ա մե նա տա րած-
ված սննդա յին ա լեր գեն ներն են՝ կո վի 
կա թում պա րու նակ վող սպի տա կուց նե րը, 
ձուն, գետ նա նու շը, ցո րե նը, սո յան, ձու կը, 
ծո վամ թեր քը և  ծա ռի ըն կույ զը: 

Ո րոշ սննդա յին խմբե րում, հատ կա պես 
ծա ռի ըն կույզ նե րի և  ծո վամ թերք նե րի 
դեպ քում, սննդի ըն տա նի քի մեկ ան դա-
մի նկատ մամբ ա լեր գիան կա րող է հան-
գեց նել նույն խմբի մյուս ան դամ ե րի 
նկատ մամբ ա լեր գիա յի զար գաց ման:  Սա 
հայտ նի է որ պես խա չաձև գերզ գա յու-
նութ յուն: 

 Խա չաձև գերզ գա յու նութ յու նը այդ-
քան էլ բնո րոշ չէ կեն դա նա կան ծագ ման 
սննդին: Օ րի նակ՝ կո վի կա թից ա լեր գիա 
ու նե ցող պա ցիենտ նե րը սո վո րա բար կա-
րող են ու տել տա վա րի միս, ինչ պես նաև 
ձվից ա լեր գիա ու նե ցող նե րը կա րող են 
ու տել հա վի միս: 

 Խե ցե մորթ նե րի (shellfish) հետ խա-
չաձև գերզ գա յու նութ յան ռեակ ցիա են 
ա ռա ջաց նում հիմ ա կա նում խեց գետ նա-
կեր պե րը (crustaceans) (ծո վա խեց գե տին 
(shrimp), խեց գե տին (crab), լոբս տեր): 
 Խե ցե մորթ նե րի հետ խա չաձև գերզ գա-
յու նութ յուն ա ռա ջաց նում են նաև մոլ-
յուսկ նե րը (կակ ղա մորթ (clams), մի դիա): 
Եր բեմ մար դիկ ա լեր գիա են ու նե նում 
եր կու տե սա կի խե ցե մորթ նե րի նկատ-
մամբ: 

Սնն դի նկատ մամբ ա լեր գիկ ռեակ-
ցիա նե րի ախ տա նիշ նե րը հիմ ա կա նում 
նկատ վում են մաշ կի վրա (ցան, քոր, 
մաշ կի այ տուց վա ծութ յուն): Ս տա մոք-
սա ղի քա յին ախ տա նիշ նե րը կա րող են 

նե րա ռել փսխում և  լուծ: Շն չա ռա կան 
ախ տա նիշ նե րը կա րող են ու ղեկ ցել մաշ-
կա յին և ս տա մոք սա ղի քա յին դրսևո րում-
նե րին, բայց սո վո րա բար ա ռան ձին չեն 
ար տա հայտ վում: 

Ա նա ֆի լաք սիան ա րագ զար գա ցող 
ծանր ա լեր գիկ ռեակ ցիա է: Ա ռանց ան-
հա պաղ բժշկա կան օգ նութ յան ցու ցա-
բեր ման՝ է պի նեֆ րի նի (ադ րե նա լի նի) 
նե րար կում և  մաս նա գե տի օգ նութ յուն, 
ա նա ֆի լաք սիան կա րող է մա հա ցու լի-
նել:  Հե տա գա հսկո ղութ յու նը ա լեր գո լոգ-
ի մու նո լո գի կող մից պար տա դիր է: 

Ա նա ֆի լաք սիա յի սիմպ տոմ ե րը կա-
րող են նե րա ռել դժվա րա ցած շնչա ռութ-
յուն, գլխապ տույտ կամ գի տակ ցութ յան 
կո րուստ: Ե թե  Դուք ու նեք այս սիմպ-
տոմ երց որ ևէ մե կը, ան հա պաղ դի մեք 
բժշկա կան օգ նութ յան:  Մի սպա սեք, 
որ պես զի տես նեք՝ արդ յո՞ք ինք նու րույն 
կան հե տա նան սիմպ տոմ ե րը, թե՝ ոչ:

Ա լեր գո լո գը լա վա գույն ո րա կա վոր-
ված մաս նա գետն է սննդա յին ա լեր գիան 
ախ տո րո շե լու հա մար:  Ձեր ա լեր գո լո գը 
ման րակր կիտ կու սում ա սի րի հի վան-
դութ յան պատ մութ յու նը և  կանց կաց նի 
ֆի զի կալ քննութ յուն:  Ձեզ կա րող են 
հարց նել սննդի պա րու նա կութ յան, ախ-
տա նիշ նե րի հա ճա խա կա նութ յան, սե զո-
նայ նութ յան, ծան րութ յան և բ նույ թի, ինչ-
պես նաև՝ սննդամ թեր քի օգ տա գործ ման 
և  ցան կա ցած ռեակ ցիա յի միջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծի մա սին: 

 Մաշ կա յին թես տե րը կա րող են ո րո-
շել, թե ո՞ր մթերք նե րը, ե թե այդ պի սիք 
կան, կա րող են ա ռա ջաց նել ա լեր գիա յի 
ախ տա նիշ նե րը:  Մաշ կա յին փոր ձի ժա-
մա նակ սննդա յին էքստ րակ տի փոքր 
քա նակ դրվում է մեջ քին կամ ձեռ քին: 
Ե թե 20 րո պեի ըն թաց քում ա ռա ջա նում է 
բշտիկ կամ ցան, դա վկա յում է հնա րա-
վոր ա լեր գիա յի մա սին: Ե թե բշտիկ կամ 
ցան չի զար գա նում, ու րեմ թես տը բա-
ցա սա կան է:  Հազ վա դեպ է, երբ բա ցա-
սա կան մաշ կա յին թեստ ու նե ցող ան ձը 
ու նե նա IgE-միջ նորդ ված սննդա յին ա լեր-
գիա: 

Ո րոշ դեպ քե րում, ինչ պի սին է ծանր 
էկ զե ման, մաշ կա յին թեստ հնա րա վոր 
չէ անց կաց նել: Այդ դեպ քում խոր հուրդ 
է տրվում ար յան ա նա լիզ:  Կեղծ դրա կան 
արդ յունք ներ կա րող են լի նել և  մաշ կա յին 
թես տի, և  ար յան քննութ յան ժա մա նակ: 
Ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու հա մար հա-
ճախ պա հանջ վում է սննդով հրահր ման 
թեստ: 

 Ն կա տե լի է ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի 
վե րա ցու մը տա րի քին զու գըն թաց: 

Ե րե խա նե րի մո տա վո րա պես 20%-ի մոտ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում վե րա նում է գետ-
նա նու շի նկատ մամբ գերզ գա յու նութ յու նը 
և 9%-ի մոտ՝ ծա ռի ըն կույ զի նկատ մամբ: 
 Ձեր ա լեր գո լո գը կօգ նի ձեզ ի մա նալ, թե 
ո՞ր տա րի քում ե րե խա յի մոտ կա րող են վե-
րա նալ ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րը:

Սնն դա յին ա լեր գիա նե րի լա վա գույն 
բու ժու մը ա լեր գեն նե րից խու սա փելն է:  
Օ դա յին տա րած վող սննդա յին ա լեր գեն-
նե րից ա մե նա հա վա նա կան ռեակ ցիա-
յի ա ռա ջա ցում դիտ վում է ծո վամ թեր քի 
ե ռաց ման ժա մա նակ: 

Ս նունդն ու տե լուց ա ռաջ ու շա դիր կար-
դա ցեք սննդա յին պի տակ նե րը: ԱՄՆ-ն 
և շատ այլ երկր ներ պա հան ջում են, որ 
պի տակ նե րի վրա պո տեն ցիալ ա լեր գեն 
նյու թե րը գրված լի նեն բո լո րի հա մար 
հաս կա նա լի բա ռե րով, օ րի նակ՝ կա զեին 
գի տա կան տեր մի նի փո խա րեն՝ կաթ:

 Միշտ ու նե նալ և  ի մա նալ, թե ինչ պես 
կի րա ռել նե րարկ վող է պի նեֆ րի նը (ադ-
րե նա լին) և  հա կա հիս տա մին ներ ան հա-
պաղ ռեակ ցիա նե րի բուժ ման հա մար: 
 Սո վո րեց րեք ըն տա նի քի ան դամ ե րին 
և  այլ մարդ կանց՝ ինչ պես օգ տա գոր ծել 
է պի նեֆ րի նը, կրեք ID թևնոց, ո րը նկա-
րագ րում է ձեր ա լեր գիան:  Ռեակ ցիա յի 
ա ռա ջաց ման դեպ քում դի մեք շտապ օգ-
նութ յան բա ժան մունք, նույ նիսկ ախ տա-
նիշ նե րի ան հե տաց ման պա րա գա յում: 
Այ նու հետև ստա ցեք հե տա գա հսկո ղութ-
յուն ա լեր գո լո գի կող մից:

Ա լեր գո լոգ-ի մու նո լո գը, հա ճախ կոչ-
վում է ա լեր գո լոգ, ման կա բույժ կամ թե-
րապևտ է, որն ու նի նվա զա գույ նը եր կու 
լրա ցու ցիչ տար վա մաս նա գի տա ցում, 
այն պի սի խնդիր նե րի ախ տո րոշ ման և 
 բուժ ման հա մար, ինչ պի սիք են՝ ա լեր-
գիա նե րը, ասթ ման, աու տոի մուն և  ի մու-
նա պա կա սուր դա յին հի վան դութ յուն նե-
րը:

 Ճիշտ խնամ քը կա րող է զգա լիո րեն 
մեղ մել ա լեր գիկ հի վան դութ յուն նե րի ըն-
թաց քը: 

Այ ցե լե լով ա լեր գո լո գին՝ դուք կա րող 
եք ակն կա լել ճշգրիտ ախ տո րո շում, արդ-
յու նա վետ բուժ ման ծրա գիր և կր թա կան 
տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կօգ նի ձեզ կա-
ռա վա րել ձեր հի վան դութ յու նը: 

Աղբ յուր՝
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում, առ հա սա րակ բժշկա գի տութ յան մեջ ան հա տա
կա նութ յուն նե րը կար եոր դե րա կա տա րում ու նեն:  100ամ յա պատ մութ յու նը 
ձեա վո րել են մար դիկ, ով քեր ի րենց կար եոր հետքն են թո ղել բու հի կյան քում, ե 
 տաս նամ յակ ներ անց էլ նրանց հի շում են, մե ծա րում:  Սա ԵՊԲՀի ա մե նա կար եոր 
ա վան դույթ նե րից մեկն է: 

 Հո բել յա նա կան հեր թա կան ակ նար կը նվիր ված է  ԵՊԲՀ եր կա րամ յա դա սա
խոս, նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու Ի դա  Մով սես յա նին:  Դեկ տեմ բե րի 29ին նա կդառ նար 100 տա րե կան: 

Ի դա  Մով սես յա նը ա վե լի քան ե րե սուն տա րի աշ խա տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում, բժիշկ նե րի շատ ու շատ սե րունդ ներ 
նրա ու սա նող ներն են ե ղել: Ն րանք մինչ օրս հիաց մուն քով են խո սում Ի դա Ա վե-
տովն ա յի այն անջն ջե լի տպա վո րութ յան մա սին, ո րը թո ղել է ի րենց վրա և՛ որ պես 
մաս նա գետ, և՛ որ պես մարդ:

Ար դեն 18 տա րի է, ինչ բժիշկ-գիտ նա կա նը մեզ հետ չէ, բայց բո լոր նրանք, ով քեր 
գի տեին այդ անն կա րագ րե լի  գե ղեց կութ յուն և հ մայք ու նե ցող կնո ջը, եր բեք չեն մո-
ռա նա նրան: 

Ի դա  Մով սես յա նի ան ձի ձգո ղա կան ու ժի գաղտ նիք նե րից մեկն այն էր, որ օժտ ված 
էր սի րե լու և  ու րի շին զգա լու բա ցա ռիկ տա ղան դով, յու րա քանչ յու րի նկատ մամբ ու-
ներ ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունք` հար գե լով մար դու ան հա տա կա նութ յու նը և  
անկրկ նե լիութ յու նը:  Հաս կա նում, ապ րու մակ ցում էր ու րի շին, օգ նում` ի րեն հա տուկ 

նրբան կա տութ յամբ:  Միև նույն ժա մա նակ, իր հետ շփու մը են թադ րում էր մարդ կա յին ո րակ նե րի 
և  հա րա բե րութ յուն նե րի բարձր նշա ձող, որն իր ներ կա յութ յամբ ի ջեց նե լը  պար զա պես անհ նա-
րին էր:

 Ի դա Ա վե տովն ան, ամ բողջ կյան քում զբաղ վե լով տե սութ յամբ, հո յա կապ 
դիագ նոստ էր, բազ մա թիվ բու ժող բժիշկ ներ խոր հուրդ էին հարց նում նրա նից, 
և ն րա խո րը վեր լու ծա կան կա րո ղութ յուն նե րը թույլ էին տա լիս ճիշտ ախ տո-
րո շել հի վան դութ յու նը, ին չում բու ժող բժիշ կը հա մոզ վում էր ար դեն գործ նա-
կա նում: Ի դա  Մով սես յա նը նաև փայ լուն դա սա խոս էր:  Թե՛ ու սա նող նե րը, թե՛ 
այն գոր ծըն կեր նե րը, ով քեր ներ կա են ե ղել նրա դա սե րին, նշում են, որ նրա 
դա սա խո սութ յուն նե րը և  գործ նա կան պա րապ մունք նե րը ոչ միայն գի տե լի քի 
փո խան ցում էին, այլ մի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց, ո րի ակ տիվ մաս նա-
կի ցը հենց ու սա նողն էր: 

Բժշ կա կան մայր բու հի բժշկա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մագ դա 
 Մել քոն յա նը, ով Ի դա Ա վե տովն ա յի ու սա նողն է ե ղել,  հի շում է. « Բու հում մենք 
ոչ միայն գի տութ յուն ենք ու սում ա սի րում, այլև կյանք ենք սո վո րում, հաս կա-
նում ենք, թե ինչ պի սին կու զե նա յինք դառ նալ: Ի դա Ա վե տովն ան մեզ հա մար 
օ րի նա կե լի էր բո լոր ա ռում ե րով:  Մենք լսում էինք նրան կլան ված` ոչ մի բառ 
բաց չթող նե լով:   Կար դում էինք այն գրքե րը, որ նա մեզ խոր հուրդ էր տա լիս, 

հա ճա խում այն հա մերգ նե րին, ցու ցա հան դես նե րին և  թա տե րա կան ներ կա յա ցում ե րին, ո րոնց 
մա սին պատ մել էր:  Մենք հիա նում էինք նրա նով և  ցան կա նում նման վել: Ի հար կե, դրան հաս-
նելն անհ նար էր, բայց սերն ու հար գան քը նրա հան դեպ ստի պում էին ա նել ա մեն ինչ, որ մո տե-

նանք ի րեն...  Հով հան նես  Շի րազն իր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում Ի դա յին 
ան վա նում էր ոչ երկ րա յին էակ, աստ վա ծու հի:  Մենք էլ այդ պես էինք ըն-
կա լում Ի դա Ա վե տովն ա յին. թվում էր, թե սո վո րա կան մարդ կա յին չա-
փա նիշ նե րը նրա հան դեպ կի րա ռե լի չեն….»

 Գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Լ ևոն Մկրտչ յա նը ա սում է. «1956-
ին ես Ի դա Ա վե տովն ա յի ու սա նողն էի, նա պայ ծառ կին էր, դա սա խոս, 
ո րը մեր մեջ սեր էր սեր մա նում ոչ միայն իր ա ռար կա յի, այլև ընդ հան-
րա պես գի տութ յան նկատ մամբ:  Նա հա մա տե ղում էր հազ վագ յուտ գե-
ղեց կութ յու նը ու ին տե լեկ տը:  Մենք նրան հա մա րում էինք ե րի տա սարդ 
պրո ֆե սոր, թե պետ հե տո պարզ վեց, որ նա նոր էր սկսում աշ խա տել 
իր թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յան վրա։ Բ նութ յու նը Ի դա Ա վե-
տովն ա յին պարգ ևել էր ա ռանձ նա հա տուկ գրավ չութ յուն ու խելք։  Նա 
մո րից՝  Վար վա ռա  Թու մա նովն ա  Գաբ րիել յա նից ժա ռան գել էր գե ղեց-
կութ յուն, խելք և  վե հանձ նութ յուն։  Վար վա ռա  Թու մա նովն ան, լի նե լով 

 Հա յաս տա նում ախ տա բա նա կան ա նա տո միա կան գի տա կան դպրո ցի հիմ ա դիր նե րից մե կը, 
ամ բիո նը ղե կա վա րել էր գրե թե 40 տա րի, նա փայ լուն դա սա խոս էր, ան գե րա զան ցե լի դիագ-
նոստ»:

ԻՐ ՍԻ ՐԵ ԼԻ ԲՈՒ ՀԻ ՀԱ ՍԱ ԿԱ ԿԻ ՑԸ՝ 
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 Միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո՝ ու նե նա լով հայ կա կան կրթութ յուն, Ի դա 
 Մով սես յանն ըն դուն վում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 
ռու սաց լեզ վի և գ րա կա նութ յան բա ժի նը: 

 Սա կայն, զգա լով բժշկի մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը հատ կա պես պա տե րազ մի տա-
րի նե րին, նա ո րո շում է կրթութ յու նը շա րու նա կել Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տում: Այ նու-
հետև, նրա գրե թե ողջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը` 1950-ից մինչև 1980 թվա կա նը, ըն-
թա ցել է ինս տի տու տի նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում: 1962-ին Ի դա  Մով սես յա նը փայ լուն 
պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը, ո րը նվիր ված էր լյար դում լե ղա գո յաց-
ման ֆունկ ցիա յի վրա փոր ձա րա րա կան ջղաձ գութ յան նո պա նե րի ազ դե ցութ յան հար ցե րին:

Ի դա  Մով սես յա նի  դուստ րը՝ ԵՊՀ անգ լիա կան բա նա սի րութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Մա րի կա 
 Տոն յա նը ընդգ ծում է, որ  նա սո վո րեց նում էր ինք նու րույն մտա ծել, գտնել եր ևույթ նե րի պատ-
ճառ նե րը, վեր լու ծել, հա մադ րել. 

« Միև նույն ժա մա նակ ու սա նող նե րը նրա նից սո վո րում էին համ բե րա տար, հան դուր ժող, 
նրբան կատ լի նել: Ա սում էր. «Ե թե ու սա նո ղը վա խե նում է մտա ծել, նա լավ բժիշկ չի դառ նա: 
Իսկ ե թե չի սի րում հի վան դին՝ իր բո լոր թու լութ յուն նե րով հան դերձ, ա պա ընդ հան րա պես 
բժիշկ չի կա րող դառ նալ»:  Մեղմ լի նե լով հան դերձ, մայ րիկս հայտ նի էր իր սկզբուն քայ նութ-
յամբ և  պա հանջ կո տութ յամբ:  Մինչ օրս նրա նախ կին ու սա նող նե րը հի շում են, թե ինչ պի սի 
բծախնդ րութ յամբ էր նա քննում ու սա նո ղին՝ գնա հա տե լով ոչ միայն գի տե լի քը, այլև մտա ծե լու 
կա րո ղութ յու նը»: 

Ի դա  Մով սես յա նը միշտ շրջա պատ ված էր ե րի տա սարդ նե րով:   Կար ժա մա նակ, երբ Եր-
ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տում գոր ծում էր ար վես տի հա սա րա կա կան հա մալ սա րան, ո րի 
ղե կա վա րը հենց Ի դա Ա վե տովն ան էր, ում նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ վում 
էին ե րե կույթ ներ` նվիր ված գրա կա նութ յան և  ար վես տի տար բեր ուղ ղութ յուն նե-
րին: Այդ ե րե կույթ նե րը միշտ բազ մա մարդ էին, մաս նակ ցում էին նաև այլ բու հե րի 
ու սա նող ներ: Մթ նո լոր տը ան կաշ կանդ և  ջերմ էր, ա մեն հա ջորդ հան դիպ մա նը բո-
լո րը պատ րաստ վում էին մեծ խան դա վա ռութ յամբ:  Շա տե րը հի շում են իմպ րե սիո-
նիզ մին նվիր ված նրա կազ մա կեր պած ե րե կույ թը, երբ Ն կար չի տա նը կախ ված 
էին  Փա րի զից բեր ված վե րատ պում եր, սրա հում կա տար վում էին իմպ րե սիո նիստ 
կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:  Շատ հե տաքր քիր էր նաև  Հով հան նես 
 Թու ման յա նին նվիր ված ե րե կույ թը`  Լո ռիում ու սա նող նե րի կող մից ար ված նկա-
րա հա նում ե րի ցու ցադ րութ յամբ:  Դա սա խոս  Մով սես յանն ա ռա ջին նե րից էր, ով 
ու սա նող նե րի հա մար կազ մա կեր պում էր «Ո՞վ, ե՞րբ, որ տե՞ղ» ձևա չա փի ին տե լեկ-
տո ւալ  մրցույթ ներ:

Ի դա Ա վե տովն ա յին մինչև հի մա հի շում են նրա գոր ծըն կեր նե րը և  
ու սա նող նե րը: 2012 թ. բժշկա կան հա մալ սա րա նի ֆի զիո լո գիա յի ամ-
բիո նը կազ մա կեր պեց Ի դա  Մով սես յա նի ինն սու նամ յա կին նվիր ված 
հուշ-ե րե կո, ո րի ժա մա նակ ե լույթ նե րով հան դես ե կան և  ի րենց հի շո-
ղութ յուն նե րով կիս վե ցին հա մալ սա րա նի տար բեր ամ բիոն նե րի աշ-
խա տա կից ներ, նախ կին գոր ծըն կեր ներ և  ու սա նող ներ: 

 Հա մալ սա րա նի նախ կին դա սա խոս նե րից մե կը`  Լո ւի զա Գ րի գոր-
յա նը, գրել է իր հի շո ղութ յուն նե րում. «Ա ռա ջին հեր թին Ի դա Ա վե տով-
նա յին ներ կա յաց նում էին որ պես գե ղե ցիկ կնոջ, իսկ հե տո թվար կում 
էին նրան բնու թագ րող այլ մակ դիր ներ` հմա յիչ, ին տե լի գենտ, բազ-
մա կող մա նիո րեն կրթված:  Սա կայն ա մե նացն ցո ղը նրա աչ քերն էին` 
ար տա հայ տիչ, կա պույտ, ինչ պես Ս ևա նը, ո րոնց մեջ զրու ցա կի ցը 
ա կա մա վայր կե նա պես խո րա սուզ վում էր»: 

Ի դա  Մով սես յա նի կեր պա րը վառ կմա բո լո րիս սրտե րում որ պես 
մի անկրկ նե լի ան հա տա կա նութ յուն, ում ժպի տը, հա յաց քը, խոս քը 
լույս և  հույս էին պարգ ևում... 

Ամ փո փե լով նյութ-ակ նար կը ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց նում Ի դա 
 Մով սես յա նին նվիր ված  Հով հան նես  Շի րա զի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից մե կը ( Հա տըն տիր, 
1954, էջ 49): 

Ի դա յին
Աչ քերդ կա պույտ, եր կինքն էլ կա պույտ,
Չ գի տեմ եր կին քը վա՞րն է, թե՞ վե րը,
Ապ շել է ին քը եր կինքն էլ կա պույտ՝
Չ գի տե՝ ին քը վա՞րն է, թե՞ վե րը…  

 Հովհ.  Շի րազ

  Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նը` ի դեմս ղե կա վա րի` պրո ֆե սոր Դ րաս տա մատ  Խու դա վերդ յա նի, 
հի շում են, գնա հա տում և շ նոր հա վո րում ա վագ գոր ծըն կե րոջ երկ նա յին ծնուն դը, 100-ամ-
յա տա րե դար ձը: 

 Լու սան կար նե րը` ըն տա նե կան ար խի վից

Բժշկի ուղին



       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում կրթութ-
յուն է ստա ցել ա վե լի քան 2000 տե ղա ցի և 
 շուրջ 300 ար տա սահ ման ցի շրջա նա վարտ:

 Ֆա կուլ տե տի հա մար հո բել յա նա կան 
տա րում շա րու նա կում ենք հա մալ սա րա նա-
կան լսա րա նին ներ կա յաց նել այն շրջա նա-
վարտ նե րին, ո րոնք դե ղա գի տութ յան ո լոր-
տում հա սել են հա ջո ղութ յուն նե րի` բարձր 
պա հե լով հա մալ սա րա նի համ բա վը:

 Վա չա գան  Ղա զար յա նը ԵՊԲՀ դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տետն ա վար տել է 1979 
թվա կա նին: «ԱՐՓԻՄԵԴ» դե ղա գոր ծա-
կան ըն կե րութ յան հիմ ա դիրն ու տնօ րե նը 
ման կուց բժշկութ յան և  դե ղա գի տութ յան 
բնա գա վառ նե րի նկատ մամբ մեծ հե-
տաքրք րութ յուն ու ներ:

«Ինձ միշտ հե տաքրք րել և  հե տաքրք րում 
է պա ցիենտ նե րին օգ տա կար լի նե լու մի-
տու մը։  Կար ծում եմ, որ  Հա յաս տա նում կա-
րե լի է դե ղա գոր ծութ յու նը և  քի միան զար-

գաց նել՝ ե թե հիմ քեր ստեղծ վեն։ Ե րա զում եմ, որ մեր երկ րում 
դե ղար տադ րութ յունն այն քան զար գա նա, որ սե փա կան պա-
հանջ նե րի 40-50 տո կոսն ար տադր վի հենց մեր հան րա պե տութ-
յու նում», - ա սում է  Վա չա գան  Ղա զար յա նը:

 Բո լոր ո լորտ նե րում, նրա խոս քով, ա ռանց քա յին է ոչ միայն 
լավ մարդ, այլև լավ մաս նա գետ լի նե լու պա հան ջը:

«Արժ ևո րում եմ, երբ մարդ սի րում է իր հայ րե նի քը և  պատ րաստ 
է ի րեն բա ժին հա սած դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րել՝ ու-
րա խա նա լով հա ջո ղութ յուն նե րով: Իմ հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը 
համ բե րութ յու նը, նպա տա կաս լա ցութ յու նը և ք րիս տո նեա կան 
սկզբունք նե րով ա ռաջ նորդ վելն է»,-ընդգ ծում է դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի շրջա նա վար տը:

Ա պա գա դե ղա գետ նե րին նրա խոր հուրդն է՝ սո վո րել, սո վո րել 
և  սո վո րել:

«Եր կի րը մեկն է, և  այն ա վե լի լա վը դարձ նե լը բո լո րիս պարտքն 
է», - շեշ տում է մաս նա գե տը, ո րը նույն պես մաս նակ ցութ յուն ու-
նե ցավ « Դե ղե րի ստեղծ ման ա ռա ջըն թա ցը՝ նա խագ ծու մից մինչև 
սպա ռում» ԵՊԲՀ-ում անց կաց ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին` 
նվիր ված ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա հո բել յա նին:  Գի տա ժո ղո վը բու-
հա կան հար կի տակ էր հա մախմ բել տար բեր տա րի նե րի շրջա-
նա վարտ նե րին, սո վո րող նե րին և  դա սա խոս նե րին:
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       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»

 Դե ղա գի տութ յունն այն մաս նա գի տութ-
յունն է, ո րը բա ցա հայ տում է «ին չու ներ»։ 
Այս կար ծի քին է փոր ձա ռու և  ճա նաչ ված 
դե ղա գետ  Գա գիկ Գ րի գոր յա նը, ո րը Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի եր րորդ սերն դի շրջա նա-
վարտ է։  Բուհն ա վար տել է 1979 թվա կա նին, 
2 տա րի դա սա վան դել է ֆար մա կոգ նո զիա-
յի ամ բիո նում։

 Գա գիկ Գ րի գոր յա նը գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տել է բժշկա կան բու հը, ա պա՝ ըն-
դուն վել աս պի րան տու րա՝ սո վո րե լով ՀՀ 
ԳԱԱ Ա․Լ․ Մն ջո յա նի ան վան նուրբ օր գա-
նա կան քի միա յի ինս տի տու տի կեն սա բա-
նա կան բաժ նում։

«1985 թվա կա նին պաշտ պա նե ցի թեկ նա-
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յունս՝ «Դե ղա բա-
նութ յուն» մաս նա գի տու թամբ։ Այ նու հետև 
աշ խա տում էի գի տա կան թե զի վրա, ո րի ան մի ջա կան ղե կա վարն ա կա-
դե մի կոս Է միլ Գաբ րիել յանն էր։ Ն րա տնօ րի նութ յամբ մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կա ան ցա  Դե ղե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րո նում՝ մինչև 2011 
թվա կա նը։ Դ րա նից հետ սկսե ցի զբաղ վել պրակ տիկ գոր ծու նեութ յամբ՝ 
ստանձ նե լով «Էս կու լապ» դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յան տնօ րե նի պաշ-
տո նը», - պատ մում է մաս նա գե տը։

Դե ղա գի տութ յու նը, նրա խոս քով, շատ կար ևոր մաս նա գի տութ յուն է։ 
« Դե ղա գե տը բժիշկ-հի վանդ հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևոր օ ղակ նե րից 
մեկն է։ Սա այն մաս նա գի տութ յունն է, որն ուղ ղա կի կապ է ա պա հո վում 
բժշկա կան ո լոր տի հետ։ Դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յունն ու սա դիր է, ո րը 
պա հան ջում է ի մա նալ դե ղե րի հետ կապ ված բո լոր չա փա նիշ նե րը, պետք 
է բարձր պա հել այդ ու սա դի րը», - ընդգ ծում է Գա գիկ Գ րի գոր յա նը։

Ա պա գա դե ղա գետ նե րին նա խոր հուրդ է տա լիս մշտա պես ձգտել ա վե-
լիին, լի նել նվիր ված, ա մեն օր կար դալ։ 

« Դե ղա գի տութ յու նը զար գա ցող ո լորտ է․ մենք մշտա պես գործ ու նենք 
նոր դե ղե րի հա մալր ման հետ։ Եվ ե թե դե ղա գե տը սի րում է իր մաս նա-
գի տութ յու նը, նա պետք է կա րո ղա նա ա մե նօր յա տե ղե կատ վութ յուն ու-
նե նալ», - հա վե լում է  Գա գիկ Գ րի գոր յա նը, ով լի նե լով դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ՝ աշ խա տում է իր և  իր ըն կե րութ յան գոր ծու-
նեութ յան մի ջո ցով բարձր պա հել հա րա զատ ֆա կուլ տե տի հե ղի նա կութ-
յու նը։

Գագիկ Գրիգորյան
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       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»
Շահե Քասիս

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի տար բեր տա րի նե րի շրջա նա-
վարտ ներն ի րենց օ րի նա կով սո վո րող նե րին ներ կա յաց նում են 
ո լոր տում հա ջո ղութ յան հաս նե լու սե փա կան բա նաձ ևը, ո րը 
պա հան ջում է աշ խա տա սի րութ յուն և ն վի րում:  Շա հե  Քա սի սը 
ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետն ա վար տել է 1992 թվա կա-
նին։ 

« Դե ղա գի տութ յան նկատ մամբ սե րը ե կել է դեռ ման կուց: 
Սկ սած 8-րդ  դա սա րա նից՝ յու րա քանչ յուր ա մառ աշ խա տել եմ 
դե ղա տա նը»,- պատ մում է  Շա հե  Քա սի սը, ո րը 2005 թվա կա-
նին հիմ ադ րել է « Մե դի կալ հո րի զոն» դե ղա գոր ծա կան ար-
տադ րութ յու նը, և  ո րի տնօ րենն է:  Յու րա քանչ յուր դե ղա գետ 
գի տի, որ դե ղե րի անվ տան գութ յու նը և  արդ յու նա վե տութ յու նը 
կար ևոր գոր ծոն են, այս մա սին թե՛ լսա րան նե րում, թե՛ դեղ ար-
տադ րող ըն կե րութ յուն նե րում պրակ տի կա յի ըն թաց քում շատ է 
խոս վում: 

Իր ղե կա վար մամբ` ըն կե րութ յու նը կի րա ռում է բո լոր անհ-
րա ժեշտ տեխ նո լո գիա ներն ու ըն թա ցա կար գե րը՝ ար տադր վող 
դե ղա մի ջոց նե րի ա ռա վել արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար: 

Ա պա գա մաս նա գետ նե րին դե ղա գե տը կար ևոր խոր հուրդ ու նի. 
« Հետ ևել ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին, նոր տեն դենց նե րին, 
չկրկնվել, չընկճ վել, չհու սա հատ վել, զին վել համ բե րութ յամբ և կր-
կին՝ չկրկնվել»: 

 Հա րա զատ ֆա կուլ տե տին էլ մաղ թում է մեծ թվով ու սա նող ներ, 
նոր սար քա վո րում ե րի և ծ րագ րե րի ձեռք բե րում, ինչ պես նաև 
կցան կա նար, որ ԵՊԲՀ-ն  ընդ լայ նի և  կա տա րե լա գոր ծի ժա մա նա-
կա կից դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը: 

Ն շենք, որ « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը» ակ նար կա շարն 
ի րա կա նաց վեց ֆա կուլ տե տի կես դար յա հո բել յա նի ա ռի թով` նպա-
տակ ու նե նա լով լսա րա նին ներ կա յաց նել ԵՊԲՀ դե ղա գի տութ յան 
ո լոր տի ան վա նի շրջա նա վարտ նե րին և ն րանց ան ցած ու ղին:
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       « Դե ղա գե տի հա ջո ղութ յան բա նաձ ևը»
 Լա մա րա Ի սա խան յան

ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին շրջա-
նա վարտ նե րից  Լա մա րա Ի սա խան յա նը, շնոր հա վո-
րանք ներ հղե լով սի րե լի ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կի առ-
թիվ, կիս վել է մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն նե րով՝ 
հա մոզ ված նշե լով՝ ե թե ա մե նօր յա կյան քում, գոր ծու-
նեութ յան մեջ չկա պայ քար հա նուն նպա տա կի՝ եր բեք 
չես կա րո ղա նա հաս նել հա ջո ղութ յան:

« Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն վել եմ 1972 
թվա կա նին:  Չեմ պատ րաստ վել ոչ բժիշկ, ոչ դե ղա-
գետ դառ նալ, դա ծնող նե րիս ցան կութ յունն էր:  Ա ռա-
ջին օ րե րին անտ րա մա դիր եմ գնա ցել դա սի, քա նի որ  
ցան կա նում էի ի րա վա բան դառ նալ, որն այդ տա րի նե-
րին ան հա սա նա լի ե րա զանք էր, և, քա նի որ սի րում էի 
« Քի միա» ա ռար կան, ո րո շել էի հա ջորդ տա րի ըն դուն-
վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քի միա կան ֆա-
կուլ տետ:  Սա կայն ա նօր գա նա կան քի միա յի ա ռա ջին 
դա սա խո սութ յան ժա մին, երբ լու սա հո գի պրո ֆե սոր 
Մ խե յա նը, ա ռա ջին ան գամ մտնե լով լսա րան, մեզ շնոր-
հա վո րե լուց հե տո ա սաց՝ « Գի տե՞ք, որ  յու րա քանչ յուրդ 
պատ մա կան անձ նա վո րութ յուն եք:  Պատ մութ յան մեջ 
մար դիկ մտնում են որ ևէ կար ևոր, գի տա կան հայտ նա-
գոր ծութ յուն ա նե լով, սա կայն դուք ձեր կամ քից ան կախ 
պատ մա կան անձ եք դար ձել՝ նո րա բաց  դե ղա գոր ծա-
կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին շրջա նա վար տը դառ նա լով: 
 Պատ կե րաց րեք՝ 50 տա րի հե տո՝ որ պես պատ մա կան 
անձ, ձեզ ինչ պես են փնտրե լու: Այ, օ րի նակ, մյուս տա-
րի պատ րաստ վում ենք նշե լու մեր ինս տի տու տի հիմ-
նադր ման 50 տա րին, ո րի կա պակ ցութ յամբ մենք այ-
սօր «ճրա գի լույ սով» ենք փնտրում մեր ինս տի տու տի 
ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին, 50 տա րի անց նմա նա-
պես  Ձեզ են փնտրե լու»: Այս խոս քերն ինձ ոգ ևո րե ցին, 
տրա մադ րութ յունս բարձ րաց րին և  վե րաց րին հա ջորդ 
տա րի հա մալ սա րա նի քի միա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն-
վե լու իմ մտադ րութ յու նը»,-պատ մում է դե ղա գե տը:

 Լա մա րա Ի սա խան յա նի խոս քով՝ ե թե ու նես կամք 
նպա տակ ներդ ի րա գոր ծե լու, ա պա այն ան պայ ման 
ի րա կա նութ յուն կդառ նա. «Ի րա վա բան դառ նա լու ե րա-
զանքս ի րա կա նաց րի 30 տա րի անց՝ 2002-ին՝ ա վար տե-
լով Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա-
կան ֆա կուլ տե տը: Ի րա վա բա նա կա նի ա վար տա կան 
դիպ լո մա յին աշ խա տան քի վրա աշ խա տե լիս ես ա մե-
նօր յա կա րիք էի զգում դե ղե րին հպվե լու, որն ինձ բերկ-
րանք էր պատ ճա ռում, լար ված ա ռօր յա յին դի մա նա լու 
ուժ տա լիս, և  այն ժամ միայն հաս կա ցա, որ սի րում եմ 
իմ մաս նա գի տութ յու նը և  չեմ հրա ժար վի դե ղա գե տի 
մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տե լուց, սա կայն իմ երկ րորդ 
մաս նա գի տութ յունն ինձ միշտ օգ նել է հաղ թող դուրս 
գալ ցան կա ցած բարդ ի րա վի ճա կից, ո րի հա մար անհ-
րա ժեշտ են ե ղել իմ ի րա վա բա նա կան գի տե լիք նե րը»:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը չի մո ռա նում ա ռա ջին դա սա-
րա նի իր ու սուց չու հու դա սե րից այն մե կը, երբ վեր ջինս՝ 
խո սե լով գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու կար ևո րութ յան մա-
սին, ա սում էր, որ գի տե լի քը «զենք» է. «Ես, ի մա նա-
լով որ գի տե լի քը մարդ սպա նե լու գոր ծիք է, մի քա նի 

ան գամ հարց րի և  ու սուց չու հուցս միև նույն պա տաս-
խա նը լսե լով այն հա մա ռո րեն չէի ըն դու նում: Ու սուց-
չու հիս հաս կա ցավ, որ գի տե լի քի զենք լի նե լը ես ըն կա-
լում եմ միայն ու ղիղ ի մաս տով, շա րու նա կեց և  ա սաց. 
« Քո գոր ծը հի մա սո վո րելն է, դու քո գոր ծը լավ ա րա 
և  երբ մե ծա նաս, կհաս կա նաս, թե ինչ պես է գի տե լի քը 
մարդ «սպա նում»: Ամ բողջ կյան քում միշտ սո վո րել եմ 
և  ինչ քան սո վո րել եմ, այն քան հաս կա ցել եմ, թե ինչ-
քան շատ բան ու նեմ սո վո րե լու և  ա մեն ան գամ, երբ իմ 
գի տե լիք նե րի շնոր հիվ հաղ թա նակ եմ տա րել, ա կա մա 
հի շել եմ իմ ա ռա ջին ու սուց չու հուն և  գի տե լի քով «մարդ 
սպա նե լու» նրա դա սը, որն ամ բողջ կյան քում իմ ու ղե-
նիշն է ե ղել»:

 Խո սե լով աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան մա սին՝ 
նշում է, որ մո տա վո րա պես 20 տա րի աշ խա տել է Եր-
ևա նի թիվ 1 դե ղա տա նը, ա պա ա մուս նու հետ հիմ ել 
իր սե փա կան բիզ նե սը՝ «Լ ևոն և  Լա մա րա դե ղա տուն» 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե րութ-
յու նը:

«1997 թվա կա նից սկսած առ այ սօր աշ խա տում եմ 
իմ սե փա կան բիզ նե սում՝ «Լ ևոն և  Լա մա րա դե ղա-
տուն» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն-
կե րութ յու նում, որ պես գոր ծող ութ դե ղա տան տնօ րեն, 
ըն կե րութ յան ի րա վա խորհր դա տու և  ո րա կա վոր ված 
գլխա վոր հաշ վա պահ: Ի դեպ՝ հաշ վա պա հի իմ մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք նե րը ձեռք եմ բե րել ինք նուս, իսկ 
ո րա կա վոր ված հաշ վա պա հի վկա յա կա նը ստա ցել եմ 
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նում հա մա պա տաս-
խան քննութ յուն ներ հանձ նե լուց հե տո:

 Մեր ֆա կուլ տե տին ցան կա նում եմ բար գա վա ճում, 
շատ խե լա ցի ու բա նի մաց և  ի րենց գոր ծը սի րող շրջա-
նա վարտ ներ, ո րոնք կզար գաց նեն մեր ո լոր տը:  Թող 
հա րատ ևի մեր ֆա կուլ տե տը և  կա րո ղա նա նշել իր 
հար յու րա վոր ամ յակ նե րը»,-շնոր հա վո րե լով դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կը և  ամ փո փե լով իր 
խոս քը՝ նշեց  Լա մա րա Ի սա խան յա նը:

Դեղագիտական ֆակուլտետ



ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի 
նա խա րա րութ յու նում ամ փոփ վե ցին 2022 թվա կա նի 
« Լա վա գույն ու սա նող» մրցույ թի արդ յունք նե րը, ո րոնց 
հա մա ձայն՝ բժշկա գի տութ յան ո լոր տում լա վա գույն ու-
սա նող է ճա նաչ վել ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող Էլ լա  Բաղ դա սար յա նը, 
ով մեզ հետ կիս վել է ա ռա ջա դի մութ յան, գի տա կան, հա-
սա րա կա կան ակ տի վութ յան, ինչ պես նաև լա վա գույն 
ու սա նող ճա նաչ վե լու սպա սե լիք նե րի և զ գա ցո ղութ յուն-
նե րի մա սին։

« Այս մրցույ թում հաղ թե լը ե ղել է իմ ե րա զան քը՝ սկսած 
ա ռա ջին կուր սից, երբ հաղ թող նե րի շար քում էին իմ 
ա վագ ըն կեր նե րը։ Ն րան ցից եմ ա ռա ջին ան գամ տե-
ղե կա ցել մրցույ թի հիմ ա կան պա հանջ նե րին՝ բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն, հա սա րա կա կան և  գի տա կան ակ-
տի վութ յուն։  Վեր ջին եր կու պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 

և, առ հա սա րակ, հա մալ սա րա նում գի տութ յա նը մոտ լի նե լու ձգտմամբ՝ իմ 
քայ լե րը ինձ տա րան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան գի տա կան 
ըն կե րութ յուն, որ տեղ այժմ մեծ հպար տութ յամբ զբա ղեց նում եմ փոխ նա-

խա գա հի պաշ տո նը»,-նշում է Էլ լան՝ հա վե լե լով, որ մրցույ թում 
հաղ թե լու հա մար նրան շատ է օգ նել հա րա զատ մարդ կանց՝ 
հատ կա պես խմբե ցի նե րի և ՈւԳԸ թի մի քա ջա լե րան քը մրցույ-
թին մաս նակ ցութ յան ա ռա ջին իսկ օր վա նից, ինչ պես նաև օ տար 
լեզ վի ի մա ցութ յու նը՝ մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովն ե րին մաս նակ-
ցե լու ու ե լույթ ու նե նա լու, փո փո խութ յուն նե րին ըն դա ռաջ գնա լու 
ու ա րագ ա դապ տաց վե լու հա մար:

Էլ լա  Բաղ դա սար յանն ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում իր լա վա-
գույն ձեռք բե րում ե րից է հա մա րում ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի 
հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վե լը, ո լոր տում լա վա գույն մաս նա-
գետ նե րի հետ աշ խա տե լը և ն րան ցից սո վո րե լը. « Կար ծում եմ՝ 
շատ այլ երկր նե րում գի տութ յամբ հե տաքրքր ված ու սա նող նե րի 
հա մար ե րա զանք է այս պի սի կենտ րոն ու նե նա լը, իսկ մեր հա-
մալ սա րա նում մենք ու նենք այդ հնա րա վո րութ յու նը՝ աշ խա տե լու 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով և  գի տութ յան մա սին ա վե-
լի հստակ պատ կե րա ցում եր ու նե նա լու»։

Ա պա գա բժիշ կը նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում 
դեռևս տա տան վում է կլի նի կա յի և  գի տութ յան միջև, բայց կար-
ծում է, որ ի վեր ջո նա խա պատ վութ յու նը տա լու է գի տութ յա նը, 
մաս նա վո րա պես՝ նեյ րո գի տութ յա նը։

Ն շենք, որ մրցույ թի նպա տակն է բա ցա հայ տել ու խրա խու սել 
բու հե րի այն ու սա նող նե րին, ո րոնք ցու ցա բե րել են բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յուն և դրս ևո րել ա ռա վել ակ տի վութ յուն հա մա պա-

տաս խան մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում:

« ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ» ՆՊԱ ՏԱ ԿԱԴ ՐՈՒ ՄԸ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ Պ րա չի Ա գար վա լը պա տա հա-
կա նո րեն դար ձավ բու հա կան մեծ ըն տա նի քի մաս նի կը, սա-
կայն դրա շնոր հիվ նա ի րա գոր ծեց կյան քի ե րա զան քը՝ դառ նալ 
բժիշկ: 

Ն րա խոս քով՝ 6-ամ յա ճա նա պար հոր դութ յու նը բժշկա գի-
տութ յան աշ խար հում հեշտ չէր: «Այն լի էր գի շե րա յին քրտնա-
ջան աշ խա տան քով, ան հանգս տութ յամբ, սթրե սով և, ա յո, նաև 
ար ցունք նե րով: Այդ ա մե նի մի ջով անց նել և  բո լոր փոր ձութ յուն-
նե րը հաղ թա հա րել ինձ մշտա պես օգ նում էին սի րե լի ծնող ներս 
ու ըն կեր ներս. նրանք եր բեք թույլ չտվե ցին ինձ հանձն վել, որ-
քան էլ դժվար լի ներ: Վս տա հեց նում եմ՝ այն պա հին, երբ ար-
դեն կրում ես բժշկի բարձր կո չու մը, և  ինչ-որ մե կը քեզ դի մում է 
այդ պես, դու հաս կա նում ես, որ բո լոր ջան քերդ, ի վեր ջո, արժ-
ևոր ված են», - ընդգ ծում է Պ րա չի Ա գար վա լը։ 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում «ճա նա պար հոր դութ յու նը» 
նրան պարգ ևել է հա րուստ փոր ձա ռութ յուն և  հի շո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք հնդիկ շրջա նա վար տը կփայ փա յի ողջ կյան քում: 

 Չիտ րա լա  Նի տի շը ևս ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է։ 
«Տ վեք ձեր ձեռ քե րը՝ ծա ռա յե լու և  ձեր սրտե րը՝ սի րե լու հա-

մար»․  Մայր  Թե րե զա յի այս խոս քե րը միշտ ո գեշն չել են նրան: 
« Հա վա տում եմ, որ մարդ կանց ծա ռա յելն ու նրանց օգ տա կար 
լի նե լը բժիշկ դառ նա լուս դրդա պատ ճառն էր։  Դա նաև հայ րի-
կիս ե րա զանքն էր:  Հա մալ սա րան ներ փնտրե լիս ծա նո թա ցա 
բժշկա կան հա մալ սա րա նին (այն աշ խար հի հնա գույն հա մալ-
սա րան նե րից է) և  ո րո շե ցի միա նալ: Բժշ կա կան հա մալ սա րա-
նում իմ փոր ձա ռութ յու նը գե ղե ցիկ «երթ ևե կութ յուն» էր՝ լի անձ-
նա կան և  մաս նա գի տա կան ա ճով», - պատ մում է  Չիտ րա լա 
 Նի տի շը:

ԵՊԲՀ-ն, հնդիկ շրջա նա վար տի հա մոզ մամբ, միշտ կլի նի քա-
ղա քակր թութ յան և  ըն կե րա սի րութ յան օր րան:

Կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րին նա խոր հուրդ է տա լիս․ 
« Գի տե լիք ներն են կար ևոր, ոչ թե գնա հա տա կան նե րը, մի՛ վա-
զեք գնա հա տա կան նե րի հետ ևից և  մի՛ հու սա հատ վեք, ե թե քիչ 
եք վաս տա կում կամ չեք կա րո ղա ցել հաղ թա հա րել քննութ յուն-
նե րից որ ևէ մե կը»:

Ն շենք, որ բժշկա կան բու հում այ սօր կրթութ յուն է ստա նում 
5481 ու սա նող, ո րից 1581-ն  օ տա րերկ րա ցի ներ են։

ՕՐ ՐԱՆ՝ ՀՆԴԻԿ ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐՏ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ
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Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու
րա յի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող Ե լե նա  Մարդ յա նը 
բժշկա գի տութ յան ո լորտն ընտ րե լու հար ցում այ
լընտ րանք չէր տես նում, քա նի որ ծնվել ե  մե ծա ցել 
է բժշկութ յա նը նվիր ված ե  գի տութ յամբ ո գեշնչ ված 
մի ջա վայ րում։ Այդ թվում՝ դե ղա գի տութ յան ո լոր տի 
ընտ րութ յու նը նրա հա մար անս պա սե լի չէր։

« Լի նե լով շատ հե տաքրքր ված բնա գի տա կան և բժշ կա կան գի-
տութ յուն նե րի ո լոր տով՝ ինձ մում էր հա մա տե ղել գի տութ յունն 
ու բժշկութ յու նը: Ան կեղծ լի նեմ՝ ո լոր տին հասց րել եմ ծա նո թա-
նալ ար դեն պա տա նի տա րի քից, և  հա մալ սա րանն էլ տվեց ինձ 
այդ ո լոր տում լիար ժեք տես նե լու և  ի րա պես ներգ րավ վե լու մեծ 
հնա րա վո րութ յու նը»,-նշում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու-
սա նո ղը` հա վե լե լով, որ  ա մեն քայլ ա ռաջ գնա լուց հան դի պում է 
ա վե լի  նուրբ  և  նոր «ման րուք նե րի», ո րոնց մեջ  ինչ-որ նոր բան 
է փոր ձում ներդ նել:

Արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, գաղտ նիք չէ, որ պետք է և  ար ժե 
տրա մադ րել թե՛ ժա մա նակ, թե՛ նվիր վա ծութ յուն։ 

Ա ռա ջի կա յում Ե լե նա յի հիմ ա կան նպա տա կը դե ղա գի տութ յան 
գի տա կան և կր թա կան ուղ ղութ յուն նե րով ա ռաջ շարժ վելն է.

« Շատ հե տաքրքր ված եմ դե ղե րի տեխ նո լո գիա յով և 
 դե ղա գի տա կան բիո տեխ նո լո գիա յով»,-նկա տում է ա պա գա մաս-
նա գե տը` հաս տա տե լով այն միտ քը, որ դե ղա գի տութ յան պա-
հան ջար կը որ պես մաս նա գի տութ յուն ա վե լա նում է։

 Նա հույս ու նի, որ ան պայ ման այդ բնա գա վա ռում ե թե ոչ անկ յու նա-
քար, ա պա գո նե ար դեն առ կա անկ յու նա քա րի վրա հա վե լում եր կա նի:

 Դե ղա գի տութ յան մեջ, ինչ պես և բժշ կա գի տութ յան այլ ճյու ղե րում հա-
ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար կար ևոր է թի մա յին աշ խա տան քը, թի մում 
միմ յանց լրաց նե լու ու նա կութ յու նը, քա նի որ վերջ նա կան նպա տա կը 
բո լոր դեպ քե րում մար դու ա ռող ջութ յունն է ու մարդ կա յին կյան քե րի 
փրկութ յու նը։

 Խո սե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նում ու սում ա ռութ յան մա սին՝ նշում 
է, որ բու հում անց կաց րած օ րե րը տպա վո րիչ և  հա ճե լի են իր հա մար.

«Եր բեք չեմ դժվա րա ցել կամ երկմ տել, քա նի որ պա տիվ եմ ու նե ցել 
շրջա պատ ված լի նել հո գա տար դա սա խո սա կան կազ մով, դա սըն կեր-
նե րով»:

Ն շենք, որ Ե լե նան բազ մա զա վակ՝ 12 ե րե խա ու նե ցող ըն տա նի քի 
ա վագ դուստր է, սո վո րում է գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ` ձգտե լով 
լի նել պի տա նի մարդ՝ իր մեծ ըն տա նի քի, հա սա րա կութ յան և  երկ րի 
հա մար:

 ԹԵ՛ ԴԵ ՂԱ ԳԵ ՏԻ, ԹԵ՛ ԲԺՇԿԻ 

ՎԵՐՋ ՆԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ ՄԱՐ ԴՈւ 

Ա ՌՈՂ ՋՈւԹ ՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈւՄՆ Է
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Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սի ու
սա նող, 202223 ուս տա րում « Կառ լեն Ե սա յա նի ան
վան» կրթա թո շա կա ռու Ան նա Ս տե փան յա նի հա մար 
ԵՊԲՀում սո վո րե լը մեծ հպար տութ յուն է, իսկ բժշկի 
մաս նա գի տութ յու նը ան չափ հե տաքր քիր ե, միե նույն 
ժա մա նակ, մար դա սի րա կան ու կար եոր:

«Ու սում ա ռութ յան տա րի նե րը շատ հե տաքր քիր ու հա գե ցած 
են: Կ լի նի կա կան ա ռար կա նե րի ու սում ա սի րութ յու նը և բժշ կութ-
յան տար բեր ճյու ղե րի հետ առն չութ յու նը սո վո րե լը դարձ նում 
են բա ցա հայ տում ե րի ու նո րա նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
շրջա փուլ: Ս տո մա տո լո գիան յու րա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում 
ինձ հա մար, մար դու ա ռող ջութ յու նը սկսվում է բե րա նի խո ռո չից, 
և  շատ կար ևոր է հոգ տա նել դրա մա սին»,-նշում է հե րա ցիա կա-
նը:

Ա պա գա ստո մա տո լո գի հա մար բազ մա թիվ հե տաքր քիր ու 
ար դիա կան ո լորտ ներ կան այժմ յան ստո մա տո լո գիա յում, բայց 
թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիան, ինչ պես նաև օր թո դոն տիան և 
գ նա թո լո գիան՝ նե րառ յալ քունքս տործ նո տա յին հո դի դիս ֆունկ-
ցիա նե րի բու ժու մը, ա ռա վել հե տաքր քիր է:

« Ցան կա նում եմ մարդ կանց ան կաշ կանդ ժպիտ և  իր ֆունկ ցիա նե րը լիար ժեք 
կա տա րող ա տամ ած նո տա յին հա մա կարգ պարգ ևել։ Այժմ, ցա վոք, շա տա ցել 
են կծված քի և  ա տամ ա շա րի ան կա նո նութ յուն նե րը, ա հա ին չու շատ կար ևո-
րում եմ դրանց կան խար գել ման աշ խա տան քը և  դեռ փոքր տա րի քից մարդ-
կանց սո վո րեց նե լը՝ թե ինչ քան կար ևոր դեր են կա տա րում ա տամ ած նո տա յին 
հա մա կար գը և  բե րա նի խո ռո չը, ու ինչ պետք է ա նել հի վան դութ յուն նե րի կան-
խար գել ման հա մար՝ սկսած բե րա նի խո ռո չի հի գիե նա յից մինչև ժա մա նա կին 
ստո մա տո լո գին դի մե լը»,-ընդգ ծում է ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

Ան նա Ս տե փան յա նի կար ծի քով բժշկի կար ևո րա գույն հատ կա նի շը պետք է 
լի նի պա տաս խա նատ վութ յու նը և սր տա ցա վութ յու նը յու րա քանչ յուր պա ցիեն-
տի նկատ մամբ. « Շատ կար ևոր է մարդ կանց վստա հութ յու նը ձեռք բե րե լը և, 
ի հար կե, պատ շաճ օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լը։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում սո վո րե լը՝ ա ռա վել ևս՝ բարձր ա ռա ջա դի մութ-
յամբ, միան շա նակ հեշտ չէ:  Բայց երբ ու նես նպա տակ ներ և  հա րա զատ մարդ-
կանց լիար ժեք ա ջակ ցութ յու նը, մո տի վա ցիան մղում է ա ռաջ գնալ: Ըն դու նե-
լութ յան քննութ յուն նե րից մինչև այ սօր վա ցիկ լա յին քննութ յուն ներ, ես ու նեմ 
ըն տա նի քիս ու սի րե լի նե րիս ա ջակ ցութ յու նը, ոգ ևո րութ յու նը, որն էլ, կար ծում 
եմ, ա մե նա կար ևոր մղիչ ուժն է ինձ հա մար»:

Ան նան բժշկութ յու նից բա ցի, այլ մաս նա գի տութ յան մեջ ի րեն չի պատ կե րաց-
նում:

« Գու ցե ընտ րեի բժշկութ յան մեկ այլ ճյուղ, բայց, միան շա նակ, այս ո լորտն է 
ի մը, և  ես ինձ հենց այս տեղ եմ տես նում, իսկ ստո մա տո լո գիան՝ բո լո րից հե-
տաքր քիրն ու հե ռան կա րա յինն է ինձ հա մար»,-խոսքն ամ փո փում է ան վա նա-
կան կրթա թո շա կա ռուն:

ՄԱՐ ԴՈւ Ա ՌՈՂ ՋՈւԹ ՅՈւ ՆԸ ՍԿՍՎՈւՄ Է 

ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉԻՑ

Ուսանողի անկյուն



ԵՊԲՀ Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի « Դի մակ ներ» թա տե րա կան 
ա կում բը շա րու նա կում է ոչ միայն ա պա գա բժիշկ նե րի, պրո ֆե սո րա-
դա սա խո սա կան կազ մի, բժշկա կան բու հի աշ խա տա կից նե րի հա մար 
նոր պիես ներ բե մադ րել, այլև մաս նակ ցել մի ջազ գա յին փա ռա տո նի:

 Թա տե րա կան ա կում բը սկզբում մաս նակ ցեց Թ բի լի սիի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ ված « Դի մակ 2022» 
մի ջազ գա յին թա տե րա կան փա ռա տո նին, այ նու հետև նույն պիե սով՝ 
Եր ևա նում ՝ բժշկա կան մայր բու հում:  Հայ ու սա նող ներն ու կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րը դեկ տեմ բե րի 9-ին ԹՊԲՀ թա տե րա կան դահ-
լի ճում ի րենց ե լույ թով եզ րա փա կե ցին փա ռա տո նը` ներ կա յաց նե լով 
ֆրան սիա ցի նշա նա վոր փի լի սո փա  Ժան- Պոլ  Սարտ րի «Ելք չկա» 
պիե սը։ Ներ կա յաց մա նը ներ կա էին փա ռա տո նի ժյու րին, ԹՊԲՀ 
ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Զու րաբ Վա դաչ կո րիան, մյուս թա տե րախմ բե-
րի մաս նա կից նե րը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը և ԹՊԲՀ 

հայ ու սա նող նե րը։ Ե լույ թից ա ռաջ ա կում բի ան դամ ե րը զրույց 
ու նե ցան Վ րաս տա նում ՀՀ ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան Ա շոտ 
Սմ բատ յա նի հետ, ով հա ջո ղութ յուն մաղ թեց հայ ու սա նող նե-
րին և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին։ ԹՊԲՀ ռեկ տոր  Զու րաբ 
Վա դաչ կո րիան ջերմ ող ջու նեց ա կում բի ան դամ ե րին և հանձ-
նեց հու շան վեր ներ ի րենց հա մալ սա րա նի խորհր դան շան նե րով: 
 
ԵՊԲՀ նյար դա վի րա բու ժութ յան կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր, պիե սի ռե ժի սոր և գլ խա վոր դե րա կա տար Էռ նեստ 
 Հով հան նիս յա նը փա ռա տո նի ա վար տին ար ժա նա ցավ «Թ բի-
լի սիի քա ղա քա պե տա րա նի հա վա նութ յան» իսկ « Դի մակ ներ» 
թա տե րա կան ա կում բը ժյու րիի հա տուկ մրցա նա կի: ։ 
 

 Դեկ տեմ ե րի 21-ին թա տե րա կան ա կում բը ԵՊԲՀ-ում ներ-
կա յա ցավ նույն պիե սով՝ « Դա հի ճը ես չեմ» վեր նագ րով: 
Ինչ պես Թ բի լի սիիում, այն պես էլ բժշկա կան մայր բու-
հում ա կումբն ար ժա նի գնա հա տա կան ստա ցավ, ե լույթ-
ներն ան ցան մեծ ցնծութ յամբ, ին չի մա սին էին վկա յում լե-
ցուն դահ լիճ ներն ու հոտն կայս ծա փե րը, բո լո րի հիա ցած 
ար ձա գանք ներն ու ա կում բի վաս տա կած մրցա նակ նե րը։ 
ԵՊԲՀ Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի « Դի մակ ներ» թա տե-
րա կան ա կում բը հիմ ադր վել է 2018 թվա կա նի փետր վա-
րին:  Մինչ այժմ ա կում բը ներ կա յա ցել է «Ան դեմ դա տա րան», 
« Մար դաս պա՞ն եմ», « Թե րութ յուն ներ», «Ս պան դի աստ վա ծը» 
ներ կա յա ցում ե րով:

« ԴԻ ՄԱԿ ՆԵՐ» ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԿԱՆ Ա ԿՈւՄ ԲԻ ՆՈՐ

 ՊԻԵ ՍԸ Թ ԲԻ ԼԻ ՍԻՈւՄ ԵՎ ԵՊԲՀ-ՈւՄ 
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 Յու րա քանչ յուր տա րի Ա մա նո րի նա խա շե մին ԵՊԲՀ 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը կազ մա կեր պում է բա րե գոր ծա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի շարք, որն իր մեջ նե րա ռում է բա րե գոր ծա կան 
հա մերգ և  ա շա կերտ նե րի ձեռ քի աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան-
դես-վա ճառք` հա սույ թը փո խան ցե լով ինչ պես սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րի բնա կիչ նե րին, այն պես էլ զին ծա ռա յող նե րին կամ վի-
րա վո րում ստա ցած զին վոր նե րին: « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
տնօ րեն  Նա րի նե  Սարգս յա նը ման րա մաս նեց բա րե գոր ծա կան 
ծրագ րի ա նե լիք նե րը:

«Ա մեն տա րի այս օ րը, այս դահ լի ճում հա վաք վում ենք մենք 
բո լորս՝ հե րա ցիա կան ներս: Հե րա ցիա կան ներն ի րենց բա րի 
կամ քի դրսևոր մամբ միշտ աչ քի են ըն կել, այս տա րի նույն պես 
դեկ տեմ բե րի 1-ից սկսե ցին բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ նե-
րով, ի րենց ձեռ քի աշ խա տանք նե րով, պատ րաստ ված քաղց-
րա վե նիք նե րով, և ի վեր ջո, բա րե գոր ծա կան հա մեր գով»,-նշեց 
նա:

Նա րի նե  Սարգս յանն ընդգ ծեց, որ հուն վա րի 13-ից մինչև 
հուն վա րի 28-ը բա րե գոր ծա կան ծրագ րե րով ի րենք նաև զին-
վոր նե րի կող քին են՝ զո րա մա սեր այ ցե լութ յուն նե րով. 

 « Սա է մեր հա ջոր դիվ գոր ծու նեութ յու նը՝ լի նել սա տար մեր 
հայ րե նի քին և  հայ զին վո րին»: 

Այ նու հետև « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի տնօ րե նը շնոր հա վո-
րա կան և  ոգ ևո րիչ խոս քեր հղեց ներ կա նե րին և դպ-
րո ցի ա շա կերտ նե րին:

 « Դուք եք մեր ա պա գան, որ պես զի մեր ա պա գան 
լավ լի նի, պետք է լի նեք կրթված: Ես վստահ եմ՝ դուք 
այն կո րիզն եք, որ կստեղ ծեք, կկա ռու ցեք, կա րա րեք 
և  ձեր բա րի գոր ծե րով միշտ կճա նաչ վեք ա մե նուր և  
օ րի նակ կլի նեք բո լո րի հա մար»,-հա վե լեց տնօ րե նը: 
 Նա րի նե  Սարգս յա նի ե լույ թից հե տո « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցի շնոր հա լի ա շա կերտ նե րը հան դես 
ե կան ի րենց ինք նա տիպ ու գե ղե ցիկ կա տա րում ե-
րով՝ հան դի սա տե սին պարգ ևե լով բարձր տրա մադ-
րութ յուն։

« ՀԵ ՐԱ ՑԻ» Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ ՑԻ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ

 ԲԱ ՐԵ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԵՐ ԳԸ

Մշակույթ



ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շեն քի ա ռա ջին հար կում ար վես-
տի շնչով ո ղող ված մթնո լոր տը փո խանց վեց յու րա քանչ յուր 
այ ցե լո ւի: 

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ Ա մա նո րին ըն դա ռաջ 
նա խա ձեռ նել էր ու սա նող նե րի աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան-
դես-մրցույթ:

  Նա խաս րա հում ներ կա յաց ված շուրջ 20 հե ղի նա կի 
50-ից ա վե լի աշ խա տանք նե րի մեծ մա սը նկար ներ էին, 
ինչ պես նաև խե ցե գոր ծութ յան, ա սեղ նա գոր ծութ յան և 
 հար թա քան դակ նե րի նմուշ ներ: 

«Ա ռա ջին ան գամ է ֆա կուլ տե տը նման ցու ցա հան դե-
սով ներ կա յա նում հա մալ սա րա նա կան նե րին: 
 Մի ջո ցա ռու մը վա ղուց էինք ծրագ րում և  այն նվիր-
ված է բժշկա կան հա մալ սա րա նի 100-ամ յա հո բել-
յա նին»,- նշում է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, պրո ֆե սոր  Լա զար Ե սա յա նը, ո րը ևս  հե ռու 
չէ ստեղ ծա գոր ծե լուց:

 Նա պատ մեց, որ մինչև հա մալ սա րան ըն դուն վե լը 
նկա րել է, զբաղ վել փո րագ րութ յամբ, ան գամ մաս-
նակ ցել հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի: Ու սա նո ղա-
կան տա րի նե րից հե տո սի րած նա խա սի րութ յամբ չի 
զբաղ վել, բայց խոս տո վա նում է, որ այդ հմտութ յուն-

Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈւՄ ԵՆ Ա ՊԱ ԳԱ 

ՍՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈԳ ՆԵ ՐԸ

42



ներն ի րեն օգ նում են նաև որ պես ստո մա տո լոգ պրակ տիկ 
գոր ծու նեութ յան մեջ: 

Այս գա ղա փա րի հետ հա մա կար ծիք է նաև  ստո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող Ա նուշ 
 Հա րութ յուն յա նը, որն այ ցե լու նե րի դա տին այս ցու ցա հան-
դե սում 8 նկար է ներ կա յաց րել` հիմ ա կա նում դի ման կար-
ներ և բ նան կար ներ: 

«Ն կար չութ յամբ զբաղ վել եմ սի րով և վս տահ եմ, որ  
նկար չութ յան մեջ կի րառ վող մանր դե տալ նե րը  ստո մա տո-
լո գիա յի մանր դե տալ նե րին շատ նման են»,- ա սում է Ա նու-
շը:

Այ ցե լու նե րի թվում էին աշ խա տա կազ մի, պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք կիս վում 
էին տպա վո րութ յուն նե րով: 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ևս  ող ջու նեց նա-
խա ձեռ նութ յու նը` մաս նա կից նե րին մաղ թե լով ստեղ-
ծա գոր ծա կան հա ջո ղութ յուն ներ: 

 Նա խա ձեռ նութ յու նը նպա տակ ու ներ բա ցա հայ տել 
և խ րա խու սել շնոր հա լի սո վո րող նե րին, ինչն էլ ոգ ևո-
րութ յուն է ա ռա ջաց րել ֆա կուլ տե տում:

 Ներ կա յաց ված աշ խա տանք նե րից մրցույ թա յին 
կար գով ա ռա ջին ե րեք տե ղը գրա ված ու սա նող նե րը 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նա տի կող-
մից ար ժա նա ցան նվեր նե րի: 

Վրաստանից ժամանած 
պատվիրակության 

անդամերին ԵՊԲՀ այցի 
ավարտին հաճելի անակնկալ

 էր սպասում:  Ապագա 
ստոմատոլոգներն 

իրենց աշխատանքներից 
նվիրեցին պատվիրակներին` 
Հայաստանից ե բժշկական 

մեկդարյա բուհից ջերմ 
տպավորություններ փոխանցելով:

Մշակույթ



10 ԿՏԱՎ, Ո ՐՈՆՑ ՀԵ ՐՈՍ ՆԵ ՐԸ ԲԺԻՇԿ ՆԵՐ ԵՆ

 Սի րե լի՛ ա պա գա բժիշկ ներ, սո վո րող ներ, այս ան գամ ձեզ հա մար ա ռանձ նաց րել ենք 10 կտավ, 
որ տեղ ար տա հայտ վել է բժշկի կեր պա րը, մաս նա գի տութ յան

 դժվա րութ յուն ներն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը:
Բժշ կի աշ խա տան քը չա փա զանց կար եոր է ե  պա տաս խա նա տու:  

Բազ մա թիվ դժվա րութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով՝ մար դա սի րա կան այս մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րած մար դը պատ վով ե  պա տաս խա նատ վութ յան բարձր զգա ցո ղութ յամբ է 

կա տա րում իր ա ռա քե լութ յու նը: Ուս տի հայտ նի նկա րիչ նե րի գոր ծե րում 
բժշկի կեր պա րը յու րօ րի նակ ներ կապ նա կով է ընդգծ վում:

Արփինե Թովմասյան

«Բ ժիշկ  Տուլ պի ա նա տո միա յի դա սը»

17-րդ  դա րի հո լան դա ցի հան ճա րեղ նկա րիչ  Ռեմբ րանտ վան  Ռեյ նի 1632 թվա կա-
նին ստեղծ ված գե ղան կար նե րից է, ո րի կենտ րո նում պատ կեր ված է բժիշկ  Նի կո լաս 
 Տուլ պը, ո րը հա վաք ված նե րին ցույց է տա լիս մար դու ձեռ քի կա ռուց ված քը:  Դիա կը` 
Ադ րիաան Ադ րիաանսն է, ում մա կա նու նը Ա րիս  Կինդ է:  Կեն դա նութ յան օ րոք նա ծանր 
վնաս վածք է հասց րել Ուտ րեխ տի բան տի պա հա կին և Ամս տեր դա մում ծե ծել ու թա լա-
նել է մի մար դու: 1632 թվա կա նի հուն վա րի 31-ին, այն տեղ նրան կա խա ղան էին հա նել 
և  հանձ նել ամս տեր դամ յան վի րա բույժ նե րին՝ հան րա յին դիա հերձ ման:

Ն մա նա տիպ ա նա տո միա յի դա սե րը սո վո րա կան էին ոչ միայն  Նի դեր լանդ նե րում, 
այլև ամ բողջ Եվ րո պա յում: Դ րանք անց կաց վում էին տա րին մեկ ան գամ, սո վո րա բար 
ձմե ռա յին ա միս նե րին, որ պես զի դիա կը լավ պահ պան վի:

 «Բ ժիշ կ ը»

1891թ. նկա րել է անգ լիա ցի նկա րիչ Լ յուկ  Ֆիլդ սը: Այն պատ կե րում է վիկ-
տո րիա նա կան բժիշ կի, ո րը վե րահս կում է ծանր վի ճա կում պառ կած հի վանդ 
ե րե խա յին, մինչ դեռ ծնող նե րը ա նօգ նա կան կանգ նած են ե րե խա յի մահ ճա-
կա լի կող քին։ Այս կեր պա րը հա ճախ օգ տա գործ վում է լավ բժշկի հատ կութ-
յուն նե րը և  այս մաս նա գի տութ յան դժվա րութ յուն նե րը նկա րագ րե լու հա մար։ 
 Ջա նա լով կենտ րո նաց նել դի տոր դի ու շադ րութ յու նը բժշկի և  հի վան դի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի վրա,  Ֆիլդ սը չի պատ կե րել այդ ժա մա նա կաշր ջա նին 
բնո րոշ բժշկա կան գոր ծիք նե րը։

«Բ ժիշկ  Գա շեի դի ման կա րը»

 Նի դեր լան դա ցի գե ղան կա րիչ  Վին սենթ վան  Գո գի կտավն է, ո րը նա նկա րել է 1890 թվա կա-
նին, մահ վա նից կարճ ժա մա նակ ա ռաջ։  Վին սենթ վան  Գո գը կտավն այս պես է մեկ նա բա նում. 
« Պա րոն  Գա շեն, իմ կար ծի քով, նույն պես հի վանդ և ն յար դա յին է, ինչ պես ես կամ դու, ընդ ո րում, 
նա ա վե լի մեծ է մեզ նից և  մի քա նի տա րի ա ռաջ կորց րել է կնո ջը․ բայց նա մինչև ու ղե ղի ոս կոր-
նե րը բժիշկ է, այդ իսկ պատ ճա ռով նրա մաս նա գի տութ յու նը և դ րա նկատ մամբ հա վա տը օգ նում 
են հա վա սա րակշ ռութ յուն պահ պա նել։  Մենք ար դեն ըն կե րա ցել ենք։ Ար դեն նրա դի ման կարն եմ 
կեր տում․ սպի տակ գլխար կով գլու խը, շատ պայ ծառ և  վառ մա զե րը․ ձեռ քե րի մատ նե րը նույն պես 
պայ ծառ են, կա պույտ բաճ կոն և  կո բալ տե ֆոն։  Նա նստած է, կռթնե լով կար միր սե ղա նին, որ-
տեղ դրված է դե ղին գիրք և  մա նու շա կա գույն ծա ղիկ նե րով մատ նե ծաղ կի ճյու ղեր»։ 

«Դժ բախտ պա տա հա րը»
Ֆ րան սիա ցի նկա րիչ  Պաս կալ  Դան յան- Բուվ րենի «Դժ բախտ պա տա հա րը» 

ֆրան սիա կան խուլ գա վա ռա կան կյան քի վառ պատ կե րում է, մարդ կանց վե րա-
բեր մուն քը բժշկութ յան ու բժիշկ նե րի, հի վան դութ յան ու ա ռող ջութ յան նկատ մամբ: 
Ն կա րում պատ կեր ված են ըն տա նի քի ան դամ եր կամ ինչ-որ հաս տա տութ յան 
աշ խա տող ներ, ո րոնք շրջա պա տել են գու նատ տղա յին. նրա հետ դժբախտ պա-
տա հար է տե ղի ու նե ցել: Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րող բժիշ կը հու սա լիութ-
յան, պրո ֆե սիո նա լիզ մի և  հանգս տութ յան մարմ ա ցում է:  Դա զգաց վում է նույ-
նիսկ այն պա րա գա յում, երբ նա պատ կեր ված է մեջ քով:
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«Բ ժիշկ Ա րիե տան բու ժում է  Գո յա յին»
1819թ. վեր ջին իս պա նա ցի գե ղան կա րիչ, դի ման կա րիչ, Իս պա նիա յի պա լա տա կան գե ղան կա րիչ Ֆ րան-

ցիս կո  Գո յան ծանր հի վան դա նում է։ Ա պա քին վե լուց հե տո  Գո յան ստեղ ծում է ինք նան կա րը Էու ժե նիո 
Ա րիե տա յի հետ։ Ն կա րի ստո րին հատ վա ծում հե ղի նա կը ըն կե րոջն ու ղերձ է հղել. « Գո յան շնոր հա կալ է 
իր ըն կեր Ա րիե տա յին բա րե հա ջող բուժ ման և  հո գա տա րութ յան հա մար դա ժան և վ տան գա վոր հի վան-
դութ յան ըն թաց քում 1819 թվա կա նի ա վար տին, 73 տա րե կա նում»:

 Գե ղան կա րը փո խան ցում է բժշկի ա ռողջ տեսքն ու  Գո յա յի գրե թե հո գե վար քի մեջ գտնող վի ճա կը։

« Վի րա հա տութ յու նից հե տո»
« Վի րա հա տութ յու նից հե տո» կտա վը խորհր դա յին նկա րիչ Ա լեք սանդր 

 Լակ տիո նո վի վեր ջին խո շոր գործն է: Խմ բա կա յին դի ման կա րում կենտ րո նա կան 
գոր ծող ան ձը վի րա բույժ  Սեր գեյ  Յու դինն է, և ն կա րում պատ կեր ված է նրա աշ խա-
տա սեն յա կի ի րա կան վի ճա կը, ո րի ի մաս տա յին կենտ րո նը փոր ձա նոթն է:

Իր ու սա նող նե րի և  գոր ծըն կեր նե րի հետ ինս տի տու տում  Յու դինն, ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ, վեր հի շում է 1930 թ. մար տի 23-ի ի րա դար ձութ յուն նե րը։ Այդ օ րը 
նրան հա ջող վեց աշ խար հում ա ռա ջին ան գամ բա րե հա ջող ել քով ֆիբ րի նո լիզ ված 
ար յուն փոխ նե րար կել մար դուն (այդ հայտ նա գոր ծութ յան հա մար նա հետ մա հու ար-
ժա նա ցել է  Լե նին յան մրցա նա կի)։

«Բ ժիշկ»

«Բ ժիշկ» նկա րը ճա նաչ վել է լա վա գույն նե րից մե կը  Նի կո լայ Պ լաս տո վի աշ խա տանք նե րի 
շար քից։ Ն կա րում բժշկու հին ստե տո ֆո նեն դոս կո պով զննում է մի մա նու կի։  Սա ա վան դա կան 
ի րադ րութ յուն է գյու ղա կան բժիշկ նե րի՝ տուն այ ցե լութ յան պրակ տի կա յից։  Հենց ռեա լիզ մի 
շնոր հիվ է կտա վը դառ նում տպա վո րիչ։

« Պի րո գո վը զննում է հի վանդ  Մ են դե լե ևին»
Ուկ րաի նա ցի նկա րիչ Ի վան  Տի խիի նկարն ամ փո փում է 1855 թ. հոկ տեմ բե րին  Սիմ ֆե րո պո լում 

եր կու մեծ գիտ նա կան նե րի՝  Պի րո գո վի և  Մեն դե լե ևի հան դի պու մը։
 Հայտ նի քի մի կոս, քի միա կան տար րե րի պար բե րա կան օ րեն քի հե ղի նակ, իսկ այդ ժա մա նակ՝ 

 Սիմ ֆե րո պո լի գիմ ա զիա յի հա մեստ ու սու ցիչ Դ միտ րի  Մեն դե լե ևը խորհր դատ վութ յան հա մար 
դի մեց  Նի կո լայ  Պի րո գո վին։  Մա նուկ հա սա կից  Մեն դե լե ևը փխրուն ա ռող ջութ յուն ու ներ, և  երբ 
մի օր կո կոր դից ար յու նա հո սութ յուն սկսվեց, բժիշկ նե րը հա մա րե ցին, որ սկսվել է թո քախ տի վեր-
ջին փու լը:  Հա մալ սա րա նա կան ըն կեր նե րը  Մեն դե լե ևի հա մար կա րո ղա ցան խորհր դատ վութ յուն 
կազ մա կեր պել պա լա տա կան բժիշկ Զ դե կաո ւե րի մոտ, որն էլ, զննե լով քի մի կո սին, խոր հուրդ 
տվեց նրան շտապ մեկ նել Ղ րիմ և, միա ժա մա նակ, զննութ յուն անց նել  Պի րո գո վի մոտ:

«Գ րոս սի կլի նի կան»
Կ տա վի թե ման քաջ ծա նոթ էր ա մե րիկ յան նկա րիչ  Թո մաս Ի կին սին դեռ գա ղան կար չութ յուն ու սա-

նե լու տա րի նե րից. բժիշկ  Սա մո ւել Գ րոս սը վի րա հա տութ յուն է կա տա րում  Ջե ֆեր սո նի բժշկա կան քո լե-
ջի իր կլի նի կա յում ու սա նող նե րի աչ քի ա ռաջ: Գ րոս սը ոչ միայն ԱՄՆ-ի լա վա գույն վի րա բույժ նե րից էր, 
այլև հրա շա լի ու սու ցիչ, և «Գ րոս սի կլի նի կան» կտա վում նկա րի չը կա րո ղա ցել է ցույց տալ նրան այս 
եր կու տե սանկ յու նից: 

 Կենտ րո նա կան տե ղը կտա վում զբա ղեց նում է բժիշկ Գ րոս սը՝ իր գոր ծո ղութ յամբ տար ված փոր ձա ռու 
վի րա բույ ժը:

«Երկ րի բժիշկ»

 Խորհր դա յին նկա րիչ Ֆ յո դոր  Շա պա ևի կտա վի բժիշ կը կին է, ո րը գյու ղա կան սահ նա-
կով՝ եր կու մուշ տա կով փա թաթ ված, բայց քա ղա քա յին գլխար կով, կաշ վե ձեռ նոց նե րով և 
 մոր թե օ ձի քով, ոտ քե րի մոտ բժշկա կան պա յու սակ դրած, գնում է ձյու նա ծածկ ան տառ նե-
րով և  դաշ տե րով՝ հաղ թա հա րե լով մար տահ րա վեր նե րը: Ն րա ողջ ար տա քինն ար տա ցո-
լում է հանգս տութ յուն ու վստա հութ յուն, և  թե պետ հնա րա վոր է՝ հոգ նած է, սա կայն չկա 
ա ռիթ կաս կա ծե լու, որ երբ նա, վեր ջի վեր ջո, հաս նի նպա տա կա կե տին, ի րեն սպա սո ղը 
կստա նա օգ նութ յուն և  ա մեն ինչ լավ կլի նի։

Մշակույթ



Անց յալ դա րի սկզբնե րին նշա նա վոր ճար տա րա պետ  Պա վել 
 Զու րա բո վի նա խագ ծով, ով ար դեն հայտ նի էր  Թիֆ լի սի 
Ա րամ յան և  Զու բա լո վի հի վան դա նոց նե րի նա խագ ծե րով կա-
ռուց ված և  տա րի ներ շա րու նակ որ պես «Եր ևա նի թիվ 1 հի-
վան դա նոց» ա նու նով հայտ նի այս հո յա կերտ շեն քը, որ հայ-
րե նան վեր մարդ կանց ան դուլ ջան քե րով հիմ ո վին նո րոգ վել, 
հա գեց վել է անհ րա ժեշտ սար քա վո րում ե րով, ոչ վաղ անց յա-
լում նվի րա բեր վեց զին վոր նե րի բուժ ման և  վե րա կանգն ման 
կենտ րո նին, որ կրճատ « Զին վո րի տուն» ա նունն է կրում: 

Ես ա ռա ջին ան գամ այս տեղ ե ղել, բուժ վել ու, փառք 
 Տի րո ջը, ցայ սօր ապ րում եմ՝ 2018 թվա կա նին: Այն ժա մա նակ 
այս տե ղի նա խան ձե լի կար գու կա նո նը, անձ նա կազ մի հա մակ 
ու շադ րութ յու նը վի րա վոր զին վոր նե րի և  սո վո րա կան բու-
ժա ռու նե րի նկատ մամբ ես վե րագ րում էի նոր բաց ված լի նե-
լուն: Եվ ա հա, այս տար վա աշ նա նա մու տին հե ռա խո սա զանգ 
« Զին վո րի տնից».

-  Դուք չե՞ք ցան կա նում շա րու նա կել  Ձեր բու ժում ե րը մեզ 
մոտ, -մեղմ ձայ նով հարց նում է ըն դու նա րա նի ե րի տա սարդ 
աղ ջիկն ու հրա վի րում « Զին վո րի տուն»:  Հա ջորդ օ րը ես 
ար դեն այս տեղ եմ: Ձ ևա կեր պում երն ու նշա նա կում ե րը 
մի քա նի րո պեում ա վարտ վում են:  Մի ե րի տա սարդ, որ հե-
տո ի մա ցա՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող է, և  ինքն 
է իր աշ խա տան քով հո գում իր ապ րուս տը, ու ղեկ ցում է հի-
վան դա սեն յակ, որն ար դեն պատ րաստ «սպա սում է» ինձ: 
 Մայ րա պետ նե րի աշ խա տան քը հա մա կար գող գե ղեց կու հի 
Ար մի նեն ժա մա նա կին ա պա հո վել է սպի տա կա թույր փա փուկ 
տե ղա շորն ու սրբիչ նե րը:  Քիչ անց հար ևանս՝ Ար մե նը, ա սում 
է, որ ճա շի ժամ է ու ու ղեկ ցում է ճա շա րան:

-  Դուք ի՞նչ եք ցան կա նում,- մո տե նա լով մեր սե ղա նին՝ 
հարց նում է տի կին Ա նա հի տը, որ այս տեղ է աշ խա տում 
հիմ ադր ված օր վա նից:  Հա մե ղութ յամբ տա նը հա տուկ ու-
տեստ նե րը ճա շա կե լուց հե տո շտա պում եմ հի վան դա սեն յակ, 
որ տեղ սպա սում էր բուժ քույր  Նա րի նեն:  Ներ կա յա նա լուց հե-
տո նա չա փում է ար յանս ճնշու մը, շա քարս և շ տա պում  իր 
նստա վայր՝ վե րա դառ նա լով դե ղե րի հսկա արկ ղով: Այս գոր-
ծո ղութ յու նը կրկնվում է ա մեն օր, պար տա ճա նաչ կեր պով 
զե կուց վում ա մեն օր՝ ժսմը 9-ին բու ժանձ նա կազ մի հա մայ ցի 
ժա մա նակ՝ ստա նա լով անհ րա ժեշտ հանձ նա րա րա կան ներ:

Ինձ հա մար դե ղե րին զու գա հեռ կար ևոր են նաև ֆի զի-
կա կան վար ժութ յուն նե րը:  Դա գի տակ ցե լով կի նե զո թե րա-
պիստ ներ  Տիգ րան  Վար դան յանն ու  Դա վիթ  Պար յանն ա նում 
են ա մեն ինչ, որ ման ներս հի շեն ի րենց անց յալն ու շա րու-
նա կեն հա վուր պատ շա ճի ծա ռա յել: Ա սեղ նա բույժ  Հաս միկ 
 Դավթ յա նի հետ ես ծա նոթ եմ 2018 թվա կա նից:  Նա լա վա-
տեղ յակ է իմ բո լոր հիվսն դութ յուն նե րին և  ա նում է ա մեն ինչ՝ 
ինձ ողջ-ա ռողջ տուն ու ղար կե լու հա մար:

2016 թվա կա նին պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
մեջ գտնվե լիս՝ Ա վե տիս  Զար գար յա նը  Թա լի շում ծանր վի րա-

վոր վել էր, բուժ վել Եր ևա նի կենտ րո նա կան կլի նի կա կան հոս-
պի տա լում, մտեր մա ցել իր փրկչի՝ վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժան մուն քի բժիշկ  Հա կոբ Ա զիզ յա նի հետ: Եվ ա հա, եր կուսն էլ 
« Զին վո րի տա նը» աշ խա տում են. բժիշկ Ա զիզ յա նը բու ժանձ-
նա կազ մի բաժ նի վա րի չի, Ա վե տիս  Զար գար յա նը՝ դե ղո րայ-
քի մա տա կա րա րի կար գա վի ճա կով: Եր կուսն էլ ի րենց գործն 
ա նում են պա տաս խա նատ վութ յամբ և  գոր ծի մա ցութ յամբ՝ 
ար ժա նա նա լով ինչ պես այս հա մե րաշխ կո լեկ տի վի, այն պես 
էլ այս տեղ բուժ վող տա րեց և  ե րի տա սարդ բու ժա ռու նե րի 
դրվա տան քի խոս քե րին:

 Հա ճե լի ա նակն կալ էր հան դի պու մը մար տա կան ըն կե րոջս՝ 
90-ա կան թվա կան նե րի Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի 
օ րե րին Ս պի տա կի ջո կա տի հրա մա նա տար  Սամ վել Ք յա-
սին յա նի հետ: Ես լա վա տեղ յակ էի այն մա սին, որ ի մա նա լով 
 Շու շիի ա զա տագր ման գոր ծո ղութ յու նը սկսե լու հա մար վա ռե-
լի քի պա կա սի մա սին, նա հապշ տապ ջո կա տի ղե կա վա րու մը 
հանձ նում է ջո կա տի կա մա վոր  Մի շիկ  Լա լա յա նին ու մեկ նում 
հայ րե նի Ս պի տակ: Եր կու օր անց Ք յա սին յա նը զե կու ցում է 
Ար կա դի  Տեր- Թադ ևոս յա նին ( Կո ման դոս), որ վա ռե լան յու թով 
լի 30 ավ տո ցիս տեռ նը սպա սում է իր հրա մա նին:  Շու շիի ա զա-
տագ րում ա պա հով ված էր:

 Նոր  Հաճ նե ցի Ար մեն  Թո րոս յա նը, որ 1991 թվա կա նին Ջ րա-
կա նում վի րա վոր վել է ցնցա կաթ վա ծից, ճա շա րա նում հայ-
տա րա րում է, որ ին քը վար սա վի րա կան հմտութ յուն ներ ու նի 
և  պատ րաստ է «քրիս տո նեա կան տեսք տալ» ցան կա ցող նե-
րի գլուխ նե րին:  Քա նի որ կենտ րո նում ա մե նա տա րե ցը ես եմ, 
«փոր ձար կու մը» սկսվում է ին ձա նից և  բա րե հա ջող ա վարտ 
ու նե նում: Տ ղա նե րը հերթ են սահ մա նում:

Ե րե կո յան բո լորս հրա վիր վում ենք ճա շա րան՝ նշե լու Է րի-
կի ծնուն դը: Ե րի տա սար դի հա րա զատ ներն ու ճա շա րա նի աշ-
խա տող նեըը շքեղ սե ղան են բա ցել՝ մտեր միկ մթնո լոր տում 
նշե լով Է րի կի ծնունդն ու հոտն կայս հար գե լով հայ րե նի քի հա-
մար ի րենց կյան քը տված նե րի հի շա տա կը:  Մինչև ուշ գի շեր 
հնչում են հայ րե նա սի րա կան եր գերն ու պա րե րը:

Ես հա մա ռո տա կի պատ մե ցի « Զին վո րի տան» հա րուստ 
ա ռօր յա յի մի քա նի դրվագ նե րի մա սին միայն: Այս հա մե րաշխ 
կո լեկ տի վում բո լորն էլ ա նում են ա մեն ինչ, որ պես զի տար բեր 
ժա մա նակ նե րում հայ րե նի քի հա մար ներդ րում ու նե ցող զին-
վոր ներն ի րենց զգան ինչ պես սե փա կան տա նը, շա րու նա կեն 
վա յե լել մայ րա կան հո գա տա րութ յունն ու ջեր մութ յու նը, այն-
տե ղից դուրս գան լիար ժեք բուժ ված ու կազ դուր ված:

Մ նում է բո լո րի ա նու նից ա սել՝ շնոր հա կա լութ յուն « Զին վո րի 
տուն», շա րու նա կեք այս կերպ աշ խա տել՝ ի փառս մեր հայ րե-
նի քի ու օ ջախ նե րի:

ԱՍ ՔԱ ՆԱԶ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄ ՅԱՆ
ՀՀ ԶՈւ փոխգն դա պետ, 2-րդ խմ բի զին հաշ ման դամ

ՍԻՐՈՎ Ու ՋԵՐՄՈւԹՅԱՄԲ ԱՌԼԵՑՈւՆ ՏՈւՆ

«ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» փոս տարկ ղից
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Մեր սեղանից՝ Ձեր սեղանին,ասաց վիրաբույժը ե աչքով 
արեց պաթանատոմին խնջույքի ժամանակ:

Մասնագիտական «սև հումորը»՝ 
Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի 

ամբիոնի դոցենտ, «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցի 
Պաթանատոմիական կլինիկայի բաժնի վարիչ  

 Անդրեյ Պապյանի: 
Նոյեմբերի երկրորդ չորեքշաբթի օրը Պաթանատների միջազգային 

օրն է: 

Խաչբառը կազմել է ԵՊԲՀ դասախոս, «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցի 
Գաստրոէնտերոլոգիայի ե հեպատոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ Էդմոնդ Բաղդասարյանը

1. Սպիտակուց, որը ընկած է ցելիակիայի առաջացման հիմքում
2. Սինդրոմ, որը բերում է անուղղակի բիլիռուբինի մակարդակի 

բարձրացմանը
3. Հեպատիտ B վիրուսի և հեպատիտ D վիրուսի միաժամանակ 

վարակումը կոչվում է`․․․
4. Աղիների բորբոքային հիվանդություն, որը առավել հաճախ 

ախտահարում է տերմինալ զստաղին
5. Հիվանդություն, որին բնորոշ է արևածաղկի կատարակտայի 

առաջացումը
6. Գրամ բացասական սպիրալաձև բակտերիայի ցեղի անվանումը,  

որը առաջացնում է քրոնիկական գաստրիտ
7. Դեղորայք, որը կիրառվում է խոցային կոլիտի և Կրոնի 

հիվանդության  բուժման համար
8. Նյարդահոգեկան համախտանիշ, որը կապված է լյարդաբջջային 

անբավարարության հետ
9. Հակաբակտերիալ դեղամիջոց, որը կիրառվում է բարակ 

աղիների բակտերիալ գերաճի բուժման համար

Ժամանց
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A lot of achievements during this year were in the 
form of new curricula, renovated student spaces, 
scientific events, international cooperation, clinical 
achievements, ultimately, thousands of saved lives.

Along with the successes, there were also a few 
shortcomings, slips and misses, which were inevi-
table.

I want to express my deep gratitude to YSMU 
students for passing 2022 together, rejoicing in 
successes and not being discouraged by failures 
and difficulties.

To my fellow healthcare workers, I want to thank 
you for your 365 days of hard and dedicated work, 
when you uncomplainingly embark on the import-
ant, invaluable mission of helping people.

Lives saved, destinies changed, adults and chil-
dren leaving the medical facility with a smile 
are the greatest appreciation we can receive for a 
sleepless night, hard duty or a complicated sur-
gery.

The losses of professors this year were not few, but the century-old 
tradition of honoring our elder teachers in the university will be passed 
down from generation to generation, because only a worthy and grateful 
person who knows how to appreciate can achieve success.

Dear scientists, young researchers, let your long hours spent in lab-
oratories, researches, trainings bear their fruits in the form of scientific 
articles, new discoveries, achievements.

Dear students, I want you to be sure that you, the future specialist, are 
at the core of all the new ideas implemented in the century-old medical 
university. We have spared and will not spare no effort to provide you 
with quality medical education. By nurturing physicians, we are shaping 
the history of medicine and the future of this important field. I want you 
to sum up the year as a learner, as a student, first of all, valuing the 
knowledge you have received and which you will use for the health of 
people.

Together, we should be able to overcome all challenges for the ben-
efit of the development of medicine, for the benefit of population health 
care in our country.

May the year 2023 double our efforts, making us stronger, more re-
silient and creative.

I wish you endless energy, happy and peaceful days.
 

ARMEN MURADYAN,
YSMU Rector, Professor

 

THE YEAR 2023 WILL DOUBLE OUR 
EFFORTS, MAKING US STRONGER, MORE 

RESILIENT AND CREATIVE



From December 14 to December 17, 2022, Tbilisi State Medical 
University delegation visited Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi.

Professor Zurab Vadachkoria, Rector of Tbilisi State Medical Univer-
sity and Head of the Children and Adolescent Maxillo-facial Surgery 
and Surgical Stomatology Department; Professor Khatuna Todadze, 
TSMU Vice-Rector for Academic Affairs and Head of the Narcol-
ogy Department; Professor Marina Mamaladze, Head of the TSMU 
Odontology Department; Professor Archil Undilashvili, Head of the 
TSMU Physical Rehabilitation Policy and Strategic Management De-
partment, Head of the USMD program; and Irina Kapetivadze, Head 
of the Rector’s Office; were the members of the TSMU delegation.

Within the framework of the visit the TSMU delegation met Pro-
fessor Armen Muradyan Rector of YSMU; Vice-Rectors, Head of 
the Rector’s Office, Deans of the Faculties, Head of the Career 
Development Department, Head of the International Relations De-
partment and Yerevan State Medical University administration. 

Perspectives of future cooperation between the universities in 
the field of education, science and clinical activities were discussed 
at the meeting.  

Professor Konstantin Yenkoyan, the Vice-Rector for Scientific Af-
fairs of Yerevan State Medical University presented a report on the 
history, structure and achievements of the Yerevan State Medical 
University. “Currently, more than 5381 students, 265 residents, 

84 physician job-seekers, 61 master student and 3 doctor-
al students are studying at the medical university,” Professor 
Yenkoyan said. The Vice-Rector also talked about achievements 
and activities of university clinics and the “Soldier’s Home” Re-
habilitation Center. Professor Yenkoyan highlighted scientific 
achievements and projects developed within the framework of 
EU HORIZON 2020 (COBRAIN, ARICE, SCAUT) at the Yerevan 
State Medical University. Activities of the University College 
“Heratsi” were also discussed at the meeting. “We are striving 
to obtain international accreditation. Currently, 2055 active in-
ternational students from 33 countries are studying at the Yere-
van State Medical University”, Professor Armen Muradyan said. 

Professor Marina Mamaladze, Head of the TSMU Odontology 
Department, was interested in the educational process at the 

Faculty of Stomatology. Professor Lazar Yesayan, Dean of the 
Faculty of Stomatology talked about activities and education-
al processes of the Faculty. Professor Marina Mamaladze em-
phasized the importance of mutual cooperation of Armenian 
and Georgian experts on international platforms. 

Professor Zurab Vadachkoria, Rector of Tbilisi State Med-
ical University, expressed his gratitude to Professor Armen 
Muradyan and the University Administration for warm greet-
ings. “We are interested in strengthening cooperation with 
the Yerevan State Medical University. I am sure that YSMU 
under the leadership of Professor Armen Muradyan will be-
come more successful on an international platform”, Profes-
sor Vadachkoria added.

THE VISIT OF TBILISI STATE MEDICAL 
UNIVERSITY DELEGATION TO YSMU
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The delegation of Tbilisi State Medical University was invited to 
attend the meeting of the Scientific Council of the Yerevan State 
Medical University. Professor Zurab Vadachkoria, Rector of Tbilisi 
State Medical University, was nominated for the title of YSMU 
Honorary Doctor.

The suggestion was approved by the members of the Nomina-
tion Committee. TSMU Rector expressed his gratitude and high-
lighted that he is proud to become an Honorary Doctor of Yerevan 
State Medical University. Professor Zurab Vadachkoria presented 
a memorable gift – a handmade image on glass of the main build-
ing of the Yerevan State Medical University by a Georgian artist.

During the visit to the YSMU, the delegation of the Tbilisi State 
Medical University visited the Scientific-Educational Center for 
Fundamental Brain Research “COBRAIN”, the examination cen-
ter, the art exhibition of the students of the Faculty of Dentist-
ry. YSMU students granted the members of the TSMU delegation 
their paintings.

Within the framework of the visit, the TSMU delegation also vis-
ited YSMU Clinical Skills Center and University Clinic named after 
Mikaelyan.

The guests met the Head of the Clinic, Heads of the Depart-
ments and were introduced to the educational pro-
cess and clinical activities.

The TSMU delegation was especially impressed 
by the infrastructure of the “Soldier’s Home” Reha-
bilitation Center. The center is equipped with mod-
ern medical equipment, library, lounges and dining 
room.

The environment contributes to the rapid socializa-
tion and rehabilitation process of disabled persons.

TSMU RECTOR ZURAB VADACHKORIA 
BECAME YSMU HONORARY DOCTOR

YSMU Guests



The scientific events, meetings and results gained within the framework 
of the YSMU ARICE project in 2022 are summarized in the official Communi-
cation Newsletter of the European Union, which is available on the project’s 
website.

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi won the “Armenian 
Research Infrastructure on Cancer Research” - ARICE program.

It aims to increase the capabilities of research infrastructure in Armenia 
in the field of cancer research by developing modern biobank data and 

research. This goal can be achieved as a result of close cooperation with the leading 
universities in the field.

YSMU, as a coordinator, will implement the program with the participation of the 
International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization in 
partnership with the Medical University of Graz and Charles University, spreading its 
capabilities at institutional, national and regional levels.

Thanks to the effective implementation of the ARICE program, the medical university 
will become the leader in the field of cancer genetic research in Armenia.

RESULTS OF THE ARICE PROJECT
 IN THE COMMUNICATION NEWSLETTER 

OF THE EUROPEAN UNION

The achievements of 2022 and the implemented 
work were presented to the attention of the mem-
bers of the Scientific Council of the Yerevan State 
Medical University at the session convened on De-
cember 28.

The Medical University will submit an application for 
international accreditation to the World Federation of 
Medical Education (WFME) in 2023. YSMU Rector Ar-
men Muradyan mentioned this as an important and 
continuous process. “Preparing for the international 
accreditation is one of this year’s achievements. All 
this is possible, taking into account the potential of 

professional people for decades, and, of course, 
the perceptions and understanding of the students 
about the program that we have proposed”, he said.

The focus of the Rector’s report was on the ed-
ucational programs of the University and their im-
provement. “I can confidently say that the Medical 
University paves an exemplary path,” emphasized 
Armen Muradyan.

Congratulating on the upcoming holidays, YSMU 
Rector thanked for the work done, wishing the uni-
versity students all the best, new achievements and 
peaceful days.

THE MEDICAL UNIVERSITY IS
 PAVING AN EXEMPLARY PATH
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The article “Overview of Cancer Control in Ar-
menia and Policy Implications” by YSMU special-
ists, which was published in 2022 in the famous 
scientific journal “Frontiers in Oncology” (impact 
factor 5.7), was recognized as the most reviewed 
of the year.

The main authors of the article are Karen Bedi-
rian, Head of programs of the Research Institute 
of Immuno-oncology, and Samvel Bardakhchyan, 
Scientific Director of the same Institute.

Among the co-authors of the article are Armen 
Muradyan, YSMU Rector; Samvel Danielyan, di-
rector of the “Hematology Center named after 
Prof. R.H.Yolyan”; Tigran Aghabekyan, YSMU 
clinical resident; Arianna Mesrobyan, volunteer 

of the Pediatric Cancer and Blood Disorders Cen-
ter; Shant Shekherdimyan, a pediatric surgeon 
at the University of California (UCLA) David Gef-
fen School of Medicine (DGSOM), Advisor to the 
RA Minister of Health; Davit Zohrabyan, YSMU 
lecturer, Head of the Adult Chemotherapy Clin-
ic of the “Hematology Center named after Prof. 
R.H.Yolyan”; Liana Safaryan, YSMU lecturer, 
Head of the Chemotherapy Department of the 
“Hematology Center named after Prof. R.H.Yoly-
an”; Lilit Sargsyan, lecturer of YSMU Department 
of Pediatric Oncology and Hematology, Head of 
the Pediatric Oncology Department of the Pe-
diatric Cancer and Blood Disorders Center; Ar-
men Avagyan, lecturer of YSMU Department 
of Oncology; Lilit Harutyunyan, lecturer of the 

same Department, Head of the Oncology Clinic 
of the “Mikayelyan” Institute of Surgery; Ast-
ghik Voskanyan, Head of the Adult Blood Disor-
ders Center of the “Hematology Center named 
after Prof. R.H.Yolyan”; Artashes Tadevosyan, 
Head of the YSMU Department of Public Health 
and Health Care; Davit Melik-Nubaryan, Senior 
Lecturer of the same Department, Head of the 
Department of Organization of Clinical Works; 
Parandzem Khachatryan, Head of YSMU Depart-
ment of Clinical Pathology; Tatul Saghatelyan 
and Mher Kostanyan, Professors of the Oncolo-
gy Department; Hovhannes Vardevanyan, Head 
of Radiology Department of Armenian-American 
Health Center and “Wigmore Clinic” Medical Cen-

ter; Marine Hovhannisyan, Dean of YSMU Facul-
ty of Public Health; Tamara Sargsyan, Head of 
the Department of Medical Genetics, Head of the 
Center for Medical Genetics and Primary Health 
Care, ARICE Project Expert; Karine Sargsyan, 
YSMU Honorary Doctor, President of the Euro-
pean, Middle East and African Union for Biopres-
ervation and Biobanking (ESBB), Founder and 
Head of the Biobank of the University of Graz 
in Austria, ARICE Project Expert, WHO Expert; 
Davit Babikyan, lecturer of YSMU Department of 
Medical Genetics, ARICE Project Expert; Armen 
Tananyan, Head of YSMU Oncology Department; 
Gevorg Tamamyan, Head of the Department of 
Pediatric Oncology and Hematology, Head of the 
Pediatric Cancer and Blood Disorders Center.

THE ARTICLE BY ARMENIAN SPECIALISTS 
IS THE MOST REVIEWED IN THE FAMOUS 

JOURNAL “FRONTIERS IN ONCOLOGY”

Science



The number of Honorary Doctors of YSMU was supple-
mented by two more famous specialists. Renowned car-
diovascular surgeon, Academician of the Russian Acade-
my of Sciences, Professor Bagrat Alekyan and President 
of the European, Middle East and African Union of Bi-
opreservation and Biobanking, Founder-Director of the 
Biobank of Graz University of Austria, Visiting Professor 
of the Department of Medical Genetics, Expert of the EU 
ARICE Program Karine Sargsyan became the Honorary 
Doctors of the Centenary University.

Before proceeding to the event, YSMU Rector Armen 
Muradyan noted that, taking into account the great loss 
of the university - the fact of the death of Artashes Az-
nauryan, professor of the Department of Histology, pa-

triarch of medicine, this event is held in a private, 
smaller, less official atmosphere.

“We honor our older generation, teachers, we take 
care of them, because they have educated genera-
tions, they stand at the roots of the development of 
both the university and medicine, but unfortunately 
we have irreparable losses,” said Armen Muradyan 
to the candidates for the doctorate degree and the 
nomination committee. transferring the responsibil-
ity of presenting the decision to Vladimir Shekoyan, 
the head of the chair of medical microbiology, cur-
rently replacing Artashes Aznauryan.

Addressing Bagrat Alekyan, Professor Shekoyan 
noted that they have known each other for de-
cades, their fathers were also friends.

According to him, it is difficult to overestimate Bagrat 
Alekyan’s contribution to the development of medicine, 
starting from his post-graduate years and, most impor-
tantly, he did not forget his native university, teachers, 
maintaining strong ties and expanding partnership.

“I am very obliged to listen to the speech about me. It 
is a great honor for me to be an honorary doctor of the 
university I graduated from almost half a century ago. It 
is doubly gratifying to see the professors, the faces that 
made our university, “said academician Alekyan, being 
honest that he spent interesting years at the medical uni-
versity, which made his history as a doctor. And this story 
is unique and special in the life of every doctor.

Bagrat Alekyan, referring to the Armenian-Russian co-
operation in the field of health care, specially noted that it was 
also established, and important health programs were imple-
mented in this field, including in the field of cardiology, thanks 
to the close cooperation of the former Minister of Health of 
the Russian Federation, Veronika Skvortsova, and Professor 
Armen Muradyan.

Among the professors present at the event, Drastamat Khu-
daverdyan, head of the physiology department, Mikhail Agha-
janov, the head of the biochemistry department, recalled ep-
isodes from the daily life of the lecturer, the starting point of 

NEW HONORARY DOCTORS OF YSMU
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scientific activity, life related to Bagrat Alekyan, their former 
student, who today is a world-famous scientist and has made 
the greatest contribution to the development of medicine.

In the library of the Rehabilitation Center of the Defender of 
the Fatherland with the participation of the members of the 
Scientific Council, the rector of the YSMU University congratu-
lated the eminent doctors and scientists who graduated from 
the university, and noted.

“In the last five years, the medical university has awarded 
this honorary title to many distinguished people, including 8 
Nobel laureates. Honorary doctors of YSMU are people who 
have contributed to the development of health care, medical 
science and are dedicated to the medical university both in 
their attitude and activity. For a hundred-year-old university, 
graduates who have achieved such success are more than 
precious.”

Introducing Karine Sargsyan, the rector said:
“Karine Sargsyan created biobanks in leading European uni-

versities, established a faculty of digital medicine, which is 
the most promising direction today. There are not many spe-
cialists in this field in the world, and it is very nice that one 
of them is a graduate of our university. Karine Sargsyan is 
a professor whose articles are published in the world’s most 
prestigious magazines. She is also a WHO expert who recent-
ly became the head of one of the chairs of the prestigious 
UCLA University.We must teach students to lead a musical life 
with the notes of medicine, but in no case lose the emotion-
al component of medical practice. This direction is extremely 
relevant for us.”

Expressing her gratitude in connection with being awarded 
the honorary doctorate title of YSMU, Karine Sargsyan em-
phasized:

“At this university, I learned to be a person, to be a think-
ing doctor, to be a doctor-researcher, I learned to be a part-
ner. The medical university is my home, no matter where I 
am physically. I teach in 19 different universities around the 
world, from Qatar to the USA, but here I am at home.” It 
was emphasized that two graduates of the medical university 
who were awarded the title of honorary doctor, without losing 
the connection with the homeland and their native university, 
make an important contribution to the development of health-
care and medicine in Armenia. On their initiative, dozens of 
scientific and medical programs in various fields have been 
implemented in our country.

The guests also had the opportunity to familiarize them-
selves with the activities of the Soldier’s House and noted that 
they were more than impressed by the center’s successes.

Zhanna Kobalava and Sergey Boytsov, recognized Russian 
doctors and scientists, were also present at the event.

Highlighting the cooperation, the specialists from Russia 
emphasized that their main goal is for the patients to live 
longer. Together with Armenian colleagues, they participated 
in a professional forum in order to expand cooperation and 
discuss existing problems. The meeting took place in a warm, 
direct atmosphere.
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The Medical University again hosted a delegation from  
NATO’s DEEP (Defense Education Enhancement Programme), 
consisting of German Colonel Sven Gareis and Canadian Gen-
eral Erest Benaud. As part of the working visit of the officials 
of the North Atlantic Treaty Alliance, a meeting was held with 
the members of the teaching staff of the Faculty of Military 
Medicine of the Medical University, who participated in the 
educational seminars held at the NATO Military Medical Cen-
ter of Excellence in Budapest.

“A rather serious discussion took place, both sides were 
satisfied with the cooperation. An agreement was reached 
for the teaching staff of the Faculty to participate in 2 more 
events next year, one of which is planned for June 7-9 in 
France (Marseille), the other in Germany (Feldkirchen). An 
agreement was reached that the NATO delegation will also 
participate in the final stage during the summer camp meet-
ing in Armenia. We have already started the planning work 
and, I think, we will successfully carry out the meeting to-
gether,” informed Vardan Tsaturyan, the Head of the Faculty 
of Military Medicine. 

According to him, within the framework of mutual coop-
eration, the YSMU delegation will participate in the practical 
stage of NATO’s Vigorous Warrior exercise to be held in Hun-
gary in 2024.

NATO’S DEEP PROGRAMME DELEGATION 
AT THE MEDICAL UNIVERSITY
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The Faculty of Public Health of YSMU hosted the German 
health organizers Jörg Haier and Jürgen Schafers, who gave 
lectures and shared their professional knowledge and expe-
rience.

Marine Hovhannisyan, the  dean of the Faculty of Public 
Health of YSMU, gave the opening speech, presenting the 
main agenda of the two-day lectures.

“For several years now, we have been cooperating with 
professors invited from Germany, mainly in the framework 
of seminars, workshops and conferences, during which a 
number of issues related to health and public health are dis-
cussed. Cooperation helps us to get acquainted with changes 
in the field and processes that are going on in the 
world. As you know, the German healthcare system is 
one of the best systems in the world. Professors’ lec-
tures provide us with very important information and 
great opportunities,” Marine Hovhannisyan noted. 

Jörg Haier, director of the Oncology Center in Ha-
nover, Germany, specialist in health law, addressed 
the problems of the health care system and their 
management during the coronavirus pandemic, not-
ing a number of contradictions.

“Public health care is one of the important areas 
that we constantly address. The pandemic has shown 
that the health care system does not represent the 
problems that exist in both Armenia and Germany, 
because they are constantly changing. The pandemic 
is a big problem for the whole world, which requires a 
lot of work resources,” said the professor, also talking about 
vulnerable groups, presenting the research.

Jürgen Schaffers, Head of the Process and Research Man-
agement Department of the Oncology Center of Hannover, 
Germany, reflected on the events that took place during the 
last 2-3 years and their impact on the global health care 
system.

“Today I will talk about the goals of sustainable develop-
ment, the changes that have taken place in the health care 
systems of different countries of the world during the last 20 
years,” he emphasized.

It should be noted that 
the lectures of foreign doc-
tors-scientists in the Faculty 
of Public Health are contin-
uous.

GERMAN HEALTHCARE SUPERVISORS 
HELD A LECTURE AT YSMU



Indian graduate Prachi Aggarwal has been fortuitous in 
being a part of a great institution such as YSMU, but it 
helped achieve her lifelong dream of becoming a doctor. 

According to her, the 6-year medical journey was not all 
laughter and happiness. “It was filled with late night hard 
work, loads of caffeine, anxiety, stress, and yes, tears too. 
My constant motivation through it all were my dear friends 
and my parents, specially my mom who never let me give 
up no matter how tough the conditions got. So, I can as-
sure you that the moment you will hold the degree, and 
someone will address you with the title of a Doctor, it will 
all seem to be worth it in the end”, Prachi emphasizes. 

This entire journey, she adds, has provided her with the 
experiences and memories that she will cherish for life. 

Chitrala Nitish is YSMU alumna too. “Give your hands to 
serve and your hearts to love”: this quote by Mother Tere-
sa has always inspired him. “I believe that serving people 
and doing good for people is my motivation to become a 
doctor, and it was also my dad’s dream. His interest to-
wards medicine gave me a push to take up this field. While 
searching for the universities, I got to know about YSMU (it 
is one of the oldest universities of the world) and decided 
to join it”, he tells. 

Chitrala’s experience in YSMU was a beautiful rollercoast-
er ride full of personal and professional growth. “The med-
ical university will always be a place of civility, friendship, 
and good cheer. I would like to suggest my dear juniors: 
knowledge is all that matters, not marks, don’t run be-
hind marks and don’t get disheartened if you score less or 
you couldn’t get through any of your exam in life because 
next time when you are starting you are not doing it from 
scratch”, he concludes. 
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YSMU students Burhan Ilyas and Sanobar Shariff were invit-
ed by the Ministry of Education and Culture of Georgia for a 
Council of Europe “Youth Dialogue 2022” conference held at 
Batumi.

Indian future doctors represented Armenia at the event as 
speakers. In the frameworks of the conference Burhan Ilyas 
and Sanobar Shariff discussed the history and activities of 
Yerevan State Medical University, “COBRAIN” Scientific-Edu-
cational Center for Fundamental Brain Research and “Dandy 
Armenia” neurosurgical club. 

Every European country and European eastern partner 
country had 2 representatives at the conference with a total 
of 60 participants from all countries combined.

YSMU STUDENTS REPRESENTED 
ARMENIA AT THE "YOUTH 

DIALOGUE 2022" CONFERENCE 
OF THE COUNCIL OF EUROPE

Student's Corner




