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 երմորեն շնորհավորում եմ կանանց ևաղջիկներին գարնանային տոների առիթով:
Ջ
Համավարակի և պատերազմի դժվարին ժամանակներում կանանց փխրուն ուսերին ըն
կավ ծանր պատասխանատվություն: Առաջնագծում և թիկունքում «սպիտակ բանակի»
ներկայացուցիչների կատարածին նվիրական աշխատանքը՝ կորոնավիրուս ունեցող պա
ցիենտներին բուժօգնության տրամադրումից մինչև վերքերի մշակում, շտապօգնության
մեքենաներով վիրավորների տեղափոխումից մինչև վիրահատական միջամտություններ՝
հնարավոր դարձավ նաև կանանց գործուն մասնակցությամբ:
Շատ կին բուժաշխատողներ շուրջ մեկ տարի աշխատեցին գերծանրաբեռնված աշխա
տանքային ռեժիմով՝ առանց սեփական տարածքի և ժամանակի: Անքուն գիշերներն ուղղ
ված էին կյանքերի փրկության ևապաքինման մարդասիրական առաքելությանը:
Չեմ կարող նաև առանձնահատուկ չհիշատակել, ակնածանքի ու մեծարման խոսքեր
չուղղել այն հայ մայրերին, որոնց որդիների առողջության ու կյանքի գնով պաշտպանվել
է մեր հայրենիքը: Խոնարհվում եմ հերոսներ ծնած հայոց մայրերի առջև, որոնք դաստիա
րակել և դաստիարակում են մեր օրերի իրական հերոսներին:
Հայ ընտանիքներում դարեր շարունակ ավանդաբար հայ կնոջն է վերապահված այդ
կարևոր և պատասխանատու աշխատանքը, որը նրանք կատարում են պատվով ու մեծ
նվիրվածությամբ:
Թող ձեր ուժը կրկնապատկվի, անմար է ձեր որդիների կատարած սխրանքը:
Արմեն Մուրադյան
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր
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Covid-19
ՄԵԿ ՏԱՐԻ COVID-19-Ի ՀԵՏ.
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ԾԱՎԱԼՈւՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ
ԵՊԲՀ-ում համալսարանական մաս
նագետների կողմից ուղիղ եթերում,
ակադեմիական միջավայրում ամ
փոփվեց կորոնավիրուսային համա
վարակով պայմանավորված 365 օրը:
Մարտի 1-ից մինչև հաջորդ մարտի
1-ը կլինիկական տարբեր ոլորտնե
րի ներկայացուցիչներ, համաճարա
կաբաններ,
բժիշկ-գիտնականներ՝
հանգամանալից անդրադարձան ար
ձանագրված խնդիրներին և հաջո
ղություններին:
Սկզբում ներկաները մեկ րոպե
լռությամբ հարգեցին համավարա
կի հետևանքով մահացածների և
պատերազմի ընթացքում զոհվածնե
րի հիշատակը:

Ինֆեկցիոն
հիվանդությունների
ամբիոնի դոցենտ Մելանյա Շմա
վոնյանը հիշեցրեց՝ ուղիղ 1 տարի
առաջ Հայաստանում արձանագր
վեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը:
Պացիենտը ՀՀ քաղաքացի, 29 տարե
կան տղամարդ էր, որը կնոջ հետ օդա
նավով փետրվարի 28-ին ժամանել էր
Թեհրանից։ Մեր երկրում Covid-19-ի
դրական ախտորոշմամբ առաջին
պացիենտը, ստանալով բուժօգնութ
յուն, հաղթահարել էր հիվանդությունն
առանց բարդությունների: Մարտի
1-ից արդեն բժշկական հաստատութ
յուններ դիմեցին կորոնավիրուսի
վարակ ունեցող նոր պացիենտներ,
որոնք ժամանել էին Իտալիայից:
Մելանյա Շմավոնյանը նշում է, որ
հաջորդիվ արդեն վարակակիրների
մոտ արտահայտվում էին կլինիկա
կան բոլոր այն երևույթները, որոնք
բնորոշ են Covid-19-ին, մասնավորա
պես՝ թոքաբորբ:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկ
տոր Կոնստանտին Ենկոյանը խոսեց
ԵՊԲՀ-ում համավարակի շրջանակում
իրականացվող հետազոտությունների
մասին:

«Իրականացվում են մի քանի մեծ
նախագծեր՝ պարզելու՝ արդյո՞ք առա
ջանում են հակամարմիններ, որքա՞ն
երկար են դրանք մնում օրգանիզմում,
որքա՞ն են դինամիկորեն փոփոխվում
հակամարմինները: Սա մեր՝ գիտնա
կաններիս «սուր» պատասխանն էր
Covid-19-ին:
Երկրորդ՝ բուն հետազոտություննե
րը, որոնք իրականացնում ենք, առնչ
վում են այն հարցին, թե՝ ինչ երկարա
ժամ
կ ետ փոփոխությունների կարող
է հանգեցնել Covid-19-ը, մասնավո
րապես՝ շեշտադրելով ուղեղի վրա
թողած ազդեցությունը»,- նշեց պրո
ռեկտորը՝ հավելելով, որ բժշկական
համալսարանը, լինելով առաջամար
տիկը, Covid-19-ի հակամարմինների
որոշման քանակական, մակարդակի
հետազոտություն է անցկացնելու:
Ըստ նրա՝ հաստատվում է, որ այն
նոր տեսակի կորոնավիրուս է, և
հակամարմինները, որոնք ձևավոր
վում են, մինչև տասը ամիս մնում են
մարդու օրգանիզմում: Այսպիսով՝ կո
րոնավիրուսով վարակված անձնիք
տասն ամսվա ընթացքում պաշտպան
ված են կրկնավարակից, սակայն վե
րոնշյալը 100 տոկոս գիտական հիմ
նավորվածությամբ կհաստատվի և
կներկայացվի հանրությանն առաջի
կայում:
Անդրադարձ կատարվեց նաև ամե
նաքննարկվող թեմաներից մեկին՝
պատվաստում
ն երին
Համաճարակաբանության ամբիո
նի դոցենտ Մ
 երի Տեր-Ստեփանյանը
շեշ
տեց, որ մեկ տա
րի ա
ռաջ այս
օրը չէինք պատկերացնում, որ
Հայաստանը կարող է սկսել պատվաս
տումն երը: Փետրվարի 18-ի դրությամբ
ԱՀԿ-ն խոսել է 7 պատվաստանյութի
մասին, որոնցից երկուսն առաջիկա
յում հասանելի կլինեն Հայաստանում:
Համաճարակաբանի
խոսքով՝

պատվաստանյութն այսօր այն գոր
ծիքն է, որը թույլ է տալիս փոխել խա
ղի կանոնները Covid-19-ի դեմ պայքա
րում՝ հօգուտ մարդկանց:
«Շատ բան կախված է մեր հանրութ
յան արձագանքից: Չպետք է տրվել
միֆերին, թյուր կարծիքներին: Ամեն
ինչ ունի գիտական հիմն ավորում և,
այստեղ բուժաշխատողները շատ մեծ
անելիք ունեն՝ մարդկանց ճիշտ իրա
զեկելու առումով»,- հավելեց համա
ճարակաբանը:
Խոսելով ձեռնարկված միջոցա
ռումն երի արդյունավետության մա
սին՝ ԵՊԲՀ հանրային առողջության և
առողջապահության ամբիոնի վարիչ
Արտաշես Թադևոսյանը հիշեցրեց,
որ մեր երկրում ևս կիրառվեց վարա
կակիրների հետ շփման սահմանա
փակման մոտեցումը:
«Անցած տարվա հոկտեմբեր-նո
յեմբեր ամիսներին առողջապահա
կան համակարգն արդեն կոլապսի
ենթարկվեց: Հենց այդ ընթացքում
ամենաշատ մահերը գրանցվեցին»,ընդգծեց Արտաշես Թադևոսյանը:
Նրա խոսքով՝ շատ կարևոր էր վարա
կակիրների շղթան կոտրելու գործըն
թացը՝ սոցիալական հեռավորության
պահպանմանև շփումն երի նվազեց
ման միջոցով:
ԵՊԲՀ դասախոս, համաճարակա
բան Արման Բադալյանը, խոսելով
պատվաստումն երի մասին, նշեց, որ
շուրջ 1 տարի անընդհատ շեշտվել է, որ
հակահամաճարակային միջոցառում
ները, այդ թվում՝ դպրոցների, բուհերի
գործունեության սահմանափակումը,
զանգվածային միջոցառումն երի դա
դարեցումը, դրանց ծավալը, ուժգնութ
յունը և տևողությունը կախված են մեկ
հանգամանքից՝ արդյունավետ պայ
քարի միջոց՝ պատվաստանյութից:
Գիտական մեծ ներուժի շնորհիվ կար
գավորող մարմինների կողմից շուրջ
ինը պատվաստանյութ արժանացել է
հավանության: «Անվտանգության և
արդյունավետության չափանիշները
շատ խիստ են դրված՝ հաշվի առնելով
հանրության կենտրոնացվածությունն
այս հարցին. սխալվելու իրավունք ոչ
ոք չունի: Կիրառվող պատվաստանյու
թերն անվտանգության տեսանկյունից
հուսալի են»,- ընդգծեց համաճարա
կաբանը՝ խորհուրդ տալով չխուսա
փել պատվաստումն երից, այլ մեծաց
նել դրանցում ընդգրկվածությունը՝

վարակը կառավարելու համար:
ԵՊԲՀ դասախոս, կլինիկական
աշխատանքների
կազմակերպ
ման վար
չութ
յան պետ 
Դավիթ
Մելիք-Նուբարյանը,
անդրադառ
նալով կորոնավիրուսային համավա
րակի ցուցանիշներին, ասաց, որ աշ
խարհը պատրաստ չէր դիմագրավել
Covid-19-ի մարտահրավերին, ինչով
էլ պայմանավորված են հիվանդա
ցության և մահացության բարձր ցու
ցանիշները: «Աշխարհում կորոնա
վիրուսով հիվանդացածների թիվը
գերազանցել է 115 միլիոնը, որոնցից
2,5 միլիոնը մահացել է: Հայաստանի
ժողովրդագրական
ցուցանիշների

վրա ևս նոր կորոնավիրուսային հա
մավարկը բացասաբար է անդրա
դարձել: Հայաստանում 2020 թվա
կանին մահացության ցուցանիշը 35,1
տոկոսով գերազանցել է 2019 թվա
կանի ցուցանիշը. մոտ 7000 մարդ
ավելի է մահացել նախորդ տարվա
համեմատ: Այս թվի մեջ ներառված
չեն ռազմական գործողությունների
հետևանքով
մահացածները»,-նշեց
Մելիք-Նուբարյանը՝ ավելացնելով, որ
առավել ծանր էին համավարակի երկ
րորդ ալիքի՝ հոկտեմբեր, նոյեմբեր,
դեկտեմբեր ամիսները: Իսկ առաջին
ալիքի ամենածանր՝ հունիս ամսին,
մահացել է 350 մարդ:
«Հիվանդացության
ցուցանիշնե
րի վերլուծության համաձայն՝ 2020
թվականին արձանագրվել է 28 հա
զար կորոնավիրուսային թոքաբորբ»,նշեց Կլինիկական աշխատանքների
կազմակերպման վարչության պետը՝
շեշ
տե
լով, որ այդ ծանր բե
ռը ա
ռող
ջապահական համակարգը, բուժաշ
խատողները պատվով և հերոսաբար
են տարել:
Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի խոս
քով՝ առողջապահության համակար
գի կազմակերպման տեսանկյունից
կարևոր է նաև արձանագրել, որ 2020
թվականին գրանցվել է 24 հազար
չճշտված ախտորոշմամբ թոքաբորբ,
որոնց ճնշող մեծամասնությունը ևս
փաստացի կորոնավիրուսային թոքա
բորբեր են: Ըստ վիճակագրության՝
նախորդ 4 տարիներին չճշտված ախ
տորոշմամբ թոքաբորբերը միջինում
6000 էին, ինչն անհրաժեշտ է հաշվի
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առնել առողջապահական համակար
գի պլանավորման գործընթացում:
Կլինիկական
աշխատանքների
կազմակերպման վարչության պետը
կորոնավիրուսային
համավարակի
դեմ պայքարը բաժանեց երեք փուլե
րի՝ նախապատրաստական փուլ, երբ
Հայաստանում դեռ չէր արձանագրվել
Covid-19 ախտորոշմամբ հիվանդ, երկ
րորդ՝ առաջին դեպքից մինչև մայիսի
վերջ, երբ գոր
ծում էր կենտ
րո
նաց
ված մոտեցում, և երրորդ փուլը, երբ
կորոնավիրուսը վարվում է առողջա
պահության առաջնային օղակում և
մեկուսացում չի արվում:
«Մենք դեռ երկար ենք ապրելու
կորոնավիրուսի առկայությամբ: Առ
այսօր արդիական է ունենալ համա
լիր միջգերատեսչական ծրագիր՝
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիների ներգրավմամբ, մինչև
հնարավոր լինի մեծացնել պատվաս
տումն երի
ծավալը»,-եզրափակեց
Դավիթ Մելիք-Նուբարյանը:
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային
համալիրի Նյարդաբանական ծա
ռայության ղեկավար Եկատերինա
Հովհաննիսյանը խո
սեց Covid-19-ի
պատճառով առաջացած նյարդաբա
նական խնդիրների մասին: «Շատ
հաճախ մարդիկ միայն համի և հոտի
կորստով են հասկանում, որ ունեն կո
րոնավիրուս, մեխանիզմն երը վերջ
նականորեն բացատրված չեն: Կան
պերիֆերիկ, ինչպես նաև կենտրոնա
կան նյարդային համակարգի ախտա
հարման ձևեր, դրանց հետ կապված
հետազոտություններ, բայց վերջնա
կան մեխանիզմը դեռևս գիտության
համար անբացատրելի է: Կան կորո
նավիրուսով վարակվածներ, որոնք
8 ամսից ավելի ունեն հոտառության

տարբեր աստիճանի խանգարում
ներ»,-նշեց մասնագետը:
Նրա խոսքով՝ ցավոք, միայն հոտա
ռության կորստով չեն արտահայտ
վում նյարդաբանական դրսևորում
ները: Բուժման ընթացքում կարող են
բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ առաջա
նալ, ինչպես օրինակ՝ ձեռքի և ոտքի
նյարդերի վնասվածքներ, գլխուղեղի
կաթվածներ՝ պայմանավորված մա
կարդելիության համակարգի ախ

տահարման հետ: Բժիշկն ընդգծեց,
որ մարդիկ երբեմն գանգատվում են
նաև հիշողության խանգարումից, սա
կայն դա, ավելի շատ կենտրոնացման
խնդիր է, քան՝ հիշողության օբյեկտիվ
վնասում:
Պատասխանելով հայ մասնագետ
ների պատրաստվածության մասին
հարցին՝ ԵՊԲՀ անեսթեզիոլոգիա
յի, ռեանիմատոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի ամբիոնի վարիչ Իրինա
Մալխասյանը նշեց. «
Մենք պատ
րաստ չէինք այդ ծավալի մեծաքա
նակ հիվանդների հոսքին: Դրա մա
սին է խոսում այն հանգամանքը, որ
հիվանդները հայտնվում էին ոչ պրո
ֆեսիոնալների
վերահսկողության
տակ»:
Նրա
խոսքով՝
մինչ
այսօր
Հայաստանում Covid-19-ով հիվանդ
ներին բուժում են հակաբիոտիկնե
րով: «Բացարձակ տեղյակ չլինելով
վիրուսային վարակի պաթոգենեզի և
հիվանդության ընթացքի մասին, ոչ
հիմն ավորված, մեծաքանակ դեղեր
նշանակելով՝ մենք ինքնախաբեութ
յամբ ենք զբաղ
վում՝ հու
սա
լով, որ
օգնում ենք հիվանդին, այնինչ ուղ
ղակի նվազեցնում ենք տվյալ հիվան

դի օրգանիզմի ռեսուրսները», - հա
վաստիացրեց Իրինա Մալխասյանը:
Երկ
րորդ խնդի
րը, ըստ նրա, այն
է, թե ինչ
պես է կա
ռուց
վում հսկո
ղությունը
նախահիվանդանոցա
յին և հիվանդանոցային փուլերում:
«Կարևոր է պատվաստումն երի հար
ցը: Հակամարմիններ ունեցող անձինք
կարող են չշտապել պատվաստման.
այդ քայ
լին պետք է դի
մեն նրանք,
որոնք հակամարմիններ չունեն», ասաց մասնագետը:
Մասնագիտական և շարունակական
կրթության կենտրոնի անեսթեզիոլո
գիայի և ինտենսիվ թերապիայի հետ
բուհական կրթության ամբիոն վարիչ
Հարություն Մանգոյանը կարևորեց
ապացուցողական բժշկության մոտե
ցումն երը, նշելով՝ .«Պետք է հիշենք,
որ անհրաժեշտ է հիմնվել ապացույց
ների վրա: Մենք ունենք մասնագի
տական միության կողմից մշակված
ուղեցույց ևամեն ինչ անում ենք այն
տարածելու համար»:

Covid-19

Անեսթեզիոլոգիայի
և
ինտեն
սիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ,
«Միքայելյան» վիրաբուժական ինս
տիտուտի բուժական գծով տնօրեն
Արա Ղազարյանի հավաստմամբ՝
Covid-19-ից հետո հիվանդներն ու
նենում են բավականին ծանր պա
թոլոգիաներ՝ սկսած շնչառական
անբավարարությունից մինչև սիրտանոթային և երիկամային անբավա
րարություն: «Պատերազմը և Covid
19-ը ցույց տվեցին, որ հատկապես մեր
մասնագիտության մեջ կարևոր է լինել
կրթված և միշտ պատրաստ»,- տեսա
կետ հայտնեց ԵՊԲՀ զարգացման և
մարքեթինգի գծով պրոռեկտորը:
ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հիվանդություն
ների ամբիոնի վարիչ Վիգեն Ասոյա
նի խոսքով՝ եթե հիվանդությունը բա
ժանենք 3 փուլի՝ առաջընթացի, պիկի
և լավացման շրջանի, ապա առաջին
փուլում հակաբիոտիկները ոչ մի ազ
դեցություն չունեն վիրուսի բազմաց
ման վրա:
«
Պետք է հաս
կա
նալ՝ երբ է անհ
րաժեշտ սկսել հակավիրուսային,
բորբոքումը պակասեցնելու և աու
տոիմուն մեխանիզմն երն ընկճելու
թերապիաները: Մենք համալսարա
նական շրջանակում մշակեցինք դա՝
ունենալով մեր աշխատանքային մուլ
տիդիսցիպլինար ուղեցույցը», - նշեց
Վիգեն Ասոյանը:

Նրա տեղեկացմամբ՝ սեղմ ժամ
կետում՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում,
ստեղծվեցին բաժիններ, որոնք հա
գեցվեցին թթվածնային ապահով
մամբ. դա այդ պահին ամենակար
ևորն էր:
Մասնագիտական տասնյակ հար
ցերի շարքում չէր կարող չլինել նաև
երեխաների առողջությունը:
Ինֆեկցիոն
հիվանդությունների

ամբիոնի դասախոս, «Մուրացան» հի
վանդանոցային համալիրի Բոքսային
բաժանմունքի ղեկավար Հռիփսիմե
Ապրեսյանը և Մանկաբուժության
թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար Մ
 արի
Դարակչյանը նշե
ցին, որ ի տար
բե
րություն մեծահասակների երեխա
ների մոտ հիվանդությունը համեմա
տաբար թեթև ընթացք է ունենում,
ինչը մանկաբույժների համար դրա
կան փաստ էր:
Հռիփսիմե Ապրեսյանը խոսեց նաև
մանկական բազմաօրգանային բոր
բոքային համախտանիշի՝ «կավասա
կիանման» համախտանիշի, ինչպես
նաև այլ հիվանդությունների մասին,
որոնք կորոնավիրուսի հետ զուգորդ
վեցին երեխաների մոտ: Մեկ տարվա
ընթացքում «Մուրացան» հիվանդա
նոցային համալիրի բոքսային բաժան
մունքում «կավասակիանման» հա
մախտանիշով 18 երեխա է բուժվել,
որոնցից որևէ մեկի մոտ կորոնավի
րուսը ծանր ընթացք չի ունեցել:
Մարի
Դարակչյանը
հորդորեց
առավել ուշադիր լինել բազմահա
մակարգային բորբոքային կամ «կա
վասակիանման»
համախտանիշի
նկատմամբ, որը կարող է առաջանալ
կորոնավիրուսային վարակով հիվան
դանալուց մեկից երկու ամիս անց:

Անդրադարձ կատարվեց նաև կորո
նավիրուսի հետևանքով առաջացած
հոգեբանական խնդիրներին, մաս
նավորապես՝ «այրման համախտա
նիշին», որն առավելապես կարող է ի
հայտ գալ բժիշկների մոտ՝ պայմանա
վորված գերծանրաբեռնված աշխա
տանքով:
Բժշկական հոգեբանության ամբիո
նի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանի
խոսքով՝
«այրման համախտանի
շի» դեպքում անձի մոտ աշխատան
քին առնչվող ծանրաբեռնվածության
պատճառով առաջանում է ֆիզիկա
կան, հուզական և հոգեկան հյուծվա
ծություն: Այսպիսով՝ ամեն օրը տվյալ
մարդու համար դառնում է վատ օր, և
նա կորցնում է աշխատանքի արդյու
նավետությունը, ունենում է հոգնա
ծության զգացում՝ ի տարբերություն
սթրեսի, այս դեպքում մարդը չունի
այդ վիճակը հաղթահարելու մոտի
վացիա: Մասնագետի հավաստմամբ՝

փոխվում են նաև միջանձնային հա
րաբերությունների ուրվագծերը:
ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հիվանդութ
յունների ամբիոնի դասախոս Ալլա
Հովհաննիսյանն էլ նշեց, որ հիվան
դությունը նոր է և Covid-19-ի ուսումն ա
սիրմանն ուղղված հետազոտություն
ները շարունակվում են աշխարհում և
Հայաստանում:
Հարց ու պատասխանի ընթացքում
մասնակիցները կարծիքներ փոխա
նակեցին համավարակի դեմ պայքա
րին վերաբերող տարբեր արդիական
հարցեր ի շուրջ:
Քննարկումն ավարտվեց ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ամփո
փիչ ելույթով: Մեկ տարուց ավելի է,
ինչ Հայաստանը դժվարին փորձութ
յուն
նե
րով է անց
նում, և Covid 19-ը
փաստացի դարձել է մեզ հետ ապրող
ինչ-որ երևույթ:
«Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ և
աշխատանքներ քննարկեցինք, բայց
կցանկանայի անդրադառնալ մի եր
ևույթի, որը կոչվում է համաճարակա
բանական մշակույթ: Նման մշակույթ
ձևավորվում է հասարակություննե
րում՝ արհավիրքներ անցնելուց հետո,
բժշկությունը զարգանում է չարաբաս
տիկ արհավիրքներից, պատերազմ
ներից, համաճարակներից հետո»,նշեց Արմեն Մուրադյանը:
Նա անդրադարձավ նաև պատվաս
տումն երին, որոնք շարունակում են
շահարկման թեմա հանդիսանալ:
«Մենք չպետք է քննարկենք պատ
վաստումն երը, այլ պատվաստանյու
թը: Այդ 7 պատվաստանյութն այսօր
ունեն մրցակցային դաշտ, և մենք
չպետք է ամբողջի մեջ բերենք ընդհա
նուր գաղափարախոսությունը և քն
նարկման առարկա դարձնենք՝ պատ
վաստվե՞լ, թե՞ չպատվաստվել»,-ասաց
նա:
Արմեն Մուրադյանը բնակչությա
նը խորհուրդ տվեց պատվաստվելու
գործընթացը չդարձնել քննարկման
առարկա և վստահել մասնագիտա
կան կարծիքներին:

Հիշեցնենք, որ ԵՊԲՀ-ում համա
վարակի թեմայով ևս մեկ քննարկում
հրավիրվել էր 2020 թվականի հունիսի
սկզբին: Միջոցառումը վարել է ԵՊԲՀ
կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
Խաչատուր Մարգարյանը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆԸ
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ
Ամբողջ աշխարհում մեկնարկել են կորոնավիրուսա
յին հիվանդությունն ուսումն ասիրող մեծաթիվ հետազո
տություններ։
ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիան՝ համալ
սարանական ամբիոնների և ստորաբաժանումն երի,
HORIZON 2020 COBRAIN և SCAUT ծրագրերի խմբերի
հետ համատեղ ևս միացել են համաշխարհային գիտա
կան այդ մարտահրավերներին` միաժամանակ սկսելով
մի քանի լայնածավալ հետազոտական CORONA նա
խագծեր`
• #COVID_Neuro և #COVID_Antibody նախագ
ծերը համակարգում է ԵՊԲՀ գիտության գծով
պրոռեկտոր, նեյրոգիտության լաբորատորիայի
ղեկավար, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյա
նը, իսկ հետազոտող թիմում ընդգրկված են ոչ
միայն տեսաբաններ, այլ կլինիցիստներ, մաս
նավորապես՝ նյարդաբաններ, ինֆեկցիոնիստ
ներ, իմունոլոգներ: Ծրագրում ընդգրկված են
մոտ 20 ինտեր, որոնք ԵՊԲՀ տարբեր կուրսերի
ուսանողներ և օրդինատորներ են: Թիմը բաց է
համագործակցության և նոր առաջարկների հա
մար:
Նշենք, որ #Covid_Antibody նախագիծն ուղղված
է հակա-SARS-CoV2 հակամարմինների զարգացման
առանձնահատկությունների ուսումն ասիրմանը: Ծրագ
րի թիրախ խումբը դրական PCR թեստավորում ունեցած
պացիենտներն են, ովքեր հաղթահարել են COVID-19
հիվանդությունը:
COVID_Neuro հետազոտական ծրագրի նպատակն
է ուսումն ասիրել COVID-19 ասոցացված նյարդաբանա
կան փոփոխությունները և դրանց առաջացման հնա
րավոր մեխանիզմն երը: COVID_Neuro ծրագրի շրջա
նակներում իրականացվող երկրորդ հետազոտության
նպատակն է կորոնավիրուսային վարակը տարած
անձանց շրջանում ուսումն ասիրել, թե որքան է հոտա
ռության կորստի կամ աղավաղված հոտառության հան
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դիպման հավանականությունը, ինչքան ժամանակ են
վերջիններս պահպանվում, կա՞ն արդյոք հոտեր, որոնց
զգացողությունը պահպանվում է կամ կորչում մասնա
կի։
• Միաժամանակ 2020-2021թ.թ. ընթացքում հետա
զոտական թիմը ԵՊԲՀ գիտության գծով պրո
ռեկտոր, Նեյրոգիտության լաբորատորիայի ղե
կավար, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի
գլխավորությամբ ընդգրկված է «Ser-Col՝ մատից՝
լաբորատորիա. շիճուկների անհատականաց
ված և ավտոմատացված նմուշառում լաբորա
տոր ախտորոշման համար» ծրագրում: Վերջինս
հանդիսանում է Հորիզոն 2020 «Արագ առաջըն
թաց դեպի նորարարություն» մրցույթի հաղթող
դրամաշնորհներից, որի համակարգողը Նիդեռ
լանդների Լաբոնովում կենսատեխնոլոգիական
ընկերությունն է: Նախագծի գործընկեր հաստա
տություններն են՝ Մոնպելիեի համալսարանը,
Blok System Supply B.V. ընկերությունը և Երևանի
պետական բժշկական համալսարանը: Այս հետա
զոտության նպատակն է որոշել նոր տեսակի ար
յան նմուշառման Ser-Col սարքավորման արդյու
նավետությունը: Սարքավորման շնորհիվ մարդը
կարող է տանը մատից արյուն վերցնել, փոստով
ուղարկել լաբորատորիա, որտեղ այն կստուգվի:
Հետազոտության գիտական նպատակն է՝ որոշել վի
րուսների դերը որոշ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդութ
յունների և նյարդային համակարգի զարգացման պա
թոգենեզում:
Հետազոտության թիրախ խումբը տարբեր նյարդա
բանական խանգարումն եր ունեցող պացիենտներն են,
մասնավորապես՝ Ալցհեյմերի, Պարկինսոնի հիվան
դությամբ, ցրված սկլերոզով, միասթենիայով տառա
պող, իշեմիկ կաթված տարած անձինք, ինչպես նաև՝
աուտիզմ ունեցող երեխաները:

ՀՈԳՈՎ՝ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ,
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ՝ ԲԺԻՇԿ
ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի օր
դինատոր Կ
 առլեն Սարգսյանն այսօր էլ առաջնագ
ծում է: Ապրիլյան պատերազմի օրերին պատվով իր
առաքելությունը կատարած բժիշկը կորոնավիրուսային
համավարակի առաջին օրվանից բժշկի իր մասնագի
տական առաքելությունն է իրականացնում «Նորք» ին
ֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում: Լուռ, համառ,
իր աշխատանքն անմն ացորդ կատարող բժշկի՝ մարդ
և մասնագետ տեսակի մասին բժիշկ ընկերները, բուժ
քույրերը խոսում են անսահման ջերմությամբ, ակնա
ծանքով, հարգանքով և սիրով:
Կառլեն Սարգսյանի խոսքով` բժշկի մասնագիտութ
յունն ընտրել է ծնողների խորհրդով, ինչի համար շնոր
հակալ է նրանց:
Արմատներով արցախցի բժիշկը 2016 թվականին
սահմանին կանգնած, հայրենիքը պաշտպանող բազ
մաթիվ զինվորների կյանքեր է փրկել:
Այդ վի
ճա
կը նրա հա
մար դար
ձել է կեն
սա
կերպ: Այսօր նորից պատերազմ է, որի դեմ պայ
քարում բժիշկը թե՛ զինվոր է, թե՛ զինվորական:
Իսկ զինվորական համազգեստը, որով «Նորք»
ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում հա
ճախ կարելի է տեսնել Կառլեն Սարգսյանին,
խոսում է այն մասին, որ բժիշկը հոգով զինվո
րական է, մասնագիտությամբ` կռվող բժիշկ:
Այս օրերին իր և առաջնագծում մարդկանց
կյանքերի համար պայքարող բուժանձնակազ
մին հանդիպած դժվարություններին անդրա
դառնալով` Կառլեն Սարգսյանն անկեղծանում
է. «Ամենադժվարն անշնորհակալ մարդկանց
հետ շփվելն է, իսկ ավելի դժվար` հիվանդութ
յան անկանխատեսելի ելքերը»:
Տեսնելով «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական
հիվանդանոցում արտակարգ իրավիճակի պայ
մաններում աշխատող բժիշկներին, բուժքույ
րերին, մայրապետերին, կամավորական աշ
խատանք կատարող ԵՊԲՀ բարձր կուրսերի
ապագա բժիշկներին` ևս մեկ անգամ համոզվում ենք` Հայաստանն
ունի պատրաստված, պայքարող ու հաղթող բժշկական հանրություն:
Նրանք արժանի են բարձր գնահատանքի: Խրախուսանքի և շնորհա
կալության ոչ մի խոսք չի կարող արտահայտել այն երախտագիտությու
նը, որը զգում է հիվանդության ճիրաններում հայտնված յուրաքանչյուր
հիվանդ՝ իրեն բուժող բժշկի հանդեպ:
Հայտնվելով հիվանդանոցում՝ հասկանում ես, որ միակ բանը, որ կա
րող ես անել բժշկի համար` նրան խնայելն ու պաշտպանելն է, քանի որ
այն, ինչ նրանք են անում, չի կարող անել ոչ ոք:
Աշխարհը պատուհասած վարակը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ
բժշկի մասնագիտությունն ամենածանրն է, ամենանձնուրացը:
Ինչպես զինվորականն է մոռանում իր անձն ու ընտանիքը պատերազ
մի ժամանակ, այնպես էլ այս պահին բժիշկների և բուժանձնակազմի ու
սերին է ծանրացել հասարակությանն առողջացնելու, մարդկանց բուժե
լու, նրանց բնականոն կյանք վերադարձնելու պատասխանատու գործը:
Բուժաշխատողների ուսերին ծանրացած համավարակը կարելի է
հաղթահարել համատեղ պայքարի արդյունքում:
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60-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ՀՆԴԻԿ
ՈՒՍԱՆՈՂ ԱՐԺԱՆԱՑԱՎ
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի 4-րդ լսարանում տեղի ունեցավ հան
դիսավոր արարողություն, որի ընթացքում 60-ից ավելի
հնդիկ ուսանող արժանացավ հավաստագրի՝ COVID-19
համավարակի ընթացքում կամավորական աշխատանքնե
րին ակտիվորեն մասնակցելու համար:
Միջոցառման սկզբում ԵՊԲՀ ուսանողական խորհր
դարանի օտարերկրացի ուսանողների ֆակուլտետային
խորհրդի նախագահ Սիվա Շակթի Վիրասվամին, ի նշան
երախտագիտության, բժշկական բուհի տարբերանշանի
տեսքով նվեր փոխանցեց օտարերկրացիների ուսուցման
դեկանատի դեկան Գայանե Ավետիսյանին:
Հավաստագրերն ակտիվ ուսանողներին հանձնեցին դե
կան Գայանե Ավետիսյանը և ԵՊԲՀ ուսանողական խորհր
դարանի նախագահ Տիգրան Ալեքսանյանը:
Շնորհավորելով և շնորհակալություն հայտնելով ուսա
նողներին կամավորական աշխատանքի համար՝ Գայանե
Ավետիսյանը բարձր գնահատեց նրանց նվիրվածությունն
ու աշխատասիրությունը:
Փոխդեկան Անահիտ Ազնաուրյանն իր խոսքում ընդգծեց
գիտելիքի և համբերատարության արժեքները ապագա
բժիշկների կյանքում՝ կարևորելով ուսանողների մասնակ
ցությունը տարբեր ակադեմիական ծրագրերի:
Հնդիկ ուսանողներին շնորհավորեցին և միջոցառման
ընթացքում ելույթ ունեցան նաև օտարերկրացի ուսա
նողների միջազգային հարցերի բաժնի ղեկավար Ռահուլ
Անիլ Սեթհին, ուսանողական խորհրդարանի նախագահ
Տիգրան Ալեքսանյանը:
Արարողությունից հետո բոլոր մասնակիցները հարգան
քի տուրք մատուցեցին հայրենիքի համար իրենց կյանքը
զոհաբերած հերոսներին նվիրված հուշատախտակի
մոտ։

ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԱԿՆԿԱԼԻՔՈՎ

Հ

ամաճարակաբանության
ամբիոնի դոցենտ Մերի
Տեր-Ստեփանյանը կարևորում
է հակահամաճարակային գոր
ծողությունների պահպանումն
ու կիրառումը: Մասնագետի
հետ զրու
ցել ենք բժշկա
կան
համալսարանի կողմից կա
տարված աշխատանքների և
դրանց արդյունքների մասին:
-Արդեն երկար ժամանակ ապ
րում ենք կորոնավիրուսային
համավարակի
պայմաններում:
Որպես մասնագետ՝ ինչպե՞ս եք
գնահատում հակահամաճարա
կային գործողությունները: Ի՞նչ
փուլում ենք այժմ:
-Աշխարհը
կորոնավիրուսի
«ծաղկման» փուլում է, դեպքերն
օրեցօր ավելանում են, ահա ինչու՝
չպետք է թուլացնենք հակահա
մաճարակային միջոցառումն երը:
Դրանք պետք է պահպանվեն նաև
այն մարդկանց կողմից, որոնք ար
դեն հիվանդացել և առողջացել են,
նրանք չպետք է հանգս
տա
նան՝
մտածելով, որ արդեն ունեն իմու
նի
տետ և պ
 ետք չէ դի
մակ կրել,
սոցիալական
հեռավորություն
պահպանել, անտեսել ձեռքերի հի
գենիան, որովհետև այսօր դեռ չկա
այն ապացուցողական հիմքը, որ
պեսզի պնդենք՝ նորից հիվանդա
նալու հավանականություն չկա: Դա
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ցույց կտա ժամանակը, քանի որ
մենք այս վարակի հետ աշխատելու
ընդամենը յոթ ամսվա փորձ ունենք:
Հայաստանում
իրականացված
հակահամաճարակային միջոցա
ռումն երը համահունչ են ամբողջ աշ
խարհում իրականացվող հակահա
մաճարակային միջոցառումն երին,
ոչ մի ար
տա
ռոց, ա
վե
լի կամ պա
կաս բան չի արվել: Վարքագծային
առումով մեր ժողովուրդի համար
անսովոր էր դիմակ կրելը, սոցալա
կան հեռավորություն պահպանելը:
Սրանք վարքագծային խնդիրներ
են, որոնք ժամանակի ընթացքում
են ձևավորվում, հույս ունենանք,
որ հետագայում արդեն ձևավար
ված փորձը կնպաստի նաև այլ սուր
շնչառական, վիրուսային վարակնե
րի կանխարգելմանը:
- 
Դուք և ԵՊԲՀ շատ մաս
նա
գետներ շարունակում եք աչքի
ընկել ձեր ակտիվությամբ, հար
ցազրույցներով, խորհրդատվութ
յամբ: Կներկայացնե՞ք՝ որքանով
են արդյունավետ այդ ուղղութ
յամբ տրվող աշխատանքները:
-Բժշկական
համալսարանի
կող
մից հենց սկզբից մշակ
վել և
պարետատանն են ներկայացվել
տարբեր սցենարներ՝ կախված վա
րակի վերարտադրողական ցուցա
նի
շից (R0), այ
սինքն՝ մեկ հի
վանդ
մարդը քանի առողջի կարող է վա
րա
կել: Covid-19-ի դեպ
քում, վե

րարտադրողականության
տար
բեր ցուցանիշների արդյունքում,
Հայաստանի պոպուլյացիայի հա
մար հաշվարկել ենք հիվանդացութ
յան հավանական տարբերակները,
այդ թվում՝ առողջապահության
հասանելիութունը, բուժօգնության
որակի ապահովումը: Առաջարկ
ներ են ար
վել նաև հան
րութ
յան
շրջանում վարակի կանխարգել
ման առումով, բազմիցս խոսվել է
այս կամ այն պատնեշային միջոցի
կիրառման կարևորության մասին,
մեր առաջարկները որոշակիորեն
ընկալվել են հանրության կողմից՝
ունենալով նաև գործնական կի
րառություն, ինչը, վարակի կան
խարգելման առումով, դրական
ազդեցություն է ունեցել: Որպես
համաճարակաբան այսպիսի մո
տեցում ունեմ՝ եթե խոսքով կամ
գործով կարող ես նույնիսկ վարա
կի մեկ դեպք կանխել, ուրեմն մեր
աշխատանքը համարվում է հա
ջողված: Կանխարգելումը պետք է
լինի առաջնային և հասանելի, երբ
կանխում ես՝ բուժման անհրաժեշ
տություն չի առաջանում. սա է մեր
մասնագիտության առավելությու
նը ու աշխատանքի հաջողությունը:
Չպետք է թերահավատորեն վերա
բերվել բուժաշխատողներին, եթե
լի
նի հա
վատ բժշկի նկատ
մամբ և
չքննարկվի բժշկի ասածը ոչ մաս
նագետների կողմից, ապա, միան
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շանակ, ավելի լավ արդյունքներ
կունենանք:
-Ի վերջո՝ ինչպե՞ս պաշտպանել
ինքներս մեզ, արդյո՞ք դիմակի
կրու
մը մեզ օգ
նում է զերծ մնալ
վարակվելուց:
-Պետք է արձանագրենք, որ դի
մակ կրելուց հետո փոփոխություն
կա: Ինչքան դիմակ կրելու կուլտու
րան բարձրանա, այնքան հիվան
դացությունը կնվազի: Սակայն դի
մակ կրե
լը բա
վա
կան չէ, պետք է
խուսափել զանգվածային միջոցա
ռումն եր կազմակերպելուց և դրանց
մասնակցելուց, պահպանել սոցիա
լական հեռավորությունն ու ձեռ
քերի ճիշտ հիգենիան, հակառակ
դեպքում՝ դիմակն իր արդյունավե
տությունը կորցնելու է:
-Նշվում է, որ ռիսկի խմբում են
տարեցներն ու քրոնիկ հիվան
դություն ունեցող անձինք: Այս
պնդումը միանշանա՞կ է:
-Հիմն ականում այդպես է, բայց
դա չի նշանակում, որ երիտասար
դության շրջանում հիվանդացութ
յան կամ մահվան դեպքեր չեն ար
ձանագրվում: Մտածել, որ ես չունեմ
սիրտանոթային
հիվանդություն
կամ շաքարային դիաբետ և թեթև
կտանեմ հիվանդությունը, սխալ
է: Առողջ մարդը ևս կ
 արող է ծանր
տանել, ունենալ բարդություններ,
առավել ևս՝ երբ չգիտենք, թե այդ
բարդությունները ինչպիսի հետ
ևանքներ կթողնեն մարդու հետա
գա առողջության վրա:
-Ձեր կարծիքով որքանո՞վ է հա
վանական առաջիկայում պատ
վաստանյութ ունենալը և այն
արդյոք արդյունավետ կդառնա՞
հիվանդությունից լիարժեքորեն
խուսափելու համար:
-Կորոնավիրուսային
հիվան
դության տարածումը կանխելու և
այն հաղթահարելու միակ զենքը
պատվաստվելն է։ ԱՀԿ-ի կողմից
այս պահին կա 7 լիցենզավորված
պատվաստանյութ, որոնցից ՀՀ-ում
միայն Սպուտնիկ V-ով են արվում
պատվաստումն երը։ Քննարկվում
են նաև առաջիկայում այլ պատվաս
տանյութեր ներդնելու հարցերը։
Լիցենզավորված պատվաստան
յութերը բոլորն էլ արդյունավետ

են, քանի որ արդեն իսկ անցել են
կլինիկական փորձաքննություններ։
Պ ատվ աստվ ել-չպատվ աստվ ել ու
գործընթացը՝ բազմաթիվ քննար
կումն երից հետո, եթե խոչընդոտ
վի, ապա մենք լուրջ խնդրի առաջ
կկանգնենք։ Հաշվի առնելով այս
պահին աշխարհում առկա համա
ճարակային իրավիճակը` եթե մենք
ցանկանում ենք հաղթահարել վա
րակը, ապա պետք է ունենանք
իմունիտետ։
-Անդրադառնալով մասնագի
տության ընտրությանը՝ կասեք՝
ինչո՞ւ որոշեցիք հմտանալ հենց
համաճարակաբանության մեջ:
-Ա
վար
տել եմ ԵՊԲՀ բժշկա
կանխարգելման
ֆակուլտետը:
Ցավոք, այսօր այդ ֆակուլտետը
չունենք: Դեռ սովորելու տարինե
րին
համաճարակաբանությունը
շատ էր հե
տաքրք
րում ինձ, քա
նի
որ այս առարկայի գործնական և
տեսական ելքերը շատ մեծ են: Ամեն
օր սովորելու բան ունես, երբ մեկ օր
չես հետևում նորություններին՝ հետ
ես մնում: Համաճարակաբանի աչ
քը միշտ տեսնում է, ևերբ գործնա
կանում նկատում ես ինչ-որ օրինա
չափություն, ինչը գիտական հիմք
է ստանում, մասնագիտական մեծ
բավարարվածություն ես զգում: Այս
հանգամանքն իմ աշխատանքում
ինձ մշտապես ուղեկցում է և խթան
է հանդիսանում, որ շարունակեմ
ինքս ինձ վրա աշխատել, զարգա
նալ և հմտանալ մասնագիտության
մեջ:
-Ձեր մասնագիտական խոր
հուրդը՝ հանրությանը:
-Շարունակել հետևել հակահա
մաճարակային կանոններին: Կրել
դիմակ, պահպանել սոցիալական
հեռավորությունն ու ձեռքերի հի
գիենան: Ավելի հանդուրժող լի
նել սահմանափակումն երի նկատ
մամբ, ընդունել դրանք՝ որպես
ժամանակավոր օգնություն վարա
կը հաղթահարելու և սովորական
առօրյային շուտ վերադառնալու
գրավական:

ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ԵՊԲՀ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ՝ COVID-19-Ի ՄԱՍԻՆ
Աննա Օքսուզյան
Գերմանիայի Ժողովրդագրական հետա
զոտությունների Մաքս Պլանկ ինստիտուտի
(Max Planck Institute for Demographic Research)
գիտաշխատող, Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի
շրջանավարտ Աննա Օքսուզյանը վստահ է, որ
խելամիտ վարվելակերպի և բարձր սոցիալա
կան պատասխանատվության շնորհիվ յուրա
քանչյուրը կարող է իր չափով վերահսկել նոր
կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածումը:
Երևանից դեպի Ռոստոկ մասնագիտական
հարուստ ուղի անցած և Եվրոպայի առաջա
տար ակադեմիական հաստատություններից
մեկում լուրջ հաջողություններ գրանցած հայ
բժիշկ-գիտնականի հետ զրուցել ենք գրեթե
ողջ աշխարհը ցնցած համավարակի մասին:
- Ինչպե՞ս կբնորոշեք նոր կորոնավիրուսը:
Ինչպե՞ս է պետք արդյունավետորեն պայքարել
դրա դեմ:
- Իմ կարծիքով՝ դեռ շատ հետազոտութ
յուններ պետք է անցկացվեն՝ հասկանա
լու հա
մար, թե որ մի
ջոց
ներն են ա
ռա
վել
արդյունավետ: Օրինակ՝ Դանիան առա
ջին երկիրն էր Եվրոպայում, որ պարտադ
րեց կարանտին և խստացրեց ֆիզիկական
հեռավորություն պահպանելու պահանջը:
Նույնը կարելի է ասել Գեմանիայի մասին:
Շվեդիայում սահմանափակում
ն երը շատ
թույլ էին, դրանք վե
րա
բե
րում էին միայն
բարձր ռիսկայնությամբ վայրեր ՝ հիվան
դանոցներ, ծերանոցներ այցելելուն: Պետք
է ասեմ, որ համաճարակաբանության վե
րաբերյալ բոլորիս տարրական գիտելիքնե
րը վկայում են, որ ձեռքերը լվանալը վիրու
սային ինֆեկցիայի տարածումը կանխելու
ամենաարդյունավետ և հնագույն միջոցնե
րից է:
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- Կարո՞ղ ենք ասել, որ Դանիան և Գերմանիան
կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու արդ
յունավետ փորձեր են ձեռնարկել:
- Այդ երկրներն արդյունավետ են եղել հի
վանդանոցների գերծանրաբեռնվածությու
նը կանխելու առումով: Եվ այժմ այդ երկր
ներում վարակվածության դեպքերի զգալի
նվազում է նկատվում: Հայաստանում վա
րակվածության և մահացության ցուցանիշ
ներն, իրոք, շատ անհանգստացնող են: Եվ
լուրջ մտավախություն կա, որ Հայաստանը
կհայտնվի այն իրավիճակում, որում հայտն
վել էին Հյուսիսային Իտալիան և Իսպա
նիան, որտեղ հիվանդանոցային մահճա
կալները չէին բավականացնում՝ բոլոր
հիվանդներին ընդունելու համար:
- Ի՞նչ կասեք մարդկանց, որոնք, այնումենայ
նիվ, չեն հավատում վիրուսի գոյությանը:
- Ես կա
րող եմ ա
պա
վի
նել միայն մարդ
կանց գիտակցությանը, սոցիալական պա
տասխանատվությանը: Մեր և մեր ընտա
նիքի անդամ
ն երի առողջությունը հենց մեր
ձեռքերում է, և յուրաքանչյուրն, իրենից բա
ցի, ուրիշ որևէ մեկին չի կարող մեղադրել՝
կանոններին չհետևելու և անցանկալի հետ
ևանքների համար: Հետևաբար՝ ամեն ինչ
մեր ձեռքերում է. մենք կարող ենք վերահս
կել վիրուսի տարածումը:

Covid-19


ԳԱՐԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Առողջապահության համաշխարհային կազ
մակերպությունում աշխատող բժիշկ Գարի
Ասլանյանը Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալսարանի
շրջանավարտ և այցելու պրոֆեսոր է, ատամ
նաբույժ, առողջապահության կազմակերպիչ,
դասախոս, պետական ու քաղաքական գործիչ:
Նա հպարտանում է իր փոքրիկ թիմի կատա
րած աշխատանքով, որի արդյունքում կյանքեր
են փրկվում ամեն օր:
Գարի Ասլանյանը ներկայումս ԱՀԿ արևա
դարձային հիվանդությունների վերաբերյալ
հետազոտությունների եւ վերապատրաստ
ման հատուկ ծրագրի՝ գործընկերության և
կառավարման համակարգողն է Շվեյցարիայի
Ժնև քաղաքում:
ԱՀԿ մեծ թիմին միանալուց առաջ բժիշկ Աս
լանյանը դաշնային պետական ծառայող էր,
որը համագործակցում էր Կանադայի հանրա
յին առողջապահության գործակալության և
արտաքին գործերի նախարարության առևտրի
և զարգացման բաժնի հետ:
Անդրադառնալով
COVID-19-ի
դեմ
Հայաստանում տարվող պայքարին՝ Գարի Աս
լանյանը նշում է. «Քանի որ դեպքերի թիվը
Հայաստանում չի նվազում, դա շատ մտա
հոգիչ է: Հանրային առողջության ոլորտում
մեզանից շատերը այս պանդեմիան անվա
նում են ինֆոդեմիա: Թեև ՀՀ առողջապա
հական մարմիններն ու երկրի ղեկավարութ
յունը կենտրոնացան խնդրի վրա դեռևս վաղ
ժամանակահատվածում և գործադրեցին
անհրաժեշտ ռեսուրսներ, սակայն ինֆոդե
միան, կարծես թե, նպաստեց բնակչության
ապակողմ
ն որոշմանը, որն, իր հերթին, չգի
տակցեց իրավիճակի ծանրությունը»: Սա,
իհարկե, բժշկի խոսքով, հիասթափեցնող է,
բայց դասեր կարելի է քաղել նաև այս ամենից:

«Օրինակ՝ հանրային առողջապահության
համակարգը և ԵՊԲՀ-ն կարող են բարձ
րացնել իրենց ներգրավվածության մակար
դակը` համոզվելու, որ խորհուրդներն ու
ընդունված որոշում
ն երն ամբողջությամբ
հիմ
ն ավորված ապացույցների արդյունք են:
Սա վե

րա
բե
րում է ոչ միայն COVID-19-ին,
այլև առողջապահական համակարգի այլ
բաղկացուցիչ մասերին: Այս փորձի արդ
յունքում Հայաստանը կարող է ի հայտ գալ
որպես մի երկիր, որտեղ առողջության կամ
բարեկեցության հետ կապված որոշում
ն երը
հիմնված են ոչ թե բամբասանքի կամ փոր
ձագիտական կարծիքի, այլ հիմ
ն ավորված
ապացույցների վրա»:
Գարի Ասլանյանը նաև հույս է հայտնում,
որ համավարակը կհանգեցնի համընդհանուր
առողջապահության լուսաբանման վերա
բերյալ լուրջ քննարկումն երի, և Հայաստանը
կներդնի համընդհանուր առողջապահության
համակարգ՝ իր բոլոր քաղաքացիների համար:

ԳԱՍՊԱՐ ԳԵԼԵՋՅԱՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանի շրջանավարտ,
ԱՄՆ Մերիլենդի համալսարանի նյարդավի
րաբուժության բաժանմունքի ասիստենտ-պրո
ֆեսոր, ուրոլոգ և նյարդավիրաբույժ Գասպար
Գելեջյանը Հայոց ցեղասպանությունը վերապ
րած սերնդի ժառանգ է: Բեյրութից Երևան, Եր
ևանից կրկին Բեյրութ, ապա՝ ԱՄՆ Մերիլենդ
նահանգ. այսպիսին էր ապագա բժշկի դժվա
րին, բայց հագեցած ուղին:
Բժշկական համալսարանն ավարտելուց հե
տո Գասպար Գելեջյանը ուրոլոգիայի ոլորտում
պրակտիկա է անցել «Միքայելյան» վիրաբու
ժության ինստիտուտում, ապա հաջողությամբ
քննություն հանձնել Լիբանանում և հիմն ել իր ու
րոլոգիական կլինիկան Բեյրութում: Որոշ ժամա
նակ այստեղ աշխատելուց հետո՝ տնտեսական
և քաղաքական դժվարությունները Լիբանանում
ստիպեցին նրան վերադառնալ Հայաստան,
որտեղ սկսեց աշխատել որպես ուրոլոգիայի
ոլորտի գիտաշխատող ՀՀ Առողջապահության
ազգային ինստիտուտում՝ միաժամանակ աշ
խատելով «Միքայելյան» վիրաբուժության ինս
տիտուտի ուրոլոգիայի բաժանմունքում: Այնտեղ
աշխատելու ընթացքում Գասպար Գելեջյանին
հրավիրեցին պրոստատիտի թեմայով հետազո
տություն անցկացնելու ԱՄՆ Մերիլենդի համալ
սարանում: Հետագայում նա միացավ Մերիլենդի
համալսարանի այլ հետազոտական նախագծե
րին՝ վնասվածքաբանության և վիրաբուժության
ոլորտում, իսկ այնուհետև սկսեց աշխատել
Մերիլենդի համալսարանի նյարդավիրաբու
ժության լաբորատորիայում:
Պատմելով կորոնավիրուսի (COVID-19) դեմ
Մերիլենդում
իրականացված
միջոցառում
ների մասին և անդրադառնալով պայքարի
ամենաարդյունավետ միջոցներին` Գասպար
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Գելեջյանը նշում է. «Մերիլենդն ԱՄՆ այն նա
հանգներից է, որը բավականին հաջող կազ
մակերպեց համավարակի դեմ պայքարը, և
Մերիլենդի համալսարանը ներգրավված էր
պատվաստանյութի մշակման և փորձարկման,
ինչպես նաև թեստավորման փաթեթների բարե
լավման աշխատանքներում»:
Իրականում, բժշկի խոսքով, համավարակի
դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցը հանրա
յին առողջապահական մարմինների ցուցում
ներին հետևելն է՝ կրել դիմակ, լվանալ ձեռքե
րը և պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն,
հատկապես՝ խոցելի մարդկանցից: «Սրանք այն
մի
ջոց
ներն են, ո
րոնց մենք պետք է հետ
ևենք,
որպեսզի համավարակը հսկողության տակ պա
հենք և կյանքեր փրկենք», - ընդգծում է Գասպար
Գելեջյանը:

Covid-19

ԻՐԻՆԱ ՊԱՊԻԵՎԱ
Ապրելով Շվեյցարիայում և աշխատելով Ժն
ևում Առողջապահության համաշխարհային կազ
մակերպության կենտրոնական գրասենյակում՝
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի շրջանավարտ Իրինա
Պապիևան շարունակում է մնալ ՀՀ քաղաքացի,
ինչպես պաշտոնապես, այնպես էլ հոգեպես, իսկ
հարմար առիթի դեպքում ընդգծում է, որ իր ևիր
երեխաների ապագան Հայաստանում է։
1997 թվականին Իրինա Պապիևան ավարտել
է Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նը, ապա՝ 2000 թվականին, մասնագիտացել
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի
ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա ամբիոնում: 2005
թվականին ստացել է մագիստրոսի աստիճան
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հան
րային առողջապահության դպրոցում: 2006
թվականին Իրինա Պապիևան աշխատել է
Հայաստանում՝ ԱՀԿ գրասենյակում, իսկ 2014
թվականին՝ Հնդկաստանի ԱՀԿ գրասենյակում:
Այժմ նա Ժնևում ԱՀԿ միջազգային փորձագետ
ների հետ մարտնչում է աշխարհի առջև ծառա
ցած մարտահրավերի՝ նոր կորոնավիրուսի դեմ:   
Որպես Առողջապահության համաշխարհա
յին կազմակերպության հեղինակավոր փորձա
գետ՝ Իրինա Պապիևան նշում է, որ COVID-19-ը,
իրոք, ամբողջ աշխարհի համար նոր մարտահ
րավեր է: «Մենք դեռ շարունակում ենք ուսում
նասիրել վիրուսն ու այն ամենը, ինչ կապված է
նրա հետ։ Նոր տեղեկություններ և փաստեր ի
հայտ են գալիս ժամ առ ժամ՝ թե՛ վիրուսի փո
խանցման, թե՛ կլինիկական դրսևորումն երի, թե՛
իմունային համակարգի պատասխանի վերա
բերյալ, որոնց հիման վրա էլ մշակվում են համա
վարակի դեմ պայքարի ռազմավարությունների
և միջամտությունների բազմաթիվ ուղեցույցներ։
Օրինակ՝ ԱՀԿ-ն մեկ օրվա մեջ ուսմն ասիրում է
միջինում մոտ հազար գիտական հոդված՝ տար
բեր մասնագիտական ոլորտներ ներկայացնող,
տարբեր հեռանկարներ նկարագրող, տարբեր
որակական ցուցանիշներ ունեցող, երբեմն խիստ

հակասական փաստեր և վերլուծություններ
նկարագրող», - ընդգծում է բժիշկը։ Ամենակար
ևորն, ըստ նրա, այն է, որ առողջապահության
ոլորտի մասնագետները բախվել են աննախա
դեպ մարտահրավերի ամբողջ աշխարհի մա
կարդակով, և, հետևաբար, բոլորը դեր ունեն
այս մարտահրավերը հասցեագրելու գործում։
«Այդ իսկ պատճառով ես կուզենայի ոչ թե նշել՝
որոնք են այսօրվա դրութամբ համավարակի
դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցա
ռումն երը, այլ կուզենայի շեշտը դնել վստահութ
յան, համագործակցության ու միասնության գա
ղափարների կարևորության վրա, որովհետև
դա է հաջողության հասնելու բանալին: Դրանք
բարձր խոսքեր չեն, այլ պարզապես կոչ՝ վստա
հելու և հետևելու մասնագետների ու իշխանութ
յունների խորհուրդներին՝ անկախ սեփական
կարծիքից ու համոզմունքներից, սերմանելու
միասնության գաղափարը հասարակության
մեջ, որն է՛լ ավելի կարևոր է մեր ազգի համար,
և, իհարկե, համագործակցելու կառուցողական
և մասնագիտական ձևաչափով», - եզրափակում
է Իրինա Պապիևան։

ԲԺԻՇԿ-ՎԱՐԱԿԱԲԱՆ
ՄԵԼԱՆՅԱ ՇՄԱՎՈՆՅԱՆԻ
ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ Է
Բարձր մասնագիտական գիտելիքներով ու հմտությամբ աչքի ընկ
նող վարակաբանը ԵՊԲՀ-ն ավարտել է ուղիղ 50 տարի առաջ: Կես
դար է՝ ապաքինում, առողջացնում, վերադարձնում է լիարժեք կյան
քի իր պացիենտներին: Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դո
ցենտ Մ
 ելանյա Շմավոնյանն իր գործի նվիրյալն է. փաստում են
շատերը՝ գործընկերները, կլինիկական օրդինատորները, նաև մար
դիկ, ում նա օգնել է:
Լուսանկարների հաստափոր արխիվում ամփոփված են տասնամյակների
պատմություն ունեցող հանդիպումն երը, մասնագիտական հավաքները, ջերմ
հիշողությունները, ինչպես նաև բարդ դեպքերի քննարկմանը նվիրված կոնսի
լիումն երը: Բոլորի անունները, ինչպես ընդունված է բժշկական աշխարհում՝ հայ
րանունները, հանդիպումն երի ամսաթվերն ու առիթները դեռ թարմ են երկար
տարիների փորձ ունեցող բժիշկ-գիտնականի հիշողության մեջ:
1975 թվականին արված սևուսպիտակ լուսանկարում նա առաջիններից էր, որ
կատարեց շճաբանական հետազոտություն՝ ալֆաֆետոպրոտեինի որոշման ուղ
ղությամբ:
«Ցանկացել եմ բժիշկ դառնալ փոքր հասակից: Ինստիտուտը գերազանցութ
յամբ ավարտելուց հետո մեկ տարի ինտերնատուրա անցա թերապիա մասնագի
տությամբ, երկու տարի աշխատեցի որպես տեղամասային թերապևտ»,- իր ան
ցած ճանապարհը ներկայացնելիս պատմում է Մելանյա Շմավոնյանը:


Կենսագրական տվյալներ

 ա 1971 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊԲԻ-ի բուժական ֆակուլտետը:
Ն
1971-1972 թթ. բժիշկ-ինտերն է եղել հանրապետական հիվանդանոցում: 1972-1974
թթ. Երևանի №4 պոլիկլինիկայի տեղամասային թերապևտն էր: 1974 թ-ից աշ
խատել է բժիշկների կատարելագործման Երևանի պետական ինստիտուտի ին
ֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնում՝ որպես ավագ լաբորանտ: 1975–1976
թթ. նույն ինստիտուտում անցել է մասնագիտացում և ստացել է բժիշկ – ինֆեկ
ցիոնիստի որակավորում: 1977-1994 թթ.- ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիո
նում ասիստենտ էր (1993 թ - ից ԵԲՊԿԻ-ը վերանվանվել է Առողջապահության
ազգային ինստիտուտի), իսկ 1994–2000թթ. նույն ամբիոնի վարիչն էր: 1994–1995
թթ. համատեղության կարգով աշխատել է ԵՊԲՀ-ի ինֆեկցիոն հիվանդութ
յունների ամբիոնում՝ որպես ասիստենտ, իսկ 2000-2009 թթ.նույն ամբիոնի դո
ցենտ: 2007–ին նրան շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում: 2009-2011թթ. ՀՀ
ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ինֆեկցիոն հիվանդություն
ների ամբիոնի վարիչն էր: Բժիշկ-գիտնականը 2011-ից դոցենտ է ԵՊԲՀ ինֆեկ
ցիոն հիվանդությունների ամբիոնում: Մասնակցել է ամբիոնի վերապատրաստ
ման արտագնա դացընթացներին հանրապետության մարզերում և Արցախում:
ԱՄՆ ՀՕՖ «ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ բժիշկների վերապատրաստում» ծրագրի ինֆեկ
ցիոն հիվանդությունների վարման ղեկավար է: Շուրջ 20 տարի՝ մինչև 2020 թվակա
նը, «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչն էր:
Բժիշկ – խորհրդատու է ԵՊԲՀ համալսարանական հիվանդանոցներում, հան
րապետության այլ բժշկական կազմակերպություններում:
Բազմիցս մեկ
նել է հանրապետության և Արցախի շրջաններ՝ համաճարակային բռնկում
ների ժամանակ տեղում պրակտիկ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով:
Համագործակցում է տարբեր նեղ մասնագիտացման բժիշկների հետ:
Ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետության բժշկական կյանքի՝ իր ներդրումն ու
նենալով համագործակցում միջազգային գիտական նախագծերում և ծրագրերում:
Բազմիցս ելույթ է ունեցել տարբեր համաժողովն երում: Գիտական գործու
նեությունը բազմազան է և ընդգրկում է ինֆեկտոլոգիայի զանազան ոլորտ
ները:Հայաստանի հեպատոլոգների ասոցիացիայի անդամ է: 110 գիտական
աշխատանքների, ուսումն ական, ուսումն ամեթոդական, մեթոդական ձեռնարկ
ների, 1 ազգային ուղեցույցի և 1 հեղինակային արտոնագրի համահեղինակ է:
Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնի գիտական խորհր
դի և նույն ֆակուլտետի ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի անդամ է:
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Պարգևատրվել է ՀՀ ԱՆ 2005թ, 2012թ պատվոգրերով և ՀՀ ՊՆ Զինված ուժերի
գլխավոր շտաբի 2012թ. Պատվոգրով, 2017 թ.՝ ԵՊԲՀ ռեկտորի կողմից՝ պատ
վոգրով:

Մասնագիտության ընտրությանը նպաստել է մորեղբայրը՝
նախկին ռեկտոր Սոկրատ Հովհաննիսյանը

Քչերը գիտեն, որ մասնագիտության ընտրության հարցում կարևոր դեր է ունե
ցել հարազատ մորեղբայրը՝ բժշկական ինստիտուտի նախկին ռեկտոր Սոկրատ
Հովհաննիսյանը (ղեկավարել է բուհը 4 տարի` 1962-1966թթ.): Վաստակաշատ
բժիշկը Հայաստանում բժշկական բարձրագույն կրթության կազմակերպիչների
և նյարդավիրաբուժության հիմն ադիրների շարքում իր պատվավոր տեղն ու
նի: Հետահայաց` Մելանյա Շմավոնյանը խոստովանում է, որ քեռին նպաստել է
մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն որևէ ազդեցություն չի ունեցել,
ոչ իր՝ բուհ ընդունելության և ոչ էլ հետագայում ուսումն ական գործընթացի վրա:
Նշում է, որ ինֆեկցիոնիստի՝ վարակաբանի մասնագիտացումը պատա
հաբար է ընտրել: Այս ոլորտում գործունեություն է ծավալում 1974 թվակա
նից:  Մասնագիտական տարիների գերակշիռ մասը նա նվիրել է հետբուհական
կրթության ոլորտին՝ նպաստելով մասնագետների պատրաստման գործին,
որոնք այսօր հաջողության են հասել աշխահի տարբեր անկյուններում՝ ՌԴ-ում,
ԱՄՆ-ում, Իսպանիայում, այլուր:
2020 թվականին աշխարհում ու նաև Հայաստանում բռնկված համավարակի
հետևանքով գերծանրաբեռնված էր նաև Մելանյա Շմավոնյանի ամեն օրը: Առա
ջին վարակակիրն ախտորոշվել է հենց իր աշխատավայրում՝ «Նորք» ինֆեկցիոն
հիվանդանոցում, որտեղ նա մեծահասակների բաժանմունքի վարիչն էր: Նշում է,
որ այս օրերին վարակաբանի մասնագիտության հանդեպ սովորողների ուշադ
րությունը ևս մեծացել է:
«Բժշկի մասնագիտությունը ծանր և պատասխանատու է: Բժիշկը պետք է
լիարժեք նվիրվի իր մասնագիտությանը և այն դարձնի ապրելակերպ, մտածելա
կերպ»,- ընդգծում է փորձառու մասնագետը՝ հավելելով, որ բժիշկների դեպքում
զբաղվածության պատճառով հաճախ սահմանափակվում է ընտանիքին, շրջա
պատին հատկացված ժամանակը: Բժիշկը՝ ըստ ցանկության, չի կարող պլանա
վորել իր օրը, քանի որ ամեն ինչ կախված է իրավիճակից՝ բուժօգնություն ցուցա
բերելու անհրաժեշտությունից:
Նրա գնահատմամբ՝ ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդների հետ աշ
խատելիս արդյունքը տեսանելի է օր օրի:
Հստակ պատճառաբանություն չկա. գուցե ձևավորված իմունիտետը վարակ
ների հետ տարվող երկար տարիների աշխատանքի արդյունքն է, որի շնոր
հիվ նրան բարեբախտաբար հաջողվել է խուսափել COVID-19-ով վարակվելուց:

Ուսուցիչներին հիշում է հատուկ երախտագիտությամբ

Ինչպես շատ երախտապարտ և կայացած մարդիկ, այնպես էլ Մելանյա Շմա
վոնյանն իր անցած ուղին ներկայացնելիս չի կարող չանդրադառնալ ուսուցիչ
ներին, տարբեր սերունդներ ներկայացնող մասնագետներին, որոնք նպաստել
են իր աճին ու զարգացմանը: Նրանcից են անվանի բժիշկ-գիտնականներ Ռոզա
Կարապետյանը, Անուշավան Ղազազյանը, Զուլիետտա Վոպյանը, Վլադիմիր
Նիկիֆորովը, վերջինս նրա գիտական ղեկավարն էր Մոսկվայում: Նա չի կարող
չառանձնացնել նաև մի քանի տարի առաջ կյանքից հեռացած, հանրապետութ
յան նախկին գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Արա Ասոյանին, որի ղեկավարած թիմում
համատեղ ջանքերով փրկել են հարյուրավոր կյանքեր:
Բժշկուհու երկու զավակներն էլ հեռու չգնացին նրա ընտրած մասնագի
տությունից: Տղան՝ ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
Վահե Ազատյանն է: Դուստրը՝ Թերեզա Ազատյանը, Խ.Աբովյանի անվան
պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության և
հոգեբանության ամբիոնի վարիչն է:
Ամուսինը՝ Յուրի Ազատյանը նույնպես անվանի բժիշկ էր, աշխատում էր
բժշկական ինստիտուտի թերապիայի ամբիոնում՝ որպես ավագ գիտաշխատող:
Երեխաների հայրական կողմի տատիկն ու պապիկը ևս բժշկագիտության
նվիրյալներ են՝ համաճարակաբան Հայրապետ Ազատյանը և լաբորատոր ախ
տորոշման ոլորտի մասնագետ Թերեզա Հակոբջանյանը:
Այժմ փորձառու բժշկուհին իր կրտսեր գործընկերների հետ, ԵՊԲՀ ռեկտո
րի նախաձեռնությամբ, մասնագիտական ակտիվ գործունեություն է ծավալում
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում՝ որպես բժիշկ-վարակա
բան՝ ամեն օր շարունակելով իր ընտրած մարդասիրական առաքելությունը:
Լուսանկարները՝ Մելանյա Շմավոնյանի անձնական արխիվից

ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ «NEWSPECIAL» ԱՄՍԱԳՐՈՒՄ
ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՍԻՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԱՅԵՐԵՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
«NewSpecial» ամսագիրը, որը տպագրվում է
1949 թվականից, հրատարակվում է Ժնևում գոր
ծող բոլոր միջազգային կազմակերպությունների
աշխատակիցների համար՝ 10,000 օրինակով: Այս
հեղինակավոր ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է
հայտնի հայ բժիշկ, առողջապահության կազմա
կերպիչ, ԵՊԲՀ շրջանավարտ և այցելու պրոֆեսոր
Գարրի Ասլանյանը:
Ամսագրում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարանի մասին տպագր
ված հոդվածի հայերեն թարգմանությունը՝ ստորև.

Ինչպե՞ս է բժշկական համալսարանը դարձել պետական 
խոշոր գործատու և երկիրը դարձրել կայուն համաշխար
հային առողջապահական սպառնալիքների նկատմամբ:
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում բուժաշխատող
ների անհրաժեշտությունը հատկապես նկատելի է դար
ձել:
Բժշկագիտության գործնական կիրառության իրակա
նացումը մեծապես պայմանավորված է անորոշության
պայմաններում կայացված որոշումն երով:
Անհայտ սպառնալիքի հետ բախումն ամբողջ աշխար
հում համընդհանուր նպատակի և արժեքների շուրջ է
համախմբել հասարակությանն ու բժշկական համայն
քին: Անկախ ժամանակաշրջանից և առկա վտանգներից՝
բժշկական կրթության ու այդ կրթությունն ապահովող
ինստիտուտներն առանցքային նշանակություն ունեն գոր
ծող առողջ հասարակության համար:
Հարավային այնպիսի փոքր երկրում, ինչպիսին Հա
յաստանն է, որը բազմաթիվ աղետներ է տեսել, հիմն ա
կան առաջնահերթություններից մեկը եղել է այդպիսի
ինստիտուտների զարգացումը: Ունենալով ավելի քան
3500 աշխատակից, շուրջ 8000 ուսանող տարբեր երկր
ներից և 3 հիվանդանոց՝ Երևանի պետական բժշկական
համալսարանը (ԵՊԲՀ) ներկայումս Հայաստանի բժշկա
կան կրթության, կլինիկական բժշկության, գիտական հե
տազոտությունների և նորարարությունների խոշորագույն
և ամենաազդեցիկ մատակարարն է: Հիմն ադրվելով 100
տարի առաջ՝ գլոբալ հանրային առողջապահության և
աշխարհաքաղաքական աղետների ժամանակ, համալ
սարանն իր գոյության ընթացքում վճռական դեր և ազ
դեցություն է ունեցել Հայաստանի զարգացման գործում:
Երկրի պատմության դժվարին ժամանակաշրջանում այն
դարձել է հայ ժողովրդի միավորման և բարեփոխումն երի
հիմն աքարերից մեկը:
Բժշկական ուսումն արանի ստեղծումը 1920թ. կենսական
նշանակություն ունեցավ, երբ նորաստեղծ հանրապե
տությունը բախվեց ենթակառուցվածքի բացակայությա
նը, սոցիալտնտեսական և սանիտարական ծանր խնդիր
ներին, երբ բնակչության մեծ մասը զրկված էր բազային
բուժօգնություն ստանալու հնարավորությունից։
Առաջին դասախոսությունները կազմակերպվել են Եր
ևանի քաղաքային հիվանդանոցում, որն այժմ՝ 100 տարի
անց, ոչ միայն ծառայում է որպես լսարան, այլև վերա
կանգնողական կենտրոն է վիրավոր զինվորների համար:
Երևանի բժշկական ինստիտուտը, հետագայում բար
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գավաճելով, ստացել է համալսարանի կարգավիճակ՝ վե
րանվանվելով միջնադարյան հայ բժշկապետ Մխիթար
Հերացու անունով։ Համեմատաբար կարճ ժամանակա
հատվածում բացվել են խոշոր ամբիոններ, հայերեն է
թարգմանվել մեծաքանակ բժշկական գրականություն,
զգալիորեն ընդլայնվել են պրոֆեսորադասախոսական
կազմը և ուսանողների քանակը: 1922-1932թթ. ավարտվել
է համալսարանի հիմն ական մասնաշենքերի կառուցումը,
որոնք ընդգծում են Երևանի դասական ոգին մարմն ավո
րող տարբերակիչ առանձնահատկությունը:
Արտակարգ իրավիճակների, վարակիչ հիվանդութ
յունների դեմ պայքարում պատրաստվածության խնդիրը
դրսևորվել է նաև Երկրորդ համաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ, որի ընթացքում բժշկական ինստիտու
տը շարունակել է իր կրթական և գիտահետազոտական
գործունեությունը, թեև բազմաթիվ դասախոսներ և ու
սանողներ համալրեցին խորհրդային բանակի շարքերը:
Հիվանդներն ու վիրավորները տեղափոխվում էին Հա
յաստանի տարբեր մարզերում և արտերկրում հիմնված
բժշկական կենտրոններ, որոնք ղեկավարվում էին ինս
տիտուտի շրջանավարտների և դասախոսների կողմից:
Պատերազմի 4 տարիների ընթացքում ինստիտուտը
տվել է 800 շրջանավարտ։ Մեր ներկայիս պայքարը հա
մաշխարհային COVID-19 համավարակի դեմ հաճախ հա
մեմատվում է համաշխարհային պատերազմի հետ, որով
հատկապես կարևորվում է բժշկական ուսումն ական հաս

Covid-19
տատությունների անհրաժեշտությունն ու կայունությունը
պատմական դժվարին ժամանակաշրջանում:
Ժամանակի ընթացքում ուսանողների քանակն ավելա
ցել է: Բուժաշխատողների պահանջարկի աճով պայմա
նավորված՝ բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսորադասա
խոսական կազմը սկսեց դասախոսություններ կարդալ
ռուսերենով՝ սիրով ընդունելով Խորհրդային տարբեր
հանրապետություններից ժամանած բազմաթիվ ուսանող
ների, այնուհետև հայկական մեծ համայնքներ ունեցող
երկրներից՝ Սիրիայից, Լիբանանից, Հորդանանից, Իրա
նից, Կիպրոսից և այլ երկրներից ժամանած ուսանողների
համար բաժին ստեղծվեց:
1988թ. դեկտեմբերի ավերիչ երկրաշարժը Հայաստանում
դարձյալ լուրջ փորձություն դարձավ բժշկական համալսա
րանի ուսանողների և դասախոսների համար, որոնք այդ
դժվարին պահին ցույց տվեցին արհեստավարժության և
մարդասիրության հիանալի օրինակ: Երկրաշարժի չարա
բաստիկ օրը 200 ուսանող իրենց դասախոսների հետ մեկ
նեց աղետի գոտի՝ Սպիտակում և Գյումրիում առաջին օգ
նություն ցուցաբերելու տուժածներին: Յուրաքանչյուր օր
200-250 ուսանողներից կազմված նոր խմբեր էին մեկնում
աղետի գոտի:
Համալսարանում ստեղծվել էր դոնորական արյուն
հանձնելու կետ, և յուրաքանչյուր օր ավելի քան 400 մարդ
արյուն էր հանձնում:
ԽՍՀՄ-ի փլուզումը 90-ականների սկզբին և զինված
հակամարտությունը ահռելի վնաս պատճառեցին Հայաս
տանի տնտեսության, տրանսպորտի և կրթության համա
կարգերին: ԵՊԲՀ-ն շարունակեց գործել և ժամանակի
հրատապության թելադրանքով ձեռնարկեց ռազմական
բժիշկների ուսուցումը ռազմական բժշկության ֆակուլտե
տում:
Համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերելով՝ բժշկական
համալսարանն իր դասավանդման լեզուներին ավելաց
րեց անգլերենը և ողջունեց բազմաթիվ ուսանողների
մուտքը համալսարան աշխարհի բազմաթիվ երկրներից
ու աշխարհամասերից՝ Հնդկաստանից, Ռուսաստանից,
ԱՄՆ-ից, Վրաստանից, Չինաստանից, Մերձավոր Արևել
քի, Կենտրոնական Ասիայի երկրներից, Եվրոպայից, Հա
րավային Ամերիկայից: Այս պահին ԵՊԲՀ-ում սովորում են
1820 արտասահմանցի ուսանողներ: Սա արտասահմանցի
ուսանողների ամենամեծ քանակն է հայկական բուհերի
շարքում, ևակնկալվում է, որ այդ քանակն աճելու է: Հա
մաշխարհային առողջապահությունը համալսարանի փոր
ձով հարստացնելուց բացի, օտարերկրյա ուսանողները
մշակութային ազդեցություն ունեն տեղի համայանքի վրա՝
ներկայացնելով իրենց ազգային խոհանոցը, արվեստը և
տարազը:
Ներկայումս համալսարանը երկրի ամենամեծ բժշկա
կան հաստատությունն է, որն ունի համալսարանական 3
հիվանդանոց, ավելի քան 100 կլինիկա, բաժանմունքներ,
և օրեցօր ընդլայնվում է: Վերջին համալրումը երկրի ամե
նամեծ և հնագույն հիվանդանոցներից մեկի՝ Միքայելյանի
անվան վիրաբուժության ինստիտուտի միացումն էր հա
մալսարանին: Սա եզակի օրինակ է, երբ նախկին պետա
կան հիմն արկը, որը մասնավորեցվել էր 90-ականներին և
կորցրել իր հզորության մեծ մասը, 2018 թվականին ձեռք
բերվեց համալսարանի կողմից և կրկին դարձավ պետա
կան հիվանդանոց ու սկսեց արագ ծաղկել:
Մինչ օրս համալսարանն ունեցել է ավելի քան 31 000
շրջանավարտ:
Ներկայումս ԵՊԲՀ-ի հազարավոր շրջանավարտներ
աշխատում են աշխարհի առաջատար բժշկական կենտ
րոններում: Շրջանավարտների և համալսարանի միջև
համագործակցությունը դարձել է հիմն աքար՝ տարինե

րի ընթացքում վարչակազմի կողմից իրականացված աշ
խատանքների շնորհիվ: Կազմակերպվում են բազմաթիվ
միջոցառումն եր, հանդիպումն եր, դասախոսություններ՝
համաշխարհային բժշկական հաստատությունների հետ
կապերն ամրապնդելու և նոր կապեր ստեղծելու համար:
2019-ին համալսարանը դարձավ Հայաստանի պետա
կան խոշորագույն գործատուն և ընդգրկվեց երկրի 100
խոշոր հարկատուների շարքում: Նույն տարում՝ ավարտա
կան երեկոյի ժամանակ, ՀՀ վարչապետը ԵՊԲՀ-ն անվա
նեց «Հայաստանի ամենահաջող պետական համալսա
րանը, որն արտացոլում է մեր տեսլականը՝ բարձրագույն
կրթության ապագան»:
Քանի որ մարդկային ռեսուրսները հիմն ականն ու ամե
նակարևորն են Հայաստանի կառավարության համար,
ուստի համալսարանը լայն հնարավորություններ է ստեղ
ծում սոցիալական տարբեր խավերի ուսանողների հա
մար: Տասնամյակներ շարունակ հարյուրից ավելի կրթա
թոշակներ են շնորհվում լավագույն ուսանողներին: Այս
ռազմավարությունը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում
բազմաթիվ տաղանդավոր երիտասարդների հիանալի
ապագայի համար:
Համալսարանն այսօր տոնում է իր 100 ամյակը: Վեր
ջին 100 տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքական
կառուցվածքը փոխվել է 3 անգամ՝ Հայաստանի առաջին
հանրապետություն (1918–1920թթ.), Հայաստանի Սովետա
կան Սոցիալիստական Հանրապետություն (1920–1991թթ.)
և Հայաստանի Երրորդ Հանրապետություն (1991-առ այ
սօր), բայց ԵՊԲՀ-ն ապացուցեց իր կայունությունը և
հպարտորեն շարունակում է իր առաքելությունն ու գործու
նեությունը՝ պատրաստ մասնակից լինելու համաշխարհա
յին առողջապահական խնդիրների լուծմանը:
Հեղինակներ՝ ԼԻԴԱ ՄԵԼԻՔՅԱՆ,
ԳԵՎՈՐԳ ԹԱՄԱՄՅԱՆ

ՊԱՏՐԱՍՏ՝ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԴԵՄ
ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԼԻՆԵԼ ԷՊԻԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարը
միասնական գաղափարի շուրջ է համախմբել աշխար
հի բժշկական համայնքը: Մարդկանց առողջացումն ու
համավարակի հաղթահարումն այսօր օրակարգային է
բժիշկների համար, ևայդ բեռի մեծ մասը բաժին է հասել
վարակաբաններին:
ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի 3-րդ
կուրսի օրդինատոր, «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական
հիվանդանոցի վարակաբան Լենա Նազարյանն այն
բժիշկներից է, որը վարակաբանի մասնագիտությունն
ընտրել է գիտակցաբար՝ վստահ լինելով, որ ցանկացած
համավարակի ժամանակ լինելու է առաջնագծում: «Դեռ
փոքր տարիքից երազել եմ բժիշկ դառնալու մասին:
Հիշում եմ՝ շարադրություն էի գրել, որ բժիշկ եմ դառ
նալու, որպեսզի զինվորներն ալևս չմահանան: Բուհի
ավարտական քննություններից հետո ունեի նախընտ
րած մի քանի մասնագիտություններ, բայց ընտրեցի
հենց վարակաբանի մասնագիտացումը»,- հիշում է օրդի
նատորը՝ ավելացնելով, որ մասնագիտության հանդեպ հե
տաքրքրությունն առաջացել է հենց ուսանողական տարի
ներին:
Լենա Նազարյանը վարակաբանի մասնագիտությունն
ընտրելիս, իհարկե, արդեն գիտեր, որ համաճարակների
դեպքում լինելու է առաջնագծում՝ բժիշկ-գործընկերների
կողքին, բայց չէր մտածում, որ այդ ամենն իրեն կվիճակվի
օրդինատուրայում սովորելու ընթացքում, և ինքը կհայտնվի
համավարակի դեմ պայքարի էպիկենտրոնում:
Խոսելով խոչընդոտների մասին՝ սովորողը նշում է. «Դժ
վարություններ շատ են եղել, թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգե
բանական, թե՛ մասնագիտական առում
ն երով, բայց հա
մավարակը հաղթահարելու հույսը անասելի ուժ է տվել:
Բոլորս դարձել էինք մի ընտանիք՝ նույն գաղափարի
շուրջ համախմբված»:
Լենա Նազարյանի խոսքով՝ համավարակի օրերին ծան
րաբեռնված աշխատանքի ընթացքում ձեռք է բերել անփո
խարինելի և մեծ փորձ, որն օգտակար կլինի մասնագիտա
կան գործունեության ողջ ընթացքում: «Այս պայմաններում
մասնագիտական, գործնական նոր գիտելիքները յուրա
քանչյուրիս օգնեցին մասնագիտության մեջ առավել կա
յանալու հարցում»,-համոզված է ինֆեկցիոն հիվանդութ
յունների ամբիոնի օրդինատորը:
Այն ապագա բժիշկներին, որոնք որոշել են ընտրել վարա
կաբանի մասնագիտությունը, Լենան վստահեցնում է՝ մաս
նագիտական ճիշտ ուղի են ընտրել. «Եկե՛ք, և մենք միասին
կպայքարենք վարակների դեմ»:
Համավարակի ընթացքում Լենա Նազարյանն ավելի է
համոզվել, որ մասնագիտության ընտրության հարցում կա
յացրել է ճիշտ որոշում. «Կշարունակեմ իմ մասնագիտա
կան հետագա գործունեությունը որպես վարակաբան՝
ամեն պահի լինելով հիվանդի կողքին և պատրաստ՝
ցանկացած համավարակի դեմ պայքարին»:
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ՆՎԻՐՎԱԾ ԲՈւԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ
ԵՊԲՀ 100-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
100-ամյա բուհում ամեն մի անկյուն պատմություն
ունի։ ԵՊԲՀ-ի բակում «Կանաչներ» յուրահատուկ
անվանումը ստացած այս նստարաններին անգամ
ցուրտ եղանակին տասնյակ զրույցներ են ծավալվել
և ծավալվում՝ ուսանողական ծանրաբեռնված առօր
յայի, դասերի, ապագա բժիշկներին հետաքրքրող այլ
թեմաների մասին։ Շատ սովորողների և շրջանա
վարտների համար ջերմ հիշողությունների տարածքը
հանդիպումն երի հավաքատեղի է։ ԵՊԲՀ վարչական
և կենտրոնական մասնաշենքերի հետնամասի բակով
անցնելիս անհնար է չնկատել «Կանաչների» պատը
զարդարող նկարը, որը 2020 թվականի օգոստոսին հե
ղինակել է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ
կուրսի ուսանող Շանթ Կարապետյանը:
Չորս օր՝ ընդհանուր առմամբ 18 ժամ տևողությամբ
քրտնաջան աշխատանքից հետո պատկերվել է բու
ժաշխատողի նկարը՝ ծաղիկը ձեռքին այդ կերպ հա
մալսարանականների սիրված տարածքը ողողելով
արվեստի շնչով:
«Պետք էր ինչ-որ բան մտածել, որպեսզի սիմվոլիկ
լինի, արվեստի շնչով ողողված, բայց ամենագլխա
վոր առիթը բժշկական բուհի 100-ամյակն էր:  Մեկ
տարի մտածում էի՝ ինչ նվեր կարող եմ անել հա
մալսարանին: Սկզբում ցանկանում էի կտավի տես
քով, հե
տո կտա
վը մե
ծա
ցավ՝ դառ
նա
լով 5 մետր
բարձրությամբ պատ: Նկարում նկարներ,
բա
ռեր ու մարդիկ կան: Էսթետիկ կողմը պահել եմ:
Հասարակ նկար չէի նկարի այդ տեղում, այդ մասշ
տաբի»,- մանրամասնում է Շանթը:

Ապագա բժիշկի խոսքով՝ յուղաներկով արված նկա
րը հավերժ կմնա բժշկականի պատմության մեջ: Ուսա
նողն արդեն հասցրել է վայելել նկարի շուրջ առաջա
ցած ուշադրությունն ու հասարակայնության դրական
արձագանքը:
Ապագա բժիշկը վաղուց է ստեղծագործում: Եր
կու տարի
առաջ համացանցում տարածվեց և
հանրությանն անտարբեր չթողեց նրա աշխատանքը,
որտեղ հեղինակին հաջողվել էր փոքրիկ դեղահաբի
վրա վարպետորեն պատկերել բժշկական համալսա
րանի կենտրոնական մասնաշենքը։ Ոչ միայն կենտրո
նական մասնաշենքը, այլև բժշկականի մյուս շենքերն
ու խորհրդանիշերը ևս առկա են Շանթի աշխատանք
ներում, որոնցում բժշկական համալսարանի թեմա
տիկան դեղահաբով չի ավարտվում։ Նա կոճակի վրա
նկարել է բժշկականի տարբերանշանը, բանանի կեղ
ևի ու միջուկի միջոցով վերարտադրել կենտրոնական
մասնաշենքը: Ապագա բժիշկը նկարել է նաև անատո
միական մասնաշենքը:
Նկարչի ձիրքով օժտված ապագա բժիշկը ցանկա
նում է մասնագիտանալ պլաստիկ վիրաբուժության
ոլորտում, քանի որ, նրա կարծիքով՝ այն սերտորեն
առնչվում է նաև արվեստին։
Ավելացնենք, որ Շանթ Կարապետյանը նաև որպես
կամավոր մասնակցել է Արցախյան վերջին պատե
րազմին:

ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿԻ
ԱՇԽԱՏԵԼ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
Վարակաբանների դերը վերջին շրջանում, առավել քան
երբևէ՝ կարևորվում է:
Շարունակում ենք անդրադառնալ ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հի
վանդությունների ամբիոնի օրդինատորներին, որոնք մասնա
գիտության մեջ հմտանում են համավարակի պայմաններում:
2-րդ կուրսի օրդինատոր Մարիամ Հակոբյանը մասնագի
տական գործունեություն է իրականացնում «Նորք» ինֆեկցիոն
հիվանդանոցում: ԵՊԲՀ ընդունվելիս բացառել է մանկաբույժ
դառնալու գաղափարը: «Մասնագիտացման ընտրության
հարցում մինչև 4-րդ կուրս տարբեր նախասիրություններ
ունեի: 4-րդ կուրսում մասնագիտական պրակտիկան ան
ցա «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում,
որտեղ իմ մեջ շատ մեծ սեր առաջացավ մանկաբուժության
նկատմամբ»,- նշում է օրդինատորը՝ ավելացնելով, որ արդեն
5-րդ կուրսում պրակտիկան շարունակել է Մասիսի բժշկական
կենտրոնում, որտեղ մանկական բժիշկ Սուրեն Սուվարյանը
նպաստել է՝ մանկական ինֆեկցիոնիստ դառնալու իր որոշ
մանը:
Մարիամ Հակոբյանի խոսքով՝ բժշկության հանդեպ սերը
սերմանել է մայրը: Նա իրականացրել է մոր երազանքը՝ ով
երազում էր դստերը տեսնել բժիշկ դարձած:
Կորոնավիրուսային համավարակի առաջին օրերից
Մարիամն աշխատել է «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցում
և ավագ գործընկերների հետ պայքարել համավարակի դեմ:
«Դժվարություններ շատ են եղել, բայց ամենամեծը՝ ըն
տանիքից հեռու, մենակ ապրելն էր»,-նշում է օրդինատորը՝
ընդգծելով, որ այդ օրերին աշխատանքով շատ ծանրաբեռն
ված էր, հիվանդների հոսքը՝ մեծ:
Մարիամ Հակոբյանը պատմում է, որ այս ընթացքում սովորել
է աշխատել մեծ թվով հիվանդների հետ. արագ կողմն որոշվել,
աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել և, ամենակարևորը՝ շատ
կարճ ժամանակահատվածում ձեռք է բերել մասնագիտա
կան անփոխարինելի փորձ: «Եթե նորից մասնագիտություն
ընտրելու հնարավորություն ունենայի, նույն կերպ կվար
վեի»,- ասում է ինֆեկցիոնիստը: Այն ուսանողներին, որոնք
որոշել են միանալ վարակաբանների մեծ թիմին, մաղթում է
բարի մուտք ամենաբազմազան ու հետաքրքիր հիվանդութ
յունների ապաքինման աշխարհ, որտեղ բժիշկը կատարում է
առավելագույնը՝ մարդկանց կյանքերը փրկելու և առողջաց
նելու համար:
Օրդինատորն ավարտելուց հետո որոշել է մի քանի տարի
աշխատել Արցախում: Վստահ է՝ դա մեծ ու անփոխարինելի
փորձ կլինի մասնագիտական հմտացման գործում:
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Covid-19
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԸ ՓՈԽԵԼ Է
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ
2020 թվականի մարտի 1-ից մայիսի 31-ը Միքայելյան վիրաբուժության ինս
տիտուտի թերապիայի կլինիկայի սրտաբան, սրտաբանության ամբիոնի աս
պիրանտ, ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի ամբիոնի և ուսում
նական սիմուլյացիոն կենտրոնի դասախոս Անի Ռափյանը մասնակցել է
«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Միջազգային կրեդի
տային շարժունության կրթաթոշակային ծրագրին:
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարը ծրագրին մասնակցել է որ
պես ասպիրանտ և այդ ժամանակահատվածում համարվել է Սանտիագո դե
Կոմպոստելայի համալսարանի USC-ի` (Universidade de Santiago de Compostela)
ասպիրանտ՝ սրտաբանության ոլորտում կատարվող գիտական աշխատանք
ների ուղղությամբ՝ պրոֆեսոր Վիկտոր Արկեի ղեկավարությամբ: Ծրագրի մա
սին Անին տեղեկացել է ԵՊԲՀ գիտության վարչությունից:
«Հայտարարվել էր մրցույթ՝ ծրագրին մասնակցելու համար: Որոշեցի
մասնակցել, չնայած դժվարությամբ էի պատկերացնում՝ ինչպես եմ բա
ցակայելու երեք ամսով, որովհետև բացի գիտական գործունեությունից
զբաղվում եմ նաև կլինիկական և դասախոսական գործունեությամբ»,պատմում է Անին և հավելում, որ հետո, երբ պարզվել է, որ մրցույթի հաղթող
ների կազմում է, սկսել է մտածել ծանրաբեռնված գրաֆիկը նախատեսված 3
ամիսների ընթացքում վերաբաշխելու մասին: Դժվարությամբ, բայց ստացվել
է: «Եվ մարտի 1-ին արդեն գտնվում էի այդ հրաշք «կանաչ» քաղաքում՝
Սանտիագո դե Կոմպոստելայում: Այս քաղաքը Իսպանիայի Գալիսիա
նահանգի մշակութային կենտրոնն է համարվում և նրա ողջ պատմությու
նը հիմնված է Հակոբ առաքյալի անցած ճանապարհի և գործունեության
վրա՝ Սանտիագո-Սուրբ Հակոբ»: Ժամանման հենց հաջորդ օրը սկսել է ու
սումն ասիրել համալսարանի կառուցվածքը, աշխատանքային ոճը: Նրա խոս
քով՝ բժշկական ֆակուլտետը համալսարանի ֆակուլտետներից մեկն էր, սա
կայն որպես կլինիկական առարկայի գծով ասպիրանտ, նախատեսված էր, որ
ժամանակի մեծ մասն անցկացնելու էր համալսարանական կլինիկայում՝ Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela: Եվ հավանաբար ամեն ինչ
հենց այդպես էլ կլիներ, եթե COVID-19-ը չպատուհասեր աշխարհը: «Մարտի
15-ից սկսած հայտարավեց արտակարգ դրություն և համալսարանում դա
դարեցվեցին բոլոր դասընթացները: Ամբողջ կրթական գործունեությունը
տեղափոխվեց օնլայն հարթակ: Յուրաքանչյուր ասպիրանտ օնլայն աշ
խատում էր իր ղեկավարի հետ: Արտակարգ դրությունը պահվում էր բա
ցարձակապես խիստ ռեժիմով: Թույլատրվում էր դուրս գալ փողոց միայն
անհրաժեշտ գնում
ն եր կատարելու համար կամ տարեց հարազատների
խնամքը կազմակերպելու նպատակով: Խանութները կրճատել էին աշ
խատանքային ժամերը: Քաղաքի կենտրոնում սահմանված էր ռազմական
հսկողություն: Մարտ և ապրիլ ամիսները շատ ծանր ամիսներ էին եվրո
պական շատ երկրների՝ այդ թվում Իսպանիայի համար: Առավել խոցելի
էին Մադրիդը և Բարսելոնան:
Ինչ խոսք, ամեն ինչ շատ սահմանափակ էր, բայց մեկ այլ կողմից ժա
մանակի ավելցուկ կար, որը սկսեցի օգտագործել իմ գիտական նախագծի
վրա աշխատելու համար: Մայիսին աստիճանաբար վիճակը սկսեց թեթ
ևանալ Սանտիագոյում, և ես մի փոքր ժամանակ ունեցա գիտական գոր
ծունեությունից զատ ուսում
ն ասիրել այդ հրաշք քաղաքը և Իսպանիայի
հյուսիս-արևմտյան հատվածը: Այդ 3 ամիսների ընթացքում անընդհատ
կապի մեջ ենք եղել Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության դես
պանության հետ, և նրանց աջակցությամբ կարողացել ենք վերադառնալ
Հայաստան՝ նախատեսված ծրագրի ավարտին»: Անի Ռափյանն ընդգծում
է, որ ծրագրի մասնակիցները դժվար ժամանակահատվածում հայտնվեցին
երկրի սահմաններից դուրս և դրանով պայմանավորված՝ շատ հետաքրքիր
հիշողություններ կան, այդ թվում` հաղթահարված դժվարություններ:

ԱՆԵՎՐԻԶՄԱՅԻ ԲՈւԺՈւՄ
COVID-19-ՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՄՈՏ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի
նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթված
ների վիրաբուժության մասնագիտացված կենտ
րոնում նյարդավիրաբույժներ Սևակ Բադայանը և
Լեռնիկ Գրիգորյանը կատարել են առաջային կա
պակցող զարկերակի պատռված պարկաձև անև
րիզմայի ներանոթային միկրոպարույրներով օբլի
տերացիա՝ COVID-19 հիվանդությամբ՝ թոքաբորբ
ունեցող հիվանդին։
49-ամյա հիվանդն անգիտակից վիճակում շտա
պօգնության մեքենայով տեղափոխվել էր Գորիսի
բժշկական կենտրոն: Գլխուղեղի և կրծքավանդակի
ԿՏ քննությամբ հայտնաբերվել էր սուբարախնոի
դալ՝ ներփորոքային արյունազեղում: Նախապես
կապ հաստատելով «Հերացի» համալսարանական
հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժական ծառայութ
յան հետ՝ հիվանդին Գորիսից սանավիացիայով
տեղափոխել են Երևան և շտապօգնությամբ հասց
րել համալսարանական «Հերացի» հիվանդանոց՝
վիրահատական բուժման նպատակով: Շտապ կարգով
կատարվել է գլխուղեղի և կրծքավանդակի ԿՏ քննութ
յուն, գլխուղեղի ԿՏ-անգիոգրաֆիա, որով հայտնաբեր
վել է առաջային կապակցող զարկերակի պատռված
պարկաձև անևրիզմա, շուրջը՝ ծավալուն սուբարախ
նոիդալ արյունազեղում։ Բժիշկներ Սևակ Բադայանին
և Լեռնիկ Գրիգորյանին՝ գրեթե երեք ժամ տևած վի
րահատության արդյունքում հաջողվեց կատարել
առաջային կապակցող զարկերակի պատռված անև
րիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա միկրոպա
րույրներով: Հաշվի առնելով հիվանդի մոտ COVID-19
ՊՇՌ քննության դրական արդյունքը՝ նախապես կապ
է հաստատվել առողջապահության նախարարության,
ինչպես նաև «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական
կենտրոնի ռեանիմացիոն ծառայության ղեկավարութ
յան հետ, որից հետո հիվանդը տեղափոխվում է «Սուրբ
Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ՝ հետագա բուժումը շարու
նակելու նպատակով։ Դեղորայքային բուժումից հետո
կատարվում է ՊՇՌ կրկնակի թեստավորում, և երկու բա
ցասական արդյունք ստանալուց հետո հիվանդը կրկին
տեղափոխվում է «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոց: Հաշվի
առնելով ստորին վերջույթների նոր առաջացած թու
լությունը և կրկնված ԿՏ քննությամբ հակացուցումն երի
բացակայությունը՝ կատարվում է կրկնակի ախտորոշիչ
անգիոգրաֆիա՝ սպազմոլիտիկների ներզարկերակային
սելեկտիվ ներարկումով։ Հիվանդը վիրահատությունից
հետո էքստուբացվել է, և բուժումը մասնագիտացված
վերականգնողական կենտրոնում շարունակելու նպա
տակով՝ օրեր անց դուրս գրվել բարելավումով՝ գիտա
կից, ինքնուրույն շնչառությամբ, խոսքի արտաբերման և
խոսքը հասկանալու ֆունկցիայի պահպանումով, ստորին
վերջույթների մնացորդային թուլությամբ՝ պայմանավոր
ված պերիֆերիկ աքսոնալ պոլինեյրոպաթիայով:
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Անևրիզման զարկերակի պատի արտափքումն
է, որը զարգանում է, երբ արյունատար անոթի
թուլացած պատում ձևավորվում է լայնացում
(պարկաձև կամ իլիկաձև): Գլխուղեղի անոթների
անևրիզման հանդիպում է բնակչության 1-5%-ի
մոտ:
Սակայն դրանք վերջերս ավելի հաճախ են
հանդիպում՝ արդի նեյրովիզուալիզացիոն՝ ՄՌՏ,
ԿՏԱ հետազոտութունների շնորհիվ: Կանանց
մոտ անևրիզմաների հաճախականությունը մոտ
3 անգամ ավելի բարձր է: Անևրիզմայի պատռվե
լը գլխուղեղի կաթվածի՝ ինսուլտի տեսակներից
մեկն է: Պատռվելու դեպքում զարգանում է արյու
նազեղում գլխուղեղի շուրջ: Շտապ բուժօգնութ
յուն չցուցաբերելու դեպքում հիվանդի կյանքին
կարող է վտանգ սպառնալ:
Անևրիզմայի առաջացման հիմն ական պատ
ճառն ար
յան բարձր ճնշումն է, ինչ
պես նաև՝
հիվանդության առկայությունն ընտանիքում,
շաքարային դիաբետը, ծխախոտի և ալկոհոլի
չարաշահումը, թմրանյութերի օգտագործումը:

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
ԱՆՔՈՒՆ ԳԻՇԵՐՆԵՐԸ ԴԱՐՁԱՆ
ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՎԱԾ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԱՐՏԱՀԱԳՈՒՍՏԸ՝
ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏԸ
Նոր կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարում և առող
ջապահական համակարգի արտակարգ իրավիճակում անձնվեր
ծառայության ու իրականացրած պատասխանատու աշխատանքի
համար ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի
ուսանող Մ
 անվել Չաբուխյանը պարգևատրվել է ՀՀ առողջապա
հության նախարարության պատվոգրով:
Համավարակի առաջին իսկ օրվանից ապագա բժիշկը մեծ ցան
կություն ուներ աշխատել և օգնել թե՛ հիվանդներին, թե՛ բուժաշխա
տողներին։
«Երբ ուսխորհուրդը հայտարարեց, որ կամավորներ են պետք,
առանց մեկ վայրկյան տատանվելու որոշեցի՝ պետք է գնամ։
Առաջին քայլերը, որ կատարեցի կամավորության սկզբունքով՝
աշխատանքի անցա ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարությունում՝ 15 օր։ Դա իմ առաջին փորձաշր
ջանն էր. հաղթահարեցի պատվով, ՀՀ Ան նախարարի կողմից
արժանացա պատվոգրի»,- պատմում է սովորողը։
Նրա խոսքով՝ երբ հայրենի քաղաքի՝ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը վե
րապրոֆիլավորվեց կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար, որո
շեց անպայման աշխատանքի անցնել այնտեղ։ Աշխատել է սկզբում որպես
սանիտար, ապա՝ բուժակ։
«Այն ինձ շատ մեծ հնա
րա
վո
րութ
յուն տվեց ծա
նո
թա
նալ մինչ այդ
ինձ համար անծանոթ աշխատանքին։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի
տնօրեն  Վարդուհի Սիսակյանը մեծ սիրով ինձ ընդգրկեց իրենց շատ
հմուտ, բանիմաց թիմում, անմիջապես տեղավորեց ամենապատասխա
նատու՝ ռեանիմացիայի բաժանմունքում»,- նշում է Մանվել Չաբուխյանը։
Սկզբում իր համար շատ բարդ համարվող աշխատանքը դարձավ սիրելի
ու հաճելի։ Միշտ պատրաստ ամեն ինչում օգնելու և սովորեցնելու՝ բժիշկռեանիմատոլոգ Արթուր Դունամալյանի օգնությամբ և իր համառ ջանքերի
շնորհիվ կարճ ժամանակում ընտելացավ ամենամարդասիրական գործին,
անգամ անքուն գիշերները դարձան ամենաիմաստավոր գիշերները, իսկ
արտահագուստը՝ ամենահարմարավետը։
Ապագա բժշկի գնահատմամբ՝ կամավորական աշխատանքում ոչ մի
դժվարություն չկա: Կամավորական աշխատանքը շատ հաճելի է, սովորողն
այն կատարում է պատասխանատվությամբ ու մեծ սիրով։
ԿԳՄՍ նախարարությունում աշխատելու ժամանակ միաժամանակ հեռա
վար դասեր էր անում, կարողանում էր համատեղել ևոչ մի խնդիր չէր առա
ջանում։
Ծնողները միայն ողջունել և ոգևորել են իրեն, ընկերները նույնպես շատ
են ուրախացել, իսկ դասախոսները դեռ տեղյակ չեն, բայց համոզված է, որ
բոլորն էլ կողջունեն ու կուրախանան իր հաջողություններով։
Կամավորական աշխատանքը, ԵՊԲՀ սովորողի կարծիքով, իրեն մեծ
հնարավորություն է տվել` ավելի ինքնավստահ է դարձել, հպարտությամբ
է լցվել: Մեծ ոգևորություն է ապրում յուրաքանչյուր դուրս գրվող հիվանդի
հետ, կիսում է նրանց ցավն ու ուրախությունը։
Դեռ վաղ է մտածել նեղ մասնագիտացման մասին, բայց շատ կցանկա
նար նյարդավիրաբույժ կամ սրտային վիրաբույժ դառնալ: Ապագա բժիշկը
հավելում է՝ կարևորը ոչ միայն լավ մարդ, այլև լավ մասնագետ լինելն է։

28

Covid-19
ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ԿԱՄԱՎՈՐ
ՄԵԿՆԵԼ ԵՆ «ԱՌԱՋՆԱԳԻԾ»
Երևանի բժշկական համալսա
րանի ուսանողներն առաջին իսկ
օրերից կամավոր ներգրավվել են
Քովիդ-19-ի դեմ պայքարում: ԵՊԲՀ
կլինիկական աշխատանքների կազ
մակերպման վարչության հիգիենիկ
և համաճարակային բաժնի պետ
Կարինե Պողոսյանը հիացմունքով է
ներկայացնում «առաջին գծում» զին
վորագրված ապագա բժիշկների
անտրտունջ ու անշահախնդիր աշ
խատանքը:
«Մենք ունենք
«Հերացի 1»,
«Մուրացան»
հիվանդանոցային
համալիրները, ատամ
ն աբուժական
պոլիկլինիկաներ,
հանրակացա
րան, և երբ նախապատրաստում
էինք հակահամաճարակային մեր
գործողությունները, ուսում
ն ական
գործընթացը դեռևս դադարեցված
չէր: Արդեն ակնհայտ էր, որ պետք
է միավորել ջանքերը, համախմբ
վել՝ առողջապահական լրջագույն
մարտահրավերի
հաղթահարման
գործում: Բուժանձնակազմը պետք
է իրականացներ բուժական գործը,
ապագա բժիշկները եկան՝ օգնելու
ջերմաչափման, թերթիկների լրաց

ման և այլ հարցերում, որոնք անչափ
կարևոր են համաճարակաբանների
համար: Ի դեպ` այս հարցում սիրով
պատրաստակամություն
հայտնե
ցին աջակցելու ԵՊԲՀ ուսխորհուրդն
ու ԵՊԲՀ քոլեջը»,-նշում է Կարինե
Պողոսյանը՝ շարունակելով, որ ու

սանողները հսկայական աշխատանք
են իրականացրել և շարունակում
են իրականացնել համավարակի
տարածումը բժշկական մայր բուհի
ստորաբաժանումն երում կանխելու,
զսպելու համար:

«Հնարավոր չէր շենքերի մուտքե
րի մոտ իրականացնել այցելուների,
պացիենտների հսկողությունը, որոշ
վեց խիստ սահմանափակել այցե
լուների մուտքը: Այստեղ է հատկա
պես, որ օգնության եկան բժշկական
համալսարանի կամավոր ուսանող
ները: Մարդիկ, երբ իրենց հիվանդի
համար սնունդ, հիգիենիկ պարա
գաներ են բերում՝ հաշվի առնելով
համավարակի հետևանքով լար
ված վիճակը, նրանց չի թույլատր
վում դրանք ան
ձամբ հանձ
նել հի
վանդին: Մեր կամավորներն արագ
կազմակերպում են փոխանցումը,
դեղին թերթիկների վրա գրում են
բաժանմունքի անունը, ո՞ր պացինե
տի համար է նախատեսված, կապ
են հաստատում մայրապետի հետ,
մայրապետն իջնում, վերցնում է և
հանձնում»,-մանրամասնում է համա
ճարակաբանը:
ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանք
ների կազմակերպման վարչութ
յան հիգիենիկ և համաճարակային
բաժնի պետ Կարինե Պողոսյանի
խոսքով` դժվարին գործին կամա
վոր զինվորագրված ուսանողները
նախապես անցել են հատուկ դա
սըն
թաց՝ ինչ
պես պետք է պաշտ
պանվել կորոնավիրուսի վարակից,
ինչպես կրել անհատական պաշտ
պանիչ միջոցները՝ դիմակ, ակնոց,
ինչպես հագնել արտահագուստը:

«Չափազանց մեծ պատաս
խանատվություն է
ապա
հովել ոչ միայն բուժանձնակազմի,
այլև ուսանողների անվտանգությու
նը: Աշխատանքը, որ իրենք են կա
տարում, անտրտունջ, չդժգոհելով,
ոչինչ չպահանջելով, իսկապես ար
ժանի է գնահատանքի: Շատ ուրախ
եմ, որ մեր ուսանողները կրկին կա
մավոր սկզբունքով օգնում են Քովիդ
19-ի դեմ առաջնագծում պայքարող
բժիշկներին, ժամերով մնում են կո
րոնավիրուսային
հիվանդության
բուժմամբ զբաղվող բուժհաստա
տություններում: Այսօր ցանկացած
նման օգնություն ավելորդ չէ: Եվ
բուժական մասով են կարողանում
օգնել, կատարում են սանիտարի,
մայրապետի, բուժքրոջ աշխատանք
ու նաև, ինչպես արդեն նշեցի, ադմի
նիստրատիվ աշխատանք, ինչը ևս
շատ կարևոր է լարված այս օրերին»:

Բժշկուհին խոստովանում է՝ մի
քանի տասնյակ ուսանողներ կամա
վոր գտնվում են համավարակի դեմ
պայքարի առաջնագծում՝ չզլանալով
կատարել առաջարկած ցանկացած
աշխատանք՝ իրենց ներդրումն ունե
նալով կյանքերի փրկության գործում:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈւՍԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴՈւԹՅԱՆ ԾԱՆՐ ԸՆԹԱՑՔԻ
ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Կ

որոնավիրուսային
հիվան
դությունը տարածված է ամ
բողջ աշխարհում: Այն հանդիպում
է թե’ մեծահասակների, թե’ երե
խաների շրջանում: Համաձայն մի
ջազգային տվյալների՝ երեխաները
հիվանդացության և հիվանդության
ծանր ընթացքի համեմատաբար
ավելի ցածր ռիսկային խմբում են:
Չինաստանում կատարված հե
տազոտությունը, որն ընդգրկել է
առավել մեծ քանակով երեխաներ,
փաստում է, որ երեխաների կորո
նավիրուսային վարակը կարող է
ընթանալ անախտանիշից մինչև
ծայրահեղ ծանր ընթացքով հիվան
դություն: ԵՊԲՀ մանկաբուժութ
յան թիվ 1 ամ
բիո
նի ա
սիս
տենտ,
բժշկական գիտությունների թեկ
նածու Նանե Մնացականյանն իր
հեղինակած հոդվածում ընդգծում է,
որ հիմն ականում երեխաների կորո
նավիրուսային վարակը ընթանում
է թեթև կամ մի
ջին ծան
րութ
յան
ախտանիշերով: Սակայն, ցավոք,
ծանր ընթացքով և անգամ մահվան
ելքով դեպքեր հնարավոր են նաև
մանկական տարիքում:
Մասնագետի փոխանցմամբ՝ հի
վանդության ծանր ընթացքի հա

մար առավել ռիսկային
խմբում են երեխաները,
որոնք ունեն հետևյալ
խրոնիկական հիվան
դությ ունն եր ը՝քր ոն իկ
թոքային հիվանդութ
յուն
ներ (այդ թվում՝
միջին ծանրության և
ծանր ընթացքով ասթ
մա), շաքարային դիա
բետ,
սրտանոթային
հիվանդություններ (այդ
թվում՝ զարկերակային գերճնշում),
իմունային համակարգի ընկճմամբ
վիճակներ (այդ թվում՝ քիմիաթե
րապիա, ճառագայթային թերա
պիա, երկարատև գլյուկոկորտի
կոստերոիդային բուժում ստացող
հիվանդներ),
նյարդաբանական
հիվանդություններ և զարգացման
խանգարումն եր ունեցող երեխա
ներ։
Լաբորատոր տվյալներից հի
վանդության ավելի ծանր ընթացքի
մա
սին կա
րող են վկա
յել Ց-ռեակ
տիվ սպիտակուցի, ֆերիտինի,
ԻԼ-6-ի, D-դիմերի բարձր ցուցա
նիշերը: Մեկ այլ ուշագրավ տվյալ
է բեր
ված JAMA pediatrics պար
բերականում տպագրված հոդվա

ծում: Համաձայն հետազոտության
տվյալների՝ երեխաների կորոնա
վիրուսային հիվանդության ծանր
ընթացքի ռիսկային գործոն է նաև
ճարպակալումը և ավելցուկային
քաշը: Այս երեխաները ունեն հոս
պիտալացման և հետագա բուժման
ընթացքում արհեստական շնչա
ռության սարքի կիրառման առավել
մեծ հավանականություն: Այս փաս
տը ավելի վաղ ապացուցված էր մե
ծահասակների շրջանում, և հենց
ճարպակալման
տարածվածութ
յան հետ են կապում որոշ երկրնե
րում երիտասարդ տարիքում ավելի
բարձր մահացության ցուցանիշը:


ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՈՒՍԱԼԻ ՁԵՌՔԵՐՈՒՄ Է
Համալսարանական
բժիշկները
դեռ մարտից պայքարում են չարա
բաստիկ Covid-19-ի դեմ ու գրանցում
հաղթանակներ:
«Մուրացան»
համալսարանա
կան հիվանդանոցի մանկաբուժութ
յան թիվ 1 կլինիկան սպասարկում է
ամենախոցելի խմբին՝ 0-1 տարեկան
երեխաներին, ինչպես նաև այն նո
րածիններին, որոնց մոտ ախտորոշ
վել է Covid-19 վարակ։
Բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, մանկաբուժության թիվ 1 կլի
նիկայի ղեկավար, ԵՊԲՀ ման
կաբուժության թիվ 1 ամբիոնի
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վարիչի պաշտոնակատար Կարինե
Սիմոնյանի խոսքով՝ կես տարվա
կտրվածքով կլինիկայում բուժօգ
նություն է ստացել կորոնավիրու
սային հիվանդություն ունեցող ավե
լի քան 180 երեխա, որոնցից միայն
10 տոկոսի մոտ է հիվանդությունը
ծանր ընթացել։
Նշենք, որ համալսարանական
մասնագետները կորոնավիրուսով
վարակված-առողջացած, 0-1 տարե
կան երեխաների շրջանում հետազո
տություն են կատարում:
Հետազոտության նպատակն է
պարզել, թե նորահայտ վիրուսը ինչ
ազդեցություն է թողնում երեխա

ների օրգանիզմի վրա, վարակված
երեխան կվարակվի նորից, թե՝ ոչ:
Ի դեպ՝ նշենք, որ կորոնավիրուսով
հիվանդ մայրերին համալսարանա
կան մասնագետները խորհուրդ են
տալիս կրծքով կերակրել:

Covid-19
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ
ՈւՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԻԿ ԱՎԵԼԻ
ՔԻՉ ԵՆ ՎԱՐԱԿՎՈւՄ
COVID-19-ՈՎ՝ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ
ԲՆԱԿՉՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏ
Շաքարային դիաբետ ունեցող
մարդիկ ավելի հաճախ չեն վարակ
վում COVID-19-ով, քան ընդհանուր
բնակչությունը: Այնուամենայնիվ,
լուրջ քրոնիկ հիվանդություններ
ունեցող անձանց համար, ներառ
յալ շաքարախտը, բնորոշ է հիվան
դության ավելի ծանր ընթացքը և
բարդությունների զարգացման մեծ
ռիսկը: ԵՊԲՀ-ի էնդոկրինոլոգիա
յի ամբիոնի վարիչ, «Մուրացան»
համալսարանական հիվանդանո
ցի էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի
ղեկավար, պրոֆեսոր Ելենա Աղա
ջանովայի գնահատմամբ՝ հետ
ևաբար, շաքարախտով հիվանդ
նե
րը պետք է խստո
րեն հետ
ևեն
COVID-19 հիվանդության կանխար
գելման բոլոր ընդհանուր կանոն
ներին, ինչպես նաև ձեռնարկեն մի
շարք հատուկ միջոցներ COVID-19
հիվանդության կանխարգելման և
գործողությունների ծրագրի հա
մար, իսկ որոնք են կանխարգելման
միջոցառումն երը՝ հիվանդությունը
կանխելու համար:
• Նախ լվացեք ձեր ձեռքերը
հաճախ, ձեռքերով մի հպվեք
ձեր դեմքին,
• պահպանեք սոցիալական հե
ռավորությունն այլ անձանց
հետ (1 մետր),
• խուսափեք մարդկանց մեծ
խմբերից կամ հանրահավաք
ներից, ճանապարհորդելուց,
եթե դա բացարձակապես
անհրաժեշտ չէ,
• մի կիսվեք սննդով և խմիչքնե
րով,
• հետևեք հեղուկի պատշաճ
ընդունմանը,
• ընդունեք
հակադիաբետիկ
դեղերը, ինչպես նշանակված
է ձեր բժշկի կողմից,
• ավելի
ուշադիր
հետևեք
սննդակարգին, հատկապես
արագ ներծծվող ածխաջրատ
ներին և ճարպերին,
• իրականացրեք
գլյուկոզի

•
•

•
•

ինքնահսկողությունը,
պահեք ինքնահսկման օրա
գիր,
պատրաստեք բոլոր օգտա
գործվող հակադիաբետիկ դե
ղերի ցուցակը և գլուկոմետրը
թեստ-երիզներով,
ունեցեք
տեղամասային
բժշկի, բուժող էնդոկրինոլոգի
հեռախոսահամարները,
համոզվեք, որ տանը ունեք
առնվազն 1 ամսվա դեղամի
ջոցների պաշար:

Եթե ունենաք գանգատներ,
պետք է՝
• ուշադրություն
դարձրել
COVID-19-ի հնարավոր ախ
տանիշերին՝ ներառյալ բարձր
ջերմություն, չոր հազ և հևոց,
մկանների ցավ,
• բարձրացնել գլիկեմիայի ինք
նահսկողության հաճախակա
նությունը, ավելացնել խմելու
ծավալը, 13 մմոլ/լ-ից ավելի
գլիցեմիա հայտնաբերելիս ՝
մեզի (կամ արյան) մեջ չափել
կետոնային մարմինների մա
կարդակը, զանգահարեք ձեր
բժշկին:

Հատուկ խորհուրդներ տիպ 1
շաքարային դիաբետով հիվանդ
ներին՝
• գլիկեմիայի ինքնահսկողութ
յան
հաճախականությունը
պետք է հասնի օրական մինչև
6-8 անգամ կամ ավելի,
• անհրաժեշտ է ձգտել արյան
գլյուկոզի մակարդակի 4-10
մմոլ/լ օրվա մեջ և կետոնների
բացակայությանը մեզի մեջ:
• Կարևոր է խուսափել ոչ միայն
հիպերգլիկեմիաներից, այլև
հիպոգլիկեմիաներից:
• Հիպերգլիկեմիայի զարգաց
ման դեպքում անհրաժեշտ է
օգտագործել կարճ տևողութ
յան ինսուլինի լրացուցիչ նե

•

րար
կումներ, պետք է ա
վե
լացվի օգտագործվող հեղուկի
և աղի քանակը, ինչպես նաև
միջոցներ ձեռնարկվեն մարմ
նի ջերմաստիճանը նվազեց
նելու համար:
Բժշկի
հետ
անհապաղ
խորհրդակցություն
կամ
շտապօգնության ծառայութ
յան հետ կապվելը ցուցված է
հետևյալ դեպքերում՝ բուժմա
նը չենթարկվող ջերմություն,
կրկնակի փսխում, կետոա
ցիդոզի նշաններ (ացետոնի
հոտ, կամ կետոնների բարձր
մակարդակ, որովայնի ուժեղ
ցավ, գիտակցության մթագ
նում, աղմ
կ ոտ շնչառություն):

Հատուկ
առաջարկություն
ներ տարեց հիվանդների հա
մար՝
• խուսափել հիպոգլիկեմիայից,
• չօգտագործել դեղեր՝ առանց
բժշկի հետ խորհրդակցելու,
•
խոր
հուրդ է տրվում պա
հել
արյան գլյուկոզի մակարդա
կը քաղցած՝ 5.0-10.0 մմոլ/Լ և
6.1-11.1 մմոլ/Լ քնելուց առաջ:
• Եթե վիճակը վատթարանում
է՝ տեղեկացրեք ձեր բժշկին:
Առաջարկությունները
պատ
րաստվել են՝ օգտագործելով Ամե
րիկյան շաքարախտի ասոցիացիա
յի, Երեխաների և դեռահասների
շաքարախտի միջազգային կազմա
կերպության և Տարեցների մոտ շա
քարախտի կառավարման էնդոկ
րին կազմակերպության նյութերը:

ԿԱՐԵԼԻ Է ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՎԻՐՈւՍԻ՝
ՕՐԳԱՆԻԶՄ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԵԼՈՒ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ
Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում
Sars-CoV-2 վարակի և իմունոլոգիայի միջև
կապը։ Արդիական այս թեմային է անդրա
դարձել ԵՊԲՀ կլինիկական ալերգոլոգիա
յի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցի ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի կլի
նիկայի ղեկավար Արմինե Հակոբյանը։
-Ե՞րբ են սկսում արտադրվել կորոնավիրուսի հանդեպ հակա
մարմինները և  ինչքա՞ն ժամանակ են պահպանվում:
-Ըստ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվ
րոպական կենտրոնի տվյալների՝ SARS-CoV-2-ով վարակվածների
մեծ մասի շրջանում արյան մեջ հակամարմիններ սկսում են հայտ
նաբերվել վարակվելուց հետո 10-20-րդ օրերի ընթացքում՝ գա
գաթնակետին /ամենաբարձր թվերին/ հասնելով 18-22-րդ օրերին:
Առաջինը օրգանիզմում սկսում է արտադրվել IgM-ը: 3 շաբաթ անց
IgM-ի մակարդակը սկսում է դանդաղ իջնել: Ախտանիշերի զարգա
ցումից հետո12-րդ և 14-րդ օրերը համարվում են սեռոկոնվերսիայի
միջին ժամանակահատված, երբ   IgM-ը սկսում է փոխարինվել IgG
հակամարմիններով: Հիվանդության մեղմ ընթացքի դեպքում սե
ռոկոնվերսիան կարող է լինել ավելի ուշ (չորս շաբաթ կամ ավելի)
և, հազվադեպ՝ հակամարմիններ ընդհանրապես չեն հայտնաբեր
վում:
-Ի՞նչ տվյալներ են հայտնի կրկնավարակների մասին:
-Հայտնի է, որ կորոնավիրուսների ընտանիքի այլ անդամն երի
նկատմամբ հակամարմինները ժամանակի ընթացքում պակասում
են (միջինում՝ 3-13 ամիս անց) և բոլոր սեզոնային կորոնավիրուսնե
րով էլ հնարավոր է կրկնավարակ՝ պաշտպանիչ իմունիտետի մոտ
6-12 ամիս տևողությունից հետո։
Ներկայումս COVID-19-ով կրկնավարակի հստակ դեպքեր
գրանցված չեն, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել հակամարմիններով
գոնե ժամանակավոր պաշտպանության մասին։ Այնուամենայնիվ,
հակամարմինների պաշտպանության երկարակեցությունը դեռևս
անհայտ է, այնպես, ինչպես անհայտ է, թե՝ արդյո՞ք հակամարմին
ներ ունեցող անձը պաշտպանված է կրկնավարակից, և եթե պաշտ
պանված է, ապա ո՞րն է նվազագույն շեմը:
Օրգանիզմը վիրուսի դեմ պայքարում է ոչ միայն
հակամարմիններով, այլև T-բջիջներով, որոնք վի
րուսի կրկնակի մուտքի դեպքում՝ ակտիվացնելով
իրենց հիշողությունը, պայքարում են վիրուսի դեմ:
Ըստ շվեդների կողմից արված վերջին հետազո
տության՝ խոսքը T-քիլլերների մասին է, որոնց թի
վը բարձր էր նույնիսկ այն անձանց շրջանում, ովքեր
հիվադությունը տարել են առանց ախտանիշների և
ունեն հակամարմինների ցածր մակարդակ արյան
մեջ:
-Ի՞նչ է կոլեկտիվ իմունիտետը, և ինչու՞ է այն
կարևոր:
-Կոլեկտիվ իմունիտետը զարգանում է այն ժամա
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նակ, երբ համայնքի մեծ մասը դառնում է անընկալունակ հիվանդութ
յան հանդեպ՝ հիվանդության տարածումը մարդուց այլ անձի դարձնե
լով անհավանական:
-Բնակչության ո՞ր տոկոսը պետք է լինի իմունիզացված, որպես
զի   հասնի կոլեկտիվ իմունիտետի:
-Այդ թիվը տատանվում է հիվանդությունից հիվանդություն: Որքան
վարակիչ է հիվանդությունը, այնքան մեծ է բնակչության այն մասնա
բաժինը, որը պետք է անընկալունակ լինի հիվանդության հանդեպ`
դրա տարածումը կանգնեցնելու համար: Օրինակ, կարմրուկը խիստ
վարակիչ հիվանդություն է: Ենթադրվում է, որ բնակչության 94%-ը
պետք է անձեռնմ
խ ելի լինի փոխանցման շղթան ընդհատելու համար:
-Ինչպե՞ս է ձեռք բերվում կոլեկտիվ իմունիտետը:
COVID-19-ի համար երկու ճանապարհ կա՝ պատվաստանյութերը և
վարակը: Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը իդեալական մոտե
ցում է կոլեկտիվ իմունիտետի հասնելու համար: Պատվաստանյութերը
ստեղծում են պաշտպանություն՝ առանց հիվանդություն պատճառե
լու կամ բարդությունների առաջացման: Օգտագործելով կոլեկտիվ
իմունիտետի հայեցակարգը՝ պատվաստանյութերը հաջողությամբ
վերահսկողություն են սահմանել այնպիսի մահացու վարակիչ հիվան
դությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են պոլիոմելիտը, դիֆթերիան և
շատ այլ հիվանդություններ:
Պատվաստման միջոցով կոլեկտիվ իմունիտետի հասնելն ունի իր
թերությունները: Որոշ պատվաստանյութերից պաշտպա
նությունը ժամանակի ընթացքում կարող է թուլանալ, ին
չը պահանջում է կրկնակի պատվաստումն եր: Բացի այդ՝
որոշ մարդիկ դեմ են պատվաստումն երին, ինչը կարող է
իսկական մարտահրավեր հանդիսանալ կոլեկտիվ իմու
նիտետի համար:
Կոլեկտիվ իմունիտետին հնարավոր է հասնել նաև
այն դեպքում, երբ բնակչության բավարար մասը բուժվել
է հիվանդությունից և առաջացրել է հակամարմիններ հե
տագա վարակի դեմ: Այնուամենայնիվ՝ COVID-19-ի դեպ
քում կոլեկտիվ իմունիտետի առաջացումը ունի մի քանի
խնդիրներ: Ն
 ախ՝ դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք COVID-19
վիրուսով վարակումը մարդուն դարձնու՞մ է անձեռնմ
խ ե
լի հետագա վարակի դեմ: Նույնիսկ, եթե կորոնավիրու
սով վարակվելը երկարատև պաշտպանություն է առա
ջացնում, մեծ թվով մարդիկ պիտի վարակվեն, որպեսզի
հասնեն կոլեկտիվ իմունիտետի շեմին: Փորձագետների
գնահատմամբ ԱՄՆ-ում բնակչության 70%-ը՝ ավելի քան
200 միլիոն մարդ, պետք է վերականգնվի COVID-19-ից՝ համաճարա
կը դադարեցնելու համար: Եթե մեծ քանակով մարդիկ միանգամից
հիվանդանան COVID-19-ով, առողջապահական համակարգը կարող
է արագորեն ճնշվել: Վարակման այս մեծ քանակը կարող է միլիոնա
վոր մարդկանց մոտ հանգեցնել լուրջ բարդությունների և մահվան:
-Ինչպե՞ս կարող ենք դանդաղեցնել COVID-19-ի փոխանցումը:
-Մինչև COVID-19 պատվաստանյութի մշակումը՝ շատ կարևոր է
դանդաղեցնել COVID-19 վիրուսի տարածումը և պաշտպանել ծանր
հիվանդության ռիսկի ենթարկված անձանց, ներառյալ տարեցներին
և քրոնիկ հիվանդություններով անձանց:
Կարևոր է նշել, որ օրգանիզմում իմունիտետի առանձնահատկութ
յունից և ներթափանցած վիրուսի գումարային դոզայից է կախված,
թե տվյալ անձի մոտ կզարգանա՞ հիվանդություն, թե՝ ոչ, և ինչպիսի՞ն
կլինի հիվանդության ընթացքը: Հետազոտությունների համաձայն՝
երիտասարդ տարիքում մահացության ամենամեծ ցուցանիշը բաժին
է ընկնում հենց այս թիրախային խմբին:  Կարելի է նվազեցնել վիրու
սի` օրգանիզմ ներթափանցելու հնարավորությունը` հնարավորինս
սահմանափակելով մարդկային շփումն երը։

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱՌԱՋԻՆ
ՕՐԵՐԻՑ՝ ԱՌԱՋՆԱԳԾՈւՄ
Տիգրան Համբարձումյանը 2015 թվականին ընդունվել
է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ:  Մեկ տարուց
ավելի որպես բուժակ աշխատում է շտապ օգնության ծա
ռայությունում, ինչպես նաև՝ վնասվածքաբանության և օր
թոպեդիայի գիտական կենտրոնում, որը COVID-19-ի դեմ
պայքարի օրերին պացիենտների բուժման նպատակով վե
րամասնագիտացվել է՝ որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց:
ԵՊԲՀ սովորողի ընտանիքում բոլորը բժիշկներ են. մայրը,
հայրը, եղբայրը: Մանուկ հասակից նա առնչվել է բժշկության
հետ և երբեք իրեն այլ մասնագիտության մեջ չի պատկերաց
րել:
«Որոշեցի բժիշկ դառնալ և շատ եմ սիրում իմ մասնագի
տությունը: Սիրում եմ օգնել մարդկանց՝ այդ պատճառով
որոշեցի համավարակի այս բարդ օրերին լինել առաջ
նագծում և հնարավորությունների սահմանում օգնութ
յուն ցուցաբերել մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն:
Ստիպողաբար չեմ աշխատում, ինքս եմ կայացրել այդ
որոշումը ևավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ չեմ սխալ
վել ընտրածս մասնագիտության մեջ»,- ասում է Տիգրանը:
Հերթապահում է գրեթե երկու օրը՝ մեկ: Աշխատանքը ծա
վալուն է, բայց խոստովանում է՝ երբ տեսնում է կատարած
գործի արդյունքը, ոգևորվում է ու շարժվում առաջ:
«Անկախ ամեն ինչից՝ պետք է սիրել աշխատանքը, հա
ճույքով անել այն, ևայդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի»,նկատում է ապագա բժիշկը:
Բնական է, որ ձգտում է շատ զգույշ լինել, որ չվարակվի
աշխատանքի բերումով և չվարակի նաև հարազատներին:
Հույս ունի, որ շուտով պանդեմիան կավարտվի, և որևէ մե
կին այլևս վտանգ չի սպառնա, և մարդիկ նորից կվերադառ
նան բնականոն կյանքին:
Երիտասարդը կարծում է, որ երբեք չի զղջալու այս ճանա
պարհն անցնելու համար, որովհետև շատ բան է հասցրել սո
վորել մի քանի ամիսների ընթացքում և շարունակում է սովո
րել, որը ապագայում իրեն պետք կգա նեղ մասնագիտական
ոլորտում: Նրա խոսքով՝ ամենակարևորը աշխատանքը սի
րելն է:
Ընդգծում է, որ հպարտանում է բոլոր ընկերներով, որոնք
գնացել են այդ պատասխանատու քայլին և, հրաժարվե
լով շատ բաներից, գիշեր-ցերեկ հիվանդների կողքին են և
պատվով են կատարում իրենց աշխատանքը:
Առաջիկայում ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի արդեն
6-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Համբարձումյանը պատրաստ
վում է մասնագիտանալ միկրովիրաբուժության ոլորտում:
Դպրոցական հասակից՝ այցելելով տարբեր հիվանդանոց
ներ, վիրահատարաններ, շփվելով շատ բժիշկների հետ՝ ի
սկզբանե որոշել էր, որ պետք է վիրաբույժ դառնա:
Առաջին կուրսից սկսած հերթապահել է, մասնակցել վիրա
հատությունների, ինչը նպաստել է ընտրել միկրովիրաբու
ժությունը՝ որպես մասնագիտացում, մի բնագավառ, որի մի
ջոցով, ապագա բժշկի գնահատմամբ, տարբեր ծանրության
վնասվածքները վերականգնելուց բացի հնարավոր է նաև
ապահովել արտաքին էսթետիկ տեսք:
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 ԱՄԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆ ՈՒՍՈւՑԱՆՈւՄ
Կ
ԵՎ ՄՈՏԻՎԱՑՆՈւՄ Է ԲԺՇԿԻ ՈւՂԻՆ
ԸՆՏՐԱԾ ԵՎԳԵՆՅԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ
Ապագա բժիշկ Եվգենյա Հակոբյանը նախորդ տարվա սկզբին, կո
րոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված, որպես կամավոր
եկավ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր և մոտ մեկ տարի
այլևս չհեռացավ համալսարանական հիվանդանոցից:
«Իսկ որտեղ պետք է լիներ ապագա բժիշկն այն օրերին, երբ աշ
խարհը կանգնած էր կորոնավիրուսի պանդեմիայի մարտահրավերի
առաջ: Դա եղել է ոչ թե որոշում, այլ ցանկություն, լինել թե հիվանդ
ների, թե բուժանձնակազմի կողքին, օգնել և կիսել դժվարություննե
րը»,- ասում է ԵՊԲՀ ուսանողը:
Նա սովորում է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում:
Մասնագիտության ընտրության հարցում գլխավոր խթանը եղել է իր՝ որ
պես պացիենտի հիացմունքն ակնաբույժի հանդեպ:
Նրա գնահատմամբ՝ հիվանդանոցում չափազանց հետաքրքիր է: Ու
սուցանող և մոտիվացնող ազդեցություն ունեն տարբեր կլինիկական
իրավիճակներում հիվանդի ընդունման պահից մինչև դուրս գրման պա
հին հետևելը, կայացած և բանիմաց բժիշկների հետ ամենօրյա շփումը։
«Օգտագործելով առիթը՝ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բու
ժաշխատողներին իրենց փորձն ու գիտելիքը փոխանցելու համար»,նկատում է ապագա բժիշկը:
Երբ խոսք գնաց որպես կամավոր հիվանդանոցում անցկացրած ամիս
ների մասին՝ նա նշեց, որ պատերազմի ընթացքում որպես բուժակ մեկնել
է Արցախ, վիրավոր զինծառայողներ տեղափոխելու: «Իմ խոնարումն
ու երախտագիտությունն եմ հայտնում մեր քաջարի մարտիկերին,
որոնց սխրանքն անմահ է»,-ընդգծում է Եվգենյան:
Նրան՝ ինչպես և բուժօգնության ոլորտի շատ ներկայացուցիչների,
չհաջողվեց խուսափել Քովիդ-19 վարակից: Նշում է՝ չնայած ծնողներն
անհանգստանում էին իր առողջության համար, այնուամենայնիվ ամեն
կերպ օժանդակել են իր գործունեությանը: Նույնը ասում է համակուր
սեցիների մասին, որոնք ևս միայն ոգևորության խոսքեր են ուղղել
ապագա
ուռուցքաբան-վիրա
բույժի՝ հիվանդանոցում որպես
կամավոր աշխատելու որոշման
առանչությամբ: Բոլոր նրանց,
ովքեր առաջին քայլերն են կա
տարում բժշկության ոլորտում,
Եվգենյան խորհուրդ է տալիս
լինել աշխատասեր, պատրաս
տակամ, հոգատար և ամբողջ
սրտով նվիր
վել բժշկի վեհ կոչ
մանը: Այդպիսին է փորձում լի
նել ևայդպես ապրել նաև ինքը:

ՍՈՎՈՐԵԼ ԱՅՆ ԱՄԵՆԸ, ԻՆՉԸ
ԳՐՔԵՐՈՒՄ ՉԵՍ ԳՏՆԻ
Համավարակի դեմ պայքարի առաջին օրերից փորձառու
և արհեստավարժ բժիշկների կողքին առաջին հայացքից
աչքի չընկնող, բայց անչափ շնորհակալ ու կարևոր առաքե
լություն կատարեցին նաև ապագա բժիշկները: ԵՊԲՀ սովո
րողները՝ բժշկական կրթություն ստանալու գործընթացին
զուգահեռ, կամավորության սկզբունքով հայտնվեցին հան
րապետության տարբեր բժշկական կենտրոններում՝ ավագ
գործընկերներին և իրենց կարիքը զգացող մարդկանց օգ
նելու նպատակադրմամբ: Այդ կամավորներից էր նաև ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանող
Տաթև Կարապետյանը: Նա կամավորական աշխատանք է
կատարել վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտա
կան կենտրոնում:
- Ինչպե՞ս որոշեցիք զբաղվել կամավորական գործու
նեությամբ՝ համալրելով Covid-19-ի դեմ ամենօրյա պայքար
մղող բուժաշխատողների շարքերը։
-Հիշու՞մ եք՝ այս ամենը ինչպես սկսվեց։ Շատ սովորական օր
էր չէ՞, ու պարզվեց, որ COVID-19-ի առաջին գրանցված դեպքն
ունենք։ Նման տխուր օր էլի եմ ունեցել ապրածս 24 տարի
ների ընթացքում, երբ 2016 թվականի ապրիլի սկզբին վիրավորված զին
վորներից մեկի վիրահատությանը ներկա գտնվեցի։ Կամավորության
ոչ առաջին, բայց ամենայուրահատուկ դպրոցն անցա հենց 2016 թվա
կանի ապրիլին՝ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտա
լում։ Կամավորի կերպարը շատ դրական է. այն պարտականությունների
և պատասխանատվության ահռելի բեռ ունի և չի կարող շատ ժամանակ
հատկացնել անհատական մոտեցմանը՝ հատկապես արտակարգ իրավի
ճակներում: Կյանքը բաժանմունքների դռներից ներս եռում է։ Կամավորն
էլ այդ թոհ ու բոհի մեջ հայտնված այն հրեշտակն է, ով ոչ միայն գիտե
լիքի և հնարավորության սահմաններում ծանրա
բեռնված բուժաշխատողին օգնության հասնելու,
այլ նաև պացիենտին՝ իր սիրելի երգը գտնելու,
քաջալերելու, նրա հետ զրույցի բռնվելու համար
է։ Կամավորի կերպարը ինձ համար այդ դրական
հրեշտակի կերպարն է՝ միշտ պատրաստ՝ օգնե
լու։ Արդեն պարզ է, թե ինչպես որոշեցի՝ առանց
երկար մտածելու։ Առողջապահության նախարա
րության հայտերը լրացնելուց հետո ժամանակ
պահանջվեց, մինչև մեզ կանչեցին։ Ինչո՞ւ եմ ասում
«մեզ»։ Խոստանում եմ՝ կխոսեմ դրա մասին շու
տով։ «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցում որոշ
ժամանակ կամավորական աշխատանք կատա
րելուց հետո, տեղեկացանք, որ վնասվածքաբա
նության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի
վերակենդանացման բաժանմունքը համալրվում
է։ Ապրիլից մինչ օրս աշխատում եմ այնտեղ։
-Ո՞րն է կամավորական աշխատանքի ամենա
մեծ դժվարությունը։
-Առաջինը՝ կամավորության իմաստը ընկալելը:
Հետո ոչ մի դժվարություն չի լինում, բացի նրանից,
որ ուզում ես ավելին անել, բայց իրավունք չունես։
Շատ դեպքերում, չնայած գիտելիքներիդ, սահ
մանափակումն երը թույլ չեն տալիս ավելին անել,
ավելի օգտակար լինել։
Կարծում եմ՝ հարցին ավելի լավ կպատաս
խանեն այլ մասնագիտության տեր այն մարդիկ,
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որոնք միացել են բժշկական աշխատանքներին։ Այլ բաժանմունքնե
րում, վստահ եմ՝ ևս կլինեն այդպիսի խիզախներ, բայց մեր բաժան
մունքն առանձնանում է իր կազմով. նախկին մանկավարժից մինչև
զինվորական, հրուշակագործից և իրավաբանից
մինչև ծրագրավորող։ Եթե հանկարծ մեր բաժան
մունքով հայտնվենք բունկերում, մի քաղաքակր
թություն կկազմենք։
-Դժվար չէ՞ր, արդյոք, այդ ընթացքում համատե
ղել ուսումը պրակտիկ գործունեության հետ։
-Վերակենդանացման
բաժանմունքում
կա
մավորներից 19-ը ԵՊԲՀ-ի ուսանողներ են։
Համակուրսեցիներիցս շատերին ճանաչեցի այստեղ՝
համավարակի դեմ պայքարի ընթացքում։ Մեզանից
անկախ՝ բոլորս հավաքվել ենք այստեղ հաշված
օրերի ընթացքում։ Երբ վարակվածների թիվն աճեց,
բաժանմունքն ընդարձակվեց: Ժամերի ընթացքում
եկան մերոնք, ընտանիքը կրկնապատկվեց, կրկնա
պատկվեց նաև ԵՊԲՀ-ի ուսանողների քանակը մեր
բաժանմունքում։ Այս շրջանը համընկավ համալսա
րանի դասերի երկու հերթով ուսուցմանն անցնելու
հետ։ Հաճախ քննություններին միանում էինք հա
մազգեստով: Այդ դժվար օրերին ակնկալում էինք, որ
մեր համալսարանն էլ, անկախ ամեն ինչից՝ իր ճիշտ
որոշումն երով կաջակցի մեզ։
-Կամավոր դառնալու որոշմանդ ինչպե՞ս արձագանքեցին ընտա
նիքիդ անդամ
ն երը, կուրսընկերներդ, դասախոսներդ։
-Դրվատանքով։ Ընտանիքիս անդամն երն ըմբռնումով մոտեցան
իրավիճակին. համակերպվել են ապագա բժշկի ծնող լինելու կարգա
վիճակի հետ։ Կուրսեցիներով՝ համախմբվեցինք։ Իսկ դասախոսներն
էլ անհանգստանում էին, ամեն անգամ հատուկ ուշադրություն դարձ
նում։ Ամենասարսափելին հերթապահությունից
հետո հեռավար դասընթացի կեսին քնելն էր, երբ
արթնանում էիր ու հասկանում, որ երկրորդ կեսին
չես մասնակցել ու բացակա ես ստացել։
-Ընտրելով մարդասիրական մասնագիտութ
յուններից մեկը՝ երիտասարդ տարիքում արդեն
մեծ մասնագիտական սխրանք եք կատարել,
ի՞նչ տվեց այս փորձությունը։
-Մեծ կենսափորձ։ Ձեռք բերեցինք համարձա
կություն, զինվեցինք մեծ համբերատարությամբ։
Մարդու բուժման գործում պատասխանատու լի
նելու համար մեծ համարձակություն է պետք, բա
րեխղճություն, անձնազոհություն։ Սխալ է հնչում
ճոխ բառերով ինքնանկարագրությունը, սակայն
փորձը ցույց տվեց, որ առանց այս հատկանիշների
աշխատանքն անհնար է։ Այս կենսափորձը շատ
աղքատիկ կլիներ առանց մեր ավագ գործընկեր
ների ներկայության։ Թե՛ բժիշկների, թե՛ միջին բու
ժանձնակազմի աջակցությունը միշտ զգում ենք:
Նրանց ներկայությունը հավելյալ վստահություն
է ներշնչում մեզ՝ ապագա բժիշկներիս։ Ինչպես
ասում է իմ սիրելի գործընկներից մեկը` սովորե
ցինք այն ամենը, ինչը գրքերում երբեք չէինք գտնի։
-Առաջիկայում ո՞ր ոլորտում եք ծրագրում նեղ մասնագիտացում
ձեռք բերել։
-Շատ շուտով կավարտեմ համալսարանը՝ ավարտական կուրսում
եմ։ Շատ երկար սպասված պահ է։ Որոշել եմ մանկական նյարդա
վիրաբույժ դառնալ: Այդ մասնագիտությունը կյանքիս գերագույն
իմաստն է։

ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿՆՎԱԶԵՑՆԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ.
ԱՐՄԱՆ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Կ

որոնավիրուսային համաճարակն աշխա
տանքով ծանրաբեռնել է ինչպես աշխարհի
բժշկական հանրությանը, համաճարակաբան
ներին, այնպես էլ աշխատելու մեծ դաշտ է բա
ցել հոգեբանների և սոցիոլոգների համար:
ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնը
վարակի տարածումից ի վեր կատարում է իրա
վիճակային վերլուծություններ, կազմակերպում
է իրազեկման դասընթացներ՝ ակտիվորեն հա
մագործակցելով ՀՀ Կառավարության, ինչպես
նաև լրատվամիջոցների հետ՝ հանրությանը
ապահովելով ճշտված մասնագիտական տեղե
կատվությամբ ու խորհուրդներով:
ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դա
սախոս, բժիշկ-համաճարակաբան Արման Բադալյանի
խոսքով՝ կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերն
աշխարհում շարունակում են օրեցօր ավելանալ, նույ
նիսկ մի շարք երկրներում՝ Ավստրալիայում, Իսրայե
լում, Նոր Զելանդիայում, որտեղ COVID-19-ով հիվանդ
նե
րի թի
վը, գրե
թե, զրո
յաց
վել էր, նկատ
վում է նոր
դեպքերի գրանցման աճ: «Դրանք կարող են բերովի
դեպքեր լինել, սակայն կա ռիսկայնություն, քանի որ
նույնիսկ մեկ բերովի դեպքը կարող է նպաստել տեղա
յին դեպքերի առաջացմանը, ինչը փաստում է, որ վա
րակը դժվար կառավարելի է»,- նշեց համաճարակա
բանը՝ ավելացնելով, որ վերջին օրերին Հայաստանում
դեպքերի նվազման միտում ու կայունացում նկատվում
է: «Պետք է արձանագրենք նաև, որ հետազոտվողնե
րից դրական արդյունք ունեցողների թիվը մեծ է՝ 20 տո
կոսից ավելի: Սա խոսում է այն մասին, որ մենք ոչ բո
լոր վարակակիրներին ենք կարողանում բացահայտել:
Յուրաքանչյուր բացահայտված դեպքի հետևում կանգ
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նած են բազմաթիվ հակահամաճարակային միջոցա
ռումն եր՝ մասնավորապես նրանց կոնտակտավորների
բացահայտումը և դինամիկ հսկողությունը, ինչը պետք
է բավական արագ կազմակերպել՝ մինչև 24 ժամվա ըն
թացքում: Ցավոք, դեռևս հայտնաբերում ենք այնքան,
որքան կարողանում ենք, այլ ոչ թե՝ որքան կան: Խն
դիրն այստեղ է, ինչի արդյունքում վարակը շարունա
կում է տարածվել»,- ասաց Արման Բադալյանը՝ ընդգ
ծելով, որ վարակը համարվում է լիարժեք վերահսկելի,
եթե դրական արդյունք ունեցողների թիվը չի գերա
զանցում հետազոտվողների 3-5 տոկոսը:
Համաճարակաբանի խոսքով՝ նման համաճարակնե
րի պարագայում վճռորոշ դերակատարում ունեն պատ
վաստումն երը և լիարժեք վերահսկողության տեսանկ
յունից պատվաստումային գործընթացը կարևորվում
է: «Այսօր դրա բացակայությունը նույնպես վկայում է,
որ կորոնավիրուսը դեռևս կառավարելի չէ, և մեր եր
կիրը գտնվում է վարակի հանրային փոխանցման մա
կարդակում: Իսկ մեր հիմն ական խնդիրն է այն բերել
խմբային դաշտ: Համաճարակաբանական տեսանկյու
նից շատ կարևոր է, որ դեպքերը լինեն առանձին խմբե
րի հետ կապված, ինչը հեշտացնում է վարակի կառա
վարումը»,-ասաց նա:
Անդրադառնալով Չինաստանի օրինակին՝ Արման
Բադալյանը փաստեց, որ վերջինս աննախադեպ գոր
ծողությունների շնորհիվ կարողացավ մեկ ամսվա ըն
թացքում վարակը տեղայնացնել: Նրա կարծիքով՝
ահռելի ռեսուրսներից բացի՝ մեծ դեր ունեցավ ազ
գաբնակչություն-պետություն համագործակցությունը:
Սակայն ԱՄՆ-ն, որը նույնպես ունի բավականաչափ
ռեսուրսներ, չի կարողանում դիմակայել վարակի տա
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րածմանը: «Դրա պատճառներից մեկն առողջապահա
կան համակարգի ոչ միաձև, ինչպես նաև համաճարակի
քաղաքականացված լինելն է»,-նշեց նա՝ կարևորելով
բժշկության ապաքաղաքականացված լինելը:
Մասնագետի խոսքով՝ բոլոր համաճարակների ժա
մանակ հասարակության վերաբերմունքի հետ կապ
ված խնդիրներ առաջացել են, սակայն պետության
դերակատարությունն ավելի բարձր է եղել: «Մեր հա
սարակությունն ավելի շատ հետևում է ապատեղե
կատվությանը, իսկ բժշկի դերակատարությունը, նրա
հեղինակազրկման գործընթացը տարեցտարի խորա
նում է»,-կարծում է Արման Բադալյանը: Նրա խոսքով՝
Չինաստանը հասավ դրական արդյունքի, քանի որ հա
սարակությունը պատրաստակամ հետևեց և շարժվեց
պետության կանոններով: Չինաստանում այսօր էլ վա
րակի լուռ փոխանցման արդյունքում, արձանագրվում
են դեպքեր, որոնք օպերատիվ ճնշվում են մարդկանց
պատրաստակամության շնորհիվ: Անդրադառնալով
կանխատեսումն երին ու հնարավոր սցենարներին՝
նա նշեց, որ միայն արդյունավետ ևանվտանգ պատ
վաստանյութի առկայության դեպքում կարելի է խոսել
լիարժեք և վճռորոշ սցենարի մասին: Մնացած պարա
գաներում համաճարակի առաջին, երկրորդ և նույնիսկ
երրորդ ալիքը չի բացառվում: Համաճարակաբանը հի
շեցնում է՝ պետք չէ մոռանալ նաև վարակի մուտացման
հնարավորության մասին: «Ըստ հոլանդացի գիտնա
կանների՝ երկու շաբաթը մեկ տեղի են ունենում վիրու
սի մուտացիաներ: ԱՄՆ գլխավոր համաճարակաբան
Էնթոնի Ֆաուչի գնահատմամբ՝ դա հիմն ականում ազ
դում է վարակի արագ տարածման վրա, սակայն վիրու
սի վիրուլենտ լինելու՝ այսինքն ծանր դեպքեր հարու
ցելու՝ ընդհուպ մինչ մահվան ելքով, դեռևս տվյալներ
չկան»,-նշեց նա՝ ավելացնելով, որ վիրուսի դժվար կա
ռավարելի լինելը բարդացնում և անիրատեսական է
դարձնում կանխատեսումն երը:
Ինչ վերաբերում է կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավոր
մանը՝ Արման Բադալյանը հավելում է, որ այն սովո
րաբար շրջանառվում է պատվաստումն երի ֆոնին:
«Կոլեկտիվ իմունիտետ կարող է ձևավորվել, երբ
Հայաստանում 30-35 տոկոսը (700-800 հազար մարդ)
հիվանդանա կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այն
էլ այն դեպքում, երբ վարակի վերարտադրողական ցու
ցանիշը (R0) հավասար լինի մոտ 1,5-ին: Նույնիսկ, եթե
մենք բոլորին չենք կարողանում ախտորոշել, այդ թիվը
մեր երկրում չունենք: Քանի դեռ չկա պատվաստանյութ
ինքնաբերաբար հանրային իմունիտետը ձևավորվում
է: Չ
 ի կարելի, սակայն, հենվել միայն դրա վրա՝ անընդ
հատ ծանրաբեռնվածության տակ պահելով առողջա
պահական համակարգը: Բացի այդ՝ քանի որ վիրուսը
լիարժեք ուսումն ասիրված չէ, հետևաբար մենք չունենք
տվյալներ մարդկանց վրա դրա հետագա բացասական
ազդեցությունների մասին:
Խոսելով հիվանդությունների կանխարգելման մա
սին՝ համաճարակաբանը նշում է՝ եթե մարդկանց մեջ
նույնիսկ ռիսկերի գնահատման սովորությունը պահ
պանվի, ապա ինչ-որ չափով հնարավոր կլինի նվա
զեցնել այլ վարակների տարածման ուժգնությունը:
«Կանխատեսումն եր կան, որ առաջիկայում սուր ռես

պիրատոր վարակները գլուխ կբարձրացնեն, սակայն
հույս կա, որ դիմակ կրելու՝ դժվարությամբ ձևավորված
ավանդույթը կնպաստի այդ հիվանդությունների ավելի
քիչ տարածմանը: Մենք վերջապես գալիս ենք այն գա
ղափարին՝ եթե հիվանդ ես, պետք է մնաս տանը»,-ա
սում է մասնագետը:
ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնն ան
մասն չի մնում երկրի սանիտարահամաճարակային
իրավիճակներից՝ մշտապես ներգրավված լինելով
գործընթացներին: Ամբիոնի մի շարք աշխատակից
ներ համատեղում են իրենց գործունեությունը տար
բեր բուժհիմն արկներում: Վերջիններս համաճարակի
բռնկման առաջին օրվանից ակտիվորեն մասնակցում
են իրազեկման, ինչպես նաև նույն բուժհաստատութ
յուններում լայնածավալ հակահամաճարակային միջո
ցառումն երի կազմակերպման և վերապատրաստման
աշխատանքներին: «Պատասխանատու աշխատանք
է, քանի որ վարակը նոր է, տեղեկատվությունը ժամ
առ ժամ փոխ
վում է: 
Սա
կայն հան
րութ
յան հետ աշ
խատանքը երբեք չի ընդհատվել՝ հաշվի առնելով դրա
կարևորությունը»,-ընդգծեց Արման Բադալյանը՝ ավե
լացնելով, որ ԵՊԲՀ-ում կազմակերպվել է դասախո
սությունների շարք, որին ներգրավվել է նաև ամբիոնը:
Բժշկական համալսարանն ընդգրկված է ՀՀ ԱՆ
կից կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի հա
կահամաճարակային մասնագիտական-խորհրդատ
վական, ինչպես նաև՝ ՀՀ ԱԺ առողջապահական և
սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի
COVID-19 դեմ պայքարի աջակից մասնագիտական
խմբերում:

Համաճարակաբանի խոսքով՝ փորձը ցույց տվեց,
որ համակարգերը պատրաստ չէին այսպիսի իրավի
ճակների, ինչի արդյունքում՝ ուշ արձագանքելու հետ
ևանքով, հնարավոր չեղավ շրջանցել համաճարակը
և առաջ անցնել: Այսօր համաճարակաբանների պա
հանջն ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում մեծ
է: Այս իրավիճակում հակահամաճարակային աշխա
տանքներում՝ կոնտակտավորների, վարակի աղբյուրի
հայտնաբերումը, մեկուսարաններում, բուժհիմն արկ
ներում միջոցառումն երի իրականացումը, վերլուծութ
յունների և զեկուցման գործընթացն ապահովում է այդ
օղակը: Այս գործընթացի պատասխանատուն համա
ճարակաբաններն են: Նրա կարծիքով՝ համաճարակը
կվերաիմաստավորի կանխարգելիչ բժշկության գա
ղափարը: Հասարակության մեջ ձևավորվում է դիմակ
կրելու մշակույթ, սակայն ազգային խառնվածքը հաշ
վի առնելով՝ դա չի կարող շատ արագ տեղի ունենալ:
«Մենք սիրում ենք ցանկացած հարց ծայրահեղաց
նել, շրջացնել և դա վարակիչ է: Այն, ինչ վերաբերում
է կանխարգելմանը, հասարակությունը չի ուզում անել:
Դիմակը կարևոր հենասյուն է համաճարակի տարա
ծումը կանխելու համար, սակայն միակը չէ: Այսօր շատ
են կենտրոնանում դիմակ կրելու հարցի վրա, ինչը հա
կառակ ազդեցություն է թողնում»,- եզրափակեց Ար
ման Բադալյանը:

«Հերացի» թիվ 1 համալսա
րանական
հիվանդանոցային
համալիրի պատմական շեն
քի բակում Մխիթար Հերացու
անվան
պետական
բժշկա
կան համալսարանի գիտական
խորհրդի հանդիսավոր նիս
տին Հիպոկրատի երդում տվեց
ԵՊԲՀ 889 շրջանավարտ:
Բոլորի կողմից սպասված, ավան
դույթ դարձած միջոցառումը նախորդ
տարի թեև մարդաշատ չէր, սակայն
սպասված էր, խորհրդանշական ու
կարևոր՝ ոչ միայն շրջանավարտնե
րի, այլև պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմի և համայն հայության
համար: Ներկաները ևս մեկ անգամ
իրենց հարգանքն ու խոնարհումը
հայտնեցին առաջնագծում կորո
նավիրուսային համավարակի դեմ
պայքարի դուրս եկած Հայաստանի
Հանրապետության բոլոր բուժաշ
խատողներին։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
շնորհավորելով
ներկաներին
և
գիտական խորհրդի հեռավար նիս
տին մասնակցող համալսարանա
կաններին, նշեց, որ չնայած բոլոր
դժվարություններին՝ օրը հանդիսա
վոր է և հուզիչ:
«
Շուրջ մեկ դար այս շեն
քում
կերտվել, կոփվել են բժշկապետեր,
բժիշկներ, բուժաշխատողներ, որոնք
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ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ԵՐԴՈՒՄԸ
ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԿՀԱՍՆԻ ԻՐ ՆՊԱՏԱԿԻՆ
ապահովել են մեր ժողովրդի բժշկա
կան անվտանգությունը: Հուզիչ է՝ չեմ
տեսնում գիտական խորհրդի ան
դամն երի հպարտությամբ լցված աչ
քերը, սերունդներ դաստիարակած
մեր բժիշկ
նե
րին, մեր այն շրջա
նա
վարտներին, որոնք խրամատներում
այսօր ապահովում են մեր ժողովր
դի և նրա զինվորի առողջությունն
ու կյանքը: Խոնարհվում եմ բոլորիդ
առաջ և համոզված ասում եմ, որ
տարիներ շարունակ այս շենքի առջև
տրված երդումն երը հասել են իրենց
նպատակին»,-ասաց ԵՊԲՀ ռեկ
տորը՝ հիշեցնելով մեծանուն Շառլ
Ազնավուրի՝
հերացիականներին
ուղղված մարդասեր լինելու պարտա
վորեցնող կոչը: «Բոլորս՝ հզոր լույսի
պես ճեղքելով մեր ժողովրդի կյան
քը վտանգող խավարը, պարտավոր
ենք միասնական ռազմաճակատով
պա
տաս
խան տալ: Դ
 ուք պետք եք,
դուք կարող եք և դ
 ուք հաղթող եք»,հորդորեց Արմեն Մուրադյանը:
Շքեղ լուսավորված պատմական

շենքի բակում Հիպոկրատյան եր
դում տվեց ԵՊԲՀ 889 շրջանավարտ։
Շրջանավարտներն իրենց երդման
առաքելությունը պատվիրակել էին
իրենց սիրելի դեկաններին, որոնք
ողջույնի խոսք ասացին և շնորհա
կալություն հայտնեցին սիրելի ու
սանողներին՝ կյանքի կարևոր առա
քելություններից մեկը՝ Հիպոկրատի
երդումը իրենց վստահելու համար:
«Մենք բժշկություն ենք ճանապար
հում լավագույն սերնդին: Ձեզանից
յուրաքանչյուրը հոգևոր հանձնա
ռություն և բարոյական պատաս
խանատվություն ունի մեր ժողովր
դի առջև»,-ասաց ԵՊԲՀ ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի դեկան
Կարինե Բարոյանը:
Շրջանավարտներին
ողջունեց
նաև ինֆեկցիոն հիվանդություննե
րի ամբիոնի դոցենտ, ավելի քան կես
դար առողջապահական համակար
գում մասնագիտական գործունեութ
յուն ծավալած բժիշկ Մելանյա Շմա
վոնյանը։

Covid-19
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿՆ ԱՎԵԼԻ
ԱՐԺԵՎՈՐԵՑ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բ

ժիշկ-համաճարակաբանների համար անցած մեկ տա
րին ընթացավ գերծանրաբեռնված աշխատանքային
ռեժիմով: Ամենօրյա լարված աշխատանքային ռիթմը դեռևս
չի ավարտվել: Կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճով պայմա
նավորված՝ շարունակում է օրակարգային մնալ հակահամա
ճարակային միջոցառումն երի անցկացման անհրաժեշտութ
յունը:
ԵՊԲՀ հիգիենիկ և հակահամաճարակային բաժնի պետ,
համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ Կարինե
Պողոսյանը մեկն է համավարակի դեմ տարվող պատերազ
մի մասնագետ-մարտիկներից, որը մեր երկրում Covid -19-ը
համավարակի առաջին դեպքի հաստատումից սկսած, նաև
դրան նախորդող ժամանակահատվածում, այլ հիվանդութ
յունների կանխարգելմանն ուղղված լայնածավալ աշխա
տանք է իրականացնում: Համաճարակաբանը հետահայաց
պատմում է մեկ տարում կատարված թիմային աշխատանքի
մասին:
«Բժշկական համալսարանում արդեն հունվարին, երբ
Չինաստանում արձանագրվում էին դեպքերը, մշակվեցին
կորոնավիրուսային հիվանդության, սեզոնային գրիպի և
սուր շնչառական վարակներով հիվանդությունների կան
խարգելման, հիգիենիկ և հակահամաճարակային միջո
ցառում
ն երի իրականացման կարգերը: Մեր խնդիրը ոչ
միայն հիվանդանոցային համալիրներում հակահամաճա
րակային ռեժիմի իրականացումն էր, այլև, ուսում
ն ական
գործընթացի հետ կապված՝ հանրակացարանում բնակ
վող օտարերկրացի ուսանողների շրջանում վարակի կան
խարգելման կազմակերպչական խնդիրները: Կազմվեցին
այդ նպատակով միջոցառում
ն եր՝ իրականացման սցե
նարներով»,-նշում է Կարինե Պողոսյանը՝ շարունակելով, որ
արտերկրից Երևան ժամանած ուսանողները մեկուսացվե
ցին Ծաղկաձորում, որտեղ վարակաբանների հետ միասին
նրանց նկատմամբ հսկողություն էր սահմանված՝ մինչև կա
րանտինից դուրս գալը:
Մասնագետը պատմում է, որ նաև սահմանների փակ լինե
լու պատճառով ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, երբ խնդիր
ներ առաջացան անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերելու հետ
կապված, սակայն ԵՊԲՀ ղեկավարության աջակցությամբ՝
ճիշտ կառավարման շնորհիվ, համալսարանական կառույց
ներն ապահովվեցին անհրաժեշտ պարագաներով` դեղեր,
ախտահանիչներ, բուժանձնակազմի անհատական պաշտ
պանիչ միջոցներ, թթվածնի օքսիգենատորներ և այլն:
Հունիս-հուլիս ամիսներին, ինչպես նաև պատերազմի ըն
թացքում, դեպքերի կտրուկ ավելացում արձանագրվեց, երբ
հիվանդանոցային մահճակալները չէին բավականացնում,
հերթագրված հիվանդները տանը սպասում էին իրենց հոս
պիտալացմանը: Համալսարանական կլինիկաներում մեծ
հոսքերի ժամանակ կասկածելի պացիենտների մեկուսա
ցումն ապահովելու նպատակով վերանորոգվեցին, կահա
վորվեցին նոր տարածքներ, ինչպես նաև վերապրոֆիլավոր
վեցին որոշ բաժանմունքներ:
«Ինձ մի պահ թվում էր, թե էլ ավելի սարսափելի վի
ճակ չէր կարող լինել կյանքում, սակայն ամենասարսա
փելին պատերազմն էր, երբ երկու ուղղությամբ էինք
պայքարում, երբ զինվորների մոտ կորոնավիրուսային
հիվանդության դեպքեր էին արձանագրվում»,- ընդգծում
է ԵՊԲՀ հիգիենիկ և հակահամաճարակային բաժնի պետը:
Նրա գնահատմամբ՝ դժվարություններ, իհարկե, եղել են,
սկզբնական շրջանում խուճապ կար բուժանձնակազմի մոտ,

առկա էին նաև կազմակերպչական բազմաթիվ հարցեր:
«Մեր բաժնի աշխատակիցներով՝ բուժանձնակազմի
հետ զուգահեռ եղել ենք կարմիր գոտում՝ հիվանդներին
նմուշառելով, մեկուսացման ռեժիմ
ն երն ապահովելով,
տեղափոխելով այլ մասնագիտացված կլինիկաներ: Ամեն
մի բուժաշխատողի հիվանդացման դեպք շատ ծանր է ինձ
համար, անհանգստանում եմ՝ մինչև յուրաքանչյուր պա
ցիենտի առողջանալը»,- ասում է Կարինե Պողոսյանը՝ հա
վելելով, որ այս ընթացքում բուժաշխատողները մեծ փորձ են
ձեռք բերել:
Փորձառու համաճարակաբանի խոսքով՝ կորոնավիրուսա
յին համավարակը համաճարակաբանությունը որպես մաս
նագիտություն ավելի արժևորեց:
Այն ապագա բժիշկները, որոնք պատրաստվում են ընտրել
այս նեղ մասնագիտացումը, պետք է առաջին հերթին սիրեն
այն, լինեն լավատես, պատրաստ՝ դիմակայել դժվարություն
ներին և նվիրվեն իրենց գործին:
«Դժվարություններն ու հիասթափություններն անմասն
չեն յուրաքանչյուր աշխատանքից, սակայն պետք է հաս
կանալ, որ ոչ մի չլուծվող խնդիր չկա, և պ
 այքարը պետք
է լինի թիմային, ինչպես եղավ մեր պարագայում: Եթե
բուհում չլինեին արհեստավարժ ղեկավարներ, վարակա
բանների բանիմաց թիմ՝ շատ դժվարությունների կբախ
վեինք»,- շեշտում է մասնագետը:
Նա շնորհակալ է բոլորից, ովքեր աջակցել են, օգնել և
մինչև հիմա բժիշկների թիմի կողքին են, որովհետև, ինչպես
տեսնում ենք, հիվանդությունը չի նահանջել, դեռ պայքարում
ենք և քանի որ գործ ունենք նոր վիրուսի հետ, որը դեռ լիար
ժեք ուսումն ասիրված չէ, սակայն կանխարգելիչ միջոցառում
ների շնորհիվ կարող ենք թուլացնել վարակի տարածումը,
ապա կոչ է անում պահպանել հետևյալ 3 կանոնները՝ կրել
դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և իրակա
նացնել ձեռքերի հիգիենիկ մշակում:
Նշենք, որ բժշկական բուհն ավարտելուց հետո Կարինե
Պողոսյանը մասնագիտական կայացման երկար ճանա
պարհ է անցել՝ տարբեր առողջապահական կազմակեր
պություններում աշխատելով որպես բժիշկ համաճարակա
բան, համաճարակաբանության ծառայության ղեկավար:
Վերապատրաստվել է Հայաստանում և արտերկրում: Այսօր
նա իր հարուստ փորձը փոխանցում է նաև ապագա բժիշկ
ներին:

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԲԺՇԿԻ ԽՈՐՀՈւՐԴԸ՝
ԿՐԵԼ ԴԻՄԱԿ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ
ՊՐՈՏԵԻՆՈՎ ՀԱՐՈւՍՏ ՍՆՈւՆԴ
Ամերիկահայ ճանաչված սննդաբան, Բոսթոնի համալսարա
նի բժշկության դպրոցի պրոֆեսոր, Բոսթոնի բժշկական կենտրո
նի սննդաբանության և քաշի կառավարման կենտրոնի ղեկավար
Կարոլին Աբովյանը 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ից համատե
ղության կարգով նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր է:
Պրոֆեսոր Աբովյանը բժշկական կրթությունը ստացել է Նյու Ջերսիի
բժշկության և ատամ
ն աբուժության համալսարանում, այնուհետև ան
ցել ռեզիդենտուրա և ստացել սնուցման ու մետաբոլիզմի նեղ մաս
նագիտացում Հարվարդի բժշկության դպրոցի New England Deaconess
բժշկական կենտրոնում:
1998-2000թթ. Կարոլին Աբովյանը եղել է Հարվարդի բժշկության
դպրոցի Brigham and Women՛s հիվանդանոցի՝ քաշի կառավարման
ծրագրի ղեկավարը, իսկ 1996-2000թթ. Spence Centers for Women՛s
Health-ի քաշի կառավարման և սննդաբանության ծրագրի ղեկավա
րը: Այժմ Կարոլին Աբովյանը հանդիսանում է ԱՄՆ Ճարպակալման
ասոցիացիայի (U.S. Obesity Society) նախագահը:
Բոսթոնի համալսարանում սննդաբանության կրթության զարգաց
ման համար նա American Society of Clinical Nutrition-ի կողմից ար
ժանացել է Physician Nutrition Specialist մրցանակի: Բժիշկը 200-ից
ավելի գիտական աշխատանքների և հոդվածների հեղինակ է, որոնք
դրանք տպագրվել են աշխարհի հեղինակավոր գիտական ամսագրե
րում:
Կարոլին Աբովյանը «The Age-Defying Diet», «The Overnight Diet» և
դրա «The ALLI Diet Plan» գրքերի հեղինակն է:
Հայտնի սննդաբանի հետ խոսել ենք COVID-19-ի առանձնահատ
կությունների և կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ քայլերի
մասին:

-Ինչպե՞ս կբնորոշեք COVID-19-ն ընդհանուր
առմամբ:
-Այն մարդու մարմն ի բջիջների մեջ մտնելու բազ
մաթիվ եղանակներ ունի: Այն թոքերի հյուսված
քի մեջ է ներթափանցում ACE2 ընկալիչի միջոցով:
Թոքերի յուրաքանչյուր բջիջ ունի ACE2 ընկալիչ:
Վիրուսը հայտնվում է օդում և բազմապատկվում:
Այն մտնում է նաև ճարպաբջիջների մեջ, քանի որ
ճարպային բջիջները նույնպես ունեն ACE2 ընկա
լիչներ: Հետևաբար, այդ վիրուսը ներթափանցում է
մեր բջիջների մեջ ունիկալ ձևով: Այս ընկալիչները
առկա են նաև լյարդում, երիկամն երում և սրտում:
Բջիջներ ներթափանցելուց հետո վիրուսը կարող է
ավելի ծանր խնդիրներ առաջացնել՝ ճարպակալ
մանը զուգահեռ: Եվ մեր իմունային հյուսվածքները
դժվարին պայքար են մղում դրա դեմ, հատկապես՝
տարեց մարդկանց դեպքում, քանի որ նրանց իմու
նային հյուսվածքները նույնպես արդեն ծեր են:
- Ո՞րն է տարբերությունը COVID-19-ի և աշխար
հը պատուհասած այլ համավարակների միջև:
Գիտեք, որ 1918 թվականի համավարակը (Իսպա
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նական գրիպ – հ
 եղ.) սպանեց շատ մարդկանց. այն
շատ լուրջ հիվանդություն էր: Բայց նոր կորոնավի
րուսն ավելի խնդրահարույց է, քանի որ այն կարող
է լինել առավել դաժան և վարակելիության ավելի
բարձր մակարդակ ունի: Էբոլան, օրինակ, սպանում
է, բայց այն
քան էլ հեշտ չէ վա
րակ
վել Է
բո
լա
յով:
Տարբերությունը նրանում է, որ դու կարող ես վա
րակված լինել COVID-19-ով և չիմանալ դրա մասին՝
փոխանցելով այն շատ ու շատ մարդկանց: Բացի
այդ՝ արագորեն վարակում է և հանգեցնում է մահ
վան. սա է պրոբլեմը:
- 
Կա
րո՞ղ եք նշել որ
ևէ պե
տութ
յուն կամ պե
տություններ, որոնք արդյունավետորեն պայքա
րել են COVID-19-ի դեմ:
-Այո, Հարավային Կորեան բավականին հաջող
պայքար մղեց: Այնտեղ բոլորը հենց սկզբից դիմակ
էին կրում: Կառավարությունը, որոշակի խստութ
յուն դրսևորելով, ստիպեց բոլորին դիմակ կրել:
Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի նման երկր
ների խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդիկ այս
տեղ օգտվում են իրենց ազատությունից, սակայն

Covid-19
 ԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Մ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է
COVID-19-ՈՎ
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ
ԲՈՒԺՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
երբեմն այդ ազատությունը վնասում է այլ մարդ
կանց կամ հենց իրենց: Հանրային առողջութ
յունը շատ կարևոր միջոց է, որն ապահովում է
մարդկանց ողջ մնալը, որպեսզի նրանք կարողա
նան օգտվել իրենց ազատությունից: Հարավային
Կորեան շատ մեծ աշխատանք տարավ այս առու
մով: Մենք բոլորս պետք է այդ երկրից օրինակ
վերցնենք:
-Ի՞նչ կասեք Հայաստանում առկա իրավիճա
կի մասին:
-Կրե՛ք դիմակ, մարզվե՛ք և օգտագործե՛ք պրո
տեինով հարուստ սնունդ՝ հավ, ձուկ:
-Ի՞նչ կոչով կդիմեք Հայաստանում ապ
րող այն մարդկանց, որոնք, այնու ամենայ
նիվ, չեն հավատում վիրուսի գոյությանը:
-Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, բժիշկ
ներն ու բուժքույրերը տեսաուղերձով դիմեցին
հանրությանը՝ ասելով. «Սա իրականություն
է»: Նյու Յորքում նրանք կորոնավիրուսից մա
հացած մարդկանց մարմինների ֆոտոներ և
տեսանյութեր էին հրապարակում, որտեղ երևում
էր, թե ինչպես էին այդ մարմինները դրվում մե
կը մյուսի վրա, քանի որ դրանք չափազանց շատ
էին: Պետք է պարզապես տեսնել այս ամենը և
հասկանալ՝ մարդիկ մահանում են: Եթե չեն հա
վատում, տարե՛ք նրանց հիվանդանոցներ և ստի
պե՛ք նայել ու տեսնել, թե ինչ է այնտեղ կատար
վում: Ես միշտ հիշում եմ իմ խիզախ տատիկին,
որի աչքերի առաջ գլխատել էին նրա ողջ ընտա
նիքը Հայոց ցեղասպանության օրերին: Ամեն
անգամ, երբ ես ինչ-որ լուրջ խնդիր էի ունենում,
գնում էի տատիկիս մոտ, խոսում էի նրա հետ,
պատմում էի խնդրիս մասին, իսկ նա ինձ ասում
էր. «Դա ամենևին խնդիր չէ»: Եվ, ուրեմն, եկեք՛
մտածենք, որ COVID-19-ը խնդիր չէ. կրե՛նք դի
մակ, և մենք կջախջախենք վիրուսը:

Հաշվի առնելով կորոնավիրուսով վարակվածության
թվերի կտրուկ աճը, վերակենդանացման բաժանմունք
ների ծանրաբեռնված աշխատանքները՝ «Միքայելյան»
համալսարանական հիվանդանոցի առանձնացված
մասնաշենքում (առանձին մուտքով) մարտից իրակա
նացվում է Covid 19-ով հիվանդների բուժսպասարկում:
Շուրջ 140 մահճակալանոց բաժանմունքն արդիակա
նացվել է և իր գործունեություն է ծավալում ՀՀ առող
ջապահության նախարարության հետ համատեղ։
Համալսարանական լավագույն մասնագետները ոչ
միայն ապահովում են բուժօգնության բարձր որակն
ու հասանելիությունը, այլև Համալսարանական մաս
նագետները ևս մեկ անգամ խնդրում են պահպանել
սոցիալական հեռավորությունը, կրել դիմակ, ախտա
հանել ձեռքերը, որպեսզի հնարավոր լինի կոտրել Covid-19-ի տարածման շղթան:

«COVID-19»-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԲՈՒԺՈՒՄՆ ԱՌԱՋԻՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՑ ՄԵԿՆ ԷՐ
ԵՊԲՀ շրջանավարտ Կարինե Սարգսյանը
Եվրոպայում ամենամեծ Բիոբանկի հիմ
ն ադիրն
է, որտեղ կան 20 միլիոնից ավելի նմուշներ:
Եվ սա 44-ամյա մանկաբույժի, հետազոտող
բժիշկ-գիտնականի, դասախոսի չափազանց
կարևոր ձեռքբերումն է աշխարհի մասշտաբով:
Ավստրիայի Գրացի համալսարանի Բիոբանկի
հիմ
ն ադիր-տնօրեն (12 տարի), այժմ՝ Գրացի
համալսարանի ռեկտորատում բոլոր գիտահե
տազոտական, կրթական ծրագրերի և Biobank
ing և Biomarker Research ծրագ
րե
րի պա
տաս
խանատու Կարինե Սարգսյանը 2017 թվականի
նոյեմբերից նաև բժշկական համալսարանի
բժշկական գենետիկայի ամբիոնի այցելու-պրո
ֆեսոր է: 
Նա Գրացի համալսարանի միջմշակութային հաղոր
դակցության և միգրացիայի ծրագրի գիտական փոխտ
նօրենն է, «Sargsyan & Hartl OG» կազմակերպության
հիմնադիրն ու ղեկավարը (Elite Academy Graz), դա
սախոս, ինչպես նաև Գրացի բժշկական համալսարա
նի Բիոբանկի մագիստրոսական ծրագրի գիտական

44

փոխտնօրենը և պրոֆեսոր: Մասնագետը բժշկական
կրթությունը ստացել է Երևանի պետական բժշկական
համալսարանում՝ ավարտելով մանկաբուժության ֆա
կուլտետը: Այնուհետև շարունակել է Հանրապետական
մանկական կլինիկական հիվանդանոցում մասնագի
տանալ մանկաբուժության ոլորտում:
2005 թվականի հունվարին Կարինե Սարգսյանը տե
ղափոխվել է Ավստրիա, որտեղ նա աշխատել է Գրացի
համալսարանի մանկաբուժության բաժնում, իսկ 2007
թվականից՝ ստանձնել Գրացի Բիոբանկի տնօրենի
պաշտոնը:
Մասնագիտական կայացման երկար ճանապարհ
անցած փորձառու բժիշկ-գիտնականի հետ զրուցել
ենք Covid-19 համավարակի պայմաններում քաղցկեղի
բուժման գործընթացում առաջացած խոչընդոտների ու
դժվարությունների մասին, ինչպես աշխարհի, այնպես
էլ Հայաստանի մասշտաբով:
Կարինե Սարգսյանի խոսքով՝ սա առաջին մարտահ
րավերներից մեկն էր (համավարակի կառավարումից
հետո), որի առաջ բուժաշխատողները կանգնեցին հա
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մավարակի հենց սկզբում: «Որոշ հեղինակներ այն ան
վանում էին նույնիսկ Cancerona», - ասում է մասնագե
տը։
Քաղցկեղով հիվանդների խնամքը, ըստ նրա,
պահանջում է բազմաբնույթ մարտավարություն և
բազմաթիվ բժշկական ու էթիկական քննարկումն եր:
«Համավարակի պայմաններում քաղցկեղի բուժու
մը՝ որպես առողջապահական ճգնաժամ, պահան
ջում է ռեսուրսների գերակայություն. դա ճիշտ է
հատկապես Հայաստանի նման զարգացող երկրնե
րում», - ընդգծում է Կարինե Սարգսյանը:
«Covid-19» -ով պայմանավորված ճգնաժամը,
նրա համոզմամբ, նոր մարտահրավերներ է ստեղ
ծել քաղցկեղով հիվանդների խնամքի ոլորտում:
«Այնու ամենայնիվ, քաղցկեղի նոր դեպքերի արձա
նագրումն իր հերթին ուժեղացրել է քաղցկեղով հի
վանդացության կանխատեսումը, որը բխում է հա
մավարակային պայմաններում ինտենսիվ խնամքի
առաջնահերթությունից: Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է
արդյունավետ կապ պահպանել ուռուցքաբանական
թիմի, քննադատական խնամքի և շտապօգնության
ստորաբաժանում
ն երի միջև՝ կարևորելով արդա
րության և բարեգործության արժեքները», - վստա
հեցնում է Կարինե Սարգսյանը:
Քանի որ կորոնավիրուսի նման համավարակնե
րը, շեշտում է նա, նոր և լուրջ մարտահրավերներ են
առաջացնում քաղցկեղով հիվանդների խնամքի հար
ցում՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմա
կերպության (ԱՀԿ) Քաղցկեղի հետազոտության մի
ջազգային գործակալությունը (IARC) այլ առաջատար
կազմակերպությունների հետ միացել է «Covid-19»-ի
պայմաններում քաղցկեղի բուժման գլոբալ քայլերին՝
Cancer Taskforce-ին՝ օգնելով համակարգել ջանքերը
կորոնավիրուսի հիվանդության վերաբերյալ տվյալնե
րի սինթեզման և արագ տարածման ուղղությամբ: «Բա
ցի այդ՝ նշված թիմը կազմակերպում է վեբինարներ,
ամբողջ աշխարհում քաղցկեղով հիվանդների հա
մար՝ ուռուցքաբաններին տեղեկացված պահելու
համար (https://www.iarc.who.int/?s=COVID)», - ավե
լացնում է Կարինե Սարգսյանը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե կա՞ն, արդյոք, դրա
կան բացահայտումն եր, որոնք արվել են համավարակի
ուսումն ասիրության հետևանքով՝ նպաստելով քաղց
կեղի առավել արդյունավետ բուժմանը, բժիշկ-գիտ
նականն ասում է, որ «Covid-19»-ը հասարակության

մեջ ստեղծեց արտասովոր խառնաշփոթ ՝ առաջաց
նելով առողջապահական համակարգերի արագ վե
րափոխում ամբողջ աշխարհում: «Առկա տվյալները
ցույց են տալիս, որ «Covid-19» համաճարակն ունի
թաքնված ներուժ՝ մեծացնելու նախկինում գոյութ
յուն ունեցող անհավասարությունները, հատկապես
քաղցկեղով հիվանդների համար: Ատոմային էներ
գիայի միջազգային գործակալությունը (ՄԱԳԱՏԷ)
այս փետրվարին անցկացրել է ֆորում՝ «Քաղցկեղի
դեմ պայքարի համաշխարհային օր. «Covid-19»-ի
ազդեցությունը քաղցկեղի դեմ պայքարում» նշա
նաբանով, որտեղ հիմ
ն ական կարծիք ձևավորող
ները հայտարարել են, որ համավարակը հսկա
յական ազդեցություն է ունեցել հետազոտության
դյուրացման վրա, ընդ որում՝ ոչ միայն վարակների
կամ պատվաստանյութերի հետազոտության, այլև
քաղցկեղի հետազոտության վրա», - նշում է Կ
 արինե
Սարգսյանը: Օրինակ,- շարունակում է նա, - ճառագայ
թային թերապիան առաջնային է համարվել քիմիաթե
րապիայի նկատմամբ:
Ինչ վերաբերում է համավարակով պայմանավորված
ընդհանուր իրավիճակին՝ աշխարհում և անհրաժեշտ
քայլերին՝ Կարինե Սարգսյանը շեշտում է, որ ամենա
կարևորը իմունիզացիայի՝ ժամանակին, արդյունա
վետ կազմակերպումն է և հասարակությանն ապա
տեղեկատվություն չտրամադրելը, ինչպես դա արվում
է այժմ որոշ լրատվամիջոցների կողմից: «Covid-19»-ի
դեմ պատվաստումն այսօր համավարակային իրավի
ճակից դուրս գալու տարբերակ է առաջարկում: Առանց
պատվաստումն երի՝ ըստ բազմաթիվ գիտնականների
հետազոտությունների, բնական իմունիտետը բավա
րար չէ, որպեսզի հասարակությունը վերադառնա իր
բնականոն կյանքին: Սա հաստատվել է ԱՀԿ կազմում
գտնվող բազմաթիվ առողջապահական կազմակեր
պությունների կողմից: Բարեբախտաբար, 2021 թվակա
նի սկզբին բազմաթիվ պատվաստանյութեր պաշտո
նապես հաստատվեցին և սկսեցին տարածվել տարբեր
երկրներում: 2021 թվականի մարտի դրությամբ ամբողջ
աշխարհում 300 միլիոն պատվաստանյութի չափաբա
ժին է իրացվել: Ցուցանիշները հույս են տալիս, որ վե
րադարձ դեպի «նորմալ» կյանք հնարավոր է», - եզրա
փակում է Կարինե Սարգսյանը:


«COVID-19»- ՈՎ ԱԽՏԱՀԱՐՎԱԾ
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ
ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ՝ ԱՆԿԱԽ
ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՆՄԱՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցա
յին համալիրի ընդհանուր և ինվազիվ
սրտաբանության և ներքին հիվան
դությունների կլինիկան հանրապե
տության սրտաբանական առաջա
տարներից է։
2020 թվականին աշխարհում, ինչ
պես նաև Հայաստանում կորոնավի
րուսային
համավարակը փոփոխեց
նաև սրտաբանների՝ վարակված պա
ցիենտներին բուժօգնություն ցուցաբե
րելու ուղղությունները:
ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի
վարիչ, ընդհանուր և ինվազիվ սրտա
բանության և ներքին հիվանդություն
ների կլինիկայի ղեկավար Համայակ
Սիսակյանը փաստում է, որ համա
վարակի պայմաններում աշխատելու
իրավիճակը նոր էր նաև բժիշկների
համար, և հենց չափորոշիչների բացա
կայությունը դժվարացնում էր բուժման
ընթացքը:
Պրոֆեսորի գնահատմամբ՝ մեկ
տարվա ընթացքում համալիր աշխա
տանքի շնորհիվ մահացության ավելի
ցածր ցուցանիշներ են առկա, քան նախորդ տարի: Սպիտակ բանակի ներկա
յացուցիչների պայքարը տվեց իր արդյունքը. ամբողջ աշխարհում հստակեցում
կա բուժման մեխանիզմն երում:
Ինչպես ցույց տվեց փորձը՝ «Covid-19» ախտորոշմամբ պացիենտների մոտ
սիրտ-անոթային խնդիրներ կարող են առաջանալ անկախ նախկինում քրոնիկ
հիվանդությունների առկայության: Ահա ինչու՝ սրտաբանը կորոնավիրուսային
հիվանդության հետևանքով առաջացող բարդություններից խուսափելու հա
մար խորհուրդ է տալիս անպայման դիմել բժշկի:
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«ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄԸ
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈւՄ COVID-19
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ
ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆ
Հանրային առողջության ֆակուլտետի
նախաձեռնությամբ Հանովերի բժշկական
կենտրոնի անվանի բժիշկ, Քաղցկեղի բազ
մապրոֆիլ կենտրոնի գործադիր տնօրեն,
ԵՊԲՀ հանրային առողջության ֆակուլտե
տի հրավիրված պրոֆեսոր, Յորգ Հայերը
անցկացրեց դասախոսություն «Քաղցկեղի
կառավարումը Գերմանիայում Covid-19
համավարակի պայմաններում» թեմայով:
Առցանց դասախոսությանը մասնակցեցին
Հանրային առողջության ֆակուլտետի ու
սանողները:
Ֆակուլտետի
դեկան
Մարինե
Հովհաննիսյանը ներկայացնելով բանա
խոսին՝ նշեց, որ անվանի մասնագետի հետ
համագործակցությունն ունի տարիների
պատմություն: Յորգ Հայերի և այլ գերմա
նացի մասնագետների հետ ֆակուլտետն
արդեն համաժողովն երի և աշխատաժո
ղովն երի կազմակերպման փորձ ունի:
«Ինչպես գիտեք Գերմանիայի առողջապահա
կան համակարգն աշխարհի առաջատարներից
է: Հետևաբար դասախոսության ընտրված թե
ման արդիական է հանրային առողջության ապա
գա մասնագետների համար»,- ասաց Մարինե
Հովհաննիսյանը:
Յորգ Հայերը ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի
Հանթինգթըն Բիչ քաղաքի Մոլեկուլյար բժշկութ
յան ինստիտուտի այցելու հետազոտող պրոֆեսոր
է, Գերմանիայի քաղցկեղի կենտրոնների ասո
ցիացիաների անդամ, Գերմանա-ինդոնեզական
բժշկական ասոցիացիայի նախագահ, Կլինիկա
կան քաղցկեղի ռեգիստրների միջազգային աուդի
տոր, Առողջապահության տարբեր նախարարութ
յունների խորհրդատու:
Ներկայացնելով «Քաղցկեղի կառավարումը
Գերմանիայում Covid-19 համավարակի պայմաններում» թե
ման ԵՊԲՀ հանրային առողջության ֆակուլտետի հրավիրված
պրոֆեսորը փաստեց, որ վերջին մեկ տարում փոխվել են պա
ցիենտների ախտորոշման և բուժման եղանակները, վերանայ
վել են ռիսկի գործոնները:
Նշենք, որ գերմանացի մասնագետների կողմից անցկացվող
այս դասախոսությունների շարքը շարունակական է լինելու՝ ամ
րապնդելով հայ բժիշկների հետ արդյունավետ համագործակ
ցությունը և հարստացնելով բժշկական բուհի կողմից ձևավոր
ված ավանդույթները:
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IN THE TIMES OF
AN EPIDEMIC AND
A WAR, HEAVY
RESPONSIBILITY
FELL ONTO
THE FRAGILE
SHOULDERS OF
WOMEN
“Warmest congratulations to women and girls on the beginning of women’s month
in spring. In the conditions created by the epidemic and war, heavy duties fell onto
the shoulders of women. The adequate functioning of the “white army” on frontlines
and rear lines: from providing help to patients infected with the virus to treating
wounds, from helping people with the use of emergency vehicles to surgical intervention, has been ensured by the active role of women in it. In a duration of almost a
year, many female medical workers have worked countless hours in an overwhelming regime with neither private time, nor personal space. The sleepless nights were
determined to the saving and bettering of lives. We cannot forget to mention and
give our biggest thanks to the moms of the soldiers whose lives and health were put
at risk for us. I bow before moms who gave birth to heroes, moms who have raised
and will continue to raise the real heroes of our times. In traditional Armenian families, the important role of doing so has been given to women, who continue to perform it flawlessly, outdoing themselves each coming time . I wish for your strength
to double for the feat of your children is unquenchable.”
ARMEN MURADYAN
YSMU Rector, Professor

THE SCIENTIFIC ACTIVITY
OF YSMU IN CONDITIONS
CREATED BY THE PANDEMIC
A number of researches are being lead on
coronavirus-related health hazards in the
current world.
The faculty of neuroscience, the different
chairs, subdivisions, as well as the groups
included in HORIZON 2020 COBRAIN
and SCAUT have joined the international
scientific challenge, while at the same time
starting other large-scale CORONA projects; #COVID_Neuro and #COVID_Antibody are being managed by the head
of science at YSMU- Costantine Yenkoyan,
meanwhile the research team includes not
only theorists, but also clinicians (mainly
neurologists, infectionists, immunologists).
The project also includes 20 interns, who
are either students or ordinators at YSMU.
The team is currently open for suggestions
and cooperation.
We must also note that #Covid_antibody is expected to result in the development of anti-SARS-CoV2 antibodies and
their specific features. The target experimental group for the latter are patients
with positive PCR test results, who have
successfully battled COVID-19. In its scope,
COVID-Neuro hopes to understand the neural diseases caused by COVID-19
and the mechanisms by which they
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occur. The research is also aimed at the understanding of how the senses get affected
during COVID-19, the probability of the loss
of the senses occurring, and whether their
functionality is lost completely or partially.
At the same time, a project initiated by the
head of science at YSMU Constantine Enkoyan- “Ser-Col lab”, is also included in the researches done by the department of neurology. The latter is the winner of Horizon 2020:
“Rapid progress to innovation” managed in
the Netherlands by “Labonovum biotechnology”. The project has University of Montpellier, “Blok System supply B.V.” and YSMU as
its partners. The projects is determined to
finding the effectiveness of a new piece of
equipment “Ser-Col” at blood sampling. The
equipment allows people to take blood from
their finger in the comfort of their home and
send it to the lab, where it gets tested for
various pathogens and imbalances.
The scientific goal of the research is to
understand the role of viruses in the development of neurodegenerative diseases and
the pathogenesis of normal neural development. The target experimental group are
patients with neurological defects such as
Alzheimer’s, Parkinson’s, multiple sclerosis,
Myasthenia gravis and kids with autism.

THE OATH OF 889
GRADUATES OF 2020 WILL
ALSO ACHIEVE ITS GOAL
889 graduates of YSMU took the oath of allegiance
Hippocrates at the solemn summit of the Academic
Council of the State Medical University after Mkhitar
Heratsi in the yard of the historical building of “Heratsi” N1 University Hospital Complex. Although the
long-awaited and traditional event was not crowded
last year, it was expected, symbolic and important,
not only for the graduates, but also for the teaching staff and all Armenians. Those who were present
once again expressed their respect and homage to
all the medical workers of the Republic of Armenia
who came out on the front lines to fight the coronavirus. YSMU Rector Armen Muradyan, congratulating those present and university students who were
participating in the distant scientific meeting, noted
that despite all the difficulties, the day is solemn and
touching. “For almost a century, chief physicians,
doctors and medical workers have been created and
trained in this building, who have ensured the medical security of our people. It is touching, I don’t
see the proud eyes of the members of the Scientific
Council, our doctors who have brought up generations, our graduates who today ensure the health
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and life of our people, its soldiers. I bow to all of
you, I say with conviction that the oaths given in
front of this building for years have achieved their
goal,” said the YSMU Rector, reminding the great
Charles Aznavour of his obligatory call to the philanthropists. “All of us, breaking through the darkness
that endangers the life of our people like powerful
light, must respond with a united font. You need it,
you can, you are a winner,” Armen Muradyan urged.
889 YSMU graduates took the Hippocratic Oath in
the yard of the magnificently illuminated historical
building. The graduates delegated their oath mission
to their loved Deans, who greeted and thanked the
beloved students, for entrusting them with the Hippocratic Oath, one of life’s most important missions.
“We are sending the best generation to medicine.
Each of you has a caring commitment and moral
responsibility to our people,” said Karine Baroyan,
Dean of YSMU Faculty of General Medicine. The
graduates were greeted by Melania Shmavonyan,
Associate Professor of the Chair of Infectious Diseases, who has been working professionally in the
healthcare system for more than half a century.
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THE ARTICLE ABOUT YSMU
IN THE MAGAZINE
“The need for medical workers has increased in
the past months” ,- this is how the article being published in Geneva called “How the YSMU became the
biggest taxpayer, and helped the country overcome
global health-concerned challenges” , dedicated to
the medical university named after M. Heratsi and
its 100-year anniversary, begins. ”NewSpecial” magazine, which has been printed since 1949, gets published for all international companies in Geneva in
10.000 copies. The creator of the latter is a notable
Armenian doctor, a gradaute of YSMU, as well as an
attending professor at YSMU, Garry Aslanyan. “With
its 3500 employees, 8000 students in different faculties and 3 hospitals, YSMU is regarded to as the
most influential and largest institution in the spheres
of medical education, clinical medicine and scientific
innovations in Armenia. Founded 100 years ago, in

times of global health issues and dire political environment, in all of its scope, YSMU has greatly helped
the development of the country. In times of crisis, the
university has been a place of unity and renaissance
for the nation.” The article also covers the important
role of YSMU graduates and employees in the Second World War, the Spitak earthquake, the Artsakh
war and now in the epidemic of COVID-19. While
mentioning the achievements of the past years, special attention was given to the founding of “HOMELAND DEFENDER’S REHABILITATION CENTER” and
“Mikaelian” surgical center, which is a great example
of how the university that had been privatized in the
90s and given back to the state in 2018, is growing
in a fast pace and improving. In 2019, the university
became the country’s biggest taxpayer.

DEDICATED TO
HEALTHCARE
ASSISTANTS AND 100TH
ANNIVERSARY OF YSMU
Every corner of a 100-year-old university has its
own history. In the yard of YSMU, even during the
cold weather, dozens of conversations took and
are taking place on these benches, which got their
unique name “The Greens”, about student’s overwhelmed everyday life, lessons, and other topics
that future doctors are interested in. This place that
has a bunch of warm memories is a gathering spot
for a lot of students and graduates. While passing
through the backyard of YSMU administrative-central building it is impossible to fail noticing the painting decorating the wall of “The Greens” which was
painted in August of 2020 by Shant Karapetyan, a
fifth year student at the Faculty of General Medicine.
After four days, and a total of 18 hours of hard work
a medical worker finished his painting with the flower
in his hand, thus flooding with art the favorite spot of
the students. “I needed to come up with something
symbolic, full of art, but the most important occasion
was the university’s 100th anniversary. For a year I
had been thinking about what gift I could give to the
university. At first, it was just a canvas, then it got
bigger and ended up being a 5-meter-high painting
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on the wall. There are pictures, words and people in
the painting. I maintained the aesthetic part, too. I
would not draw an ordinary painting in that place,
on that scale,” says Shant. According to the future
doctor, this drawing with oil paint will forever remain
in the history of the university. The student has already managed to enjoy the attention and positive
response around the picture. The future doctor has
been creating for a long time. Two years ago his
work was published on the internet and got people’s
attention, where the author managed to skillfully depict the central building of the Medical University on
a small pill. It is not only the central building, but
the university’s other constructions and symbols are
also present in Shant’s art pieces. With the help of
banana peel and kernel, he reproduced the central
building and painted the university’s logo on a pill.
Then he also drew anatomical building. The future
doctor, endowed with the talent of an artist, wants
to specialize in the field of plastic surgery, because,
in his opinion, it is closely related to art. In addition,
Shant Karapetyan also participated in the last Artsakh war as a volunteer.
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MORE THAN 60 INDIAN
STUDENTS HAVE RECEIVED
THE CERTIFICATE
In the 4th auditorium of Yerevan State Medical University named after Mkhitara Heratsi a ceremony took place
in which more than 60 Indian students were awarded a
certificate for their active participation in volunteer work
during the COVID-19 epidemic. At the beginning of the
event, the Chairman of the Faculty Council of Foreign
Students of YSMU Student Parliament, Siva Shakti Viraswamy, presented a gift to the Dean of the Dean’s Office of Foreign Studies, Gayana Avetisyan, as a sign of
gratitude. The certificates were presented to the active
students by Dean Gayane Avetisyan and Chairman of the
Student Parliament of YSMU Tigran Aleksanyan. Congratulating and thanking the students for their volunteer
work, Gayane Avetisyan highly appreciated their dedication and hard work. In her speech, Deputy
Dean Anahit Aznauryan emphasized the value of knowledge and patience in the life of
future doctors, emphasizing the importance
of students ‘ participation in various academic programs. The Indian students were
congratulated and the head of the Department for International Affairs of Foreign Students Rahul Anil Sethi, the Chairman of the
Student Parliament Tigran Aleksanyan also
spoke during the event. After the ceremony, all participants paid tribute to the heroes
who sacrificed their lives for the Motherland.
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