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Ի

նֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ Մելանյա Շմավոնյանը
գրեթե կես դար առողջապահական համակարգում է: Մասնագիտական
գործունեության երկար տարիները «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական
հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչը նվիրել է ոլորտի
հիմ
ն ահարցերի ուսում
ն ասիրման, հետազոտական աշխատանքների իրա
կանացման ու բժիշկ-ինֆեկցիոնիստների պատրաստման գործին: Բժիշկգիտնականն ավելի քան 65 գիտական աշխատանքի, մի շարք մեթոդական
ձեռնարկների հեղինակ է:
Առողջապահության և բժշկագիտության ոլորտում ներդրած նշանակա
լի ավանդի, երկարամյա բարեխիղճ և անբասիր աշխատանքի, ինչպես նաև
70-րդ հոբելյանի առթիվ Մելանյա Շմավոնյանը արժանացավ ԵՊԲՀ պատվո
գրի:

Ե

ՊԲՀ-ում
անցկացվեց
ԵՄ
«Հորիզոն-2020»
ծրագրի
«Տեղեկատվական օր» միջոցառումը: ԵՊԲՀ գիտության
վարչության պետ Սեյրան Քոչարյանը, որը նաև «Հորիզոն
-2020»-ի «Առողջություն, ժողովրդագրական փոփոխություններ և
բարեկեցություն» ոլորտի ազգային կոնտակտային անձն է, ներկա
յացրեց ծրագրի շրջանակում իրականացվող տեղեկատվական հոս
քերի կառավարման մեթոդները, կատարված աշխատանքները, հե
տագա ծրագրերը, բաց մրցույթներին դիմելու կարգը:

Ե

ՊԲՀ սիմուլյացիոն ուսում
ն ական կենտրոնում «Փրկել հիվան
դին» առաջադրանքը ուղղված էր ոստիկանական համակարգի
ներկայացուցիչներին: Ոստիկաններն առաջինն են հայտնվում
դեպքի վայրում, ականատես լինում տարբեր պատահարների, ուստի
առաջին անհրաժեշտ բուժօգնությունը կարող է ճակատագրական լինել
տուժածի համար: ԵՊԲՀ-ի և ՀՀ ոստիկանության նոր ծրագրով ոստի
կանները հնարավորություն ունեն կատարելագործել առաջին բուժօգ
նություն տրամադրելու հմտությունները:

«Մ

ուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում տեղի ու
նեցած ԵՊԲՀ ուսանողական համաժողովում քննարկվել
են երկրի ծննդատների ուշագրավ կլինիկական դեպքերը,
ախտորոշիչ և բուժական նորագույն մեթոդները, նեոնատալ ոլորտի
այլ հիմ
ն ահարցեր:

Ե

ՊԲՀ ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնը միջազգայնացման ճանա
պարհին. 27 օրդինատոր և ասպիրանտ դարձան Ամերիկայի ուրոլոգիա
կան ասոցիացիայի (American Urological Association, AUA) անդամ:

Հ

ասարակագիտական առարկաների ամբիոնում վարպետության դասի
նպատակն էր բուհի հայ և օտարերկրացի ուսանողների միջև մշակութա
յին երկխոսություն ստեղծել: Միջմշակութային շփում
ն երը շարունակական
են լինելու: Քննարկումը կազմակերպվել էր «Ճանապարհ դեպի փիլիսոփայութ
յուն» ուսանողական ակումբի շրջանակում:

Հ

երացիականներից՝ «Հերացի» ավագ դպրոցի այս տարվա շրջանավարտներից
6 աշակերտ ստացել է 20 միավոր, մյուս 6-ը՝ 19.75, իսկ մյուսները հիմ
ն ակա
նում ստացել են 18 միավոր:
Մեր ապագա բժիշկները փայլուն արդյունքներ են գրանցել կենսաբանության քննութ
յունից: Հաջողություն ենք մաղթում հերացիականներին իրենց հետագա քննություն
ներում:

Գիտություն

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Ուսում
ն ական տարվա գիտխորհրդի վերջին
նիստում հավանության արժանացան «Երևա
նի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան» հիմ
ն ադրամի 2017-2022թթ. հե
ռանկարային զարգացման ռազմավարության
հիմ
ն ական դրույթները:
Ամիսներ
շարունակ
հեղինակների
և
համալսարանի թիմի ստեղծած փաստաթղթով
նախատեսվում է ապահովել բուհի առաջըն
թացը՝ ուսում
ն ական, գիտակրթական և կլինի
կական ուղղություններով:
Գիտական խորհրդի անդամ
ն երի ուշադրութ
յանը ներկայացվեցին ռազմավարության հիմ
նական դրույթները, որոնք վերաբերում են
բուհի զարգացման հեռանկարներին ու հնա
րավորություններին, ինչպես նաև ամենակար
ևորը՝ ակնկալվող արդյունքներին:
Համալսարանի միջազգայնացման գործըն
թացին զուգընթաց ակնկալվում է օտարերկ
րացի ուսանողների թվի էական աճ, համալ
սարանական բոլոր ենթակառուցվածքների
նշանակալի բարելավում ու միջազգային չա
փանիշերին համապատասխան առաջընթաց:
Աշխատանքների իրականացմանը ռազմա
վարության հեղինակներն ու բուհի ղեկավա
րությունը նպատակ ունեն ներգրավել բոլոր
ստորաբաժանում
ն երին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝
հանգամանալից ու մանրակրկիտ հաշվարկ
ների, մասնագիտական վերլուծությունների
արդյունքում ստեղծված ռազմավարության
իրականացումը ժամանակի հրամայականն է,
որը հնարավորություն կտա գրեթե 100-ամյա
ճանապարհ անցած բժշկական համալսարա
նին արժանի տեղ զբաղեցնել ոչ միայն տարա
ծաշրջանի, այլև աշխարհի առաջատար բուհե
րի շարքում:
Գիտական խորհրդի նիստում անդրադարձ
կատարվեց ևս մեկ նոր՝ «Վերադարձ» աշխա
տանքային անվանումը ստացած ծրագրին:
Հաշվի առնելով աշխարհի առաջատար հա
մալսարաններում կիրառվող փորձը, ինչպես
նաև նպատակ ունենալով պահպանել և ապա
գա բժիշկների համար մշտապես հասանելի
դարձնել Հայաստանում և արտերկրում բնակ
վող անվանի բժիշկ-գիտնականների օրինա
կը՝ ծրագր
վում է ԵՊԲՀ-ում հիմ
նել ան
վա
նի
բժիշկ-գիտնականների անունը կրող լսարանդասասենյակներ:
Ռեկտորը տեղեկացրեց, որ այս տարի առա
ջին անգամ ուսանողների ավարտական հան
դիսությունը կանցկացվի նոր ձևաչափով՝
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրի բակում՝ թե տեղացի,
թե օտարերկրացի ուսանողների մասնակցութ
յամբ:
Քննարկվեցին նաև բուհի գիտամանկա
վարժական կադրերի և սովորողների ներքին
կարգապահական կանոնները, ինչպես նաև
հաստատվեցին ուսում
ն ակրթական և աշխա
տանքների կազմակերպման գործընթացին
վերաբերող այլ փաստաթղթեր:

2017-2022թթ. հեռանկարային
զարգացման ռազմավարությունն
արժանացավ գիտական խորհրդի
հավանությանը

Գիտություն

ԿԱՄՐՋՎ ՈՒՄ Է ՀՀ ԳԱԱ-Ի ԵՎ ԵՊԲՀ-Ի
ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ ՆԵՐ ՈՒԺ Ը

Առաջին անգամ Հայաստանի
գիտությունների ազգային
ակադեմիան և Երևանի
պետական բժշկական
համալսարանը մեկ սեղանի
շուրջ քննարկում են
կենսաբժշկության արդի
խնդիրները նման լայն
ձևաչափով։

ՀՀ

գիտությունների ազգային ակադեմիա
յում տեղի ունեցավ կլոր սեղան-քննար
կում՝ «Կենսաբժշկության կիրառական
խնդիրները» թեմայով:
Այս ծրագիրը նպատակ ունի կամրջելու երկու խո
շոր գիտական հաստատությունների` գիտությունների
ազգային ակադեմիայի և Երևանի պետական բժշկա
կան համալսարանի գիտական ներուժը: Հանդիպման
առանցքում էին կենսաբժշկության կիրառական հարցե
րը:
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
յի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի գնահատմամբ՝
սա պատմական իրադարձություն է, քանզի առաջին
անգամ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակա
դեմիան և Երևանի պետական բժշկական համալսարա

նը մեկ սեղանի շուրջ քննարկում են կենսաբժշկության
արդի խնդիրները նման լայն ձևաչափով, ինչի մասին
վկայում էր նաև ակադեմիայի լեցուն դահլիճը: ՀՀ ԳԱԱ
նախագահը նաև ընդգծեց, որ այս հանդիպումը հնա
րավորություն կտա քննարկել հետաքրքիր թեմաներ, և
պատահական չէ, որ քննարկում
ն երի մեկնարկը տրվեց
գլխուղեղին վերաբերող թեմաներով: ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ նման հանդիպում
ն երն
այսօր հնարավորություններ են ստեղծում երիտասարդ
մասնագետների ներուժը, գիտական նորարարութ
յուններն ու հետազոտություններն
աշխարհին ներկայացնելու համար:
Առաջատար մասնագետները քննար
կեցին և հանգամանալից զեկուցում
ներ ներկայացրին երեք կարևոր՝ «Գլ
խուղեղը և դրա ախտաբանությունը»,
«Բորբոքման դերը քաղցկեղի զար
գացման մեջ», «Շրջակա միջավայրը
և բնակչության առողջությունը» ուղ
ղություններով:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր
պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը
ներկայացրեց բժշկական բուհի գե
րակա ուղղություններից մեկը՝ «Ուղե
ղի նախաձեռնություն» և մատնանշեց
այն գիտական «պողոտաները», որոն
ցով ԵՊԲՀ-ն կարող է քայլել մյուսների
հետ: Քննարկվեցին մասնագիտական
այլ արդիական հարցեր:

Գիտություն

ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՐԲԵՐ

Ա

յսուհետև «ԵՊԲՀ ուսա
նողական գիտությունը
աշխարհի տարբեր գի
տական հարթակներում»
խորագրի ներքո կփորձենք ձեր
ուշադրությանը ներկայացնել մեր
համալսարանի գիտական ձեռքբե
րում
ն երը և ծանոթացնել ձեզ մեր
գիտական ներուժի հետ՝ սկսելով
երիտասարդներից: Մայիսի 25-27ը ընդհանուր բժշկության ֆակուլ
տետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի
Մագդա Օսիպյանը մասնակցեց
Ավստրիայի Գրաց քաղաքում կա
յա
ցած ISC (International Student
Conference) միջազգային ուսանո
ղական գիտաժողովին, որին տա
րեկան մասնակցում է 100-ից ավելի
ուսանող մոտ՝ 40 երկրից։ Մագդան
ակտիվորեն ընդգրկված է համալ
սարանի կենսաքիմիայի ամբիո
նի գիտական աշխատանքներում,
մասնավորապես՝ ուղեղին նվիրված
հետազոտություններում: Գիտաժո
ղովի ընթացքում նա հանդես եկավ
զեկուցումով՝ «Քրոնոտիպերի ազ
դեցությունը ուսանողների առող
ջական վիճակի վրա» թեմայով, որը
ճանաչվեց լավագույնը նյարդա
բանության ոլորտում։ Հիշեցնենք,
որ համալսարանի ընտրված գե
րակա ուղղություններից մեկը նեյ

«Նոբելյան օրեր Երևանում»
միջոցառման հյուրերից
Աարոն Չեյհանովերն, իր
հարցազրույցներից մեկի
ընթացքում խոսելով
Հայաստանի գիտության
մասին, ասաց. «Թեև դուք ունեք
պայծառ ուղեղներ, բայց մենք
ձեզ՝ հայերիդ, միջազգային
գիտական հարթակներում շատ
չենք տեսնում»:
Ժամանակն է քայլ առ քայլ
փոխել այդ կարծիքը:

րոգիտությունն է և
ուղեղին նվիրված ու
սում ն աս իր ությ ուն
ները, որի կարևո
րությունը ևս մեկ
անգամ հաստատվում
է
երիտասարդների
հետ աքրքրվ ած ութ
յամբ և արդեն առկա
արդյունքներով:
Ներկայացնում ենք
նաև գիտության մեջ
ընդգրկված
միան
գամից երեք մեր ու
սանողներին:
Ընդ
հանուր բժշկության
ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանող
ներ Թամարա Հարությունյանը,
Մանուշակ Ավագյանը և 4-րդ կուրսի
ուսանող Լիանա Հայրապետյանը,
որոնք բժշկական համալսարանի ու
սանողական խորհրդարանի, ուսա
նողական գիտական ընկերության
ակտիվ անդամ
ն եր են, հրավեր էին
ստացել մասնակցել Սոֆիա քաղա
քում անցկացվող «16-րդ միջազգա
յին բժշկագիտական կոնգրեսին»:
Գիտաժողովին մասնակցում էր
ա
վե
լի քան 700 ու
սա
նող՝ մոտ 60
երկրից:
Ուսանողները ներկայացրել են
իրենց գիտահետազոտական աշ

խատանքները: Թամարա Հարութ
յունյանը և Մանուշակ Ավագյանը
նախակլինիկական հատվածում զե
կուցել են «Ցիկլոսպորինով իմունո
սուպրեսիայի ազդեցությունը քաղց
կեղի քսենոգրաֆտային մոդելում»
և «Նեոնատալ առնետների քաղց
կեղի քսենոգրաֆտային մոդելի
ստեղծում» թեմաները: Այս հետա
զոտական աշխատանքները ուսա
նողական գիտական ընկերությունը
սկսել է դեռևս 2015 թվա
կա
նին, և
մեր ուսանողները կարողացել են
այս ընթացքում ստեղծել համա
պատասխան մոդել՝ ապագա փոր
ձարկում
ն երի նպատակով: Լիանա
Հայրապետյանը ներկայացրել է

Կրթություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ԵՊԲՀ բուժական ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսա
նողների և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների
նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց «Բժշկական հո
գեբանության արդի հիմ
ն ախնդիրները» թեմայով հա
մաժողով՝ նվիրված բժշկական հոգեբանության ամբիո
նի 10-ամյակին։
Ուսանողները ներկայացրին հոգեախտաբանության,
դատահոգեբանության, անձի հոգեբանության, հոգեթե
րապիայի, հոգեմարմ
ն ական և հետտրավմատիկ սթրե
սային խանգարում
ն երի վերաբերյալ զեկուցումներ։
Երկու օրերի ընթացքում հնչեցին հետաքրքիր և
բովանդակալից զեկուցումներ մասնագիտական թեմա
ների շուրջ։
Ուսանողները պատրաստակամություն հայտնեցին շա
րունակական դարձնել նման համաժողով
ն երի անցկա
ցումը՝ աշխատանքներում ներգրավելով նաև ամբիոնի
գիտահետազոտական խմբակին։

«Մետաբոլիկ համախտանիշ և նրա
հետ կապակցված վաղ գործոնների
տարածվածությունը երիտասարդնե
րի շրջանում» հետազոտական աշ
խատանքը և թեմատիկ զեկուցում
ների իր ենթաբաժնում զբաղեցրել է
պատվավոր առաջին հորիզոնակա
նը:
Այս աշխատանքը կատարվել է
2015-ի սեպտեմբերին՝ ԵՊԲՀ պրո
ֆեսոր Գրիզելդա Նավասարդյանի
ղեկավարությամբ և կենսաքիմիա
յի ամբիոնի հովանու ներքո, որը և
տրամադրել է համապատասխան լա
բորատորիան և միջոցները հետազո
տությունն իրականացնելու համար:
Մեր ուսանողներն այդ չորս օրերի
ընթացքում մասնակցել են տարբեր
workshop-երի, հայտնի բժշկների և
գիտնականների դասախոսություն
ների, լրացրել են իրենց գիտելիքների
պաշարը և՛ գործնական, և՛ տեսական
գիտելիքներով, համագործակցութ
յուն են հաստատել օտարերկրյա
ուանողների և Բուլղարիայի բժշկա
կան ուսանողական կազմակերպութ
յան հետ: Այդ համագործակցության
արդյունքում օտարերկրացի մի շարք
ուսանողներ հրավիրվել են մասնակ
ցելու ԵՊԲՀ ուսանողական գիտա
կան ընկերության ամառային գիտա
կան դպրոցին:

Կրթություն

ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ԿՐԹԱԿ ԱՆ ՆՈՐ
ԾՐԱԳ ԻՐ ԲԺԻՇԿ ԵՎ ՈՉ ԲԺԻՇԿ
ԴԻՄ ՈՐԴՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ

Ե

րևանի պետական բժշկական համալսարա
նի հանրային առողջության ֆակուլտետը ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության
կողմից ստացել է կառավարման մագիստրոս
որակավորմամբ «Բուժհաստատությունների կառավա
րում» (MBA in Health Care Management) կրթական ծրա
գիրն իրականացնելու լիցենզիա:
Ծրագիրն իրականացվելու է «Մենեջմենթ Միքս» մի
ջազգային խորհրդատվական կազմակերպության հետ
համատեղ և մեկնարկելու է 2017-2018 ուսում
ն ական
տարվանից:
Կրթական ծրագրի տևողությունը մեկ տարի է:
Դասախոսական կազմում Հայաստանի ու արտասահ
մանի կառավարման ոլորտում բարձր որակավորում
ունեցող դասախոսներ են, որոնք ունեն կառավարման
մեծ փորձ, դասավանդման, գիտելիքների կիրառման
բնագավառում:
Կրթական այս նոր ծրագիրը հնարավորություն կըն

ձեռի համատեղել MBA կրթությունն աշխատանքի հետ,
քանի որ դասերը շաբաթական 3 անգամ են` հինգշաբ
թի, ուրբաթ և շաբաթ, ժամը 15:00-ից հետո:
Բուժհաստատությունների կառավարում ծրագիրը
հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերել.
• կառավարման ոլորտում բարձրագույն մասնագիտա
կան դիպլոմ,
• ժամանակակից կառավարչական գործնական գիտե
լիքներ և հմտություններ,
• կառավարման փորձի փոխանակում ՀՀ-ում հա
ջողված խոշոր բժշկական հաստատությունների և
կազմակերպությունների ղեկավարների հետ,
• գիտելիքներ բժշկական հաստատությունների մի
ջազգային կառավարման ստանդարտների և մոդելների
վերաբերյալ,
• բուժհաստատությունների և այլ կազմակերպություն
ների խնդիրների հայտնաբերման, հետազոտման, վեր
լուծության և արդյունավետ լուծման ունակություններ։

Հաշվի առնելով ծրագրի հանդեպ առաջացած հետաքրքրությունը՝ հանրային
առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե Հովհաննիսյանը մայրաքաղաքի
խոշոր բժշկական կենտրոնների վարչական հատվածում աշխատող պատաս
խանատուներին է ներկայացրել նոր կրթական ծրագրի մանրամասները:

Տեղեկացնենք, որ դիմում
ն երն ընդունվում են հունիսի 27-ից օգոս
տոսի 25-ը ԵՊԲՀ-ի հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկանա
տում (ԵՊԲՀ վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ):
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.
• բարձրագույն կրթության դիպլոմ և միջուկ, դրանց պատճենները,
• անձնագիր, անձնագրի պատճեն,
• չորս 3x4 լուսանկար,
• մոտիվացիոն նամակ (1 էջ)
• ինքնակենսագրություն (CV)
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եր երկրում սթրեսաբանության
հիմ
ն ադրման և զարգացման,
գիտամանկավարժական եր
կարամյա և անմ
ն ացորդ գոր
ծունեության համար անվանի հոգեբույժ,
պրոֆեսոր Ադել Թադևոսյանը գիտական
խորհրդի նիստում արժանացավ ԵՊԲՀ ոս
կե մեդալի:
Գիտության
գծով
պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը, ներկայացնե
լով հոգեբույժի մասնագիտական գործու
նեությունը, նշեց, որ պատվաբեր պարգևը
հանձնվում է մի մարդու, ով մեծ ներդրում
ունի Հայաստանում սթրեսաբանության
զարգացման գործում։
Ադա Թադևոսյանի մասնագիտական
գործունեությունն անմիջական կապ ունի
Խորհրդային և հետխորհրդային ժամա
նակահատվածում Հայաստանում և նրա
սահմաններից դուրս սթրեսաբանության
լավագույն ավանդույթների ներդրման և
զարգացման հետ:
Անվանի հոգեբույժը աշխատանքային
գործունեության 50-ից ավելի տարիները նվիրել է
մարդու հոգեկան առողջությանը վերաբերող տար
բեր հիմ
ն ահարցերի ուսում
ն ասիրմանը, դրանց լուծ
ման բանաձևերի մշակմանը: Նրա ամբողջ գիտական,
մանկավարժական գործունեությունն ուղղված է եղել
սթրեսաբանության գծով կլինիկական օրդինատորնե
րի վերապատրաստմանը: Մանկավարժական գործու
նեության 40 տարվա փորձ ունեցող մասնագետը ավելի
քան 30 տարի աշխատել է Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանում, հաջողված
մասնագիտական գործունեություն է ծավալել նաև այլ
կրթական հաստատություններում։ 2003-ին Ա. Թադ
ևոսյանը առողջապահության ազգային ինստիտուտում
կազմակերպել է նաև սթրեսաբանության ամբիոն: Ադա
Թադևոսյանի մասնագիտական գործունեության մեջ
շրջադարձային եղան Սպիտակի 1988-ի ավերիչ երկրա
շարժին հաջորդող տարիները: Աղետից ընդամենը չորս
ամիս անց՝ 1989-ին, նրա ջանքերով Հայաստանում հիմ
նադրվել է հոգեկան առողջության «Սթրես» կենտրոնը:
Ղեկավարելով այս կառույցն ավելի քան տասը տարի՝
նրա շնորհիվ ապահովվել է Հայաստանում հոգեբու
ժական մասնագիտացած ծառայության զարգացումը:
Մասնագետն առաջիններից մեկն էր, որը խոսեց հոգե
կան տրավմայի և մի շարք հիվանդությունների զար
գացման գործում դրա ունեցած պաթոլոգիական դերի
մասին:
Նաև առաջինն է բարձրաձայնել ուսանողների համար
«Սթրեսաբանություն» ծրագրի ներդրման անհրաժեշ
տության մասին:
Ժամանակի ընթացքում «Սթրես» կենտրոնը վերած

վեց գիտագործնական հաստատության: Հետերկ
րաշարժյան տարիներին ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծվեց
«Աղետների բժշկություն» ծրագիրը: Ադա Թադևոսյանն
իր թիմակիցների հետ հեղինակեցին հատուկ ձեռնարկ,
ինչպես նաև փրկարարների համար անցկացրեց վերա
պատրաստման դասընթացներ Հայաստանում ու Ար
ցախում: Այս աշխատանքի համար նա Բուդապեշտում
1996-ին պարգևատրվում է հուշամեդալով: «Սթրեսա
բանության» հիմ
ն ադիր, պրոֆեսոր, մարդու հոգեկան
ցնցում
ն երի վերաբերյալ ավելի քան հարյուր տպագ
րական հոդվածների, մի քանի մենագրությունների,
ինչպես նաև ուսանողների համար «Սթրեսաբանութ
յան» առաջին երկհատորյա դասագրքի հեղինակ Ադա
Թադևոսյանը կրթության և մարդու կենսագործունեութ
յան անվտանգության խնդիրների լուծման գործում
ներդրման համար պարգևատրվել է Մ.Վ.Լոմոնոսո
վի անվան ոսկե մեդալով: Ա. Թադևոսյանը հայկական
հոգեբուժական ասոցիացիայի, հոգեբույժների համաշ
խարհային ասոցիացիայի, տրավմատիկ սթրեսի ասո
ցիացիայի անդամ է:
ԵՊԲՀ-ում հուլիսի 7-ին կմեկնարկի «Սթրեսի ենթարկ
ված մարդը» երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որը
նվիրված է անվանի հոգեբույժի 80-ամյա հոբելյանին:
Այսօր էլ Ադա Թադևոսյանը իր գործըկերների հետ շա
րունակում է օգնել կյանքի տարբեր իրավիճակներում
ծանր հոգեբանական ցնցում
ն եր ստացած մարդկանց:
Իր ստեղծագործական հետազոտությունները հեղինա
կը կներկայացնի նաև նոր լույս տեսած մենագրության
մեջ, որի շնորհանդեսը նույնպես տեղի կունենա գիտա
ժողովի շրջանակում:
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ժշկական համալսարանում հունիսի 14-ին
բացվեց արյունաբանական կետ, ինչպես
նաև վիրավոր զինվորների վերականգ
նողական կենտրոնին փոխանցվեց 5 մլն

դրամ։
Արյան դոնորի միջազգային օրը «Հանձնել արյուն
և փրկել մարդու կյանք» խորագրի ներքո ԵՊԲՀ–ի
ուսանողները և դասախոսական կազմը սեփական
օրինակով որոշեցին ընդգծել և ցույց տալ արյան
կամավոր դոնորության կարևորությունը:
Հաշվի առնելով արյունաբանական կետի կարևո
րությունը և անհրաժեշտությունը՝ Երևանի կենտ
րոնում՝ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային հա
մալիրում բացվեց արյունաբանական կենտրոն:
Կենտրոնում արյան նվիրատվություն առաջինը կա
տարեցին և կամավոր դոնորության կարևորության
մասին բարձրաձայնեցին բժշկականի ուսանողները
և հիվանդանոցի բուժանձնակազմը: Արյունա
բանական կետի բացմանը ներկա էր ՀՀ Ազգա
յին Ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը: Նա
շրջեց կենտրոնով, ծանոթացավ հնարավորութ
յուններին:
Նշենք, որ արյունաբանական կետ ստեղծելու
նախաձեռնությունը պատահական չէ: Այն նպա
տակ ունի անհրաժեշտ բժշկական օգնությունն
առավել օպերատիվ իրականացնել, ինչպես
նաև արյան բաղադրամասերի պահպանման
համար ապահովել համապատասխան պայ
մաններ:
Նոր կետը տեղակայված է մայրաքաղաքի
ամենահին՝ համալսարանական հիվանդանոցի
լաբորատոր մասնաշենքում և հագեցած է ժա
մանակակից սարքավորում
ն երով:
Արյունաբանական կետում աշխատելու է վե
րապատրաստում անցած մասնագետների թիմ,
բոլոր պայմանները հարմարեցված են միջազ
գային չափանիշերին:
«Այն, ինչ ստեղծվեց, անհրաժեշտություն
էր, որը հիվանդանոցը մինչ օրս չուներ:
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցում հազա
րավոր վիրահատություններ, միջամտու
թյուններ են իրականացվում: Նմանատիպ
բժշկական հաստատությունները պետք
է ունենան իրենց արյան պաշարը»,- նշեց
ԱԺ նախագահը՝ ավելացնելով, որ արյու
նաբանական կետ ունենալը երկու խնդիր է
լուծում. նախ՝ համալսարանական հիվան
դանոցն ապահովվում է արյան պաշարով
և երկրորդ՝ անհրաժեշտության դեպքում
նաև կարող է տրամադրել այդ պաշարը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոս
քով՝ օրեր առաջ Նուբա լեռներ մեկնած հայ
բժիշկները աշխարհին ապացուցեցին, որ
բարությունը և գթասրտությունը կարող են
լինել կյանքի նորմ, և արյունատվությունը
ևս այդ կարևոր նորմերի տարրերից է:
«Մեր ապագա բժիշկներին ցուցակագ
րելով՝ մենք կունենանք ամբողջական մի
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ՄԵԿ ՕՐՈւՄ
ռեեստր այն երիտասարդ բժիշկների, ովքեր
քրոնիկ հիվանդություններ չունեն. Պետք է
հիշենք, որ այդ արյան պաշարը յուրաքանչ
յուր պահի կարող է մեկ այլ մարդու կյանք
փրկել»,-հավելեց Ա. Մուրադյանը:
Բժիշկներն ու ապագա բժիշկները վստահ
են, որ կամավոր դոնորությունը հնարա
վորություն է տալիս ոչ միայն առողջական
խնդիրներ ունեցող մարդկանց բուժվել, այլև
ուժ է տալիս այդ մարդկանց ընտանիքի ան
դամ
ն երին և բժիշկներին, ինչպես նաև՝ ար
յան կամ արյան բաղադրիչների փոխներար
կում
ն երն ամեն տարի հնարավորություն են
տալիս պահպանել բազմաթիվ կյանքեր:
րկրորդ արդյունքը նույնպես կարե
վոր սոցիալական նշանակություն
ուներ: «Վիրավորված զինծառա
յողներին և զոհված զինծառայող
ների ընտանիքի անդամ
ն երին ՀՀ Ազգային
Ժողովի կողմից աջակցություն» հիմ
ն ադրա
մի կողմից 5 միլիոն դրամ փոխանցվեց ԵՊԲՀ-ի նա
խաձեռնությամբ իրականացվող վիրավոր զինվորների
վերականգնողական կենտրոնի վերանորոգմանը:
ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանը ծանոթացավ նաև
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում վիրա
վոր զինվորների վերականգնողական կենտրոնի շինա
րարական աշխատանքներին և հանդիպեց հիվանդա
նոցում բուժում ստացող զինծառայողներին:
«Անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել՝ նվազեցնելու հաշման
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դամությունն ու երկարացնելու մարդկանց կյանքի տևո
ղությունը» ,- ասաց Արա Բաբլոյանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն էլ հավելեց, որ վե
րականգնողական կենտրոններ աշխարհում ստեղծվում
են հասարակության աջակցությամբ, ոչ թե միայն պե
տական ծրագրերով:
«Այսօր գեղեցիկ համադրություն է ստեղծվել. պետա
կան ծրագրերի, հասարակության աջակցության և,
իհարկե, բժշկական հանրության»,-նշեց նա:
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Ավանդույթ դարձած «Բարեկամություն» փառատո
նը ԵՊԲՀ ուսանողական կյանքի անբաժան մասն է։
Այս տարի այն անցկացվեց մեծ մասշտաբներով և
տարբերվեց իր յուրահատուկ ջերմ ու ուրախ մթնոլոր
տով։
Միջոցառումը պաշտոնապես մեկնարկեց ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանի ելույթով։
Ներկա էին Հնդկաստանի, Իրանի, Ղազախստանի
դեսպանությունների բարձրաստիճան դիվանագիտա

կան ներկայացուցիչներ, ԱԺ պատգամավոր Կարեն
Ավագյանը, տարբեր երկրներից պաշտոնական հյու
րեր, դասախոսներ և, իհարկե, բազմաթիվ ուսանողներ։
Տասնհինգ տարվա պատմություն ունեցող փառատո
նին ապագա բժիշկները ցուցադրեցին համալսարանա
կան կյանքի բազմազանությունը, տարատեսակ ազ
գային կերակրատեսակների, երգի ու պարի միջոցով
ծանոթացրին իրենց երկրների մշակութային առանձնա
հատկություններին:
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ՓԱՌԱՏՈՆԸ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Պատահական չէ, որ 20-ից ավելի երկրների մշակույթը
ներկայացվում է բժշկական համալսարանում: ԵՊԲՀ-ն
նախորդ դարի կեսերից արդեն իսկ աչքի է ընկել օտար
երկրացի ուսանողների թվով: Դրա վառ ապացույցն այն
է, որ աշխարհի 26 երկրի 1700 ուսանող այսօր բժշկա
կան կրթություն է ստանում Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանում:
Նման միջոցառում
ն երը նպաստում են մեր բուհում սո
վորող տարբեր ազգության ուսանողների միջև բարե
կամական հարաբերությունների խորացմանը, ձևավո

րում են միջմշակութային ամուր կապեր:
Պաշտոնական մասից հետո սկսվեց մեծ afterparty-ն,
որի ժամանակ մեկ հարկի տակ աշխարհի տարբեր
անկյուններից ժամանած ուսանողները տոնում էին
«Բարեկամությունը», կամ ինչ
պես սի
րում են ա
սել՝
«Дружба»-ն։
Միջոցառման մասին առավել ընդգրկուն պատկերա
ցում կազմելուն կօգնի լուսանկարային ռեպորտաժը,
որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը: 
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«Բարեկամություն»
փառատոնի ընթացքում
օտարերկրացի
բժիշկ-ուսանողները
ներկայացրին իրենց
խոհանոցների
գոհարները:
Ի դեպ՝ վերջիններիս
մասին բավականին
բարձր կարծիք հայտնեց
հայ խոհարարական
ավանդույթների
զարգացման և
պահպանման
ՀԿ նախագահ 
Սեդրակ Մամուլյանը:

ԻՆՉՊԵՍ Է ԾՆՎԵԼ
«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ»
Առիթն օգտագործելով նշենք մի հան
գամանք. անցյալ դարի 60-70-ական
թվականներին Երևանի բժշկական ինս
տիտուտում (այդ տարիներին համալ
սա
րանն այդ
պես էր կոչ
վում) ծնվեց մի
նախաձեռնություն, որը հետագայում սի
րով ընդունվեց ոչ միայն մայրաքաղաքի,
այլև նախկին Խորհրդային Միության
բազմաթիվ
ուսում
ն ական
հաստա
տություններում: Միջոցառումն ուներ
«Ուսանողական գարուն» անունը, որն
իրականում միջոցառում
ն երի շարք էր՝
մեկ շաբաթ տևողությամբ, որի յուրա
քանչյուր օր-միջոցառումը ներկայաց
նում էր ուսանողական այն ժամանակվա
միակ՝ կոմերիտական կազմակերպու
թյան գործունեության որևէ բնագավա
ռը: Եվ քանի որ Խորհրդային Միության
գլխավոր կարգախոսը ազգերի բարեկա
մութ
յունն էր՝ մեծ ընդգր
կում էին ստա

նում հատկապես ինտերնացիոնալ բա
րեկամությանը նվիրված միջոցառում
ն ե
րը, որոնց մասնակցում էին Խորհրդային
Միության տարբեր հանրապետություն
ներից ժամանած պատվիրակություններ,
ինքնագործ ուսանողական համույթներ,
անհատներ...
Հենց նման մեծ ընդգրկման արդյունքում
միջոցառում
ն երի այս գեղեցիկ շարքը կոչ
վեց փա
ռա
տոն, որն ա
վե
լի նեղ ընդգր
կում
ն երով հարատևում է առ այսօր: Ավե
լորդ չեմ համարում նշել, որ միջոցառման
ակունքներում այդ տարիներին հասարա
կական ակտիվությամբ աչքի ընկած կազ
մակերպիչ-ուսանողներն էին կանգնած՝
այսօրվա դասախոսական ավագ սերնդի
ներկայացուցիչներ՝ Արտաշես Ազնաուր
յանի ղեկավարությամբ:
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Մշակույթ և սպորտ

Թեժ ֆուտբ ոլ ային հանդ իպ ում

«ԱՌ ՈՂՋ ԲԺԻՇԿ »

«Առողջ բժիշկ» մրցաշարի ֆուտբոլի եզրափակիչ
խաղն ընթանում էր այնքան բարձր լարվածությամբ, որ
խաղի հիմ
ն ական ժամանակը չհերիքեց հաղթող ճանա
չել և ոչ մի թիմի։ Դասախոսների թիմը 11-մետրանոցնե
րի շնորհիվ կարողացավ հաղթանակ տանել օտարերկ

րացի ուսանողների նկատմամբ
Շնորհավորում ենք մեր դասախոսներին, ովքեր ևս
մեկ անգամ ապացուցեցին, որ ուսանողներն իրենցից
սովորում են ոչ միայն դասերի ընթացքում։

ԲԺՇԿԱԿԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ԹԻՄԸ
ԼԱՎ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ Է ԳՐԱՆՑԵԼ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը կազ
մակերպել էր ամենամյա հանրապետական միջբուհա
կան սպորտային մրցաշար՝ «ՀՌՀ գավաթի» համար,
որին մասնակցեց նաև մեր բուհի տղաների բասկետբո
լի հավաքականը: Միջոցառում
ն երը նվիրված էին Սլա
վոնական համալսարանի հիմ
ն ադրման 20-ամյակին:
Մեր տղաներն ամենայն պատասխանատվությամբ էին
նախապատրաստվել այդ մրցում
ն երին և արեցին ամեն
ինչ՝ մրցանակային տեղ գրավելու համար: Հատկապես
մեծ ակտիվությամբ ընթացավ նրանց հանդիպումը հայռուսական համալսարանի բասկետբոլի հավաքականի
հետ: Այդ խաղն անցավ մեր թիմի բացահայտ առավե
լությամբ և ավարտվեց արժանի հաղթանակով: Մեր
տղաներն իրենց լավ դրսևորեցին նաև Գյումրիի ման
կավարժական համալսարանի բասկետբոլի հավաքա
կանի հետ հանդիպման ընթացքում: Այդ գեղեցիկ և ան
զիջում պայքարը նույնպես ավարտվեց մեր տղաների
հաղթանակով, և նրանք նախորդ տարվա գավաթակիր
Երևանի պոլիտեխնիկական համալսարանի տղաների
հավաքականի հետ եզրափակիչ հանդիպման ուղեգիր
ստացան:

Եզրափակիչ խաղն ընթացավ երկուստեք հաջողու
թյուններով, և, ի վերջո, միավորների չնչին տարբերութ
յամբ հաջողության հասավ պոլիտեխնիկական համալ
սարանի բասկետբոլի հավաքականը՝ գրավելով 1-ին
տեղը:
Մեր թիմի բասկետբոլիստները գրավեցին 2-րդ տեղը՝
պարգևատրվելով մեդալներով և պատվոգրերով:
Իրենց լավ դրսևորեցին Մելքոն Արփաջյանը (կլինօր
դինատոր, 3-րդ կուրս), Գևորգ Վասիլյանը (542), Արամ
Հեքիմյանը (491), Սերո Աղնանյան-Ասլանյանը (338),
Կորյուն Վարդանյանը (309), Դավիթ Առուշանյանը (271),
Հրանտ Սիրադարյանը (01), Արթուր Բաբոյանը (171):
Իր ուշադիր վերաբերմունքով միշտ թիմի հետ էր
ԵՊԲՀ ֆիզդաստիարակության ամբիոնի վարիչ, դո
ցենտ Ա. Մովսեսյանը:
ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
թիմի մարզիչ,
ֆիզդաստիարակության
ամբիոնի դոցենտ

Մշակույթ և սպորտ

ՀԱՂԹԱՀԱՐԵՑԻՆՔ 20ԿՄ

ԵՊԲՀ-Զվարթնոց «Առողջ բժիշկ» ծրագիրն ամփոփ
վեց եզրափակիչ հեծանվարշավով դեպի Էջմիածին:
Հեծանվարշավին ապագա բժիշկներին մինչև Զվարթնոց
տաճար ուղեկցեց ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
«Առողջ բժիշկ» ծրագրի հաջողության հիմ
ն ական գրա
վականը ուսանողների չափազանց ոգևորվածությունն ու
առողջ կենսակերպի քարոզչությունն էր, ինչի մեջ մեծա
գույն ավանդ ունեցավ պրոֆեսոր Ա. Մուրադյանը։ Նա
թե՛ անձամբ մասնակցեց միջոցառմանն ու իր օրինակով
ոգևորեց մասնակիցներին, թե՛ աջակցեց մասնակիցների
անվտանգության ապահովմանը։

Հիվանդանոցներ
«Հերացի» համալսարանական
հիվանդանոց

ՆՈ Ր
ԳԵ ՐԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ
ՍԱ ՐՔ
Համալսարանական հիվանդանոցում այսուհետև էնդոսկոպիկ ու
րոլոգիական վիրաբուժական միջամտությունները կատարվելու են
նաև նորագույն՝ Richard Wolf ապրանքանիշի գերժամանակակից
սարքի միջոցով: Առաջին անգամ սարքը փորձարկել և 69 տարեկան
հիվանդի մոտ երկբևեռ ներմիզուկային մասնահատում են կատարել
համալսարանական համալիրի գլխավոր բժիշկ Արեն Բաբլումյանը
և բժիշկ-ուրոլոգ Նարեկ Մելքոնյանը: Ներմիզուկային մասնահատ
ման համար նախատեսված և տեսանկարահանման ժամանակակից
հնարավորություններ ունեցող նորագույն էնդոսկոպիկ այս սարքը մի
շարք առավելություններ ունի: Մասնավորապես՝ այն հնարավորինս
նվազեցվում է ներվիրահատական և հետվիրահատական բարդու
թյունները, ինչպես նաև ժամանակային առումով չի սահմանափա
կում վիրաբույժի աշխատանքը՝ հնարավորություն ընձեռելով հեռաց
նել առավելագույն քանակության հյուսվածքներ:

«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համա
լիրում տեղի ունեցավ միկրոհամակարգերին
նվիրված կոնֆերանս, որին մասնակցում էր
շվեդ բժիշկ Յոհան Հենրիքսը և Հայաստանում
Շվեդիայի հյուպատոս Մարտին Ֆրեդրիկսոնը։
Յոհան Հ
 ենրիքսն իր խոսքի սկզբում նշեց, որ
միկրոհամակարգը «թիմ» է, որն աշխա
տում է հիվանդների շահի համար: Նա
նշեց, որ Հայաստանում տարբեր մասնա
գետներ են աշխատում, և կ
 արևոր է, որ
հիվանդը լինի թիմի մի մասնիկը: Բժիշ
կը նաև նկատեց, որ առողջապահության
համակարգում այն անհատներին նոր
մոտեցում
ն եր ձեռք բերելու և այլ մշակույ
թով գործելու հնարավորություն կարող է
ընձեռել: Յոհան Հենրիքսոնն ընդգծեց,
որ պետք է ոչ թե խոսել և պլանավորել,
այլ գործել և դրա միջոցով հիվանդների
համար բուժման լավ որակ ապահովել:

ՄԻԿՐՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

Պատմական ակնարկ

90

ԱՌ ԱՋ ԻՆ ՇՐՋԱՆ ԱՎ ԱՐՏՆ ԵՐ Ը

Հ

այաստանում բժշկական
կադրերի պատրաստման
պատմության մեջ առաջին
է
ջը գրվեց 1927 թվա
կա
նին, երբ բարձրագույն բժշկական
հաստատությունը տվեց իր առա
ջին շրջանավարտները: Պետական
համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետն ավարտեցին 32 բժիշկներ,
ովքեր իրենց նվիրեցին ժողովրդի
առողջության պահպանման, նրան
բժշկական օգնություն ցույց տալու
և Հայաստանում բժշկագիտութ
յան զարգացման սրբազան գոր
ծին: Տարբեր ուղիներ ընտրեցին
բժշկական ֆակուլտետի առաջին
շրջանավարտները. ոմանք դարձան
պրակտիկ բժիշկներ: Մայր հայրե
նիքում բժշկական կրթություն ստա
ցած առաջին բժիշկների թվում էին

առողջապահության բնագավառում
ճանաչված այնպիսի նշանավոր
մասնագետներ, ինչպիսիք էին Գրի
գոր Աղբալյանը, Բագրատ Սայադ
յանը, Բաբկեն Աստվածատրյանը,
Լևոն Հարությունյանը, Վերգինե
Միքայելյանը, Պարթև Մարգարյա
նը, Գրիգոր Մուշեղյանը, Վ. Սողո
մոնյանը և ուրիշներ:
Բժշկական ֆակուլտետը տվեց
ընդամենը 136 շրջանավարտ, այդ
թվում՝ 1928-ին՝ 33, 1929-ին՝ 29, 1930ին՝ 42:
Ինչպես առաջին, այնպես էլ
հետագա
տարիների
շրջանա
վարտներից
շատերը
դարձան
անվանի գիտնականներ ու առող
ջապահության կազմակերպիչներ,
որոնց թվում էին Էզրաս Հասրաթ
յանը, Գարեգին Միրզոյանը, Ա.

Խրիմլյանը: Ի նկատի ունենալով
շրջանավարտների առկայությունը
և ելնելով կառավարական որո
շում
ն երից՝ նոր և հաստատուն
հիմքերի վրա դրվեց ժողովրդա
կան տնտեսության համար կադրե
րի պատրաստման գործընթացը:
Հետագայում համալսարանի հա
մապատասխան ֆակուլտետների
հիման վրա ստեղծվեցին առանձին
ինստիտուտներ: Բժշկական ֆակուլ
տետի բազայի վրա 1930-ին ստեղծ
վեց Երևանի բժշկական ինստիտու
տը, որը դարձավ Հայաստանում
բժշկական կադրերի պատրաստ
ման հեղինակավոր դարբնոց:
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Պատմական ակնարկ

ԲԺՇԿ ԱԿ ԱՆ ԻՆՍՏ ԻՏ ՈՒՏ Ի
ՀԱՄ ԱՐ ՆԱԽ ԱՏ ԵՍՎ ԱԾ
ԱՌ ԱՋ ԻՆ ԿԱՌ ՈՒՅՑ Ը

Բժշկական ֆակուլտետի համար
սկզբնական շրջանում որպես ուսում
նական բազա ծառայեց անատոմո
ֆիզիոլոգիական ինստիտուտը, որը
տեղակայված էր տարրական հար
մարություններից զուրկ մի խղճուկ
շեն
քում: Այս
տեղ մի կերպ, դժվա
րությամբ տեղավորվեցին նորմալ

Հետաքրքիր մի փաստ.

 նչև կենտրոնական
մի
մասնաշենքի կառուցումը
(1939թ.) խմբակային
լուսանկարների տակ,
որպես բժշկական
ինստիտուտի խորհրդանիշ,
դրվել է անատոմիկումի
լուսանկարը:

անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և
հյուսվածաբանության ամբիոնները:
1927-ին կառուցվեց անատոմիական
մասնաշենքի մի մասը, ուր տեղա
փոխվեցին տեսական ամբիոնները,
իսկ վերը նշված անատոմոֆիզիո
լոգիական ինստիտուտը լուծար
վեց: Ավելի ուշ՝ 1931-32թթ., անատո
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միական մասնաշենքի կառուցումն
ավարտվեց, և այնտեղ տեղափոխ
վեցին մորֆոլոգիական պրոֆիլի
բոլոր ամբիոնները, այդ թվում նաև
դատական բժշկության ամբիո
նը: Շենքը նախագծել և կառուցել է
Ալեքսանդր Թամանյանը:
Ս. Թ.

Պատմական ակնարկ

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
100–ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ» ԽՈՐԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՅՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ
ՀԱՄԱՐ 2017-Ը ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Է

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ,
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ– 85
Ամբիոնի վարիչն է կ.գ.թ., դոցենտ 
Սեյրան Պայքարի Քոչարյանը:
Ամբիոնը հիմ
ն ադրվել է 1932-ին որպես ֆիզիկայի ամ
բիոն, որի առաջին վարիչը եղել է Զ.Միքայելյանը: 193335թթ. այն ղեկավարել է անվանի ֆիզիկոս Հ. Անժուրը,
ով միաժամանակ Երևանի պետական համալսարանի
ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ղեկավարն էր:
1998-2000թթ. Կանադայի կառավարության տրա
մադրած դրամաշնորհի շրջանակում կատարելագործ
վել է «Բժշկական ինֆորմատիկա» առարկան, հրատա
րակվել է 7 մոդուլից բաղկացած եռալեզու դասագիրք և
կահավորվել համակարգչային լսարան:
2016-ից ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.թ., դոցենտ Ս.Պ.
Քոչարյանը։
Ամբիոնի բազայի վրա դոցենտ
Ս. Քոչարյանի ղեկավարությամբ,
ամբիոնի
դասախոսների
մասնակցությամբ գոր
ծում է գի
տական աստիճանաշնորհման հա
մակարգի ինֆորմատիկա առար

կայի որակավորման հանձնաժողով:
Ամբիոնի գործունեությունն առավել
արդյունավետ կազմակերպելու նպա
տակով առաջադրվել են մի շարք խնդիր
ներ: Դրանք են՝ խրախուսել դասախոսա
կան անձնակազմի գիտահետազոտական
գործունեությունը, ընդլայնել հետազոտական
թեմաներում նրանց մասնակցությունը, աջակցել
գիտական և ուսում
ն ամեթոդական աշխատանքնե
րի ու կոչում
ն երի ձեռքբերմանը, ակտիվացնել ուսա
նողական գիտական ընկերության գործունեությունը
ամբիոնում, ավելացնել լրացուցիչ կրթական ծրագրե
րով սովորողների քանակը:

Պատմական ակնարկ

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԱՄԲ ԻՈՆ– 40

Ամբիոնի վարիչն է բժշկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ Մարինե Սահակի Պետրոսյանը:

Մինչ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կազմավորվելը որպես
ամբիոն՝ առարկան դասավանդվել է նախ ստոմատոլոգիա
յի (1963-68թթ.), ապա՝ թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմա
տոլոգիայի (1968-78թթ.) միացյալ ամբիոնում: Օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1977-ին։ Ամբիոնը
ղեկավարել են անվանի բժիշկ-ստոմատոլոգներ դոցենտ
Է.Մ. Գևորգյանը(1978-86թթ.), դոցենտ Է.Ա. Կիլիկյանը (198688թթ.), դոցենտ Է.Մ. Գևորգյանը (1988-89թթ.), պրոֆեսոր
Վ.Ա. Մելքումովը (1989-90թթ.), պրոֆեսոր Վ.Պ. Կիրակոսյանը
( 1990-2006թթ.)։ 2006-10թթ. ամբիոնը ղեկավարել է դոցենտ
Վ.Լ. Բակալյանը, 2010-ից՝ դոցենտ Մ.Ս. Պետրոսյանը։
Ամբիոնի աշխատակիցների և Վաշինգտոնի հայ առողջա

պահական միության ջանքերով ստեղծվեց տարածաշրջա
նում միակ դիմածնոտային բարդ պրոթեզավորման կլի
նիկան, որտեղ ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
ուսանողներին դասավանդվում են դիմածնոտային օրթո
պեդիայի հիմունքները:
Ամբիոնը 2006-ին համալրվել է 3 ֆանտոմային դասա
սենյակներով, որոնք հնարավորություն են ստեղծում ձեռք
բերել գործնական հմտություններ՝ մինչև կլինիկական աշ
խատանք սկսելը: Անձնակազմի գիտահետազոտական աշ
խատանքներն ամփոփվել են մի քանի տասնյակ գիտական
հոդվածներում, գյուտերում և ռացիոնալիզատորական առա
ջարկներում, զեկուցվել հանրապետական և միջազգային
տարբեր գիտաժողով
ն երում:
Ամբիոնում կան ավանդույթներ, որոնք փոխանցվում են
սերնդեսերունդ և կապող օղակ են տարբեր սերունդների
միջև:
Ամբիոնի երախտավորներց են Հենրի Հովհաննիսյանը,
Անդրանիկ Հակոբյանը, ովքեր հայ-ֆրանսիական ատամ
նատեխնիկական քոլեջի (որը 1997-ին գործել է ԵՊԲՀ օրթո
պեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի կազմում) համահիմ
ն ա
դիրներն են: Ամբիոնի նշանավոր երախտավորն է նաև
Հրաչ Աբրահամյանը։ Նա կենտրոնական զինվորական
հոսպիտալում բարդ դիմածնոտային պրոթեզավոր
ման բաժանմունքի համահիմ
ն ադիրն է:
Ամբիոնի աշխատակիցներն ունեն միջազգային
գործակցության հարուստ փորձ։

ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ
ԱՄԲ ԻՈՆ– 40

Ամբիոնի վարիչն է դեղագիտական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արուսյակ Գագիկի Ժամհարյանը:

Ֆարմացիայի ամբիոնի վերակազմավորման և նոր
առարկաների հիմնադրման գործում մեծ ավանդ է
ունեցել ներկայիս ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
դ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարինե Գառնիկի Բալասանյանը։
Հաշվի առնելով վերջին տարիներին համալսարանի
որդեգրած միջազգայնացման քաղաքականությունը՝
վերակազմավորման պահից (2006 թ.) ի վեր ոչ միայն
ամբողջությամբ վերանայվել և մասնագիտության ժամա
նակակից պահանջներին են համապատասխանեցվել ամ
բիոնում դասավանդվող առարկաների ծրագրերը, այլև
ներդրվել են երեք նոր մասնագիտական սկզբունքներ: Սա
հնարավորություն է տվել նվազագույնի հասցնել տար
բեր երկրների բուհերի հետ առարկայական և ծրագրային
տարբերությունները, որոնք հաճախ բավականին լուրջ
արգելք էին արտերկիր մեկնող մեր շրջանավարտների հա
մար: Փոփոխությունների շնորհիվ ֆակուլտետի շրջանա
վարտներն ավելի մրցունակ են դարձել ոչ միայն ներ
քին, այլև արտաքին աշխատաշուկայում:
Բացի այդ, հաշվի առնելով ուսում
ն ական և
գիտական վերջնարդյունքը միջազգային առողջա
պահության ոլորտում ճանաչելի դարձնելու անհ
րաժեշտությունը՝ ամբիոնը ձեռնամուխ է եղել
համալսարանում դեղերի ստեղծման գեր

ժամանակակից մեթոդների ներդրմանը: Այդ նպատակով
ERASMUS ծրագրի շրջանակում ամբիոնի ղեկավարը վեց
ամիս տևողությամբ արտագնա դոկտորանտուրայի ըն
թացքում իրականացրել է ոչ միայն հետազոտական աշխա
տանքի մի մասը, այլև անցել է վերապատրաստում՝ դեղերի
մոդելավորման GOLD (դեղերի դոկինգ) և AMBER (մոլեկու
լային դինամիկ խթանում) ծրագրերին լիարժեք տիրապե
տելու նպատակով: Նախատեսվում է նշված ծրագրային
փաթեթների ներդրումը գիտաուսում
ն ական ոլորտներում,
որը մեծ հեռանկարներ է բացում ինչպես ամբիոնի գիտա
կան հոդվածները հեղինակավոր հանդեսներում տպագ
րելու համար, այնպես էլ հնարավորություն է տալիս «կապկառույց-ակտիվություն» ուսում
ն ասիրությունների վրա
հիմնված դեղագործական ոլորտի ամենահեռանկարային
և ժամանակակից ուղղություններից մեկի՝ դեղանյութերի
նպատակային ստեղծման և զարգացման համար:
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ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Այս տարի լրացավ անվանի բժշկապետ,
Երևանի համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետի հիմ
ն ադիրներից մեկի, նորմալ անատո
միայի ամբիոնի հիմ
ն ադիր վարիչ, գիտության
վաստակավոր գործիչ, լուսավորիչ, համաճա
րակաբան, դպրոցական հիգիենիստ, հայա
գետ, բառարանագետ, պրոֆեսոր 
Վահան Արծրունու ծննդյան 160-ամյակը:

160

Հ

այոց Արծրունյաց ազն
վական տոհմի լուսա
վոր շառավիղներից մեկի
բազմաբովանդակ գործու
նեությունը և ժողովրդին ծառայե
լու նվիրվածությունը պատահական
չէր: Այն պայմանավորված էր նաև
նրան շրջապատած իր անվանի
տոհմի մտավորականներով, ովքեր
մեծ դեր են խաղացել Վահան Արծ
րունու ոչ միայն դաստիարակութ
յան, այլև կրթության հարցում:
Վ. Արծ
րու
նու տոհ
մը մեծ է ե
ղել,
նրա ազգականների շարքում էին
Գրիգոր Արծրունին` «Մշակ» թերթի
գլխավոր խմբագիրը, նրա կրտսեր
եղբայրը` ակադեմիկոս Անդրեաս
Արծրունին, ով ժամանակին ճա
նաչված երկրաբան էր, Ախենի
համալսարանի (Գերմանիա) երկ
րաբանության ֆակուլտետի ցմահ
դեկանը: Զարմուհիներից Վերգինեն
Մարինյան թատրոնի մենակատար
էր, հետագայում՝ Լենինգրադի կոն
սերվատորիայի պրոֆեսոր, Սիրան
Տիգրանյանը՝ երկրաբան, երկրա
բանության թանգարանի տնօրեն և
առաջին կին գիտնականը, ով ար
ժանացել է ԽՍՀՄ բարձրագույն՝
Լենինի շքանշանի: Նրա դուստրը՝
Նարիսը, 55 տարի անգլերեն է դա
սավանդել պետական համալսա
րանում: Թիֆլիսում էր ապրում հայ
թատերագիտության հիմ
ն ադիրնե
րից մեկը՝ Սենեքերիմ Արծրունին`
Վահան Արծրունու ավագ եղբայ

րը, նրանց կրտսեր եղ
բայ
րը՝
հայտնի փաստաբան Ռուբեն
Արծ
րու
նին։ Իսկ նրանց պա
պը` Երեմիա Արծրունին, ցա
րական Ռուսաստանի գենե
րալ-մայոր էր, հետագայում՝
Թիֆլիսի
քաղաքապետ:
Ժամանակին
Թիֆլիսում
«Արծրունու թատրոնը» այսօր
գործող Գրիբոյեդովի անվան
ռուսական
դրամատիկական
թատրոնն է:
Ապագա
պրոֆեսորի
ուսման
խնդիրներով զբաղվել է հորեղբայ
րը` Բարսեղ աղա Արծրունին, ով իր
եղբայրների հետ Նոր Բայազետ
(Գավառ) քաղաքի հիմ
ն ադիրն է
եղել: Վ. Արծրունին շատ ըմբոստ
բնավորություն է ունեցել, լիբերալ էր
հայացքներով և ուներ բացահայտ
հակացարական տրամադրություն
ներ: Կայսերական կառավարությու
նը նրան տվել էր «դեղին տոմս», որը
նշանակում էր, որ նա Ռուսաստանի
տարածքում որևէ համալսարանում
կրթություն ստանալու իրավունք
չուներ: Տոհմի նահապետ Բարսեղ
աղան որոշում է ընդունում. «Դե եթե
չի կարող սովորել Ռուսաստանում,
մենք էլ կուղարկենք Ֆրանսիա՝
Փարիզ»: Սովորելիս նա հիվանդա
նում է տուբերկուլոզով: Նրան վի
րահատում են՝ հեռացնելով մեկ թո
քը: Հենց այդ հանգամանքը դրդեց
նրան դեպի բժշկություն, պայմա
նավորեց հետաքրքրությունը և
հակումը հիգիենայի տեսությանը
և սանիտարական ծառայության
խնդիրներին։ Իր կյանքի օրինա
կով նա ցույց տվեց, որ մեկ թոքով
էլ կարելի է ապրել երկար և առողջ:
Մինչև խոր ծերություն նա զբաղվում
էր մարմ
ն ամարզությամբ, ամառ թե
ձմեռ՝ ընդունում էր սառը ցնցուղ:
1920-ական թվականներին Ալ.
Մյասնիկյանը մեծ թվով գիտնա

կաններ է հրավիրում Երևան, այդ
թվում՝ Վահան Արծրունուն, ով ակ
տիվ գործունեություն է ծավալում
Երևանի համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետի բացման առնչությամբ:
Վ. Արծրունին յուրահատուկ բնա
վորության տեր մարդ էր ևիր սովո
րույթներից չէր հրաժարվել նույնիսկ
Եվրոպայից Հայաստան տեղա
փոխվելուց հետո։ Նա ավարտել էր
Սորբոնի համալսարանը և իր դոկ
տորական թեզը այնտեղ էր պաշտ
պանել: Գալով Հայաստան՝ նա նույ
նիսկ իր գրադարանը, կահույքը,
բժշկական բոլոր գործիքներն էր
տեղափոխել: Անգամ խոհարարին
էր հրավիրել Հայաստան, ով մինչև
Հայրենական պատերազմի սկիզբը
ֆրանսիական խոհանոցով էր կե
րակրում Վ. Արծրունուն:
1922-ին բացվում է համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը, որի անա
տոմիայի ամբիոնը տեղակայված
էր նախկին լվացքատան խարխուլ
շենքում՝ ախոռի հարևանությամբ,
դասերն ընթացել են կերոսինի լամ
պի լույսի տակ կամ ախոռի բակում,
ու, չնայած նման պայմաններին,
բժշկապետը միշտ աշխատանքի է
եկել սպիտակ կոստյումով, կոկիկ
հագնված՝ նույնն էլ պահանջելով իր
ուսանողներից: Արծրունին բժշկա
կան ինստիտուտ գալիս էր կառքով:
Պրոֆեսորը մի հետաքրքիր սովո
րություն է ունեցել՝ քննություննե
րին իր հետ միշտ վերցնում էր երկու
տուփ՝ մեկի մեջ թանկարժեք շվեյցա
րական շոկոլադ, մյուսի մեջ՝ սիգար
ներ: Քանի որ նրա մոտ քննություն
անց
նե
լը շատ դժվար էր, «գե
րա
զանց» գնահատական ստանալու
դեպքում աղջիկներին «պարգևատ
րում էր» շոկոլադով, իսկ տղաներին
սիգար էր հյուրասիրում: Սակայն
դրա հետ մեկտեղ նա պահպանում
էր հարաբերությունների էթիկան.
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պարտադրում էր «Դուք»-ով խոսել,
ինչպես ինքն էր դիմում բոլորին:
Երբ
բժշկական
ֆակուլտետն
առանձնացավ պետական համալ
սարանից և դարձավ առանձին
ուսում
ն ական
հաստատություն,
Վահան Արծրունին ստանձնեց
անատոմիայի ամբիոնի վարիչի
պարտականությունները: Նա մինչև
խոր ծերություն աշխատել է որ
պես ամբիոնի ղեկավար, զբաղվել
է գիտամանկավարժական գործու
նեությամբ, և նրա հիմ
ն ադրած մար
դու անատոմիայի թանգարանն այ
սօր կրում է նրա անունը:
Բժշկապետն ունեցել է նաև երաժշ
տական հակում
ն եր: Առանձնա
պես մտերիմ է եղել պրոֆեսորներ
Լևոն Հովհաննիսյանի, Արտաշես
Մելիք-Ադամյանի,
Համբարձում
Քեչեկի հետ, ովքեր նույնպես շատ

լայն հետաքրքրությունների տեր
անձինք էին և շատ հաճախ հավաք
վում էին ոչ միայն կարդալու, այլև
երեկոներն անցկացնելու գիտա
կան և ընկերական զրույցների մեջ։
Նրանցից կազմված երաժշտական
կվարտետը նվագում էր Բրամս,
Մոցարտ. այդ նոտաները մինչև օրս
պահ
պան
վում են նրա տա
նը, որ
տեղ ներկայումս ապրում է կրտսեր
Վահան Արծրունին:
Իր էությամբ Արծրունին հայ մտա
վորականի և հայ ինտելիգենտի
փայլուն օրինակ էր, ով իր ամբողջ
կյանքով ապացուցել է իր նվիրու
մը և’ գիտությանը, և’ հանրությանը:
Դեռ դարասկզբին նա իր միջոց
ներով հրատարակում էր «Առող
ջապահիկ» թերթը, որը շուկանե
րում և հրապարակներում անվճար
բաժանվել է ժողովրդին. այնտեղ
նկա
րագր
ված էին այն բո
լոր հի
վանդությունների և վարակների
ախտանիշերը, որոնք տարածված
էին Երևանում: Քանի որ այդ տարի
ներին ժողովուրդը սովորություն չու
ներ բժիշկների օգնությանը դիմելու,
մար
դիկ կար
դում էին այդ թեր
թը,
ինքնուրույն ախտորոշում էին իրենց
հիվանդությունները,
հասկանում
այդ հիվանդությունների լրջութ
յան չափը և դրանից հետո դիմում
բժշկական օգնության:
Մինչխորհրդային ժամանակաշր
ջանում նա զբաղվել է նաև հիգիե
նայի և սանիտարական ծառայութ
յան խնդիրներով։ Քաղաքացիական
պատերազմի տարիներին Վահան

Արծրունին Պյատիգորսկում կար
միրբանակայինների համար ստեղծ
ված վարակիչ հիվանդությունների
15-րդ հոսպիտալի գլխավոր բժիշկն
էր։ 1920-ին նա Թիֆլիսի զինվորա
կան հոսպիտալում աշխատել է որ
պես խորհրդատու և փորձագետ,
եղել է Հայաստանի Կարմիր խաչի
վարչության նախագահը, նաև Էջ
միածնի ճեմարանում աշխատել է
որպես գլխավոր սանիտարական
բժիշկ: Դեպքերի բերումով այդ տա
րիներին Արծրունին իր բժշկական
օգնությունն է ցուցաբերել Անաս
տաս Միկոյանին: Հետագայում`
1937-ին, այդ վիրահատությունն իր
ճակատագրական դերն է խաղա
ցել Արծրունու ընտանիքի համար:
Որպես ազգի թշնամի ձերբակալ
վել էր նրա զարմուհին, իսկ նրա 10
տարեկան աղջկան՝ Նարիսին, ում
նա հետագայում որդեգրեց, հանձ
նել էին ազգի դավաճանների երե
խաների համար ստեղծված հատուկ
մանկատուն: Վ. Արծրունին նամա
կով դիմում է Միկոյանին, հիշեց
նում նրա հետ կապ
ված դեպ
քը, և
միայն նրա միջամտությամբ վերա
դարձնում զարմուհուն ու աղջկան.
դա Միկոյանի երախտագիտության
դրսևորումն էր:
Տունը, որտեղ ապրում էր պրոֆե
սորը, քաղաքում առաջին շենքն էր,
որը 1927-ին բնակեցվել էր համալ
սարանի պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմով: Տ
 ասը տարի անց այն
գրեթե դատարկվեց, աքսորների և
ստալինյան ռեպրեսիաների հետե

Երևանի համալսարանի անձնակազմը՝ 1923թ
Վահան Արծրունին՝ առաջին շարքում՝ աջից երրորդը

Մեր երախտավորները

Ձախից առաջինը՝ Վ.Արծրունին, կոլեգաների հետ
վանքով հաշված ընտանիքներ մնա
ցին շենքում, որոնցից մեկը Վահան
Արծրունու ընտանիքն էր։
Վահան
Արծրունին
որդեգրել
էր իր քրոջ՝ Տիրուհու թոռնուհուն՝
Նարիսին՝ ըստ ազնվական ժառան

գականության կարգի փոխանցելով
Արծրունյաց տոհմանունը՝ մինչև
ազգում արու զավակի լույս աշխարհ
գալը: Այսօր Արծրունյաց տոհմը
շարունակում է մեր շրջանավարտ,
նաև երգիչ կրտսեր Վահան Արծրու

նին: Նա ամբողջովին վերականգ
նել է Արծրունու աշխատասենյակը
այն տեսքով, որը եղել է նրա կյանքի
օրոք: Սենյակում 21-րդ դարից գրե
թե ոչինչ չկա, տիրում է իր ևիր գեր
դաստանի՝ Արծրունիների փառա
պանծ տոհմի շունչն ու ոգին:
... Վահան Արծրունին աշխատում
էր իր բառարանի վրա, երբ օրերից
մի օր ցան
կա
ցել է ցե
րե
կը ննջել,
որը շատ տարօրինակ էր, իր սովո
րություններից դուրս։ Նա պառկել է
և զարմուհուն խնդրել լույսերն ան
ջատել: 90-ամյա Արծունին քնել ու
այլևս չի արթնացել։

Երախտագիտական մեր
հղումը Վ. Արծրունու
ծոռանը՝ երգիչ Վահան
Արծրունուն, ում հետ զրույցի
ընթացքում արծարծված
հարցերից շատերը
օգտագործել ենք հոդվածը
պատրաստելիս:
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Վահան Արծրունու գրասեղանը

Բժշկագիտության նվիրյալները

Ն

Հ ԱՅՐ ԵՆ ԱՍ ԵՐ ԲԺՇԿԱՊ ԵՏ Ը

ա բժշկում էր մարդկանց ու
հայրենիքի վերքերը: Վի
րաբույժ, պրոֆեսոր, Նյու
Յորքի վիրաբույժների մի
ջազգային քոլեջի դոկտոր Արամ-Ա
սատուր Ալթունյանը ծնվել է 1857-ին
Սեբաստիայում: 1881-ին ավարտել է
Թուրքիայի Անտեբ (Այնթապ) քաղա
քի եռամյա բժշկական դպրոցը, 1884ին սովորել է Նյու Յորքի Կոլումբիա
յի քոլեջում: Աշխատել է Հայդելբերգի
(Գերմանիա) հայտնի բժշկական կենտ
րոններում, Բեռլինի Կոխի մանրէաբա
նական լաբորատորիայում: 1887-ին եկել
է Կ. Պոլիս, ստացել Թուքիայում գործե
լու արտոնագիր և աշխատել Այնթապի
բժշկա
կան դպրո
ցում: 1888-ին ե
ղել է
Վիեննայի և Լոնդոնի կլինիկաներում,
1889-ին հաստատվել է Հալեպում: Ալ
թունյանը մեծ վաստակ ունի Սիրիայի
առողջապահության զարգացման գոր
ծում: 
Հա
լե
պում 1896-ին բա
ցել է Մեր
ձավոր Արևելքի առաջին ռենտգենային
կաբինետը: 1911-ին Հալեպում հիմ
ն ադ
րել է «Ալթունյան» հիվանդանոցը (գոր
ծել է մինչև 1962-ը). արդիական հիվան
դանոց Մերձավոր Արևելքում, որ մոտ
կես դար տարածաշրջանում առաջա
տարն էր: «Ալթունյան» հիվանդանոցը
էնդոսկոպիայի կարևորագույն կենտ
րոնն էր Մերձավոր Արևելքում, իսկ նրա
լաբորատորիան ավելի քան 35 տարի
Սիրիայում ամենակատարյալը լինելու
համբավն ուներ. հիվանդանոցի անձնա
կազմում բոլորը հայեր էին:
Նշանավոր էր նաև Ալթունյանի վիրա
հատարանը, այն ավելի քան կես դար
տվյալ բնագավառի «վերջին խոսքն» էր
Մերձավոր Արևելքում, իսկ մինչ փակու
մը՝ Սիրիայի լավագույն վիրաբուժական
կենտրոնը:
1927-ին Ալթունյանը Հալեպում բացել է
բուժքույրերի դպրոց:
Բժշկապետը մեծ պատասխանատ
վությամբ էր վերաբերում իր աշխա
տան
քին, ան
ձամբ էր հետ
ևում, ստու
գում անգամ իր դեղարանից գնված
դեղերը: Հիվանդին քննելիս հաշվի էր
առնում նրա անհատականությունն ու
հոգեվիճակը: Շնորհիվ խոհեմ վարվե
լակերպի՝ կարողանում էր այնպես ազ
դել հիվանդի հոգեվիճակի վրա, որպես
զի նա կատարեր բժշկի բոլոր ցուցում
ները: Հիվանդները ոչ միայն վստահում,
այլև պաշտում էին նրան: Ալթունյանը
պարզ ու հասկանալի լեզվով հիվանդին
բացատրում էր այն ամենը, ինչը կարող
էր օգտակար լինել նրան, բուժման եղա
նակները բացատրում էր կետ առ կետ:
Առաջին աշխարհամարտի ամբողջ
ընթացքում բժշկապետը օգտագործեց
իր բարեկամական կապերը՝ պաշտ
պանելու պատվելի Ահարոն Շիրաճյա
նի՝ 1915-ին Հալեպում հիմ
ն ադրած Հայ
կական որբանոցը (ուր պատերազմի
ավարտին ապաստանել էին մոտ 2.000
որբեր): Բանտարկվեց և աքսորի սպառ

նալիք ստացավ, բայց բժիշկ Ալթունյա
նի և գերմանական հյուպատոսության
դիվանագետների՝ Ջեմալ փաշայի մոտ
արված միջնորդությանների շնորհիվ
չփակվեց հաստատությունը: Սովի ժա
մանակ Ալթունյանները, Ջեմալի հետ
լավ հարաբերություններն օգտագոր
ծելով, հայթայթեցին 200 պարկ ցորեն՝
քաղցից փրկելով որբանոցի հարյու
րավոր տղաների: Հալեպաբնակ օտար
անձնավորությունների հետ Ալթունյան
ների սերտ հարաբերությունների շնոր
հիվ հնարավոր եղավ որբանոցի համար
Միջազգային կարմիր խաչի միջոցով
արտասահմանի հայ և օտար կազմա
կերպություններից նպաստներ ստանալ:
Պատերազմի ամբողջ ընթացքում որբա
նոցը ղեկավարեց մեծ բժշկի դուստրը՝
Նորան:
1919-ին Ալթունյանը սիրիահայ պատ
վիրակության կազմում մեկնում է Փա
րիզ:
Պատերազմից հետո բժշկապետը մաս
նակցեց գաղթականների տեղավորման
գործին: Իր տարագիր հայրենակից
ներին սպառնացող համաճարակները
կանխելու նպատակով Ալթունյանն ին
քը գլխավորեց հավաքական պետքա
րաններ կառուցելու աշխատանքը՝ այդ
նպատակով հատկացնելով 100 ոսկի:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ «Սասունցի Դավիթ» զո
րասյան համար կազմակերպված հան
գանակության ժամանակ նա գլխավո
րում էր նվիրատուներին: Ալթունյանը
անձնական միջոցներով Հալեպում բա
ցել է առաջին հայկական դպրոցը՝ հան
րահայտ Հայկական վարժարանը:
1923-ին մեծատաղանդ բժիշկը մաս
նակ
ցեց Հայ կար
միր խա
չի հիմ
նադր
մանը, անդամակցում էր նաև Հայ
բարեգործական ընդհանուր միությա
նը: Ալթունյանին կոչում էին «Հալեպի
բժիշկների հայր»: Անգամ Անգլիայի
բժշկական շրջանակներին ծանոթ էր
«Հալեպի Ալթունյան» անվամբ:
Հալեպի բժիշկների միության պատ
վո նախագահ, Իտալական գահի աս
պետ, Սի
րիա
կան ար
քուն
յաց Բ, Ա և
Գերագույն աստիճանի շքանշանակիր,
Նյու Յորքի վիրաբույժների միջազգա
յին քոլեջի ոսկե մեդալակիր Արամ-Ա
սատուր Ալթունյանը մահացել է 1950-ին,
նրա շիրիմը տեղի հայ ավետարանական
Էմանուել եկեղեցու բակում է: Հավարտ
ակնարկի Ռոբերտ Ջեբեջյանի «Հալեբի
մեծանուն բժշկապետ Ա.Ա. Ալթունեան և
իր գործը» գրքից (որից մեծապես օգտ
վել ենք այս ակ
նար
կը գրե
լիս. բժշկա
պե
տի մա
սին խոս
վում է նաև «
Դար
մը պատմութիւն Հայ բարեգործական
ընդհանուր միութեան» (հատոր առա
ջին, 1906–1940, Գահիրէ – Փարիզ – Նիւ
Եորք, 2006) և «Ով ով է. հա
յե
ր» կեն
սագրական հանրագիտարան (հատոր
1, Երևան, 2005) գրքերում) մեջբերենք
հալեպահայ ազգային գործիչ Սուրեն

Կալենտերի պատմածը. «1946-ին գոր
ծով Պոլիս կը գտնվէի: Հալեբէն ըլլալս
լսած ըլլալով, երիտասարդ հայ մը վա
րանոտ մօտեցավ ինձի խնդրանքով.
կուզէր իմանալ թէ կը ճանաչնայի՞ իր մեծ
հօրեղբարը՝ հռչակավոր բժ. Ալթունյա
նը: Երբ հասկցավ, թէ լավ կը ճանչնա
յի, պարզեց իր մտահոգութիւնը: Շարք
մը նամակներ ուղարկած էր, որոնք ան
պատասխան մնացած էին. կը խնդրէր
որ հետաքրքրվիմ, պատճառը իմանամ.
արդեօք ձեռքը չէ՞ր հասներ…: Հալեբ
վերադարձիս ժամադրվեցայ բժիշկին
հետ ու գա
ցի իր մօտ՝ կա
ցու
թեան մի
կերպ տեղեկանալու: Բժիշկը ոչինչ չէր
թաքցներ. ան տեղեակ էր անցուդարձին
ու անվարան ընդունեց թէ, այո՛. չէր պա
տասխանած իր վերջին նամակներուն ու
ավելցուց.–Ան կը խնդրէ որ իրեն օգնեմ
Ամերիկա մեկնելու. իսկ ես իրեն իմա
ցուցած եմ որ այսուհետև հայուն համար
երթալիք միա՛կ տեղը Հայաստանն է…ա՛լ
ուրիշ ըսեիք չունիմ»:
ՀՐԱՉՅԱ ԲԱԼՈՅԱՆ
(ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ)
բան. գիտ. թեկնածու
Ակնարկի պատրաստմանն աջակ
ցելու համար հեղինակն իր խորին
շնորհակալությունն
է
հայտնում
բժիշկ-անեսթեզիոլոգ, գրող Թորոս
Թորանյանին և ԵՊԲՀ բժշկա
կան
ֆակուլտետի
ուսանողուհի,
Հայաստանում Սիրիայի ուսանողա
կան միության ընդհանուր նախա
գահ Ջուլյա Փամփալյանին: Բժշ
կապետի լուսանկարը տրամադրել
է պատմաբան, պատմագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր, Փարիզ 8 Սեն
Դնի համալսարանի աշխարհաքա
ղաքականության ֆրանսիական ինս
տիտուտի տնօրեն, Փարիզի ՀԲԸՄ-ի
Նուպարյան գրադարանի տնօրեն
Հարություն (Ռայմոնդ) Գևորգյանը
(Կևորկյանը)՝ գրադարանի արխիվից:

IN THE HISTORY AND FOUNDATION
OF OUR UNIVERSITY THE FOLLOWING
DEPARTMENTS HAD THEIR UNIQUE
AND ESSENTIAL ROLE.
WE WARMLY CONGRATULATE THEM ON THEIR ANNIVERSARY

DEPARTMENT OF
HUMAN ANATOMY-95

DEPARTMENT OF
HISTOLOGY-95
DEPARTMENT OF
MEDICAL CHEMISTRY-95

DEPARTMENT OF MEDICAL
INFORMATICS, PHYSICS AND
HIGHER MATHEMATICS-85
DEPARTMENT OF PROSTHODONTICS-40

DEPARTMENT OF
PHARMACY-40

“Muratsan” University hospital was in joyful atmo
sphere. The festive event of the kids undergoing treat
ment in the hospital was followed by the opening cer
emony of the new renovated pediatric and neonatal
department.
Due to performed repairs, department expanding and
improved conditions the clinic will be able to provide
the necessary medical assistance to a larger number of
children in Yerevan and Armenian Marzes who need
intensive therapy.
The Center expansion has an interesting background.
In 2016, the doctors of hospital complex “Muratsan”
were awarded by the RA President and received a cash
award as well. The mentioned award for their signifi
cant contribution the doctors transferred to the hospi
tal. Further, the initiative was joined by individuals and
organizations. Overall 30 million AMD has been spent
for the department expansion.
We also recall the fact that in 90% of the cases thanks
to transferring to a specialized medical center and by
receiving necessary medical treatment the lives of the
kids are saved. It is also notable that besides realizing
medical service the Clinic also performs scientific- ped
agogical and educational activities.

The representatives of the RA Min
istry of Education State Committee
of Science and YSMU Department
of Science attended the Information
Day event of the EU Horizon-2020
project. Tigran Arzumanyan, the
Head of the RA National Academy
of Science International Depart
ment and the coordinator of the
national contact persons’ network
of Horizon-2020, gave a speech on
the financial and legal issues of the
submission of applications. Anahit
Khachikyan from the same depart
ment, national contact person of
Marie Skladowska Curie Actions
and Financing Opportunities for
Small and Medium-sized Enter
prises, introduced Mari Skladows
ka Curie scholarships which were
of particular interest to the young
researchers present at the hall. The

State Committee of Science of the
Ministry of Education represented
the open competition of the Eu
ropean Research Council which is
available for all ages and all fields of
science researchers. Professor Kon
stantin Enkoyan, YSMU vice rector
of Science issues, greeting those
present, noted that only through
collaborative effort, targeted pub

lications in high-rank journals and,
most importantly, hard work will it
be possible to benefit from various
research financing programs, which
will contribute to the improvement
of the professional profile of our
specialists and the policy of the ex
pansion of international recognition
adopted by our university.

Under the title YSMU student science in various scien
tific platforms worldwide we introduce th ree students
from the general medicine department involved in sci
ence. They are 5th year students Tamara Harutyunyan
and Manushak Avagyan, and 4th year student Liana
Hayrapetyan, who are active members of YSMU Stu
dent Council and Student Scientific Association, and
were invited to participate in the 16th International
Medical Congress held in Sophia. The conference was
attended by more than 700 students from about 60
countries. The students presented the research work
they had carried out. During the 4 days of the confer
theory, established cooperation with foreign students
and the Medical Student Organization of Bulgaria. As
a result of this cooperation a group of foreign students
have been invited to participate in the scientific sum
mer school organized by the YSMU Students Scientific
Association.

ence our students participated in various workshops,
lectures given by renowned doctors and scientists, en
riched their knowledge in terms of both practice and

A student conference dedicated to the 10th
anniversary of the Department of Medi
cal Psychology was organized by 2nd year
students and professors of the Medical De
partment of YSMU. Reports on psychopa
thology, forensic psychology, personality
psychology, psychotherapy, psychosomat
ic and post-traumatic stress disorders were
presented by the students. Interesting and
meaningful reports on specialized topics were
given during these two days. The students
expressed their willingness to make such
conferences continuous and involve the re
search group of the Department in this work.

«Save the patient» activityin YSMU Simulation
Center was aimed at the representatives of the po
lice system. Thanks to the initiative organized by
YSMU and RA Police, the employees of the police
system have the chance to perfect their skills in
first aid provision.
As a rule the police are the first to appear at the
accident scene, witnessing a variety of accidents, so
it is often the first necessary medical aid which can
be fatal or decisive for the injured person or victim.
By this initiativethe representatives of the pow
er structure will continue receiving the necessary
knowledge by innovative educational methods.

The ability to create isn’t at all connected with the
specialization. In the exhibition hall of the painters’
Union a three-day exhibition of the doctor-painters
was opened, titled “The Cousins and Colleagues of
Doctor-Painter Aram Shahverdyan Are Creating”.
Most of the doctor-painters work at Yerevan State
Medical University.

A doctor, scientist, organizer of medical care, official,
diplomat, talented painter Aram Sergey Shahverdy
an was the head of Yerevan State Medical Institute
in tough years (1936-37). Returning from Stalin camps
associate professor Aram Shahverdyan worked in the
University again.

"FRIENDSHIP" FESTIVAL'S
15TH ANNIVERSARY

The traditional Friendship Festival is an inseparable part of
student life in YSMU.
This year it was held in a large scale and was distinguished
by its warm and happy atmosphere. The senior diplomatic
representatives from the embassies of India, Iran and Ka
zakhstan, as well as National Assembly deputy Karen Avag
yan, official guests from different countries, professors and
a lot of students attended the event. During the festival the
foreign students presented the jewels of their national cui
sine. During the fifteen-year-old festival the future doctors
demonstrated the diversity of their university life, introduced
the peculiarities of their country’s culture through various
national dishes, through music and dance. It is no coincidence
that today more than 20 cultures are represented in YSMU.
The university has been distinguished by the number of its
foreign students since mid-twentieth century. The best evi
dence for this is the fact that today 1700 future doctors from
26 countries worldwide are educated at Yerevan State Medi
cal University after Mkhitar Heratsi.

