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  Այս համարում

Մեկ տա րի Covid-19-ի հետ. հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գետ նե րի ծա վա լուն անդ րա դար ձը

60-ից ա վե լի հնդիկ ու սա նող ար ժա նա ցավ հա վաս տագ րի

 Հա մա վա րա կի և  պա տե րազ մի դժվա րին ժա մա նակ նե րում 
կա նանց փխրուն ու սե րին ըն կավ ծանր պա տաս խա նատ վութ յուն

Հո գով՝ զին վո րա կան, մաս նա գի տութ յամբ՝ բժիշկ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը հա մա վա րա կի պայ ման նե րում

Ա վե լի լավ արդ յունք նե րի ակն կա լի քով

Ար տերկ րում աշ խա տող ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը՝ COVID-19-ի մա սին

Բ ժիշկ-վա րա կա բան  Մե լան յա Շ մա վոն յա նի հա մար բժշկա գի տութ յունն ապ րե լա կերպ է

 Հե ղի նա կա վոր «NewSpecial» ամ սագ րում ԵՊԲՀ-ի մա սին տպագր ված 
հոդ վա ծի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը

Պատ րաստ՝ ցան կա ցած հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րում լի նել է պի կենտ րո նում

Ա վար տե լուց հե տո կշա րու նա կի աշ խա տել Ար ցա խում

Կա մա վո րա կան աշ խա տան քում ան քուն գի շեր նե րը դար ձան ի մաս տա վոր ված, բժշկա կան
 ար տա հա գուս տը՝ ա մե նա հար մա րա վե տը

Մա նուկ նե րի ա ռող ջութ յու նը հու սա լի ձեռ քե րում է

Ն վիր ված բու ժաշ խա տող նե րին և ԵՊԲՀ 100-ամ յա հո բել յա նին

Կո րո նա վի րու սա յին հա մա ճա րա կը փո խել է ու սում ա ռութ յան ըն թաց քը

Ա պա գա բժիշկ նե րը կա մա վոր մեկ նել են «ա ռաջ նա գիծ»

Շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող մար դիկ ա վե լի քիչ են վա րակ վում 
COVID-19-ով՝ ընդ հա նուր բնակ չութ յան համեմատ

Անևրիզ մա յի բու ժում COVID-19-ով հի վան դի մոտ

Ե րե խա նե րի կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան ծանր ըն թաց քի ռիս կա յին գոր ծոն նե րը
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ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  

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

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am

Ծավալը՝ 44 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն: Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների իրացումից հասույթը (համախառն եկամուտը)` ընդամենը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ ամսագրի 

բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի հատավաճառից, գ) գովազդից` 0 դրամ: Նվիրատվության մասնաբաժնի չափը` 0 դրամ: Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների իրացումից շահույթը` 0 դրամ: 

Հա մա վա րա կի ա ռա ջին օ րե րից՝ ա ռաջ նագ ծում 

Կա րե լի է նվա զեց նել վի րու սի՝ օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լու հնա րա վո րութ յու նը

 Կա մա վո րութ յունն ու սու ցա նում և  մո տի վաց նում է բժշկի ու ղին ընտ րած Եվ գեն յա  Հա կոբ յա նին

 Սո վո րել  այն ա մե նը, ին չը գրքե րում չես գտնի

 Ռիս կե րի գնա հատ ման սո վո րութ յու նը կնվա զեց նի վա րակ նե րի տա րա ծու մը. 
Ար ման  Բա դալ յան

2020 թվա կա նի 889 շրջա նա վար տի եր դու մը նույն պես կհաս նի իր նպա տա կին

Ա մե րի կա հայ բժշկի խոր հուր դը՝ կրել դի մակ և օգ տա գոր ծել 
պրո տեի նով հա րուստ սնունդ

«Covid-19»- ով ախ տա հար ված պա ցիենտ նե րի մոտ սիրտ-ա նո թա յին խնդիր ներ 
կա րող են ա ռա ջա նալ՝ ան կախ նախ կի նում նման հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յան

Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րակն ա վե լի արժևո րեց հա մա ճա րա կա բա նի 
մաս նա գի տութ յու նը

«COVID-19»-ի պայ ման նե րում քաղց կե ղի բու ժում ա ռա ջին մար տահ րա վեր նե րից մեկն էր

 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց վում է
 Covid-19-ով հի վանդ նե րի բուժս պա սար կում

« Քաղց կե ղի կա ռա վա րու մը  Գեր մա նիա յում Covid-19 հա մա վա րա կի 
պայ ման նե րում» թե մա յով առցանց դասախոսություն
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Կլինիկական տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների՝ համաճարակաբանների, 
ինֆեկցիոնիստների, բժիշկ-գիտնականների, ինչպես նաև սովորողների հանգամանալից 

անդրադարձը՝ Covid-19-ի համավարկի ընթացքում իրականացված աշխատանքներին:
Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 

Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան



Ջերմորենշնորհավորումեմկանանցևաղջիկներինգարնանայինտոներիառիթով:
Համավարակիևպատերազմիդժվարինժամանակներումկանանցփխրունուսերինըն

կավծանրպատասխանատվություն:Առաջնագծումևթիկունքում«սպիտակբանակի»
ներկայացուցիչների կատարածին նվիրական աշխատանքը՝ կորոնավիրուս ունեցող պա
ցիենտներին բուժօգնության տրամադրումից մինչև վերքերի մշակում, շտապօգնության
մեքենաներով վիրավորների տեղափոխումից մինչև վիրահատական միջամտություններ՝
հնարավորդարձավնաևկանանցգործունմասնակցությամբ:
Շատկինբուժաշխատողներշուրջմեկտարիաշխատեցինգերծանրաբեռնվածաշխա

տանքայինռեժիմով՝առանցսեփականտարածքիևժամանակի:Անքունգիշերներնուղղ
վածէինկյանքերիփրկությանևապաքինմանմարդասիրականառաքելությանը:
Չեմ կարող նաևառանձնահատուկ չհիշատակել,ակնածանքի ու մեծարմանխոսքեր

չուղղելայնհայմայրերին,որոնցորդիներիառողջությանուկյանքիգնովպաշտպանվել
էմերհայրենիքը:Խոնարհվումեմհերոսներծնածհայոցմայրերիառջև,որոնքդաստիա
րակելևդաստիարակումենմերօրերիիրականհերոսներին:
Հայ ընտանիքներում դարեր շարունակավանդաբար հայ կնոջն է վերապահվածայդ

կարևորևպատասխանատուաշխատանքը,որընրանքկատարումենպատվովումեծ
նվիրվածությամբ:
Թողձերուժըկրկնապատկվի,անմարէձերորդիներիկատարածսխրանքը:

 
ԱրմենՄուրադյան

ԵՊԲՀռեկտոր,պրոֆեսոր

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻԵՎ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ԴԺՎԱՐԻՆ

ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՆԱՆՑՓԽՐՈՒՆ
ՈՒՍԵՐԻՆԸՆԿԱՎ

ԾԱՆՐ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ՄԵԿ ՏԱ ՐԻ COVID-19-Ի ՀԵՏ. 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ 

ԾԱ ՎԱ ԼՈւՆ ԱՆԴ ՐԱ ԴԱՐ ՁԸ

ԵՊԲՀ-ում հա մալ սա րա նա կան մաս-
նա գետ նե րի կող մից ու ղիղ ե թե րում, 
ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում ամ-
փոփ վեց կո րո նա վի րու սա յին հա մա-
վա րա կով պայ մա նա վոր ված 365 օ րը:

Մար տի 1-ից մինչև հա ջորդ մար տի 
1-ը կլի նի կա կան տար բեր ո լորտ նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հա մա ճա րա-
կա բան ներ, բժիշկ-գիտ նա կան ներ՝ 
հան գա մա նա լից անդ րա դար ձան ար-
ձա նագր ված խնդիր նե րին և հա ջո-
ղութ յուն նե րին:

Սկզ բում ներ կա նե րը մեկ րո պե 
լռութ յամբ հար գե ցին հա մա վա րա-
կի հետ ևան քով մա հա ցած նե րի և 
 պա տե րազ մի ըն թաց քում զոհ ված նե-
րի հի շա տա կը:

Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
ամ բիո նի դո ցենտ  Մե լան յա Շ մա-
վոն յա նը հի շեց րեց՝ ու ղիղ 1 տա րի 
ա ռաջ  Հա յաս տա նում ար ձա նագր-
վեց կո րո նա վի րու սի ա ռա ջին դեպ քը: 
 Պա ցիեն տը ՀՀ քա ղա քա ցի, 29 տա րե-
կան տղա մարդ էր, ո րը կնոջ հետ օ դա-
նա վով փետր վա րի 28-ին ժա մա նել էր 
 Թեհ րա նից։   Մեր երկ րում Covid-19-ի 
դրա կան ախ տո րոշ մամբ ա ռա ջին 
պա ցիեն տը, ստա նա լով բու ժօգ նութ-
յուն, հաղ թա հա րել էր հի վան դութ յունն 
ա ռանց բար դութ յուն նե րի:  Մար տի 
1-ից ար դեն բժշկա կան հաս տա տութ-
յուն ներ դի մե ցին կո րո նա վի րու սի 
վա րակ ու նե ցող նոր պա ցիենտ ներ, 
ո րոնք ժա մա նել էին Ի տա լիա յից:

 Մե լան յա Շ մա վոն յա նը նշում է, որ 
հա ջոր դիվ ար դեն վա րա կա կիր նե րի 
մոտ ար տա հայտ վում էին կլի նի կա-
կան բո լոր այն եր ևույթ նե րը, ո րոնք 
բնո րոշ են Covid-19-ին, մաս նա վո րա-
պես՝ թո քա բորբ:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը խո սեց 
ԵՊԲՀ-ում հա մա վա րա կի շրջա նա կում 
ի րա կա նաց վող հե տա զո տութ յուն նե րի 
մա սին:

«Ի րա կա նաց վում են մի քա նի մեծ 
նա խագ ծեր՝ պար զե լու՝ արդ յո՞ք  ա ռա-
ջա նում են հա կա մար մին ներ, որ քա՞ն 
եր կար են դրանք մնում օր գա նիզ մում, 
որ քա՞ն են դի նա մի կո րեն փո փոխ վում 
հա կա մար մին նե րը:  Սա մեր՝  գիտ նա-
կան նե րիս «սուր» պա տաս խանն էր 
Covid-19-ին: 

Երկ րորդ՝ բուն հե տա զո տութ յուն նե-
րը, ո րոնք  ի րա կա նաց նում ենք, առնչ-
վում են այն հար ցին, թե՝ ինչ եր կա րա-
ժամ ետ փո փո խութ յուն նե րի կա րող 
է հան գեց նել Covid-19-ը, մաս նա վո-
րա պես՝ շեշ տադ րե լով ու ղե ղի վրա 
թո ղած ազ դե ցութ յու նը»,- նշեց պրո-
ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը, լի նե լով ա ռա ջա մար-
տի կը, Covid-19-ի հա կա մար մին նե րի 
ո րոշ ման քա նա կա կան, մա կար դա կի   
հե տա զո տութ յուն է անց կաց նե լու: 

Ըստ նրա՝ հաս տատ վում է, որ այն 
նոր տե սա կի կո րո նա վի րուս է, և 
 հա կա մար մին նե րը, ո րոնք ձևա վոր-
վում են,  մինչև տա սը ա միս մնում են 
մար դու օր գա նիզ մում: Այս պի սով՝ կո-
րո նա վի րու սով վա րակ ված անձ նիք 
տասն ամս վա ըն թաց քում պաշտ պան-
ված են կրկնա վա րա կից, սա կայն վե-
րոնշ յա լը 100 տո կոս գի տա կան հիմ-
նա վոր վա ծութ յամբ կհաս տատ վի և 
կ ներ կա յաց վի հան րութ յանն ա ռա ջի-
կա յում: 

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև ա մե
նաքն նարկ վող թե մա նե րից մե կին՝ 

պատ վաս տում ե րին
 Հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո-

նի դո ցենտ  Մե րի  Տեր-Ս տե փան յա նը 
շեշ տեց, որ մեկ տա րի ա ռաջ այս 
օ րը չէինք պատ կե րաց նում, որ 
 Հա յաս տա նը կա րող է սկսել պատ վաս-
տումն ե րը:  Փետր վա րի 18-ի դրութ յամբ 
ԱՀԿ-ն  խո սել է 7 պատ վաս տան յու թի 
մա սին, ո րոն ցից եր կուսն ա ռա ջի կա-
յում հա սա նե լի կլի նեն  Հա յաս տա նում:

Հա մա ճա րա կա բա նի խոս քով՝ 

պատ վաս տան յութն այ սօր այն գոր-
ծիքն է, ո րը թույլ է տա լիս փո խել խա-
ղի կա նոն նե րը Covid-19-ի դեմ պայ քա-
րում՝ հօ գուտ մարդ կանց:

« Շատ բան կախ ված է մեր հան րութ-
յան ար ձա գան քից: Չ պետք է տրվել 
մի ֆե րին, թյուր կար ծիք նե րին: Ա մեն 
ինչ ու նի գի տա կան հիմն ա վո րում և, 
այս տեղ բու ժաշ խա տող նե րը շատ մեծ 
ա նե լիք ու նեն՝ մարդ կանց ճիշտ ի րա-
զե կե լու ա ռու մով»,- հա վե լեց հա մա-
ճա րա կա բա նը:

 Խո սե լով ձեռ նարկ ված մի ջո ցա-
ռումն ե րի արդ յու նա վե տութ յան մա-
սին՝ ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան և  
ա ռող ջա պա հութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը հի շեց րեց, 
որ մեր երկ րում ևս  կի րառ վեց վա րա-
կա կիր նե րի հետ շփման սահ մա նա-
փակ ման մո տե ցու մը:

«Ան ցած տար վա հոկ տեմ բեր-նո-
յեմ բեր ա միս նե րին ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կարգն ար դեն կո լապ սի 
են թարկ վեց:  Հենց այդ ըն թաց քում 
ա մե նա շատ մա հե րը գրանց վե ցին»,- 
ընդգ ծեց Ար տա շես  Թադ ևոս յա նը: 
Ն րա խոս քով՝ շատ կար ևոր էր վա րա-
կա կիր նե րի շղթան կոտ րե լու գոր ծըն-
թա ցը՝ սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յան 
պահ պան մանև շփումն ե րի նվա զեց-
ման մի ջո ցով:

ԵՊԲՀ դա սա խոս, հա մա ճա րա կա-
բան Ար ման  Բա դալ յա նը, խո սե լով 
պատ վաս տումն ե րի մա սին, նշեց, որ 
շուրջ 1 տա րի ա նընդ հատ շեշտ վել է, որ 
հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում-
նե րը, այդ թվում՝ դպրոց նե րի, բու հե րի 
գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կու մը, 
զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռումն ե րի դա-
դա րե ցու մը, դրանց ծա վա լը, ուժգ նութ-
յու նը և տ ևո ղութ յու նը կախ ված են մեկ 
հան գա ման քից՝ արդ յու նա վետ պայ-
քա րի մի ջոց՝ պատ վաս տան յու թից: 
 Գի տա կան մեծ նե րու ժի շնոր հիվ կար-
գա վո րող մար մին նե րի կող մից շուրջ 
ի նը պատ վաս տան յութ ար ժա նա ցել է 
հա վա նութ յան: «Անվ տան գութ յան և  
արդ յու նա վե տութ յան չա փա նիշ նե րը 
շատ խիստ են դրված՝ հաշ վի առ նե լով 
հան րութ յան կենտ րո նաց վա ծութ յունն 
այս հար ցին. սխալ վե լու ի րա վունք ոչ 
ոք չու նի:  Կի րառ վող պատ վաս տան յու-
թերն անվ տան գութ յան տե սանկ յու նից 
հու սա լի են»,- ընդգ ծեց հա մա ճա րա-
կա բա նը՝ խոր հուրդ տա լով չխու սա-
փել պատ վաս տումն ե րից, այլ մե ծաց-
նել դրան ցում ընդգրկ վա ծութ յու նը՝ 
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վա րա կը կա ռա վա րե լու հա մար:
ԵՊԲՀ դա սա խոս, կլի նի կա կան 

աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
ման վար չութ յան պետ  Դա վիթ 
 Մե լիք- Նու բար յա նը, անդ րա դառ-
նա լով կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա-
րա կի ցու ցա նիշ նե րին, ա սաց, որ աշ-
խար հը պատ րաստ չէր դի մագ րա վել 
Covid-19-ի մար տահ րա վե րին, ին չով 
էլ պայ մա նա վոր ված են հի վան դա-
ցութ յան և  մա հա ցութ յան բարձր ցու-
ցա նիշ նե րը: «Աշ խար հում կո րո նա-
վի րու սով հի վան դա ցած նե րի թի վը 
գե րա զան ցել է 115 մի լիո նը, ո րոն ցից 
2,5 մի լիո նը մա հա ցել է:  Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի 

վրա ևս  նոր կո րո նա վի րու սա յին հա-
մա վար կը բա ցա սա բար է անդ րա-
դար ձել:  Հա յաս տա նում 2020 թվա-
կա նին մա հա ցութ յան ցու ցա նի շը 35,1 
տո կո սով գե րա զան ցել է 2019 թվա-
կա նի ցու ցա նի շը. մոտ 7000 մարդ 
ա վե լի է մա հա ցել նա խորդ տար վա 
հա մե մատ: Այս թվի մեջ նե րառ ված 
չեն ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հետ ևան քով մա հա ցած նե րը»,-նշեց 
 Մե լիք- Նու բար յա նը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
ա ռա վել ծանր էին հա մա վա րա կի երկ-
րորդ ա լի քի՝ հոկ տեմ բեր, նո յեմ բեր, 
դեկ տեմ բեր ա միս նե րը: Իսկ ա ռա ջին 
ա լի քի ա մե նա ծանր՝ հու նիս ամ սին, 
մա հա ցել է 350 մարդ:

« Հի վան դա ցութ յան ցու ցա նիշ նե-
րի վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ 2020 
թվա կա նին ար ձա նագր վել է 28 հա-
զար կո րո նա վի րու սա յին թո քա բորբ»,-
նշեց Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման վար չութ յան պե տը՝ 
շեշ տե լով, որ այդ ծանր բե ռը ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գը, բու ժաշ-
խա տող նե րը պատ վով և  հե րո սա բար 
են տա րել:

 Դա վիթ  Մե լիք- Նու բար յա նի խոս-
քով՝ ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար-
գի կազ մա կերպ ման տե սանկ յու նից 
կար ևոր է նաև ար ձա նագ րել, որ 2020 
թվա կա նին գրանց վել է 24 հա զար 
չճշտված ախ տո րոշ մամբ թո քա բորբ, 
ո րոնց ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը ևս 
 փաս տա ցի կո րո նա վի րու սա յին թո քա-
բոր բեր են: Ըստ վի ճա կագ րութ յան՝ 
նա խորդ 4 տա րի նե րին չճշտված ախ-
տո րոշ մամբ թո քա բոր բե րը մի ջի նում 
6000 էին, ինչն անհ րա ժեշտ է հաշ վի 

առ նել ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գի պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման վար չութ յան պե տը 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի 
դեմ պայ քա րը բա ժա նեց ե րեք փու լե-
րի՝ նա խա պատ րաս տա կան փուլ, երբ 
 Հա յաս տա նում դեռ չէր ար ձա նագր վել 
Covid-19 ախ տո րոշ մամբ հի վանդ, երկ-
րորդ՝ ա ռա ջին դեպ քից մինչև մա յի սի 
վերջ, երբ գոր ծում էր կենտ րո նաց-
ված մո տե ցում, և  եր րորդ փու լը, երբ 
կո րո նա վի րու սը վար վում է ա ռող ջա-
պա հութ յան ա ռաջ նա յին օ ղա կում և 
 մե կու սա ցում չի ար վում:

« Մենք դեռ եր կար ենք ապ րե լու 
կո րո նա վի րու սի առ կա յութ յամբ: Առ 
այ սօր ար դիա կան է ու նե նալ հա մա-
լիր միջ գե րա տես չա կան ծրա գիր՝ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի նե րի ներգ րավ մամբ, մինչև 
հնա րա վոր լի նի մե ծաց նել պատ վաս-
տումն ե րի ծա վա լը»,-եզ րա փա կեց 
 Դա վիթ  Մե լիք- Նու բար յա նը:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի Ն յար դա բա նա կան ծա-
ռա յութ յան ղե կա վար Ե կա տե րի նա 
 Հով հան նիս յա նը խո սեց Covid-19-ի 
պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած նյար դա բա-
նա կան խնդիր նե րի մա սին: « Շատ 
հա ճախ մար դիկ միայն հա մի և  հո տի 
կորս տով են հաս կա նում, որ ու նեն կո-
րո նա վի րուս, մե խա նիզմն ե րը վերջ-
նա կա նո րեն բա ցատր ված չեն:  Կան 
պե րի ֆե րիկ, ինչ պես նաև կենտ րո նա-
կան նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա-
հար ման ձևեր, դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տութ յուն ներ, բայց վերջ նա-
կան մե խա նիզ մը դեռևս գի տութ յան 
հա մար ան բա ցատ րե լի է:  Կան կո րո-
նա վի րու սով վա րակ ված ներ, ո րոնք 
8 ամ սից ա վե լի ու նեն հո տա ռութ յան 

տար բեր աս տի ճա նի խան գա րում-
ներ»,-նշեց մաս նա գե տը:

Ն րա խոս քով՝ ցա վոք, միայն հո տա-
ռութ յան կորս տով չեն ար տա հայտ-
վում նյար դա բա նա կան դրսևո րում-
նե րը:  Բուժ ման ըն թաց քում կա րող են 
բազ մա թիվ լուրջ խնդիր ներ ա ռա ջա-
նալ, ինչ պես օ րի նակ՝ ձեռ քի և  ոտ քի 
նյար դե րի վնաս վածք ներ, գլխու ղե ղի 
կաթ ված ներ՝ պայ մա նա վոր ված մա-
կար դե լիութ յան հա մա կար գի ախ-

տա հար ման հետ: Բ ժիշկն ընդգ ծեց, 
որ մար դիկ եր բեմն գան գատ վում են 
նաև հի շո ղութ յան խան գա րու մից, սա-
կայն դա, ա վե լի շատ կենտ րո նաց ման 
խնդիր է, քան՝ հի շո ղութ յան օբ յեկ տիվ 
վնա սում:

 Պա տաս խա նե լով հայ մաս նա գետ-
նե րի պատ րաստ վա ծութ յան մա սին 
հար ցին՝ ԵՊԲՀ ա նես թե զիո լո գիա-
յի, ռեա նի մա տո լո գիա յի և  ին տեն սիվ 
թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ի րի նա 
 Մալ խաս յա նը նշեց. « Մենք պատ-
րաստ չէինք այդ ծա վա լի մե ծա քա-
նակ հի վանդ նե րի հոս քին: Դ րա մա-
սին է խո սում այն հան գա ման քը, որ 
հի վանդ նե րը հայտն վում էին ոչ պրո-
ֆե սիո նալ նե րի վե րահս կո ղութ յան 
տակ»:

Ն րա խոս քով՝ մինչ այ սօր 
 Հա յաս տա նում Covid-19-ով հի վանդ-
նե րին բու ժում են հա կա բիո տիկ նե-
րով: « Բա ցար ձակ տեղ յակ չլի նե լով 
վի րու սա յին վա րա կի պա թո գե նե զի և 
 հի վան դութ յան ըն թաց քի մա սին, ոչ 
հիմն ա վոր ված, մե ծա քա նակ դե ղեր 
նշա նա կե լով՝ մենք ինք նա խա բեութ-
յամբ ենք զբաղ վում՝ հու սա լով, որ 
օգ նում ենք հի վան դին, այ նինչ ուղ-
ղա կի նվա զեց նում ենք տվյալ հի վան-

դի օր գա նիզ մի ռե սուրս նե րը», - հա-
վաս տիաց րեց Ի րի նա  Մալ խաս յա նը: 
Երկ րորդ խնդի րը, ըստ նրա, այն 
է, թե ինչ պես է կա ռուց վում հսկո-
ղութ յու նը նա խա հի վան դա նո ցա-
յին և  հի վան դա նո ցա յին փու լե րում: 
« Կար ևոր է պատ վաս տումն ե րի հար-
ցը:  Հա կա մար մին ներ ու նե ցող ան ձինք 
կա րող են չշտա պել պատ վաստ ման. 
այդ քայ լին պետք է դի մեն նրանք, 
ո րոնք հա կա մար մին ներ չու նեն», - 
ա սաց մաս նա գե տը:

 Մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի ա նես թե զիո լո-
գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի հետ-
բու հա կան կրթութ յան ամ բիոն վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Ման գո յա նը կար ևո րեց 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան մո տե-
ցումն ե րը, նշե լով՝ .« Պետք է հի շենք, 
որ անհ րա ժեշտ է հիմն վել ա պա ցույց-
նե րի վրա:  Մենք ու նենք մաս նա գի-
տա կան միութ յան կող մից մշակ ված 
ու ղե ցույց և  ա մեն ինչ ա նում ենք այն 
տա րա ծե լու հա մար»: 
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Ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն-
սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժա կան ինս-
տի տու տի բու ժա կան գծով տնօ րեն 
Ա րա  Ղա զար յա նի հա վաստ մամբ՝ 
Covid-19-ից հե տո հի վանդ ներն ու-
նե նում են բա վա կա նին ծանր պա-
թո լո գիա ներ՝ սկսած շնչա ռա կան 
ան բա վա րա րութ յու նից մինչև սիրտ-
ա նո թա յին և  ե րի կա մա յին ան բա վա-
րա րութ յուն: « Պա տե րազ մը և Covid 
19-ը ցույց տվե ցին, որ հատ կա պես մեր 
մաս նա գի տութ յան մեջ կար ևոր է լի նել 
կրթված և  միշտ պատ րաստ»,- տե սա-
կետ հայտ նեց ԵՊԲՀ զար գաց ման և 
 մար քե թին գի գծով պրո ռեկ տո րը:

ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն-
նե րի ամ բիո նի վա րիչ  Վի գեն Ա սո յա-
նի խոս քով՝ ե թե հի վան դութ յու նը բա-
ժա նենք 3 փու լի՝ ա ռա ջըն թա ցի, պի կի 
և  լա վաց ման շրջա նի, ա պա ա ռա ջին 
փու լում հա կա բիո տիկ նե րը ոչ մի ազ-
դե ցութ յուն չու նեն վի րու սի բազ մաց-
ման վրա:

« Պետք է հաս կա նալ՝ երբ է անհ-
րա ժեշտ սկսել հա կա վի րու սա յին, 
բոր բո քու մը պա կա սեց նե լու և  աու-
տոի մուն մե խա նիզմն երն ընկ ճե լու 
թե րա պիա նե րը:  Մենք հա մալ սա րա-
նա կան շրջա նա կում մշա կե ցինք դա՝ 
ու նե նա լով մեր աշ խա տան քա յին մուլ-
տի դիս ցիպ լի նար ու ղե ցույ ցը», - նշեց 
 Վի գեն Ա սո յա նը:

Ն րա տե ղե կաց մամբ՝ սեղմ ժամ-
կե տում՝ մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում, 
ստեղծ վե ցին բա ժին ներ, ո րոնք հա-
գեց վե ցին թթված նա յին ա պա հով-
մամբ. դա այդ պա հին ա մե նա կար-
ևորն էր:

 Մաս նա գի տա կան տասն յակ հար
ցե րի շար քում չէր կա րող չլի նել նաև 

ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յու նը:
Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 

ամ բիո նի դա սա խոս, « Մու րա ցան» հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րի  Բոք սա յին 
բա ժան մուն քի ղե կա վար Հ ռիփ սի մե 
Ապ րես յա նը և  Ման կա բու ժութ յան 
թիվ 2 կլի նի կա յի ղե կա վար  Մա րի 
 Դա րակչ յա նը նշե ցին, որ ի տար բե-
րութ յուն մե ծա հա սակ նե րի ե րե խա-
նե րի մոտ հի վան դութ յու նը հա մե մա-
տա բար թեթև ըն թացք է ու նե նում, 
ին չը ման կա բույժ նե րի հա մար դրա-
կան փաստ էր:

Հ ռիփ սի մե Ապ րես յա նը խո սեց նաև 
ման կա կան բազ մաօր գա նա յին բոր-
բո քա յին հա մախ տա նի շի՝ «կա վա սա-
կիան ման» հա մախ տա նի շի, ինչ պես 
նաև այլ հի վան դութ յուն նե րի մա սին, 
ո րոնք կո րո նա վի րու սի հետ զու գորդ-
վե ցին ե րե խա նե րի մոտ:  Մեկ տար վա 
ըն թաց քում « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի բոք սա յին բա ժան-
մուն քում «կա վա սա կիան ման» հա-
մախ տա նի շով 18 ե րե խա է բուժ վել, 
ո րոն ցից որ ևէ մե կի մոտ կո րո նա վի-
րու սը ծանր ըն թացք չի ու նե ցել:

 Մա րի  Դա րակչ յա նը հոր դո րեց 
ա ռա վել ու շա դիր լի նել բազ մա հա-
մա կար գա յին բոր բո քա յին կամ «կա-
վա սա կիան ման» հա մախ տա նի շի 
նկատ մամբ, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ 
կո րո նա վի րու սա յին վա րա կով հի վան-
դա նա լուց մե կից եր կու ա միս անց: 

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև կո րո-
նա վի րու սի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
հո գե բա նա կան խնդիր նե րին,  մաս-
նա վո րա պես՝  «այր ման հա մախ տա-
նի շին», որն ա ռա վե լա պես կա րող է ի 
հայտ գալ բժիշկ նե րի մոտ՝ պայ մա նա-
վոր ված գեր ծան րա բեռն ված աշ խա-
տան քով:  

 Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո-
նի վա րիչ  Խա չա տուր  Գաս պար յա նի 
խոս քով՝  «այր ման հա մախ տա նի-
շի» դեպ քում ան ձի մոտ աշ խա տան-
քին առնչ վող ծան րա բեռն վա ծութ յան 
պատ ճա ռով  ա ռա ջա նում է ֆի զի կա-
կան, հու զա կան և  հո գե կան հյուծ վա-
ծութ յուն: Այս պի սով՝ ա մեն օ րը տվյալ 
մար դու հա մար դառ նում է վատ օր, և 
 նա կորց նում է աշ խա տան քի արդ յու-
նա վե տութ յու նը, ու նե նում է հոգ նա-
ծութ յան զգա ցում՝ ի տար բե րութ յուն 
սթրե սի, այս դեպ քում մար դը չու նի 
այդ վի ճա կը հաղ թա հա րե լու մո տի-
վա ցիա:  Մաս նա գե տի հա վաստ մամբ՝ 

փոխ վում են նաև մի ջանձ նա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի ուր վագ ծե րը:

ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ-
յուն նե րի ամ բիո նի դա սա խոս Ալ լա 
 Հով հան նիս յանն էլ նշեց, որ հի վան-
դութ յու նը նոր է և Covid-19-ի ու սումն ա-
սիր մանն ուղղ ված հե տա զո տութ յուն-
նե րը շա րու նակ վում են աշ խար հում և 
 Հա յաս տա նում:   

 Հարց ու պա տաս խա նի ըն թաց քում 
մաս նա կից նե րը կար ծիք ներ փո խա-
նա կե ցին հա մա վա րա կի դեմ պայ քա-
րին վե րա բե րող տար բեր ար դիա կան 
հար ցեր ի շուրջ:

Քն նար կումն ա վարտ վեց ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ամ փո-
փիչ ե լույ թով:  Մեկ տա րուց ա վե լի է, 
ինչ  Հա յաս տա նը դժվա րին փոր ձութ-
յուն նե րով է անց նում, և Covid 19-ը 
փաս տա ցի դար ձել է մեզ հետ ապ րող 
ինչ-որ եր ևույթ:

«Այս տեղ բազ մա թիվ խնդիր ներ և  
աշ խա տանք ներ քննար կե ցինք, բայց 
կցան կա նա յի անդ րա դառ նալ մի եր-
ևույ թի, ո րը կոչ վում է հա մա ճա րա կա-
բա նա կան մշա կույթ: Ն ման մշա կույթ 
ձևա վոր վում է հա սա րա կութ յուն նե-
րում՝ ար հա վիրք ներ անց նե լուց հե տո, 
բժշկութ յու նը զար գա նում է չա րա բաս-
տիկ ար հա վիրք նե րից, պա տե րազմ-
նե րից, հա մա ճա րակ նե րից հե տո»,-
նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Նա անդ րա դար ձավ նաև պատ վաս-
տումն ե րին, ո րոնք շա րու նա կում են 
շա հարկ ման թե մա հան դի սա նալ:

« Մենք չպետք է քննար կենք պատ-
վաս տումն ե րը, այլ պատ վաս տան յու-
թը: Այդ 7 պատ վաս տան յութն այ սօր 
ու նեն մրցակ ցա յին դաշտ, և  մենք 
չպետք է ամ բող ջի մեջ բե րենք ընդ հա-
նուր գա ղա փա րա խո սութ յու նը և քն-
նարկ ման ա ռար կա դարձ նենք՝ պատ-
վաստ վե՞լ, թե՞ չպատ վաստ վել»,-ա սաց 
նա:

Ար մեն  Մու րադ յա նը բնակ չութ յա-
նը խոր հուրդ տվեց պատ վաստ վե լու 
գոր ծըն թա ցը չդարձ նել քննարկ ման 
ա ռար կա և վս տա հել մաս նա գի տա-
կան կար ծիք նե րին:

 Հի շեց նենք, որ ԵՊԲՀ-ում հա մա-
վա րա կի թե մա յով ևս  մեկ քննար կում 
հրա վիր վել էր 2020 թվա կա նի հու նի սի 
սկզբին:  Մի ջո ցա ռու մը վա րել է ԵՊԲՀ 
կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը:
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ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈւ ՆԵՈւԹ ՅՈւ ՆԸ 

ՀԱ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈւՄ

Ամ բողջ աշ խար հում մեկ նար կել են կո րո նա վի րու սա-
յին հի վան դութ յունն ու սումն ա սի րող մե ծա թիվ հե տա զո-
տութ յուն ներ։

ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիան՝ հա մալ-
սա րա նա կան ամ բիոն նե րի և ս տո րա բա ժա նումն ե րի, 
HORIZON 2020 COBRAIN և SCAUT ծրագ րե րի խմբե րի 
հետ հա մա տեղ ևս միա ցել են հա մաշ խար հա յին գի տա-
կան այդ մար տահ րա վեր նե րին` միա ժա մա նակ սկսե լով 
մի քա նի լայ նա ծա վալ  հե տա զո տա կան CORONA նա-
խագ ծեր`

• #COVID_Neuro և #COVID_Antibody նա խագ-
ծե րը հա մա կար գում է ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր, նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի 
ղե կա վար, պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Են կո յա-
նը, իսկ հե տա զո տող թի մում ընդգրկ ված են ոչ 
միայն տե սա բան ներ, այլ կլի նի ցիստ ներ, մաս-
նա վո րա պես՝ նյար դա բան ներ, ին ֆեկ ցիո նիստ-
ներ, ի մու նո լոգ ներ: Ծ րագ րում ընդգրկ ված են 
մոտ 20 ին տեր, ո րոնք ԵՊԲՀ տար բեր կուր սե րի 
ու սա նող ներ և  օր դի նա տոր ներ են: Թի մը բաց է 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և նոր ա ռա ջարկ նե րի հա-
մար:

Ն շենք, որ #Covid_Antibody նա խա գիծն ուղղ ված 
է հա կա-SARS-CoV2 հա կա մար մին նե րի զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սումն ա սիր մա նը: Ծ րագ-
րի թի րախ խում բը դրա կան PCR թես տա վո րում ու նե ցած 
պա ցիենտ ներն են, ով քեր հաղ թա հա րել են  COVID-19 
հի վան դութ յու նը:

 COVID_Neuro հե տա զո տա կան ծրագ րի նպա տակն 
է ու սումն ա սի րել COVID-19 ա սո ցաց ված նյար դա բա նա-
կան փո փո խութ յուն նե րը և դ րանց ա ռա ջաց ման հնա-
րա վոր մե խա նիզմն ե րը: COVID_Neuro ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում ի րա կա նաց վող երկ րորդ հե տա զո տութ յան 
նպա տակն է կո րո նա վի րու սա յին վա րա կը տա րած 
ան ձանց շրջա նում ու սումն ա սի րել, թե որ քան է հո տա-
ռութ յան կորս տի կամ ա ղա վաղ ված հո տա ռութ յան հան-
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դիպ ման հա վա նա կա նութ յու նը, ինչ քան ժա մա նակ են 
վեր ջին ներս պահ պան վում, կա՞ն արդ յոք հո տեր, ո րոնց 
զգա ցո ղութ յու նը պահ պան վում է կամ կոր չում մաս նա-
կի։

• Միա ժա մա նակ 2020-2021թ.թ. ըն թաց քում հե տա-
զո տա կան թի մը ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր, Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե-
կա վար, պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Են կո յա նի 
գլխա վո րութ յամբ ընդգրկ ված է «Ser-Col՝ մա տից՝ 
լա բո րա տո րիա. շի ճուկ նե րի ան հա տա կա նաց-
ված և  ավ տո մա տաց ված նմու շա ռում լա բո րա-
տոր ախ տո րոշ ման հա մար» ծրագ րում: Վեր ջինս 
հան դի սա նում է Հո րի զոն 2020 «Ա րագ ա ռա ջըն-
թաց դե պի նո րա րա րութ յուն» մրցույ թի հաղ թող 
դրա մաշ նորհ նե րից, ո րի հա մա կար գո ղը Նի դեռ-
լանդ նե րի Լա բո նո վում կեն սա տեխ նո լո գիա կան 
ըն կե րութ յունն է: Նա խագ ծի գոր ծըն կեր հաս տա-
տութ յուն ներն են՝ Մոն պե լիեի հա մալ սա րա նը, 
Blok System Supply B.V. ըն կե րութ յու նը և Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը: Այս հե տա-
զո տութ յան նպա տակն է ո րո շել նոր տե սա կի ար-
յան նմու շառ ման Ser-Col սար քա վոր ման արդ յու-
նա վե տութ յու նը: Սար քա վոր ման շնոր հիվ մար դը 
կա րող է տա նը մա տից ար յուն վերց նել, փոս տով 
ու ղար կել լա բո րա տո րիա, որ տեղ այն կստուգ վի:

Հե տա զո տութ յան գի տա կան նպա տակն է՝ ո րո շել վի-
րուս նե րի դե րը ո րոշ նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ-
յուն նե րի և ն յար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման պա-
թո գե նե զում:

Հե տա զո տութ յան թի րախ խում բը տար բեր նյար դա-
բա նա կան խան գա րումն եր ու նե ցող պա ցիենտ ներն են, 
մաս նա վո րա պես՝ Ալց հեյ մե րի, Պար կին սո նի հի վան-
դութ յամբ, ցրված սկլե րո զով, միաս թե նիա յով տա ռա-
պող, ի շե միկ կաթ ված տա րած ան ձինք, ինչ պես նաև՝ 
աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րը:
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ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի օր-
դի նա տոր  Կառ լեն  Սարգս յանն այ սօր էլ ա ռաջ նագ-
ծում է: Ապ րիլ յան պա տե րազ մի օ րե րին պատ վով իր 
ա ռա քե լութ յու նը կա տա րած բժիշ կը կո րո նա վի րու սա յին 
հա մա վա րա կի ա ռա ջին օր վա նից բժշկի իր մաս նա գի-
տա կան ա ռա քե լութ յունն է ի րա կա նաց նում « Նորք» ին-
ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում:  Լուռ, հա մառ, 
իր աշ խա տանքն անմն ա ցորդ կա տա րող բժշկի՝ մարդ 
և  մաս նա գետ տե սա կի մա սին բժիշկ ըն կեր նե րը, բուժ-
քույ րե րը խո սում են ան սահ ման ջեր մութ յամբ, ակ նա-
ծան քով, հար գան քով և  սի րով:

 Կառ լեն  Սարգս յա նի խոս քով` բժշկի մաս նա գի տութ-
յունն ընտ րել է ծնող նե րի խորհր դով, ին չի հա մար շնոր-
հա կալ է նրանց:

Ար մատ նե րով ար ցախ ցի բժիշ կը 2016 թվա կա նին 
սահ մա նին կանգ նած, հայ րե նի քը պաշտ պա նող բազ-
մա թիվ զին վոր նե րի կյան քեր է փրկել:

Այդ վի ճա կը նրա հա մար դար ձել է կեն սա-
կերպ: Այ սօր նո րից պա տե րազմ է, ո րի դեմ պայ-
քա րում բժիշ կը թե՛ զին վոր է, թե՛  զին վո րա կան: 
Իսկ զին վո րա կան հա մազ գես տը, ո րով « Նորք» 
ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում հա-
ճախ կա րե լի է տես նել  Կառ լեն  Սարգս յա նին, 
խո սում է այն մա սին, որ բժիշ կը հո գով զին վո-
րա կան է, մաս նա գի տութ յամբ` կռվող բժիշկ:

Այս օ րե րին իր և  ա ռաջ նագ ծում մարդ կանց 
կյան քե րի հա մար պայ քա րող բու ժանձ նա կազ-
մին հան դի պած դժվա րութ յուն նե րին անդ րա-
դառ նա լով`  Կառ լեն  Սարգս յանն ան կեղ ծա նում 
է.  «Ա մե նադժ վարն անշ նոր հա կալ մարդ կանց 
հետ շփվելն է, իսկ ա վե լի դժվար` հի վան դութ-
յան ան կան խա տե սե լի ել քե րը»:

 Տես նե լով « Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան 
հի վան դա նո ցում ար տա կարգ ի րա վի ճա կի պայ-
ման նե րում աշ խա տող բժիշկ նե րին, բուժ քույ-
րե րին, մայ րա պե տե րին, կա մա վո րա կան աշ-
խա տանք կա տա րող ԵՊԲՀ բարձր կուր սե րի 

ա պա գա բժիշկ նե րին` ևս  մեկ ան գամ հա մոզ վում ենք`  Հա յաս տանն 
ու նի պատ րաստ ված, պայ քա րող ու հաղ թող բժշկա կան հան րութ յուն: 
Ն րանք ար ժա նի են բարձր գնա հա տան քի: Խ րա խու սան քի և շ նոր հա-
կա լութ յան ոչ մի խոսք չի կա րող ար տա հայ տել այն ե րախ տա գի տութ յու-
նը, ո րը զգում է հի վան դութ յան ճի րան նե րում հայտն ված յու րա քանչ յուր 
հի վանդ՝ ի րեն բու ժող բժշկի հան դեպ:

 Հայտն վե լով հի վան դա նո ցում՝ հաս կա նում ես, որ միակ բա նը, որ կա-
րող ես ա նել բժշկի հա մար` նրան խնա յելն ու պաշտ պա նելն է, քա նի որ 
այն, ինչ նրանք են ա նում, չի կա րող ա նել ոչ ոք:

Աշ խար հը պա տու հա սած վա րա կը ևս  մեկ ան գամ ա պա ցու ցեց, որ 
բժշկի մաս նա գի տութ յունն ա մե նա ծանրն է, ա մե նանձ նու րա ցը:

Ինչ պես զին վո րա կանն է մո ռա նում իր անձն ու ըն տա նի քը պա տե րազ-
մի ժա մա նակ, այն պես էլ այս պա հին բժիշկ նե րի և  բու ժանձ նա կազ մի ու-
սե րին է ծան րա ցել հա սա րա կութ յանն ա ռող ջաց նե լու, մարդ կանց բու ժե-
լու, նրանց բնա կա նոն կյանք վե րա դարձ նե լու պա տաս խա նա տու գոր ծը:

 Բու ժաշ խա տող նե րի ու սե րին ծան րա ցած հա մա վա րա կը կա րե լի է 
հաղ թա հա րել հա մա տեղ պայ քա րի արդ յուն քում:

ՀՈ ԳՈՎ՝ ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ, 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՄԲ՝ ԲԺԻՇԿ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի 4-րդ լ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ հան-
դի սա վոր ա րա րո ղութ յուն, ո րի ըն թաց քում 60-ից ա վե լի 
հնդիկ ու սա նող ար ժա նա ցավ հա վաս տագ րի՝ COVID-19 
հա մա վա րա կի ըն թաց քում կա մա վո րա կան աշ խա տանք նե-
րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու հա մար: 

 Մի ջո ցառ ման սկզբում ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ֆա կուլ տե տա յին 
խորհր դի նա խա գահ  Սի վա  Շակ թի  Վի րաս վա մին, ի նշան 
ե րախ տա գի տութ յան, բժշկա կան բու հի տար բե րան շա նի 
տես քով նվեր փո խան ցեց օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
դե կա նա տի դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նին: 

 Հա վաս տագ րերն ակ տիվ ու սա նող նե րին հանձ նե ցին դե-
կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը և ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի նա խա գահ  Տիգ րան Ա լեք սան յա նը: 

Շ նոր հա վո րե լով և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ու սա-
նող նե րին կա մա վո րա կան աշ խա տան քի հա մար՝  Գա յա նե 
Ա վե տիս յա նը բարձր գնա հա տեց նրանց նվիր վա ծութ յունն 
ու աշ խա տա սի րութ յու նը: 

 Փոխ դե կան Ա նա հիտ Ազ նաուր յանն իր խոս քում ընդգ ծեց 
գի տե լի քի և  համ բե րա տա րութ յան ար ժեք նե րը ա պա գա 
բժիշկ նե րի կյան քում՝ կար ևո րե լով ու սա նող նե րի մաս նակ-
ցութ յու նը տար բեր ա կա դե միա կան ծրագ րե րի: 

Հն դիկ ու սա նող նե րին շնոր հա վո րե ցին և  մի ջո ցառ ման 
ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցան նաև օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի մի ջազ գա յին հար ցե րի բաժ նի ղե կա վար  Ռա հուլ 
Ա նիլ  Սեթ հին, ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ 
 Տիգ րան Ա լեք սան յա նը: 

Ա րա րո ղութ յու նից հե տո բո լոր մաս նա կից նե րը հար գան-
քի տուրք մա տու ցե ցին հայ րե նի քի հա մար ի րենց կյան քը 
զո հա բե րած հե րոս նե րին նվիր ված հու շա տախ տա կի 
մոտ։

60-ԻՑ Ա ՎԵ ԼԻ ՀՆԴԻԿ

 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՑԱՎ

 ՀԱ ՎԱՍ ՏԱԳ ՐԻ

Covid-19



-Ար դեն եր կար ժա մա նակ ապ-
րում ենք կո րո նա վի րու սա յին 
հա մա վա րա կի պայ ման նե րում: 
Որ պես մաս նա գետ՝ ինչ պե՞ս եք 
գնա հա տում հա կա հա մա ճա րա-
կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը: Ի՞նչ 
փու լում ենք այժմ:

-Աշ խար հը կո րո նա վի րու սի 
«ծաղկ ման» փու լում է, դեպ քերն 
օ րե ցօր ա վե լա նում են, ա հա ին չու՝ 
չպետք է թու լաց նենք հա կա հա-
մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռումն ե րը: 
Դ րանք պետք է պահ պան վեն նաև 
այն մարդ կանց կող մից, ո րոնք ար-
դեն հի վան դա ցել և  ա ռող ջա ցել են, 
նրանք չպետք է հանգս տա նան՝ 
մտա ծե լով, որ ար դեն ու նեն ի մու-
նի տետ և  պետք չէ դի մակ կրել, 
սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յուն 
պահ պա նել, ան տե սել ձեռ քե րի հի-
գե նիան, ո րով հետև այ սօր դեռ չկա 
այն ա պա ցու ցո ղա կան հիմ քը, որ-
պես զի պնդենք՝ նո րից հի վան դա-
նա լու հա վա նա կա նութ յուն չկա:  Դա 

ցույց կտա ժա մա նա կը, քա նի որ 
մենք այս վա րա կի հետ աշ խա տե լու 
ըն դա մե նը յոթ ամս վա փորձ ու նենք:

 Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված 
հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րը հա մա հունչ են ամ բողջ աշ-
խար հում ի րա կա նաց վող հա կա հա-
մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռումն ե րին, 
ոչ մի ար տա ռոց, ա վե լի կամ պա-
կաս բան չի ար վել:  Վար քագ ծա յին 
ա ռու մով մեր ժո ղո վուր դի հա մար 
ան սո վոր էր դի մակ կրե լը, սո ցա լա-
կան հե ռա վո րութ յուն պահ պա նե լը: 
Ս րանք վար քագ ծա յին խնդիր ներ 
են,  ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում 
են ձևա վոր վում, հույս ու նե նանք, 
որ հե տա գա յում ար դեն ձևա վար-
ված փոր ձը կնպաս տի նաև այլ սուր 
շնչա ռա կան, վի րու սա յին վա րակ նե-
րի կան խար գել մա նը:

-  Դուք և ԵՊԲՀ շատ մաս նա-
գետ ներ շա րու նա կում եք աչ քի 
ըն կել ձեր ակ տի վութ յամբ, հար-
ցազ րույց նե րով, խորհր դատ վութ-
յամբ: Կ ներ կա յաց նե՞ք՝ որ քա նով 
են արդ յու նա վետ այդ ուղ ղութ-
յամբ տրվող աշ խա տանք նե րը:

-Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
կող մից հենց սկզբից մշակ վել և 
 պա րե տա տանն են ներ կա յաց վել 
տար բեր սցե նար ներ՝ կախ ված վա-
րա կի վե րար տադ րո ղա կան ցու ցա-
նի շից (R0), այ սինքն՝ մեկ հի վանդ 
մար դը քա նի ա ռող ջի կա րող է վա-
րա կել:  Covid-19-ի դեպ քում,  վե-

րար տադ րո ղա կա նութ յան տար-
բեր ցու ցա նիշ նե րի արդ յուն քում,  
 Հա յաս տա նի պո պուլ յա ցիա յի հա-
մար հաշ վար կել ենք հի վան դա ցութ-
յան հա վա նա կան տար բե րակ նե րը, 
այդ թվում՝ ա ռող ջա պա հութ յան 
հա սա նե լիու թու նը, բու ժօգ նութ յան 
ո րա կի ա պա հո վու մը: Ա ռա ջարկ-
ներ են ար վել նաև հան րութ յան 
շրջա նում վա րա կի կան խար գել-
ման ա ռու մով, բազ միցս խոս վել է 
այս կամ այն պատ նե շա յին մի ջո ցի 
կի րառ ման կար ևո րութ յան մա սին, 
մեր ա ռա ջարկ նե րը ո րո շա կիո րեն 
ըն կալ վել են հան րութ յան կող մից՝ 
ու նե նա լով նաև գործ նա կան կի-
րա ռութ յուն, ին չը, վա րա կի կան-
խար գել ման ա ռու մով, դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել: Որ պես 
հա մա ճա րա կա բան այս պի սի մո-
տե ցում ու նեմ՝ ե թե խոս քով կամ 
գոր ծով կա րող ես նույ նիսկ վա րա-
կի մեկ դեպք կան խել, ու րեմն մեր 
աշ խա տան քը հա մար վում է հա-
ջող ված:  Կան խար գե լու մը պետք է 
լի նի ա ռաջ նա յին և  հա սա նե լի, երբ 
կան խում ես՝ բուժ ման անհ րա ժեշ-
տութ յուն չի ա ռա ջա նում. սա է մեր 
մաս նա գի տութ յան ա ռա վե լութ յու-
նը ու աշ խա տան քի հա ջո ղութ յու նը: 
Չ պետք է թե րա հա վա տո րեն վե րա-
բեր վել բու ժաշ խա տող նե րին, ե թե 
լի նի հա վատ բժշկի նկատ մամբ և 
չքն նարկ վի բժշկի ա սա ծը ոչ մաս-
նա գետ նե րի կող մից, ա պա, միան-

Ա ՎԵ ԼԻ ԼԱՎ ԱՐԴ ՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ԱԿՆ ԿԱ ԼԻ ՔՈՎ

 Հա մա ճա րա կա բա նութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ  Մե րի 

 ՏերՍ տե փան յա նը կար ևո րում 
է հա կա հա մա ճա րա կա յին գոր
ծո ղութ յուն նե րի պահ պա նում 
ու կի րա ռու մը:  Մաս նա գե տի 
հետ զրու ցել ենք բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի կող մից կա
տար ված աշ խա տանք նե րի և 
դ րանց արդ յունք նե րի մա սին:
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շա նակ, ա վե լի լավ արդ յունք ներ 
կու նե նանք:

-Ի վեր ջո՝ ինչ պե՞ս պաշտ պա նել 
ինք ներս մեզ, արդ յո՞ք դի մա կի 
կրու մը մեզ օգ նում է զերծ մալ 
վա րակ վե լուց:

- Պետք է ար ձա նագ րենք, որ դի-
մակ կրե լուց հե տո փո փո խութ յուն 
կա: Ինչ քան դի մակ կրե լու կուլ տու-
րան բարձ րա նա, այն քան հի վան-
դա ցութ յու նը կնվա զի:  Սա կայն դի-
մակ կրե լը բա վա կան չէ, պետք է 
խու սա փել զանգ վա ծա յին մի ջո ցա-
ռումն եր կազ մա կեր պե լուց և դ րանց 
մաս նակ ցե լուց, պահ պա նել սո ցիա-
լա կան հե ռա վո րութ յունն ու ձեռ-
քե րի ճիշտ հի գե նիան, հա կա ռակ 
դեպ քում՝ դի մակն իր արդ յու նա վե-
տութ յու նը կորց նե լու է:

-Նշ վում է, որ ռիս կի խմբում են 
տա րեց ներն ու քրո նիկ հի վան-
դութ յուն ու նե ցող ան ձինք: Այս 
պնդու մը միան շա նա՞կ է:

- Հիմն ա կա նում այդ պես է, բայց 
դա չի նշա նա կում, որ ե րի տա սար-
դութ յան շրջա նում հի վան դա ցութ-
յան կամ մահ վան դեպ քեր չեն ար-
ձա նագր վում: Մ տա ծել, որ ես չու նեմ 
սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն 
կամ շա քա րա յին դիա բետ և  թեթև 
կտա նեմ հի վան դութ յու նը, սխալ 
է:  Ա ռողջ մար դը ևս  կա րող է ծանր 
տա նել, ու նե նալ բար դութ յուն ներ, 
ա ռա վել ևս՝ երբ չգի տենք, թե այդ 
բար դութ յուն նե րը ինչ պի սի հետ-
ևանք ներ կթող նեն մար դու հե տա-
գա ա ռող ջութ յան վրա:

- Ձեր կար ծի քով որ քա նո՞վ է հա-
վա նա կան ա ռա ջի կա յում պատ-
վաս տան յութ ու նե նա լը և  այն 
արդ յոք արդ յու նա վետ կդառ նա՞ 
հի վան դութ յու նից լիար ժե քո րեն 
խու սա փե լու հա մար:

- Կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յան տա րա ծու մը կան խե լու և  
այն հաղ թա հա րե լու միակ զեն քը 
պատ վաստ վելն է։ ԱՀԿ-ի կող մից 
այս պա հին կա 7 լի ցեն զա վոր ված 
պատ վաս տան յութ, ո րոն ցից ՀՀ-ում 
միայն Ս պուտ նիկ V-ով են ար վում 
պատ վաս տումն ե րը։ Քն նարկ վում 
են նաև ա ռա ջի կա յում այլ պատ վաս-
տան յու թեր ներդ նե լու հար ցե րը։ 
 Լի ցեն զա վոր ված պատ վաս տան-
յու թե րը բո լորն էլ արդ յու նա վետ 

են, քա նի որ ար դեն իսկ ան ցել են 
կլի նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն ներ։ 
 Պատ վաստ վել-չպատ վաստ վե լու 
գոր ծըն թա ցը՝ բազ մա թիվ քննար-
կումն ե րից հե տո, ե թե խո չըն դոտ-
վի, ա պա մենք լուրջ խնդրի ա ռաջ 
կկանգ նենք։  Հաշ վի առ նե լով այս 
պա հին աշ խար հում առ կա հա մա-
ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը` ե թե մենք 
ցան կա նում ենք հաղ թա հա րել վա-
րա կը, ա պա պետք է ու նե նանք 
ի մու նի տետ։ 

-Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի-
տութ յան ընտ րութ յա նը՝ կա սեք՝ 
ին չո՞ւ ո րո շե ցիք հմտա նալ հենց 
հա մա ճա րա կա բա նութ յան մեջ:

 -Ա վար տել եմ ԵՊԲՀ բժշկա-
կան խար գել ման ֆա կուլ տե տը: 
 Ցա վոք, այ սօր այդ ֆա կուլ տե տը 
չու նենք:  Դեռ սո վո րե լու տա րի նե-
րին հա մա ճա րա կա բա նութ յու նը 
շատ էր հե տաքրք րում ինձ, քա նի 
որ այս ա ռար կա յի գործ նա կան և 
 տե սա կան ել քե րը շատ մեծ են: Ա մեն 
օր սո վո րե լու բան ու նես, երբ մեկ օր 
չես հետ ևում նո րութ յուն նե րին՝  հետ 
ես մնում:  Հա մա ճա րա կա բա նի աչ-
քը միշտ տես նում է, և  երբ գործ նա-
կա նում նկա տում ես ինչ-որ օ րի նա-
չա փութ յուն, ին չը գի տա կան հիմք 
է ստա նում, մաս նա գի տա կան մեծ 
բա վա րար վա ծութ յուն ես զգում: Այս 
հան գա մանքն իմ աշ խա տան քում 
ինձ մշտա պես ու ղեկ ցում է և խ թան 
է հան դի սա նում, որ շա րու նա կեմ 
ինքս ինձ վրա աշ խա տել, զար գա-
նալ և հմ տա նալ մաս նա գի տութ յան 
մեջ:

- Ձեր մաս նա գի տա կան խոր-
հուր դը՝ հան րութ յա նը:

- Շա րու նա կել հետ ևել հա կա հա-
մա ճա րա կա յին կա նոն նե րին: Կ րել 
դի մակ, պահ պա նել սո ցիա լա կան 
հե ռա վո րութ յունն ու ձեռ քե րի հի-
գիե նան: Ա վե լի հան դուր ժող լի-
նել սահ մա նա փա կումն ե րի նկատ-
մամբ, ըն դու նել դրանք՝ որ պես 
ժա մա նա կա վոր օգ նութ յուն վա րա-
կը հաղ թա հա րե լու և  սո վո րա կան 
ա ռօր յա յին շուտ վե րա դառ նա լու 
գրա վա կան:
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Ան նա Օք սուզ յան

 Գեր մա նիա յի  Ժո ղովր դագ րա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի  Մաքս Պ լանկ ինս տի տու տի 
(Max Planck Institute for Demographic Research) 
գի տաշ խա տող, Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վարտ Ան նա Օք սուզ յա նը վստահ է, որ 
խե լա միտ վար վե լա կեր պի և  բարձր սո ցիա լա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան շնոր հիվ յու րա-
քանչ յու րը կա րող է իր չա փով վե րահս կել նոր 
կո րո նա վի րու սի (COVID-19) տա րա ծու մը:

Եր ևա նից դե պի  Ռոս տոկ մաս նա գի տա կան 
հա րուստ ու ղի ան ցած և Եվ րո պա յի ա ռա ջա-
տար ա կա դե միա կան հաս տա տութ յուն նե րից 
մե կում լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցած հայ 
բժիշկ-գիտ նա կա նի հետ զրու ցել ենք գրե թե 
ողջ աշ խար հը ցնցած հա մա վա րա կի մա սին:

- Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք նոր կո րո նա վի րու սը: 
Ինչ պե՞ս է պետք արդ յու նա վե տո րեն պայ քա րել 
դրա դեմ:

- Իմ կար ծի քով՝ դեռ շատ հե տա զո տութ-
յուն ներ պետք է անց կաց վեն՝ հաս կա նա-
լու հա մար, թե որ մի ջոց ներն են ա ռա վել 
արդ յու նա վետ: Օ րի նակ՝  Դա նիան ա ռա-
ջին եր կիրն էր Եվ րո պա յում, որ պար տադ-
րեց կա րան տին և խս տաց րեց ֆի զի կա կան 
հե ռա վո րութ յուն պահ պա նե լու պա հան ջը: 
 Նույ նը կա րե լի է ա սել  Գե մա նիա յի մա սին: 
Շ վե դիա յում սահ մա նա փա կում ե րը շատ 
թույլ էին, դրանք վե րա բե րում էին միայն 
բարձր ռիս կայ նութ յամբ վայ րեր ՝ հի վան-
դա նոց ներ, ծե րա նոց ներ այ ցե լե լուն:  Պետք 
է ա սեմ, որ հա մա ճա րա կա բա նութ յան վե-
րա բեր յալ բո լո րիս տար րա կան գի տե լիք նե-
րը վկա յում են, որ ձեռ քե րը լվա նա լը վի րու-
սա յին ին ֆեկ ցիա յի տա րա ծու մը կան խե լու 
ա մե նաարդ յու նա վետ և հ նա գույն մի ջոց նե-
րից է:    

 - Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ  Դա նիան և  Գեր մա նիան 
կո րո նա վի րու սի տա րա ծու մը կան խե լու արդ-
յու նա վետ փոր ձեր են ձեռ նար կել:

- Այդ երկր ներն արդ յու նա վետ են ե ղել հի-
վան դա նոց նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յու-
նը կան խե լու ա ռու մով: Եվ այժմ այդ երկր-
նե րում վա րակ վա ծութ յան դեպ քե րի զգա լի 
նվա զում է նկատ վում:  Հա յաս տա նում վա-
րակ վա ծութ յան և  մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ-
ներն, ի րոք, շատ ան հանգս տաց նող են: Եվ 
լուրջ մտա վա խութ յուն կա, որ  Հա յաս տա նը 
կհայտն վի այն ի րա վի ճա կում, ո րում հայտն-
վել էին Հ յու սի սա յին Ի տա լիան և Իս պա-
նիան, որ տեղ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա-
կալ նե րը չէին բա վա կա նաց նում՝ բո լոր 
հի վանդ նե րին ըն դու նե լու հա մար: 

- Ի՞նչ կա սեք մարդ կանց, ո րոնք, այ նու մե նայ-
նիվ, չեն հա վա տում վի րու սի գո յութ յա նը:

- Ես կա րող եմ ա պա վի նել միայն մարդ-
կանց գի տակ ցութ յա նը, սո ցիա լա կան պա-
տաս խա նատ վութ յա նը:  Մեր և  մեր ըն տա-
նի քի ան դամ ե րի ա ռող ջութ յու նը հենց մեր 
ձեռ քե րում է, և  յու րա քանչ յուրն, ի րե նից բա-
ցի, ու րիշ որ ևէ մե կին չի կա րող մե ղադ րել՝ 
կա նոն նե րին չհետ ևե լու և  ան ցան կա լի հետ-
ևանք նե րի հա մար:  Հետ ևա բար՝ ա մեն ինչ 
մեր ձեռ քե րում է. մենք կա րող ենք վե րահս-
կել վի րու սի տա րա ծու մը:

ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ ԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ԵՊԲՀ 
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Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յու նում աշ խա տող  բժիշկ  Գա րի 
Աս լան յա նը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վարտ և  այ ցե լու պրո ֆե սոր է, ա տամ-
նա բույժ, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ, 
դա սա խոս, պե տա կան ու քա ղա քա կան գոր ծիչ: 
 Նա հպար տա նում է իր փոք րիկ թի մի կա տա-
րած աշ խա տան քով, ո րի արդ յուն քում կյան քեր 
են փրկվում ա մեն օր:

 Գա րի Աս լան յա նը ներ կա յումս ԱՀԿ ար ևա-
դար ձա յին հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
հե տա զո տութ յուն նե րի և վե րա պատ րաստ-
ման հա տուկ ծրագ րի՝ գոր ծըն կե րութ յան և 
 կա ռա վար ման հա մա կար գողն է Շ վեյ ցա րիա յի 
Ժնև քա ղա քում:

ԱՀԿ մեծ թի մին միա նա լուց ա ռաջ բժիշկ Աս-
լան յա նը դաշ նա յին պե տա կան   ծա ռա յող էր, 
ո րը հա մա գոր ծակ ցում էր  Կա նա դա յի հան րա-
յին ա ռող ջա պա հութ յան գոր ծա կա լութ յան և  
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան առևտ րի 
և  զար գաց ման բաժ նի հետ:

Անդ րա դառ նա լով COVID-19-ի դեմ 
 Հա յաս տա նում տար վող պայ քա րին՝  Գա րի Աս-
լան յա նը նշում է. « Քա նի որ դեպ քե րի թի վը 
 Հա յաս տա նում չի նվա զում, դա շատ մտա-
հո գիչ է:  Հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տում 
մե զա նից շա տե րը այս պան դե միան ան վա-
նում են ին ֆո դե միա:  Թեև ՀՀ ա ռող ջա պա-
հա կան մար մին ներն ու երկ րի ղե կա վա րութ-
յու նը կենտ րո նա ցան խնդրի վրա դեռևս վաղ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում և  գոր ծադ րե ցին 
անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ, սա կայն ին ֆո դե-
միան, կար ծես թե, նպաս տեց բնակ չութ յան 
ա պա կողմ ո րոշ մա նը, որն, իր հեր թին, չգի-
տակ ցեց ի րա վի ճա կի ծան րութ յու նը»:  Սա, 
ի հար կե, բժշկի խոս քով, հիաս թա փեց նող է, 
բայց դա սեր կա րե լի է քա ղել նաև այս ա մե նից: 

«Օ րի նակ՝ հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գը և ԵՊԲՀ-ն  կա րող են բարձ-
րաց նել ի րենց ներգ րավ վա ծութ յան մա կար-
դա կը` հա մոզ վե լու, որ խոր հուրդ ներն ու 
ըն դուն ված ո րո շում երն ամ բող ջութ յամբ 
հիմ ա վոր ված ա պա ցույց նե րի արդ յունք են: 
 Սա վե րա բե րում է ոչ միայն COVID-19-ին, 
այլև ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի այլ 
բաղ կա ցու ցիչ մա սե րին: Այս փոր ձի արդ-
յուն քում  Հա յաս տա նը կա րող է ի հայտ գալ 
որ պես մի եր կիր, որ տեղ ա ռող ջութ յան կամ 
բա րե կե ցութ յան հետ կապ ված ո րո շում ե րը 
հիմ ված են ոչ թե բամ բա սան քի կամ փոր-
ձա գի տա կան կար ծի քի, այլ հիմ ա վոր ված 
ա պա ցույց նե րի վրա»:

 Գա րի Աս լան յա նը նաև հույս է հայտ նում, 
որ հա մա վա րա կը կհան գեց նի հա մընդ հա նուր 
ա ռող ջա պա հութ յան լու սա բան ման վե րա-
բեր յալ լուրջ քննար կումն ե րի, և  Հա յաս տա նը 
կներդ նի հա մընդ հա նուր ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կարգ՝ իր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ, 
ԱՄՆ  Մե րի լեն դի հա մալ սա րա նի նյար դա վի-
րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ա սիս տենտ-պրո-
ֆե սոր, ու րո լոգ և ն յար դա վի րա բույժ  Գաս պար 
 Գե լեջ յա նը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ-
րած սերն դի ժա ռանգ է:  Բեյ րու թից Եր ևան, Եր-
ևա նից կրկին  Բեյ րութ, ա պա՝ ԱՄՆ  Մե րի լենդ 
նա հանգ. այս պի սին էր ա պա գա բժշկի դժվա-
րին, բայց հա գե ցած ու ղին:

Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե-
տո  Գաս պար  Գե լեջ յա նը ու րո լո գիա յի ո լոր տում 
պրակ տի կա է ան ցել « Մի քա յել յան» վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տում, ա պա հա ջո ղութ յամբ 
քննութ յուն հանձ նել  Լի բա նա նում և  հիմն ել իր ու-
րո լո գիա կան կլի նի կան  Բեյ րու թում: Ո րոշ ժա մա-
նակ այս տեղ աշ խա տե լուց հե տո՝ տնտե սա կան 
և  քա ղա քա կան դժվա րութ յուն նե րը  Լի բա նա նում 
ստի պե ցին նրան վե րա դառ նալ  Հա յաս տան, 
որ տեղ սկսեց աշ խա տել որ պես ու րո լո գիա յի 
ո լոր տի գի տաշ խա տող ՀՀ Ա ռող ջա պա հութ յան 
ազ գա յին ինս տի տու տում՝ միա ժա մա նակ աշ-
խա տե լով « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս-
տի տու տի ու րո լո գիա յի բա ժան մուն քում: Այն տեղ 
աշ խա տե լու ըն թաց քում  Գաս պար  Գե լեջ յա նին 
հրա վի րե ցին պրոս տա տի տի թե մա յով հե տա զո-
տութ յուն անց կաց նե լու ԱՄՆ  Մե րի լեն դի հա մալ-
սա րա նում:  Հե տա գա յում նա միա ցավ  Մե րի լեն դի 
հա մալ սա րա նի այլ հե տա զո տա կան   նա խագ ծե-
րին՝ վնաս ված քա բա նութ յան և  վի րա բու ժութ յան 
ո լոր տում, իսկ այ նու հետև սկսեց աշ խա տել 
 Մե րի լեն դի հա մալ սա րա նի նյար դա վի րա բու-
ժութ յան լա բո րա տո րիա յում:

 Պատ մե լով կո րո նա վի րու սի (COVID-19) դեմ 
 Մե րի լեն դում ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում-
նե րի մա սին և  անդ րա դառ նա լով պայ քա րի 
ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջոց նե րին`  Գաս պար 

 Գե լեջ յա նը նշում է. « Մե րի լենդն ԱՄՆ այն նա-
հանգ նե րից է, ո րը բա վա կա նին հա ջող կազ-
մա կեր պեց հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րը, և 
 Մե րի լեն դի հա մալ սա րա նը ներգ րավ ված էր 
պատ վաս տան յու թի մշակ ման և  փոր ձարկ ման, 
ինչ պես նաև թես տա վոր ման փա թեթ նե րի բա րե-
լավ ման աշ խա տանք նե րում»:

Ի րա կա նում, բժշկի խոս քով, հա մա վա րա կի 
դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ մի ջո ցը հան րա-
յին ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի ցու ցում-
նե րին հետ ևելն է՝ կրել դի մակ, լվա նալ ձեռ քե-
րը և  պահ պա նել ֆի զի կա կան հե ռա վո րութ յուն, 
հատ կա պես՝ խո ցե լի մարդ կան ցից: «Ս րանք այն 
մի ջոց ներն են, ո րոնց մենք պետք է հետ ևենք, 
որ պես զի հա մա վա րա կը հսկո ղութ յան տակ պա-
հենք և կ յան քեր փրկենք», - ընդգ ծում է  Գաս պար 
 Գե լեջ յա նը: 
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Ապ րե լով Շ վեյ ցա րիա յում և  աշ խա տե լով Ժն-
ևում Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յան կենտ րո նա կան գրա սեն յա կում՝ 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ Ի րի նա 
 Պա պի ևան շա րու նա կում է մնալ ՀՀ քա ղա քա ցի, 
ինչ պես պաշ տո նա պես, այն պես էլ հո գե պես, իսկ 
հար մար ա ռի թի դեպ քում ընդգ ծում է, որ իր և  իր 
ե րե խա նե րի ա պա գան  Հա յաս տա նում է։

1997 թվա կա նին Ի րի նա  Պա պի ևան ա վար տել 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նը, ա պա՝ 2000 թվա կա նին, մաս նա գի տա ցել 
Ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի 
ա լեր գո լո գիա և  ի մու նո լո գիա ամ բիո նում: 2005 
թվա կա նին ստա ցել է մա գիստ րո սի աս տի ճան 
 Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի հան-
րա յին ա ռող ջա պա հութ յան դպրո ցում: 2006 
թվա կա նին Ի րի նա  Պա պի ևան աշ խա տել է 
 Հա յաս տա նում՝ ԱՀԿ գրա սեն յա կում, իսկ 2014 
թվա կա նին՝ Հնդ կաս տա նի ԱՀԿ գրա սեն յա կում: 
Այժմ նա Ժն ևում ԱՀԿ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ-
նե րի հետ մարտն չում է աշ խար հի առջև ծա ռա-
ցած մար տահ րա վե րի՝ նոր կո րո նա վի րու սի դեմ:   

Որ պես Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա-
յին կազ մա կեր պութ յան հե ղի նա կա վոր փոր ձա-
գետ՝ Ի րի նա  Պա պի ևան նշում է, որ COVID-19-ը, 
ի րոք, ամ բողջ աշ խար հի հա մար նոր մար տահ-
րա վեր է: « Մենք դեռ շա րու նա կում ենք ու սում-
նա սի րել վի րուսն ու այն ա մե նը, ինչ կապ ված է 
նրա հետ։  Նոր տե ղե կութ յուն ներ և  փաս տեր ի 
հայտ են գա լիս ժամ առ ժամ՝ թե՛ վի րու սի փո-
խանց ման, թե՛ կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րի, թե՛ 
ի մու նա յին հա մա կար գի պա տաս խա նի վե րա-
բեր յալ, ո րոնց հի ման վրա էլ մշակ վում են հա մա-
վա րա կի դեմ պայ քա րի ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
և  մի ջամ տութ յուն նե րի բազ մա թիվ ու ղե ցույց ներ։ 
Օ րի նակ՝ ԱՀԿ-ն  մեկ օր վա մեջ ուսմն ա սի րում է 
մի ջի նում մոտ հա զար գի տա կան հոդ ված՝ տար-
բեր մաս նա գի տա կան ո լորտ ներ ներ կա յաց նող, 
տար բեր հե ռան կար ներ նկա րագ րող, տար բեր 
ո րա կա կան ցու ցա նիշ ներ ու նե ցող, եր բեմն խիստ 

հա կա սա կան փաս տեր և  վեր լու ծութ յուն ներ 
նկա րագ րող», - ընդգ ծում է բժիշ կը։ Ա մե նա կար-
ևորն, ըստ նրա, այն է, որ ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րը բախ վել են ան նա խա-
դեպ մար տահ րա վե րի ամ բողջ աշ խար հի մա-
կար դա կով, և, հետ ևա բար, բո լո րը  դեր ու նեն 
այս մար տահ րա վե րը հաս ցեագ րե լու գոր ծում։ 
«Այդ իսկ պատ ճա ռով ես կու զե նա յի ոչ թե նշել՝ 
ո րոնք են այ սօր վա դրու թամբ հա մա վա րա կի 
դեմ պայ քա րի ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջո ցա-
ռումն ե րը, այլ կու զե նա յի շեշ տը դնել վստա հութ-
յան, հա մա գոր ծակ ցութ յան ու միաս նութ յան գա-
ղա փար նե րի կար ևո րութ յան վրա, ո րով հետև 
դա է հա ջո ղութ յան հաս նե լու բա նա լին: Դ րանք 
բարձր խոս քեր չեն, այլ պար զա պես կոչ՝  վստա-
հե լու և  հետ ևե լու մաս նա գետ նե րի ու իշ խա նութ-
յուն նե րի խոր հուրդ նե րին՝ ան կախ սե փա կան 
կար ծի քից ու հա մոզ մունք նե րից, սեր մա նե լու 
միաս նութ յան գա ղա փա րը հա սա րա կութ յան 
մեջ, որն է՛լ ա վե լի կար ևոր է մեր ազ գի հա մար, 
և, ի հար կե, հա մա գոր ծակ ցե լու կա ռու ցո ղա կան 
և  մաս նա գի տա կան ձևա չա փով», - եզ րա փա կում 
է Ի րի նա  Պա պի ևան։
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Բարձր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով ու հմտութ յամբ աչ քի ընկ
նող վա րա կա բա նը ԵՊԲՀն  ա վար տել է ու ղիղ 50 տա րի ա ռաջ:  Կես 
դար է՝ ա պա քի նում, ա ռող ջաց նում, վե րա դարձ նում է լիար ժեք կյան
քի իր պա ցիենտ նե րին: Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի դո
ցենտ  Մե լան յա Շ մա վոն յանն իր գոր ծի նվիր յալն է.  փաս տում են 
շա տե րը՝ գոր ծըն կեր նե րը, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը, նաև մար
դիկ, ում նա օգ նել է:

Լու սան կար նե րի հաս տա փոր ար խի վում ամ փոփ ված են տաս նամ յակ նե րի 
պատ մութ յուն ու նե ցող հան դի պումն ե րը, մաս նա գի տա կան հա վաք նե րը, ջերմ 
հի շո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև բարդ դեպ քե րի քննարկ մա նը նվիր ված կոն սի-
լիումն ե րը:  Բո լո րի ա նուն նե րը, ինչ պես ըն դուն ված է բժշկա կան աշ խար հում՝ հայ-
րա նուն նե րը, հան դի պումն ե րի ամ սաթ վերն ու ա ռիթ նե րը դեռ թարմ են եր կար 
տա րի նե րի փորձ ու նե ցող բժիշկ-գիտ նա կա նի հի շո ղութ յան մեջ:

1975 թվա կա նին ար ված սևուս պի տակ լու սան կա րում նա ա ռա ջին նե րից էր, որ 
կա տա րեց շճա բա նա կան հե տա զո տութ յուն՝ ալ ֆա ֆե տոպ րո տեի նի ո րոշ ման ուղ-
ղութ յամբ:

« Ցան կա ցել եմ բժիշկ դառ նալ փոքր հա սա կից: Ինս տի տու տը գե րա զան ցութ-
յամբ ա վար տե լուց հե տո մեկ տա րի ին տեր նա տու րա ան ցա թե րա պիա մաս նա գի-
տութ յամբ, եր կու տա րի աշ խա տե ցի որ պես տե ղա մա սա յին թե րապևտ»,- իր ան-
ցած ճա նա պար հը ներ կա յաց նե լիս պատ մում է Մե լան յա Շ մա վոն յա նը:

 
Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Նա 1971 թ. գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է ԵՊԲԻ-ի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը:  
1971-1972 թթ. բժիշկ-ին տերն է ե ղել հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցում: 1972-1974 
թթ.  Եր ևա նի №4 պո լիկ լի նի կա յի տե ղա մա սա յին թե րապևտն էր:  1974 թ -ից աշ-
խա տել է բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման Եր ևա նի պե տա կան ինս տի տու տի ին-
ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նում՝ որ պես ա վագ լա բո րանտ: 1975–1976 
թթ. նույն ինս տի տու տում ան ցել է մաս նա գի տա ցում և ս տա ցել է բժիշկ –  ին ֆեկ-
ցիո նիս տի ո րա կա վո րում:  1977-1994 թթ.- ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո-
նում ա սիս տենտ էր (1993 թ - ից ԵԲՊԿԻ-ը վե րան վան վել է Ա ռող ջա պա հութ յան 
ազ գա յին ինս տի տու տի), իսկ 1994–2000թթ. նույն ամ բիո նի վա րիչն էր:  1994–1995 
թթ. հա մա տե ղութ յան կար գով աշ խա տել է ԵՊԲՀ-ի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ-
յուն նե րի ամ բիո նում՝ որ պես ա սիս տենտ, իսկ 2000-2009 թթ. նույն ամ բիո նի դո-
ցենտ:  2007–ին նրան շնորհ վել է դո ցեն տի գի տա կան կո չում:  2009-2011թթ. ՀՀ 
ԱՆ Ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն-
նե րի ամ բիո նի վա րիչն էր: Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը 2011-ից դո ցենտ է ԵՊԲՀ ին ֆեկ-
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նում:  Մաս նակ ցել է ամ բիո նի վե րա պատ րաստ-
ման ար տագ նա դա ցըն թաց նե րին հան րա պե տութ յան մար զե րում և Ար ցա խում: 
ԱՄՆ ՀՕՖ «ՀՀ մար զե րի և ԼՂՀ բժիշկ նե րի վե րա պատ րաս տում» ծրագ րի ին ֆեկ-
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի վար ման ղե կա վար է:  Շուրջ 20 տա րի՝ մինչև 2020 թվա կա-
նը, « Նորք» ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նո ցի մե ծա հա սակ նե րի բա ժան մուն քի վա րիչն էր: 
Բ ժիշկ –  խորհր դա տու է ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րում, հան-
րա պե տութ յան այլ բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում:   Բազ միցս մեկ-
նել է հան րա պե տութ յան և Ար ցա խի շրջան ներ՝ հա մա ճա րա կա յին բռնկում-
նե րի ժա մա նակ տե ղում պրակ տիկ օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով: 
 Հա մա գոր ծակ ցում է տար բեր նեղ մաս նա գի տաց ման բժիշկ նե րի հետ: 
Ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է հան րա պե տութ յան բժշկա կան կյան քի՝ իր ներդ րումն ու-
նե նա լով հա մա գոր ծակ ցում մի ջազ գա յին գի տա կան նա խագ ծե րում և ծ րագ րե րում: 
 Բազ միցս ե լույթ է ու նե ցել տար բեր հա մա ժո ղովն ե րում:  Գի տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը բազ մա զան է և  ընդգր կում է ին ֆեկ տո լո գիա յի զա նա զան ո լորտ-
նե րը: Հա յաս տա նի հե պա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի ան դամ է: 110 գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի, ու սումն ա կան, ու սումն ա մե թո դա կան, մե թո դա կան ձեռ նարկ-
նե րի, 1 ազ գա յին ու ղե ցույ ցի և 1 հե ղի նա կա յին ար տո նագ րի հա մա հե ղի նակ է: 
 Մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի գի տա կան խորհր-
դի և  նույն ֆա կուլ տե տի ցիկ լա յին մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է: 

Բ ԺԻՇԿ-ՎԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱՆ 

 ՄԵ ԼԱՆ ՅԱ Շ ՄԱ ՎՈՆ ՅԱ ՆԻ 

ՀԱ ՄԱՐ ԲԺՇԿԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆՆ 

ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐՊ Է

18



 Պարգ ևատր վել է ՀՀ ԱՆ 2005թ, 2012թ  պատ վոգ րե րով և ՀՀ ՊՆ  Զին ված ու ժե րի 
գլխա վոր շտա բի 2012թ.  Պատ վոգ րով, 2017 թ.՝  ԵՊԲՀ ռեկ տո րի կող մից՝ պատ-
վոգ րով: 

 Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յա նը նպաս տել է մո րեղ բայ րը՝ 
նախ կին ռեկ տոր  Սոկ րատ  Հով հան նիս յա նը

Ք չե րը գի տեն, որ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում կար ևոր դեր է ու նե-
ցել հա րա զատ մո րեղ բայ րը՝ բժշկա կան ինս տի տու տի նախ կին ռեկ տոր  Սոկ րատ 
 Հով հան նիս յա նը (ղե կա վա րել է բու հը 4 տա րի` 1962-1966թթ.):  Վաս տա կա շատ 
բժիշ կը  Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի 
և ն յար դա վի րա բու ժութ յան հիմն ա դիր նե րի շար քում իր պատ վա վոր տեղն ու-
նի:  Հե տա հա յաց`  Մե լան յա Շ մա վոն յա նը խոս տո վա նում է, որ քե ռին նպաս տել է 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում, սա կայն որ ևէ ազ դե ցութ յուն չի ու նե ցել, 
ոչ իր՝ բուհ ըն դու նե լութ յան և  ոչ էլ հե տա գա յում ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցի վրա:

Ն շում է, որ ին ֆեկ ցիո նիս տի՝ վա րա կա բա նի մաս նա գի տա ցու մը պա տա-
հա բար է ընտ րել: Այս ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում 1974 թվա կա-
նից:   Մաս նա գի տա կան տա րի նե րի գե րակ շիռ մա սը նա նվի րել է հետ բու հա կան 
կրթութ յան ո լոր տին՝ նպաս տե լով մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծին, 
ո րոնք այ սօր հա ջո ղութ յան են հա սել աշ խա հի տար բեր անկ յուն նե րում՝ ՌԴ-ում, 
ԱՄՆ-ում, Իս պա նիա յում, այ լուր:

2020 թվա կա նին աշ խար հում ու նաև  Հա յաս տա նում բռնկված հա մա վա րա կի 
հետ ևան քով գեր ծան րա բեռն ված էր նաև  Մե լան յա Շ մա վոն յա նի ա մեն օ րը: Ա ռա-
ջին վա րա կա կիրն ախ տո րոշ վել է հենց իր աշ խա տա վայ րում՝ « Նորք» ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դա նո ցում, որ տեղ նա մե ծա հա սակ նե րի բա ժան մուն քի վա րիչն էր: Ն շում է, 
որ այս օ րե րին վա րա կա բա նի մաս նա գի տութ յան հան դեպ սո վո րող նե րի ու շադ-
րութ յու նը ևս  մե ծա ցել է:

«Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը ծանր և  պա տաս խա նա տու է: Բ ժիշ կը պետք է 
լիար ժեք նվիր վի իր մաս նա գի տութ յա նը և  այն դարձ նի ապ րե լա կերպ, մտա ծե լա-
կերպ»,- ընդգ ծում է փոր ձա ռու մաս նա գե տը՝ հա վե լե լով, որ բժիշկ նե րի դեպ քում 
զբաղ վա ծութ յան պատ ճա ռով հա ճախ սահ մա նա փակ վում է ըն տա նի քին, շրջա-
պա տին հատ կաց ված ժա մա նա կը: Բ ժիշ կը՝ ըստ ցան կութ յան, չի կա րող պլա նա-
վո րել իր օ րը, քա նի որ ա մեն ինչ կախ ված է ի րա վի ճա կից՝ բու ժօգ նութ յուն ցու ցա-
բե րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նից:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րով հի վանդ նե րի հետ աշ-
խա տե լիս արդ յուն քը տե սա նե լի է օր օ րի:

Հս տակ պատ ճա ռա բա նութ յուն չկա. գու ցե ձևա վոր ված ի մու նի տե տը վա րակ-
նե րի հետ տար վող եր կար տա րի նե րի աշ խա տան քի արդ յունքն է, ո րի շնոր-
հիվ նրան բա րե բախ տա բար հա ջող վել է խու սա փել COVID-19-ով վա րակ վե լուց:

Ու սու ցիչ նե րին հի շում է հա տուկ ե րախ տա գի տութ յամբ
Ինչ պես շատ ե րախ տա պարտ և  կա յա ցած մար դիկ, այն պես էլ  Մե լան յա Շ մա-

վոն յանն իր ան ցած ու ղին ներ կա յաց նե լիս չի կա րող չանդ րա դառ նալ  ու սու ցիչ-
նե րին, տար բեր սե րունդ ներ ներ կա յաց նող մաս նա գետ նե րին, ո րոնք նպաս տել 
են իր ա ճին ու զար գաց մա նը: Ն րանcից են ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան ներ  Ռո զա 
 Կա րա պետ յա նը, Ա նու շա վան  Ղա զազ յա նը,  Զու լիետ տա  Վոպ յա նը, Վ լա դի միր 
 Նի կի ֆո րո վը, վեր ջինս նրա գի տա կան ղե կա վարն էր  Մոսկ վա յում:  Նա չի կա րող 
չա ռանձ նաց նել նաև մի քա նի տա րի ա ռաջ կյան քից հե ռա ցած, հան րա պե տութ-
յան նախ կին գլխա վոր ին ֆեկ ցիո նիստ Ա րա Ա սո յա նին, ո րի ղե կա վա րած թի մում 
հա մա տեղ ջան քե րով փրկել են հար յու րա վոր կյան քեր:

Բժշ կու հու եր կու զա վակ ներն էլ հե ռու չգնա ցին նրա ընտ րած մաս նա գի-
տութ յու նից: Տ ղան՝ ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Վա հե Ա զատ յանն է:  Դուստ րը՝  Թե րե զա Ա զատ յա նը, Խ.Ա բով յա նի ան վան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հա տուկ ման կա վար ժութ յան և 
 հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչն է:

Ա մու սի նը՝  Յու րի Ա զատ յա նը նույն պես ան վա նի բժիշկ էր, աշ խա տում էր 
բժշկա կան ինս տի տու տի թե րա պիա յի ամ բիո նում՝ որ պես ա վագ գի տաշ խա տող:

Ե րե խա նե րի հայ րա կան կող մի տա տիկն ու պա պի կը ևս բժշ կա գի տութ յան 
նվիր յալ ներ են՝ հա մա ճա րա կա բան  Հայ րա պետ Ա զատ յա նը և  լա բո րա տոր ախ-
տո րոշ ման ո լոր տի մաս նա գետ  Թե րե զա  Հա կոբ ջան յա նը:

Այժմ փոր ձա ռու բժշկու հին իր կրտսեր գոր ծըն կեր նե րի հետ, ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րի նա խա ձեռ նութ յամբ, մաս նա գի տա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում՝ որ պես բժիշկ-վա րա կա-
բան՝ ա մեն օր շա րու նա կե լով իր ընտ րած մար դա սի րա կան ա ռա քե լութ յու նը:

Լուսանկարները՝ Մելանյա Շմավոնյանի անձնական արխիվից

Covid-19



«NewSpecial» ամ սա գի րը, ո րը տպագր վում է 
1949 թվա կա նից, հրա տա րակ վում է Ժն ևում գոր
ծող բո լոր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ 10,000 օ րի նա կով: Այս 
հե ղի նա կա վոր ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիրն է 
հայտ նի հայ բժիշկ, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա
կեր պիչ, ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ և  այ ցե լու պրո ֆե սոր 
 Գար րի Աս լան յա նը:

Ամ սագ րում Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մա սին տպագր
ված հոդ վա ծի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը՝ ստորև.

Ինչ պե՞ս է բժշկա կան հա մալ սա րա նը դար ձել պե տա կան   
խո շոր գոր ծա տու և  եր կի րը դարձ րել կա յուն հա մաշ խար-
հա յին ա ռող ջա պա հա կան սպառ նա լիք նե րի նկատ մամբ: 

Վեր ջին մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում բու ժաշ խա տող-
նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը հատ կա պես նկա տե լի է դար-
ձել:

Բժշ կա գի տութ յան գործ նա կան կի րա ռութ յան ի րա կա-
նա ցու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ա նո րո շութ յան 
պայ ման նե րում կա յաց ված ո րո շումն ե րով:

Ան հայտ սպառ նա լի քի հետ բա խումն ամ բողջ աշ խար-
հում հա մընդ հա նուր նպա տա կի և  ար ժեք նե րի շուրջ է 
հա մախմ բել հա սա րա կութ յանն ու բժշկա կան հա մայն-
քին: Ան կախ ժա մա նա կաշր ջա նից և  առ կա վտանգ նե րից՝ 
բժշկա կան կրթութ յան ու այդ կրթութ յունն ա պա հո վող 
ինս տի տուտ ներն ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նեն գոր-
ծող ա ռողջ հա սա րա կութ յան հա մար:

Հա րա վա յին այն պի սի փոքր երկ րում, ինչ պի սին Հա-
յաս տանն է, ո րը բազ մա թիվ ա ղետ ներ է տե սել, հիմն ա-
կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից մե կը ե ղել է այդ պի սի 
ինս տի տուտ նե րի զար գա ցու մը: Ու նե նա լով ա վե լի քան 
3500 աշ խա տա կից, շուրջ 8000 ու սա նող տար բեր երկր-
նե րից և 3 հի վան դա նոց՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը (ԵՊԲՀ) ներ կա յումս Հա յաս տա նի բժշկա-
կան կրթութ յան, կլի նի կա կան բժշկութ յան, գի տա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի և նո րա րա րութ յուն նե րի խո շո րա գույն 
և  ա մե նաազ դե ցիկ մա տա կա րարն է: Հիմն ադր վե լով 100 
տա րի ա ռաջ՝ գլո բալ հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան և  
աշ խար հա քա ղա քա կան ա ղետ նե րի ժա մա նակ, հա մալ-
սա րանն իր գո յութ յան ըն թաց քում վճռա կան դեր և  ազ-
դե ցութ յուն է ու նե ցել Հա յաս տա նի զար գաց ման գոր ծում: 
Երկ րի պատ մութ յան դժվա րին ժա մա նա կաշր ջա նում այն 
դար ձել  է հայ ժո ղովր դի միա վոր ման և բա րե փո խումն ե րի 
հիմն ա քա րե րից մե կը:

Բժշ կա կան ու սումն ա րա նի ստեղ ծու մը 1920թ. կեն սա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցավ, երբ նո րաս տեղծ հան րա պե-
տութ յու նը բախ վեց են թա կա ռուց ված քի բա ցա կա յութ յա-
նը, սո ցիալտն տե սա կան և սա նի տա րա կան ծանր խնդիր-
նե րին, երբ բնակ չութ յան մեծ մա սը զրկված էր բա զա յին 
բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յու նից։

Ա ռա ջին դա սա խո սութ յուն նե րը կազ մա կերպ վել են Եր-
ևա նի քա ղա քա յին հի վան դա նո ցում, որն այժմ՝ 100 տա րի 
անց, ոչ միայն ծա ռա յում է որ պես լսա րան, այլև վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րոն է վի րա վոր զին վոր նե րի հա մար:

Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տը, հե տա գա յում բար-

գա վա ճե լով, ստա ցել է հա մալ սա րա նի կար գա վի ճակ՝ վե-
րան վան վե լով միջ նա դար յան հայ բժշկա պետ Մ խի թար 
Հե րա ցու ա նու նով։ Հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում բաց վել են խո շոր ամ բիոն ներ, հա յե րեն է 
թարգ ման վել մե ծա քա նակ բժշկա կան գրա կա նութ յուն, 
զգա լիո րեն ընդ լայն վել են պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մը և  ու սա նող նե րի քա նա կը: 1922-1932թթ. ա վարտ վել 
է հա մալ սա րա նի հիմն ա կան մաս նա շեն քե րի կա ռու ցու մը, 
ո րոնք ընդգ ծում են Եր ևա նի դա սա կան ո գին մարմն ա վո-
րող տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, վա րա կիչ հի վան դութ-
յուն նե րի դեմ պայ քա րում պատ րաստ վա ծութ յան խնդի րը 
դրսևոր վել է նաև Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մի ժա մա նակ, ո րի ըն թաց քում բժշկա կան ինս տի տու-
տը շա րու նա կել է իր կրթա կան և գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը, թեև բազ մա թիվ դա սա խոս ներ և  ու-
սա նող ներ հա մալ րե ցին խորհր դա յին բա նա կի շար քե րը: 
Հի վանդ ներն ու վի րա վոր նե րը տե ղա փոխ վում էին Հա-
յաս տա նի տար բեր մար զե րում և  ար տերկ րում հիմն ված 
բժշկա կան կենտ րոն ներ, ո րոնք ղե կա վար վում էին ինս-
տի տու տի շրջա նա վարտ նե րի և դա սա խոս նե րի կող մից: 
Պա տե րազ մի 4 տա րի նե րի ըն թաց քում ինս տի տու տը 
տվել է 800 շրջա նա վարտ։ Մեր ներ կա յիս պայ քա րը հա-
մաշ խար հա յին COVID-19 հա մա վա րա կի դեմ հա ճախ հա-
մե մատ վում է հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի հետ, ո րով 
հատ կա պես կար ևոր վում է բժշկա կան ու սումն ա կան հաս-
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տա տութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յունն ու կա յու նութ յու նը 
պատ մա կան դժվա րին ժա մա նա կաշր ջա նում:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում ու սա նող նե րի քա նակն ա վե լա-
ցել է: Բու ժաշ խա տող նե րի պա հան ջար կի ա ճով պայ մա-
նա վոր ված՝ բժշկա կան ինս տի տու տի պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազ մը սկսեց դա սա խո սութ յուն ներ կար դալ 
ռու սե րե նով՝ սի րով ըն դու նե լով Խորհր դա յին տար բեր 
հան րա պե տութ յուն նե րից ժա մա նած բազ մա թիվ ու սա նող-
նե րի, այ նու հետև հայ կա կան  մեծ հա մայնք ներ ու նե ցող 
երկր նե րից՝ Սի րիա յից, Լի բա նա նից, Հոր դա նա նից, Ի րա-
նից, Կիպ րո սից և  այլ երկր նե րից ժա մա նած ու սա նող նե րի 
հա մար բա ժին ստեղծ վեց:

1988թ. դեկ տեմ բե րի ա վե րիչ երկ րա շար ժը Հա յաս տա նում 
դարձ յալ լուրջ փոր ձութ յուն դար ձավ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հա մար, ո րոնք այդ 
դժվա րին պա հին  ցույց տվե ցին ար հես տա վար ժութ յան և 
մար դա սի րութ յան  հիա նա լի օ րի նակ: Երկ րա շար ժի չա րա-
բաս տիկ օ րը 200 ու սա նող ի րենց դա սա խոս նե րի հետ  մեկ-
նեց ա ղե տի գո տի՝ Ս պի տա կում և Գ յում րիում ա ռա ջին օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րե լու տու ժած նե րին: Յու րա քանչ յուր օր 
200-250 ու սա նող նե րից կազմ ված նոր խմբեր էին մեկ նում 
ա ղե տի գո տի:

Հա մալ սա րա նում ստեղծ վել էր դո նո րա կան ար յուն 
հանձ նե լու կետ, և յու րա քանչ յուր օր ա վե լի քան 400 մարդ 
ար յուն էր հանձ նում:

ԽՍՀՄ-ի փլու զու մը 90-ա կան նե րի սկզբին և զին ված 
հա կա մար տութ յու նը ահ ռե լի վնաս պատ ճա ռե ցին Հա յաս-
տա նի տնտե սութ յան, տրանս պոր տի և կր թութ յան հա մա-
կար գե րին: ԵՊԲՀ-ն շա րու նա կեց գոր ծել և ժա մա նա կի 
հրա տա պութ յան թե լադ րան քով ձեռ նար կեց ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի ու սու ցու մը ռազ մա կան բժշկութ յան  ֆա կուլ տե-
տում:

Հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ձեռք բե րե լով՝ բժշկա կան 
հա մալ սա րանն իր դա սա վանդ ման լե զու նե րին ա վե լաց-
րեց անգ լե րե նը և  ող ջու նեց բազ մա թիվ ու սա նող նե րի 
մուտ քը հա մալ սա րան աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րից 
ու աշ խար հա մա սե րից՝ Հնդ կաս տա նից, Ռու սաս տա նից, 
ԱՄՆ-ից, Վ րաս տա նից, Չի նաս տա նից, Մեր ձա վոր Ար ևել-
քի, Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րից, Եվ րո պա յից, Հա-
րա վա յին Ա մե րի կա յից: Այս պա հին ԵՊԲՀ-ում սո վո րում են 
1820 ար տա սահ ման ցի ու սա նող ներ: Սա ար տա սահ ման ցի 
ու սա նող նե րի ա մե նա մեծ քա նակն է հայ կա կան բու հե րի 
շար քում, և  ակն կալ վում է, որ այդ քա նակն ա ճե լու է: Հա-
մաշ խար հա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը հա մալ սա րա նի փոր-
ձով հարս տաց նե լուց բա ցի, օ տա րերկր յա ու սա նող նե րը 
մշա կու թա յին ազ դե ցութ յուն ու նեն տե ղի հա մա յան քի վրա՝ 
ներ կա յաց նե լով ի րենց ազ գա յին խո հա նո ցը, ար վես տը և 
տա րա զը:

Ներ կա յումս հա մալ սա րա նը երկ րի ա մե նա մեծ բժշկա-
կան հաս տա տութ յունն է, որն ու նի հա մալ սա րա նա կան 3 
հի վան դա նոց, ա վե լի քան 100 կլի նի կա, բա ժան մունք ներ, 
և  օ րե ցօր ընդ լայն վում է: Վեր ջին հա մալ րու մը երկ րի ա մե-
նա մեծ և հ նա գույն հի վան դա նոց նե րից մե կի՝ Մի քա յել յա նի 
ան վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի միա ցումն էր հա-
մալ սա րա նին: Սա ե զա կի օ րի նակ է, երբ նախ կին պե տա-
կան հիմն ար կը, ո րը մաս նա վո րեց վել էր 90-ա կան նե րին և 
կորց րել իր հզո րութ յան մեծ մա սը, 2018 թվա կա նին ձեռք 
բեր վեց հա մալ սա րա նի կող մից և կր կին դար ձավ պե տա-
կան հի վան դա նոց ու սկսեց ա րագ ծաղ կել:

Մինչ օրս հա մալ սա րանն ու նե ցել է ա վե լի քան 31 000 
շրջա նա վարտ:

Ներ կա յումս ԵՊԲՀ-ի հա զա րա վոր շրջա նա վարտ ներ 
աշ խա տում են աշ խար հի ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ-
րոն նե րում: Շր ջա նա վարտ նե րի և հա մալ սա րա նի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը դար ձել է հիմն ա քար՝ տա րի նե-

րի ըն թաց քում վար չա կազ մի կող մից ի րա կա նաց ված աշ-
խա տանք նե րի շնոր հիվ: Կազ մա կերպ վում են բազ մա թիվ 
մի ջո ցա ռումն եր, հան դի պումն եր, դա սա խո սութ յուն ներ՝ 
հա մաշ խար հա յին բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ 
կա պերն ամ րապն դե լու և նոր կա պեր ստեղ ծե լու հա մար:

2019-ին հա մալ սա րա նը դար ձավ Հա յաս տա նի պե տա-
կան խո շո րա գույն գոր ծա տուն և  ընդգրկ վեց երկ րի 100 
խո շոր հար կա տու նե րի շար քում: Նույն տա րում՝ ա վար տա-
կան   ե րե կո յի ժա մա նակ, ՀՀ վար չա պե տը ԵՊԲՀ-ն  ան վա-
նեց « Հա յաս տա նի ա մե նա հա ջող պե տա կան   հա մալ սա-
րա նը, որն ար տա ցո լում է մեր տես լա կա նը՝ բարձ րա գույն 
կրթութ յան ա պա գան»:

Քա նի որ մարդ կա յին ռե սուրս նե րը հիմն ա կանն ու ա մե-
նա կար ևորն են Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան հա մար, 
ուս տի հա մալ սա րա նը լայն հնա րա վո րութ յուն ներ է ստեղ-
ծում սո ցիա լա կան տար բեր խա վե րի ու սա նող նե րի հա-
մար: Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ հար յու րից ա վե լի կրթա-
թո շակ ներ են շնորհ վում լա վա գույն ու սա նող նե րին: Այս 
ռազ մա վա րութ յու նը մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ է ստեղ ծում 
բազ մա թիվ տա ղան դա վոր ե րի տա սարդ նե րի հիա նա լի 
ա պա գա յի հա մար:

Հա մալ սա րանն այ սօր տո նում է իր 100 ամ յա կը:  Վեր-
ջին 100 տար վա ըն թաց քում Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
կա ռուց ված քը փոխ վել է 3 ան գամ՝ Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տութ յուն (1918–1920թթ.), Հա յաս տա նի Սո վե տա-
կան Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն (1920–1991թթ.) 
և Հա յաս տա նի Եր րորդ Հան րա պե տութ յուն (1991-առ այ-
սօր), բայց ԵՊԲՀ-ն  ա պա ցու ցեց իր կա յու նութ յու նը և 
հ պար տո րեն շա րու նա կում է իր ա ռա քե լութ յունն ու գոր ծու-
նեութ յու նը՝ պատ րաստ մաս նա կից լի նե լու հա մաշ խար հա-
յին ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը:

Հե ղի նակ ներ՝ ԼԻ ԴԱ ՄԵ ԼԻՔ ՅԱՆ, 
Գ ԵՎՈՐԳ ԹԱ ՄԱՄ ՅԱՆ 
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 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րը 
միաս նա կան գա ղա փա րի շուրջ է հա մախմ բել աշ խար-
հի բժշկա կան հա մայն քը:  Մարդ կանց ա ռող ջա ցումն ու 
հա մա վա րա կի հաղ թա հա րումն այ սօր օ րա կար գա յին է 
բժիշկ նե րի հա մար, և  այդ բե ռի մեծ մա սը բա ժին է հա սել 
վա րա կա բան նե րին:

ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի 3-րդ 
 կուր սի օր դի նա տոր, « Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան 
հի վան դա նո ցի վա րա կա բան  Լե նա  Նա զար յանն այն 
բժիշկ նե րից է, ո րը վա րա կա բա նի մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րել է գի տակ ցա բար՝ վստահ լի նե լով, որ ցան կա ցած 
հա մա վա րա կի ժա մա նակ լի նե լու է ա ռաջ նագ ծում: « Դեռ 
փոքր տա րի քից ե րա զել եմ բժիշկ դառ նա լու մա սին: 
 Հի շում եմ՝ շա րադ րութ յուն էի գրել, որ բժիշկ եմ դառ-
նա լու, որ պես զի զին վոր ներն ալևս չմա հա նան:  Բու հի 
ա վար տա կան քննութ յուն նե րից հե տո ու նեի նա խընտ-
րած մի քա նի մաս նա գի տութ յուն ներ, բայց ընտ րե ցի 

հենց վա րա կա բա նի մաս նա գի տա ցու մը»,- հի շում է օր դի-
նա տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ մաս նա գի տութ յան հան դեպ հե-
տաքրք րութ յունն ա ռա ջա ցել է հենց ու սա նո ղա կան տա րի-
նե րին:

 Լե նա  Նա զար յա նը վա րա կա բա նի մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րե լիս, ի հար կե, ար դեն գի տեր, որ հա մա ճա րակ նե րի 
դեպ քում լի նե լու է ա ռաջ նագ ծում՝ բժիշկ-գոր ծըն կեր նե րի 
կող քին, բայց չէր մտա ծում, որ այդ ա մենն ի րեն կվի ճակ վի 
օր դի նա տու րա յում սո վո րե լու ըն թաց քում, և  ին քը կհայտն վի 
հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի է պի կենտ րո նում:

 Խո սե լով խո չըն դոտ նե րի մա սին՝ սո վո րո ղը նշում է. «Դժ-
վա րութ յուն ներ շատ են ե ղել, թե՛ ֆի զի կա կան, թե՛ հո գե-
բա նա կան, թե՛ մաս նա գի տա կան ա ռում ե րով, բայց հա-
մա վա րա կը հաղ թա հա րե լու հույ սը ա նա սե լի ուժ է տվել: 
 Բո լորս դար ձել էինք մի ըն տա նիք՝ նույն գա ղա փա րի 
շուրջ հա մախմբ ված»:

 Լե նա  Նա զար յա նի խոս քով՝ հա մա վա րա կի օ րե րին ծան-
րա բեռն ված աշ խա տան քի ըն թաց քում ձեռք է բե րել ան փո-
խա րի նե լի և  մեծ փորձ, որն օգ տա կար կլի նի մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան ողջ ըն թաց քում: «Այս պայ ման նե րում 
մաս նա գի տա կան, գործ նա կան նոր գի տե լիք նե րը յու րա-
քանչ յու րիս օգ նե ցին մաս նա գի տութ յան մեջ ա ռա վել կա-
յա նա լու հար ցում»,-հա մոզ ված է ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ-
յուն նե րի ամ բիո նի օր դի նա տո րը:  

Այն ա պա գա բժիշկ նե րին, ո րոնք ո րո շել են ընտ րել վա րա-
կա բա նի մաս նա գի տութ յու նը,  Լե նան վստա հեց նում է՝ մաս-
նա գի տա կան ճիշտ ու ղի են ընտ րել. «Ե կե՛ք, և  մենք միա սին 
կպայ քա րենք վա րակ նե րի դեմ»:

 Հա մա վա րա կի ըն թաց քում  Լե նա  Նա զար յանն ա վե լի է 
հա մոզ վել, որ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում կա-
յաց րել է ճիշտ ո րո շում. «Կ շա րու նա կեմ իմ մաս նա գի տա-
կան հե տա գա գոր ծու նեութ յու նը որ պես վա րա կա բան՝ 
ա մեն պա հի լի նե լով հի վան դի կող քին և  պատ րաստ՝ 
ցան կա ցած հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րին»:

ՊԱՏ ՐԱՍՏ՝ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՀԱ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԻ ԴԵՄ 
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100-ամ յա բու հում ա մեն մի անկ յուն պատ մութ յուն 
ու նի։ ԵՊԲՀ-ի բա կում « Կա նաչ ներ» յու րա հա տուկ 
ան վա նու մը ստա ցած այս նստա րան նե րին ան գամ 
ցուրտ ե ղա նա կին տասն յակ զրույց ներ են ծա վալ վել 
և  ծա վալ վում՝ ու սա նո ղա կան ծան րա բեռն ված ա ռօր-
յա յի, դա սե րի, ա պա գա բժիշկ նե րին հե տաքրք րող այլ 
թե մա նե րի մա սին։  Շատ սո վո րող նե րի և շր ջա նա-
վարտ նե րի հա մար ջերմ հի շո ղութ յուն նե րի տա րած քը 
հան դի պումն ե րի հա վա քա տե ղի է։ ԵՊԲՀ վար չա կան 
և  կենտ րո նա կան մաս նա շեն քե րի հետ նա մա սի բա կով 
անց նե լիս անհ նար է չնկա տել « Կա նաչ նե րի» պա տը 
զար դա րող նկա րը, ո րը 2020 թվա կա նի օ գոս տո սին հե-
ղի նա կել է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ 
 կուր սի ու սա նող  Շանթ  Կա րա պետ յա նը:

 Չորս օր՝ ընդ հա նուր առ մամբ 18 ժամ տևո ղութ յամբ 
քրտնա ջան աշ խա տան քից հե տո պատ կեր վել է բու-
ժաշ խա տո ղի նկա րը՝ ծա ղի կը ձեռ քին այդ կերպ հա-
մալ սա րա նա կան նե րի սիր ված տա րած քը ո ղո ղե լով 
ար վես տի շնչով:

« Պետք էր ինչ-որ բան մտա ծել, որ պես զի սիմ վո լիկ 
լի նի, ար վես տի շնչով ո ղող ված,  բայց ա մե նագլ խա-
վոր ա ռի թը բժշկա կան բու հի 100-ամ յակն էր:   Մեկ 
տա րի մտա ծում էի՝ ինչ նվեր կա րող եմ ա նել հա-
մալ սա րա նին: Սկզ բում ցան կա նում էի կտա վի տես-
քով,  հե տո կտա վը մե ծա ցավ՝ դառ նա լով 5 մետր 
բարձ րութ յամբ պատ: Ն կա րում նկար ներ,  բա-
ռեր ու մար դիկ կան:  Էս թե տիկ կող մը պա հել եմ: 
 Հա սա րակ նկար  չէի նկա րի այդ տե ղում, այդ  մասշ-
տա բի»,- ման րա մաս նում է  Շան թը:

Ա պա գա բժիշ կի խոս քով՝ յու ղա ներ կով ար ված նկա-
րը հա վերժ կմնա բժշկա կա նի պատ մութ յան մեջ:  Ու սա-
նողն ար դեն հասց րել է վա յե լել նկա րի շուրջ ա ռա ջա-
ցած ու շադ րութ յունն ու հա սա րա կայ նութ յան դրա կան 
ար ձա գան քը:

Ա պա գա բժիշ կը վա ղուց է ստեղ ծա գոր ծում: Եր-
կու տա րի  ա ռաջ հա մա ցան ցում տա րած վեց և 
 հան րութ յանն ան տար բեր չթո ղեց նրա աշ խա տան քը, 
որ տեղ հե ղի նա կին հա ջող վել էր փոք րիկ դե ղա հա բի 
վրա վար պե տո րեն պատ կե րել բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի կենտ րո նա կան մաս նա շեն քը։ Ոչ միայն կենտ րո-
նա կան մաս նա շեն քը, այլև բժշկա կա նի մյուս շեն քերն 
ու խորհր դա նի շե րը ևս  առ կա են  Շան թի աշ խա տանք-
նե րում, ո րոն ցում բժշկա կան հա մալ սա րա նի թե մա-
տի կան դե ղա հա բով չի ա վարտ վում։  Նա կո ճա կի վրա 
նկա րել է բժշկա կա նի տար բե րան շա նը, բա նա նի կեղ-
ևի ու մի ջու կի մի ջո ցով վե րար տադ րել կենտ րո նա կան 
մաս նա շեն քը: Ա պա գա բժիշ կը նկա րել է նաև ա նա տո-
միա կան մաս նա շեն քը: 

Ն կար չի ձիր քով օժտ ված ա պա գա բժիշ կը ցան կա-
նում է մաս նա գի տա նալ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
ո լոր տում, քա նի որ, նրա կար ծի քով՝ այն սեր տո րեն 
առնչ վում է նաև ար վես տին։

Ա վե լաց նենք, որ  Շանթ  Կա րա պետ յա նը նաև որ պես 
կա մա վոր մաս նակ ցել է Ար ցախ յան վեր ջին պա տե-
րազ մին: 

Ն ՎԻՐ ՎԱԾ ԲՈւ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ
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 Վա րա կա բան նե րի դե րը վեր ջին շրջանում, ա ռա վել քան 
երբ ևէ՝ կար ևոր վում է:

 Շա րու նա կում ենք անդ րա դառ նալ ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի-
վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի օր դի նա տոր նե րին, ո րոնք մաս նա-
գի տութ յան մեջ հմտա նում են հա մա վա րա կի պայ ման նե րում:

2-րդ  կուր սի օր դի նա տոր  Մա րիամ  Հա կոբ յա նը մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց նում « Նորք» ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դա նո ցում: ԵՊԲՀ ըն դուն վե լիս բա ցա ռել է ման կա բույժ 
դառ նա լու գա ղա փա րը: « Մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յան 
հար ցում մինչև 4-րդ  կուրս տար բեր նա խա սի րութ յուն ներ 
ու նեի: 4-րդ  կուր սում մաս նա գի տա կան  պրակ տի կան ան-
ցա « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, 
որ տեղ իմ մեջ շատ մեծ սեր ա ռա ջա ցավ ման կա բու ժութ յան 
նկատ մամբ»,- նշում է օր դի նա տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ ար դեն 
5-րդ  կուր սում պրակ տի կան շա րու նա կել է  Մա սի սի բժշկա կան 
կենտ րո նում, որ տեղ ման կա կան բժիշկ  Սու րեն  Սու վար յա նը 
նպաս տել է՝ ման կա կան ին ֆեկ ցիո նիստ դառ նա լու իր ո րոշ-
մա նը:

 Մա րիամ  Հա կոբ յա նի խոս քով՝ բժշկութ յան հան դեպ սե րը 
սեր մա նել է մայ րը:  Նա ի րա կա նաց րել է մոր ե րա զան քը՝ ով 
ե րա զում էր դստե րը տես նել բժիշկ դար ձած:

 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի ա ռա ջին օ րե րից 
 Մա րիամն աշ խա տել է « Նորք» ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նո ցում 
և  ա վագ գոր ծըն կեր նե րի հետ պայ քա րել հա մա վա րա կի դեմ: 
«Դժ վա րութ յուն ներ շատ են ե ղել, բայց ա մե նա մե ծը՝ ըն-
տա նի քից հե ռու, մե նակ ապ րելն էր»,-նշում է օր դի նա տո րը՝ 
ընդգ ծե լով, որ այդ օ րե րին աշ խա տան քով շատ ծան րա բեռն-
ված էր, հի վանդ նե րի հոս քը՝ մեծ:

 Մա րիամ  Հա կոբ յա նը պատ մում է, որ այս ըն թաց քում սո վո րել 
է աշ խա տել մեծ թվով հի վանդ նե րի հետ. ա րագ կողմն ո րոշ վել, 
աշ խա տան քը ճիշտ կազ մա կեր պել և, ա մե նա կար ևո րը՝ շատ 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռք է բե րել մաս նա գի տա-
կան ան փո խա րի նե լի փորձ: «Ե թե նո րից մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա յի, նույն կերպ կվար-
վեի»,- ա սում է ին ֆեկ ցիո նիս տը: Այն ու սա նող նե րին, ո րոնք 
ո րո շել են միա նալ վա րա կա բան նե րի մեծ թի մին, մաղ թում է 
բա րի մուտք ա մե նա բազ մա զան ու հե տաքր քիր հի վան դութ-
յուն նե րի ա պա քին ման աշ խարհ, որ տեղ բժիշ կը կա տա րում է 
ա ռա վե լա գույ նը՝ մարդ կանց կյան քե րը փրկե լու և  ա ռող ջաց-
նե լու հա մար:

Օր դի նա տորն ա վար տե լուց հե տո ո րո շել է մի քա նի տա րի 
աշ խա տել Ար ցա խում: Վս տահ է՝ դա մեծ ու ան փո խա րի նե լի 
փորձ կլի նի մաս նա գի տա կան հմտաց ման գոր ծում:

Ա ՎԱՐ ՏԵ ԼՈՒՑ ՀԵ ՏՈ ԿՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԻ 

ԱՇ ԽԱ ՏԵԼ ԱՐ ՑԱ ԽՈՒՄ
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2020 թվա կա նի մար տի 1-ից մա յի սի 31-ը  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս-
տի տու տի թե րա պիա յի կլի նի կա յի սրտա բան, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի աս-
պի րանտ, ներ քին հի վան դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի և  ու սում-
նա կան սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի դա սա խոս Ա նի  Ռափ յա նը մաս նակ ցել է 
«Է րազ մուս+» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող  Մի ջազ գա յին կրե դի-
տա յին շար ժու նութ յան կրթա թո շա կա յին ծրագ րին:

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի քար տու ղա րը ծրագ րին մաս նակ ցել է որ-
պես աս պի րանտ և  այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մար վել է  Սան տիա գո դե 
 Կոմ պոս տե լա յի հա մալ սա րա նի USC-ի` (Universidade de Santiago de Compostela) 
աս պի րանտ՝ սրտա բա նութ յան ո լոր տում կա տար վող գի տա կան աշ խա տանք-
նե րի ուղ ղութ յամբ՝ պրո ֆե սոր  Վիկ տոր Ար կեի ղե կա վա րութ յամբ: Ծ րագ րի մա-
սին Ա նին տե ղե կա ցել է ԵՊԲՀ գի տութ յան վար չութ յու նից:

« Հայ տա րար վել էր մրցույթ՝ ծրագ րին մաս նակ ցե լու հա մար: Ո րո շե ցի 
մաս նակ ցել, չնա յած դժվա րութ յամբ էի պատ կե րաց նում՝ ինչ պես եմ բա-
ցա կա յե լու ե րեք ամ սով, ո րով հետև բա ցի գի տա կան գոր ծու նեութ յու նից 
զբաղ վում եմ նաև կլի նի կա կան և  դա սա խո սա կան գոր ծու նեութ յամբ»,- 
պատ մում է Ա նին և  հա վե լում, որ հե տո, երբ պարզ վել է, որ մրցույ թի հաղ թող-
նե րի կազ մում է, սկսել է մտա ծել ծան րա բեռն ված գրա ֆի կը նա խա տես ված 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում վե րա բաշ խե լու մա սին: Դժ վա րութ յամբ, բայց ստաց վել 
է: «Եվ մար տի 1-ին ար դեն գտնվում էի այդ հրաշք «կա նաչ» քա ղա քում՝ 
 Սան տիա գո դե  Կոմ պոս տե լա յում: Այս քա ղա քը Իս պա նիա յի  Գա լի սիա 
նա հան գի մշա կու թա յին կենտ րոնն է հա մար վում և ն րա ողջ պատ մութ յու-
նը հիմ ված է  Հա կոբ ա ռաք յա լի ան ցած ճա նա պար հի և  գոր ծու նեութ յան 
վրա՝  Սան տիա գո- Սուրբ  Հա կոբ»:  Ժա ման ման հենց հա ջորդ օ րը սկսել է ու-
սումն ա սի րել հա մալ սա րա նի կա ռուց ված քը, աշ խա տան քա յին ո ճը: Ն րա խոս-
քով՝ բժշկա կան ֆա կուլ տե տը հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տետ նե րից մեկն էր, սա-
կայն որ պես կլի նի կա կան ա ռար կա յի գծով աս պի րանտ, նա խա տես ված էր, որ 
ժա մա նա կի մեծ մասն անց կաց նե լու էր հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում՝ Hos-
pital Clinico Universitario de Santiago de Compostela: Եվ հա վա նա բար ա մեն ինչ 
հենց այդ պես էլ կլի ներ, ե թե COVID-19-ը չպա տու հա սեր աշ խար հը: « Մար տի 
15-ից սկսած հայ տա րա վեց ար տա կարգ դրութ յուն և  հա մալ սա րա նում դա-
դա րեց վե ցին բո լոր դա սըն թաց նե րը: Ամ բողջ կրթա կան գոր ծու նեութ յու նը 
տե ղա փոխ վեց օն լայն հար թակ:  Յու րա քանչ յուր աս պի րանտ օն լայն աշ-
խա տում էր իր ղե կա վա րի հետ: Ար տա կարգ դրութ յու նը պահ վում էր բա-
ցար ձա կա պես խիստ ռե ժի մով:  Թույ լատր վում էր դուրս գալ փո ղոց միայն 
անհ րա ժեշտ գնում եր կա տա րե լու հա մար կամ տա րեց հա րա զատ նե րի 
խնամ քը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:  Խա նութ նե րը կրճա տել էին աշ-
խա տան քա յին ժա մե րը:  Քա ղա քի կենտ րո նում սահ ման ված էր ռազ մա կան 
հսկո ղութ յուն:  Մարտ և  ապ րիլ ա միս նե րը շատ ծանր ա միս ներ էին եվ րո-
պա կան շատ երկր նե րի՝ այդ թվում Իս պա նիա յի հա մար: Ա ռա վել խո ցե լի 
էին  Մադ րի դը և  Բար սե լո նան:

Ինչ խոսք, ա մեն ինչ շատ սահ մա նա փակ էր, բայց մեկ այլ կող մից ժա-
մա նա կի ա վել ցուկ կար, ո րը սկսե ցի օգ տա գոր ծել իմ գի տա կան նա խագ ծի 
վրա աշ խա տե լու հա մար:  Մա յի սին աս տի ճա նա բար վի ճա կը սկսեց թեթ-
ևա նալ  Սան տիա գո յում, և  ես մի փոքր ժա մա նակ ու նե ցա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նից զատ ու սում ա սի րել այդ հրաշք քա ղա քը և Իս պա նիա յի 
հյու սիս-արևմտ յան հատ վա ծը: Այդ 3 ա միս նե րի ըն թաց քում ա նընդ հատ 
կա պի մեջ ենք ե ղել Իս պա նիա յում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես-
պա նութ յան հետ, և ն րանց ա ջակ ցութ յամբ կա րո ղա ցել ենք վե րա դառ նալ 
 Հա յաս տան՝ նա խա տես ված ծրագ րի ա վար տին»: Ա նի  Ռափ յանն ընդգ ծում 
է, որ ծրագ րի մաս նա կից նե րը դժվար ժա մա նա կա հատ վա ծում հայտն վե ցին 
երկ րի սահ ման նե րից դուրս և դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ շատ հե տաքր քիր 
հի շո ղութ յուն ներ կան, այդ թվում` հաղ թա հար ված դժվա րութ յուն ներ: 

ԿՈ ՐՈ ՆԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱ ՅԻՆ 

ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԸ ՓՈ ԽԵԼ Է

 ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹ ՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

Covid-19



« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված-
նե րի վի րա բու ժութ յան մաս նա գի տաց ված կենտ-
րո նում նյար դա վի րա բույժ ներ Ս ևակ  Բա դա յա նը և 
 Լեռ նիկ Գ րի գոր յա նը կա տա րել են ա ռա ջա յին կա-
պակ ցող զար կե րա կի պատռ ված պար կաձև անև-
րիզ մա յի նե րա նո թա յին միկ րո պա րույր նե րով օբ լի-
տե րա ցիա՝ COVID-19 հի վան դութ յամբ՝ թո քա բորբ 
ու նե ցող հի վան դին։  

49-ամ յա հի վանդն ան գի տա կից վի ճա կում շտա-
պօգ նութ յան մե քե նա յով տե ղա փոխ վել էր  Գո րի սի 
բժշկա կան կենտ րոն: Գլ խու ղե ղի և կրծ քա վան դա կի 
ԿՏ քննութ յամբ հայտ նա բեր վել էր սու բա րախ նոի-
դալ՝ ներ փո րո քա յին ար յու նա զե ղում:  Նա խա պես 
կապ հաս տա տե լով « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի  նյար դա վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ-
յան հետ՝ հի վան դին  Գո րի սից սա նա վիա ցիա յով 
տե ղա փո խել են Եր ևան և շ տա պօգ նութ յամբ հասց-
րել հա մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի» հի վան դա նոց՝ 

վի րա հա տա կան բուժ ման նպա տա կով: Շ տապ կար գով 
կա տար վել է գլխու ղե ղի և կրծ քա վան դա կի ԿՏ քննութ-
յուն, գլխու ղե ղի ԿՏ-ան գիոգ րա ֆիա, ո րով հայտ նա բեր-
վել է ա ռա ջա յին կա պակ ցող զար կե րա կի պատռ ված 
պար կաձև անև րիզ մա, շուր ջը՝ ծա վա լուն սու բա րախ-
նոի դալ ար յու նա զե ղում։ Բ ժիշկ ներ Ս ևակ  Բա դա յա նին 
և  Լեռ նիկ Գ րի գոր յա նին՝ գրե թե ե րեք ժամ տևած վի-
րա հա տութ յան արդ յուն քում հա ջող վեց կա տա րել 
ա ռա ջա յին կա պակ ցող զար կե րա կի պատռ ված անև-
րիզ մա յի էն դո վաս կուլ յար օբ լի տե րա ցիա միկ րո պա-
րույր նե րով:  Հաշ վի առ նե լով հի վան դի մոտ COVID-19 
ՊՇՌ քննութ յան դրա կան արդ յուն քը՝ նա խա պես կապ 
է հաս տատ վել ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան, 
ինչ պես նաև « Սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ» բժշկա կան 
կենտ րո նի ռեա նի մա ցիոն ծա ռա յութ յան ղե կա վա րութ-
յան հետ, ո րից հե տո հի վան դը տե ղա փոխ վում է « Սուրբ 
Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ» ԲԿ՝ հե տա գա բու ժու մը շա րու-
նա կե լու նպա տա կով։  Դե ղո րայ քա յին բու ժու մից հե տո 

կա տար վում է ՊՇՌ կրկնա կի թես տա վո րում, և  եր կու բա-
ցա սա կան արդ յունք ստա նա լուց հե տո հի վան դը կրկին 
տե ղա փոխ վում է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նոց:  Հաշ վի 
առ նե լով ստո րին վեր ջույթ նե րի նոր ա ռա ջա ցած թու-
լութ յու նը և կրկն ված ԿՏ քննութ յամբ հա կա ցու ցումն ե րի 
բա ցա կա յութ յու նը՝ կա տար վում է կրկնա կի ախ տո րո շիչ 
ան գիոգ րա ֆիա՝ սպազ մո լի տիկ նե րի ներ զար կե րա կա յին 
սե լեկ տիվ նե րար կու մով։  Հի վան դը վի րա հա տութ յու նից 
հե տո էքս տու բաց վել է, և  բու ժու մը մաս նա գի տաց ված 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում շա րու նա կե լու նպա-
տա կով՝ օ րեր անց դուրս գրվել բա րե լա վու մով՝ գի տա-
կից, ինք նու րույն շնչա ռութ յամբ, խոս քի ար տա բեր ման և 
 խոս քը հաս կա նա լու ֆունկ ցիա յի պահ պա նու մով, ստո րին 
վեր ջույթ նե րի մնա ցոր դա յին թու լութ յամբ՝ պայ մա նա վոր-
ված պե րի ֆե րիկ աք սո նալ պո լի նեյ րո պա թիա յով:
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Անև րիզ ման զար կե րա կի պա տի ար տափ քումն 
է, ո րը զար գա նում է, երբ ար յու նա տար ա նո թի 
թու լա ցած պա տում ձևա վոր վում է լայ նա ցում 
(պար կաձև կամ ի լի կաձև): Գլ խու ղե ղի ա նոթ նե րի 
անև րիզ ման հան դի պում է բնակ չութ յան 1-5%-ի 
մոտ:

 Սա կայն դրանք վեր ջերս ա վե լի հա ճախ են 
հան դի պում՝ ար դի նեյ րո վի զո ւա լի զա ցիոն՝ ՄՌՏ, 
ԿՏԱ հե տա զո տու թուն նե րի շնոր հիվ:  Կա նանց 
մոտ անև րիզ մա նե րի հա ճա խա կա նութ յու նը մոտ 
3 ան գամ ա վե լի բարձր է: Անև րիզ մա յի պատռ վե-
լը գլխու ղե ղի կաթ վա ծի՝ ին սուլ տի տե սակ նե րից 
մեկն է:  Պատռ վե լու դեպ քում զար գա նում է ար յու-
նա զե ղում գլխու ղե ղի շուրջ: Շ տապ բու ժօգ նութ-
յուն չցու ցա բե րե լու դեպ քում հի վան դի կյան քին 
կա րող է վտանգ սպառ նալ:

Անև րիզ մա յի ա ռա ջաց ման հիմն ա կան պատ-
ճառն ար յան բարձր ճնշումն է, ինչ պես նաև՝ 
հի վան դութ յան առ կա յութ յունն ըն տա նի քում, 
շա քա րա յին դիա բե տը, ծխա խո տի և  ալ կո հո լի 
չա րա շա հու մը, թմրան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը:

Covid-19



 Նոր կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան դեմ պայ քա րում և  ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի ար տա կարգ ի րա վի ճա կում անձն վեր 
ծա ռա յութ յան ու ի րա կա նաց րած պա տաս խա նա տու աշ խա տան քի 
հա մար ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի երկ րորդ կուր սի 
ու սա նող  Ման վել  Չա բուխ յա նը պարգ ևատր վել է ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան պատ վոգ րով:

 Հա մա վա րա կի ա ռա ջին իսկ օր վա նից ա պա գա բժիշ կը մեծ ցան-
կութ յուն ու ներ աշ խա տել և  օգ նել թե՛ հի վանդ նե րին, թե՛ բու ժաշ խա-
տող նե րին։

«Երբ ուս խոր հուր դը հայ տա րա րեց, որ կա մա վոր ներ են պետք, 
ա ռանց մեկ վայրկ յան տա տան վե լու ո րո շե ցի՝ պետք է գնամ։ 
Ա ռա ջին քայ լե րը, որ կա տա րե ցի կա մա վո րութ յան սկզբուն քով՝ 
աշ խա տան քի ան ցա ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յու նում՝ 15 օր։  Դա իմ ա ռա ջին փոր ձաշր-
ջանն էր. հաղ թա հա րե ցի պատ վով, ՀՀ Ան նա խա րա րի կող մից 
ար ժա նա ցա պատ վոգ րի»,- պատ մում է սո վո րո ղը։

Ն րա խոս քով՝ երբ հայ րե նի քա ղա քի՝ Ս պի տա կի բժշկա կան կենտ րո նը վե-
րապ րո ֆի լա վոր վեց կո րո նա վի րու սով հի վանդ նե րի բուժ ման հա մար, ո րո-
շեց ան պայ ման աշ խա տան քի անց նել այն տեղ։ Աշ խա տել է սկզբում որ պես 
սա նի տար, ա պա՝ բու ժակ։

«Այն ինձ շատ մեծ հնա րա վո րութ յուն տվեց ծա նո թա նալ մինչ այդ 
ինձ հա մար ան ծա նոթ աշ խա տան քին։ Ս պի տա կի բժշկա կան կենտ րո նի 
տնօ րեն   Վար դու հի  Սի սակ յա նը մեծ սի րով ինձ ընդգր կեց ի րենց շատ 
հմուտ, բա նի մաց թի մում, ան մի ջա պես տե ղա վո րեց ա մե նա պա տաս խա-
նա տու՝ ռեա նի մա ցիա յի բա ժան մուն քում»,- նշում է  Ման վել  Չա բուխ յա նը։

Սկզ բում իր հա մար շատ բարդ հա մար վող աշ խա տան քը դար ձավ սի րե լի 
ու հա ճե լի։  Միշտ պատ րաստ ա մեն ին չում օգ նե լու և  սո վո րեց նե լու՝ բժիշկ-
ռեա նի մա տո լոգ Ար թուր  Դու նա մալ յա նի օգ նութ յամբ և  իր հա մառ ջան քե րի 
շնոր հիվ կարճ ժա մա նա կում ըն տե լա ցավ ա մե նա մար դա սի րա կան գոր ծին, 
ան գամ ան քուն գի շեր նե րը դար ձան ա մե նաի մաս տա վոր գի շեր նե րը, իսկ 
ար տա հա գուս տը՝ ա մե նա հար մա րա վե տը։

Ա պա գա բժշկի գնա հատ մամբ՝ կա մա վո րա կան աշ խա տան քում ոչ մի 
դժվա րութ յուն չկա:  Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը շատ հա ճե լի է, սո վո րողն 
այն կա տա րում է պա տաս խա նատ վութ յամբ ու մեծ սի րով։

ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նում աշ խա տե լու ժա մա նակ միա ժա մա նակ հե ռա-
վար դա սեր էր ա նում, կա րո ղա նում էր հա մա տե ղել և  ոչ մի խնդիր չէր ա ռա-
ջա նում։

Ծ նող նե րը միայն ող ջու նել և  ոգ ևո րել են ի րեն, ըն կեր նե րը նույն պես շատ 
են ու րա խա ցել, իսկ դա սա խոս նե րը դեռ տեղ յակ չեն, բայց հա մոզ ված է, որ 
բո լորն էլ կող ջու նեն ու կու րա խա նան իր հա ջո ղութ յուն նե րով։

 Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը, ԵՊԲՀ սո վո րո ղի կար ծի քով, ի րեն մեծ 
հնա րա վո րութ յուն է տվել` ա վե լի ինք նավս տահ է դար ձել, հպար տութ յամբ 
է լցվել:  Մեծ ոգ ևո րութ յուն է ապ րում յու րա քանչ յուր դուրս գրվող հի վան դի 
հետ, կի սում է նրանց ցավն ու ու րա խութ յու նը։

 Դեռ վաղ է մտա ծել նեղ մաս նա գի տաց ման մա սին, բայց շատ կցան կա-
նար նյար դա վի րա բույժ կամ սրտա յին վի րա բույժ դառ նալ: Ա պա գա բժիշ կը 
հա վե լում է՝ կար ևո րը ոչ միայն լավ մարդ, այլև լավ մաս նա գետ լի նելն է։

ԿԱ ՄԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔՈՒՄ 

ԱՆ ՔՈՒՆ ԳԻ ՇԵՐ ՆԵ ՐԸ ԴԱՐ ՁԱՆ

 Ի ՄԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՎԱԾ, ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ

 ԱՐ ՏԱ ՀԱ ԳՈՒՍ ՏԸ՝ 

Ա ՄԵ ՆԱ ՀԱՐ ՄԱ ՐԱ ՎԵ ՏԸ
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Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ու սա նող ներն ա ռա ջին իսկ 
օ րե րից կա մա վոր ներգ րավ վել են 
 Քո վիդ-19-ի դեմ պայ քա րում:  ԵՊԲՀ 
կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի կազ-
մա կերպ ման վար չութ յան հի գիե նիկ 
և  հա մա ճա րա կա յին բաժ նի պետ 
 Կա րի նե  Պո ղոս յա նը հիաց մուն քով է 
ներ կա յաց նում «ա ռա ջին գծում» զին-
վո րագր ված ա պա գա բժիշկ նե րի 
անտր տունջ ու ան շա հախն դիր աշ-
խա տան քը: 

« Մենք ու նենք  « Հե րա ցի 1», 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լիր նե րը, ա տամ ա բու ժա կան  
պո լիկ լի նի կա ներ, հան րա կա ցա
րան, և  երբ  նա խա պատ րաս տում  
էինք  հա կա հա մա ճա րա կա յին մեր 
գոր ծո ղութ յուն նե րը,  ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցը դեռևս դա դա րեց ված 
չէր:  Ար դեն ակն հայտ էր, որ պետք 
է միա վո րել  ջան քե րը, հա մախմբ
վել՝ ա ռող ջա պա հա կան լրջա գույն 
մար տահ րա վե րի հաղ թա հար ման 
գոր ծում:  Բու ժանձ նա կազ մը պետք 
է ի րա կա նաց ներ բու ժա կան գոր ծը, 
ա պա գա բժիշկ նե րը ե կան՝ օգ նե լու 
ջեր մա չափ ման, թեր թիկ նե րի լրաց

ման և  այլ հար ցե րում, ո րոնք ան չափ 
կար ևոր են հա մա ճա րա կա բան նե րի 
հա մար: Ի դեպ` այս հար ցում սի րով 
պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե
ցին ա ջակ ցե լու ԵՊԲՀ ուս խոր հուրդն 
ու ԵՊԲՀ քո լե ջը»,-նշում է  Կա րի նե 
 Պո ղոս յա նը՝ շա րու նա կե լով, որ ու-

սա նող նե րը հսկա յա կան աշ խա տանք 
են ի րա կա նաց րել և  շա րու նա կում 
են ի րա կա նաց նել հա մա վա րա կի 
տա րա ծու մը բժշկա կան մայր բու հի 
ստո րա բա ժա նումն ե րում կան խե լու, 
զսպե լու հա մար:

«Հ նա րա վոր չէր շեն քե րի մուտ քե
րի մոտ ի րա կա նաց նել այ ցե լու նե րի, 
պա ցիենտ նե րի հսկո ղութ յու նը, ո րոշ
վեց խիստ սահ մա նա փա կել  այ ցե
լու նե րի մուտ քը: Այս տեղ է հատ կա
պես, որ օգ նութ յան ե կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի կա մա վոր ու սա նող
նե րը:  Մար դիկ, երբ ի րենց հի վան դի 
հա մար սնունդ, հի գիե նիկ պա րա
գա ներ են բե րում՝ հաշ վի առ նե լով 
հա մա վա րա կի հետ ևան քով լար
ված վի ճա կը,  նրանց չի թույ լատր
վում դրանք ան ձամբ հանձ նել հի
վան դին:  Մեր կա մա վոր ներն ա րագ 
կազ մա կեր պում են փո խան ցու մը,  
դե ղին թեր թիկ նե րի վրա գրում են 
բա ժան մուն քի ա նու նը, ո՞ր պա ցի նե
տի հա մար է նա խա տես ված, կապ 
են հաս տա տում մայ րա պե տի հետ, 
մայ րա պետն իջ նում, վերց նում է և 
 հանձ նում»,-ման րա մաս նում է հա մա-
ճա րա կա բա նը:

ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք-
նե րի կազ մա կերպ ման վար չութ-
յան հի գիե նիկ և  հա մա ճա րա կա յին 
բաժ նի պետ  Կա րի նե   Պո ղոս յա նի 
խոս քով` դժվա րին գոր ծին կա մա-
վոր զին վո րագր ված ու սա նող նե րը 
նա խա պես ան ցել են հա տուկ դա-
սըն թաց՝ ինչ պես պետք է պաշտ-
պան վել կո րո նա վի րու սի վա րա կից, 
ինչ պես կրել ան հա տա կան պաշտ-
պա նիչ մի ջոց նե րը՝ դի մակ, ակ նոց, 
ինչ պես հագ նել ար տա հա գուս տը: 

« Չա փա զանց մեծ պա տաս
խա նատ վութ յուն է  ա պա

հո վել ոչ միայն բու ժանձ նա կազ մի, 
այլև ու սա նող նե րի անվ տան գութ յու
նը: Աշ խա տան քը, որ ի րենք են կա
տա րում, անտր տունջ, չդժգո հե լով, 
ո չինչ չպա հան ջե լով, իս կա պես ար
ժա նի է գնա հա տան քի:   Շատ ու րախ 
եմ, որ մեր ու սա նող նե րը կրկին կա
մա վոր սկզբուն քով օգ նում են  Քո վիդ 
19ի դեմ ա ռաջ նագ ծում պայ քա րող 
բժիշկ նե րին, ժա մե րով մում են կո
րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան 
բուժ մամբ զբաղ վող բուժ հաս տա
տութ յուն նե րում: Այ սօր ցան կա ցած 
նման օգ նութ յուն ա վե լորդ չէ: Եվ 
բու ժա կան մա սով են  կա րո ղա նում 
օգ նել, կա տա րում են սա նի տա րի, 
մայ րա պե տի, բուժք րոջ աշ խա տանք 
ու նաև, ինչ պես ար դեն նշե ցի, ադ մի
նիստ րա տիվ աշ խա տանք, ին չը ևս 
 շատ կար ևոր է լար ված այս օ րե րին»:

Բժշ կու հին խոս տո վա նում է՝ մի 
քա նի տասն յակ ու սա նող ներ կա մա-
վոր գտնվում են հա մա վա րա կի դեմ 
պայ քա րի ա ռաջ նագ ծում՝ չզլա նա լով 
կա տա րել ա ռա ջար կած ցան կա ցած 
աշ խա տանք՝ ի րենց ներդ րումն ու նե-
նա լով կյան քե րի փրկութ յան գոր ծում:

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ ԿԱ ՄԱ ՎՈՐ 

ՄԵԿ ՆԵԼ ԵՆ «Ա ՌԱՋ ՆԱ ԳԻԾ»

Covid-19



 Կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յու նը տա րած ված է ամ-

բողջ աշ խար հում: Այն հան դի պում 
է թե’ մե ծա հա սակ նե րի, թե’ ե րե-
խա նե րի շրջա նում:  Հա մա ձայն մի-
ջազ գա յին տվյալ նե րի՝ ե րե խա նե րը 
հի վան դա ցութ յան և  հի վան դութ յան 
ծանր ըն թաց քի հա մե մա տա բար 
ա վե լի ցածր ռիս կա յին խմբում են: 
 Չի նաս տա նում կա տար ված հե-
տա զո տութ յու նը, որն ընդգր կել է 
ա ռա վել մեծ քա նա կով ե րե խա ներ, 
փաս տում է, որ ե րե խա նե րի կո րո-
նա վի րու սա յին վա րա կը կա րող է 
ըն թա նալ ա նախ տա նի շից մինչև 
ծայ րա հեղ ծանր ըն թաց քով հի վան-
դութ յուն:  ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ-
յան թիվ 1  ամ բիո նի ա սիս տենտ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու  Նա նե Մ նա ցա կան յանն իր 
հե ղի նա կած հոդ վա ծում ընդգ ծում է, 
որ հիմն ա կա նում ե րե խա նե րի կո րո-
նա վի րու սա յին վա րա կը ըն թա նում 
է թեթև կամ մի ջին ծան րութ յան 
ախ տա նի շե րով:  Սա կայն, ցա վոք,  
ծանր ըն թաց քով և  ան գամ մահ վան 
ել քով դեպ քեր հնա րա վոր են նաև 
ման կա կան տա րի քում:

 Մաս նա գե տի փո խանց մամբ՝ հի-
վան դութ յան ծանր ըն թաց քի հա-

մար ա ռա վել ռիս կա յին 
խմբում են ե րե խա նե րը, 
ո րոնք ու նեն հետև յալ 
խրո նի կա կան հի վան-
դութ յուն նե րը՝ք րո նիկ 
թո քա յին հի վան դութ-
յուն ներ (այդ թվում՝ 
մի ջին ծան րութ յան և 
 ծանր ըն թաց քով ասթ-
մա), շա քա րա յին դիա-
բետ, սրտա նո թա յին 
հի վան դութ յուն ներ (այդ 
թվում՝ զար կե րա կա յին գերճն շում), 
ի մու նա յին հա մա կար գի ընկճ մամբ 
վի ճակ ներ (այդ թվում՝ քի միա թե-
րա պիա, ճա ռա գայ թա յին թե րա-
պիա, եր կա րատև գլյու կո կոր տի-
կոս տե րոի դա յին բու ժում ստա ցող 
հի վանդ ներ), նյար դա բա նա կան 
հի վան դութ յուն ներ և  զար գաց ման 
խան գա րումն եր ու նե ցող ե րե խա-
ներ։

 Լա բո րա տոր տվյալ նե րից հի-
վան դութ յան ա վե լի ծանր ըն թաց քի 
մա սին կա րող են վկա յել Ց-ռեակ-
տիվ սպի տա կու ցի, ֆե րի տի նի, 
ԻԼ-6-ի, D-դի մե րի բարձր ցու ցա-
նի շե րը:  Մեկ այլ ու շագ րավ տվյալ 
է բեր ված JAMA pediatrics պար-
բե րա կա նում տպագր ված հոդ վա-

ծում:  Հա մա ձայն հե տա զո տութ յան 
տվյալ նե րի՝   ե րե խա նե րի կո րո նա-
վի րու սա յին հի վան դութ յան ծանր 
ըն թաց քի ռիս կա յին գոր ծոն է նաև 
ճար պա կա լու մը և  ա վել ցու կա յին 
քա շը: Այս ե րե խա նե րը ու նեն հոս-
պի տա լաց ման և  հե տա գա բուժ ման 
ըն թաց քում ար հես տա կան շնչա-
ռութ յան սար քի կի րառ ման ա ռա վել 
մեծ հա վա նա կա նութ յուն: Այս փաս-
տը ա վե լի վաղ ա պա ցուց ված էր մե-
ծա հա սակ նե րի շրջա նում, և  հենց 
ճար պա կալ ման տա րած վա ծութ-
յան հետ են կա պում ո րոշ երկր նե-
րում ե րի տա սարդ տա րի քում ա վե լի 
բարձր մա հա ցութ յան ցու ցա նի շը:

  

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԿՈ ՐՈ ՆԱ ՎԻ ՐՈւ ՍԱ ՅԻՆ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈւԹ ՅԱՆ ԾԱՆՐ ԸՆ ԹԱՑ ՔԻ 

ՌԻՍ ԿԱ ՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

Հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րը 
դեռ մար տից պայ քա րում են չա րա-
բաս տիկ Covid-19-ի դեմ ու գրան ցում 
հաղ թա նակ ներ:  

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի ման կա բու ժութ-
յան թիվ 1 կլի նի կան սպա սար կում է 
ա մե նա խո ցե լի խմբին՝ 0-1 տա րե կան 
ե րե խա նե րին, ինչ պես նաև այն նո-
րա ծին նե րին, ո րոնց մոտ ախ տո րոշ-
վել է Covid-19 վա րակ։ 

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, ման կա բու ժութ յան թիվ 1 կլի-
նի կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ ման-
կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի 

վա րի չի պաշ տո նա կա տար  Կա րի նե 
 Սի մոն յա նի խոս քով՝ կես տար վա 
կտրված քով կլի նի կա յում բու ժօգ-
նութ յուն է ստա ցել կո րո նա վի րու-
սա յին հի վան դութ յուն ու նե ցող ա վե-
լի քան 180 ե րե խա, ո րոն ցից միայն 
10 տո կո սի մոտ է հի վան դութ յու նը 
ծանր ըն թա ցել։ 

Ն շենք, որ հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գետ նե րը կո րո նա վի րու սով 
վա րակ ված-ա ռող ջա ցած, 0-1 տա րե-
կան ե րե խա նե րի շրջա նում հե տա զո-
տութ յուն են կա տա րում: 

 Հե տա զո տութ յան նպա տակն է 
պար զել, թե նո րա հայտ վի րու սը ինչ 
ազ դե ցութ յուն է թող նում ե րե խա-

նե րի օր գա նիզ մի վրա, վա րակ ված 
ե րե խան կվա րակ վի նո րից, թե՝ ոչ:

Ի դեպ՝ նշենք, որ կո րո նա վի րու սով 
հի վանդ մայ րե րին հա մալ սա րա նա-
կան մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս կրծքով կե րակ րել:

ՄԱ ՆՈՒԿ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
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 Շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող 
մար դիկ  ա վե լի հա ճախ չեն վա րակ-
վում COVID-19-ով, քան ընդ հա նուր 
բնակ չութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
լուրջ քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար, նե րառ-
յալ շա քա րախ տը, բնո րոշ է հի վան-
դութ յան ա վե լի ծանր ըն թաց քը և 
բար դութ յուն նե րի զար գաց ման մեծ 
ռիս կը: ԵՊԲՀ-ի էն դոկ րի նո լո գիա-
յի ամ բիո նի վա րիչ, « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցի էն դոկ րի նո լո գիա կան կլի նի կա յի 
ղե կա վար, պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա-
ջա նո վա յի գնա հատ մամբ՝ հետ-
ևա բար, շա քա րախ տով հի վանդ-
նե րը պետք է խստո րեն հետ ևեն 
COVID-19 հի վան դութ յան կան խար-
գել ման բո լոր ընդ հա նուր կա նոն-
նե րին, ինչ պես նաև ձեռ նար կեն մի 
շարք հա տուկ մի ջոց ներ COVID-19 
հի վան դութ յան կան խար գել ման և 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի հա-
մար, իսկ ո րոնք են կան խար գել ման 
մի ջո ցա ռումն ե րը՝ հի վան դութ յու նը 
կան խե լու հա մար: 

•  Նախ լվա ցեք ձեր ձեռ քե րը 
հա ճախ, ձեռ քե րով մի հպվեք 
ձեր դեմ քին, 

• պահ պա նեք սո ցիա լա կան հե-
ռա վո րութ յունն այլ ան ձանց 
հետ (1 մետր), 

• խու սա փեք մարդ կանց մեծ 
խմբե րից կամ հան րա հա վաք-
նե րից, ճա նա պար հոր դե լուց, 
ե թե դա բա ցար ձա կա պես 
անհ րա ժեշտ չէ, 

• մի կիս վեք սննդով և խ միչք նե-
րով, 

• հետ ևեք հե ղու կի պատ շաճ 
ըն դուն մա նը, 

• ըն դու նեք հա կա դիա բե տիկ 
դե ղե րը, ինչ պես նշա նակ ված 
է ձեր բժշկի կող մից, 

• ա վե լի ու շա դիր հետ ևեք 
սննդա կար գին, հատ կա պես 
ա րագ ներծծ վող ած խաջ րատ-
նե րին և  ճար պե րին, 

• ի րա կա նաց րեք գլյու կո զի 

ինք նահս կո ղութ յու նը, 
• պա հեք ինք նահսկ ման օ րա-

գիր, 
• պատ րաս տեք բո լոր օգ տա-

գործ վող հա կա դիա բե տիկ դե-
ղե րի ցու ցա կը և գ լու կո մետ րը 
թեստ-ե րիզ նե րով, 

• ու նե ցեք տե ղա մա սա յին 
բժշկի, բու ժող էն դոկ րի նո լո գի 
հե ռա խո սա հա մար նե րը, 

• հա մոզ վեք, որ տա նը ու նեք 
առն վազն 1 ամս վա դե ղա մի-
ջոց նե րի պա շար:

Ե թե  ու նե նաք գան գատ ներ, 
պետք է՝

• ու շադ րութ յուն դարձ րել 
COVID-19-ի հնա րա վոր ախ-
տա նի շե րին՝ նե րառ յալ բարձր 
ջեր մութ յուն, չոր հազ և հ ևոց, 
ման նե րի ցավ, 

• բարձ րաց նել գլի կե միա յի ինք-
նահս կո ղութ յան հա ճա խա կա-
նութ յու նը, ա վե լաց նել խմե լու 
ծա վա լը, 13 մմոլ/լ -ից ա վե լի 
գլի ցե միա հայտ նա բե րե լիս ՝ 
մե զի (կամ ար յան) մեջ չա փել 
կե տո նա յին մար մին նե րի մա-
կար դա կը, զան գա հա րեք ձեր 
բժշկին:

 
Հա տուկ խոր հուրդ ներ տիպ 1 

շա քա րա յին դիա բե տով հի վանդ-
նե րին՝ 

• գլի կե միա յի ինք նահս կո ղութ-
յան հա ճա խա կա նութ յու նը 
պետք է հաս նի օ րա կան մինչև 
6-8 ան գամ կամ ա վե լի, 

• անհ րա ժեշտ է ձգտել ար յան 
գլյու կո զի մա կար դա կի 4-10 
մմոլ/լ  օր վա մեջ և  կե տոն նե րի 
բա ցա կա յութ յա նը մե զի մեջ:

• Կար ևոր է խու սա փել ոչ միայն 
հի պերգ լի կե միա նե րից, այլև 
հի պոգ լի կե միա նե րից:

•  Հի պերգ լի կե միա յի զար գաց-
ման դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
օգ տա գոր ծել կարճ տևո ղութ-
յան ին սու լի նի լրա ցու ցիչ նե-

րար կումն եր, պետք է ա վե-
լաց վի օգ տա գործ վող հե ղու կի 
և  ա ղի քա նա կը, ինչ պես նաև 
մի ջոց ներ ձեռ նարկ վեն մարմ-
նի ջեր մաս տի ճա նը նվա զեց-
նե լու հա մար:

• Բժշ կի հետ ան հա պաղ 
խորհր դակ ցութ յուն կամ 
շտա պօգ նութ յան ծա ռա յութ-
յան հետ կապ վե լը ցուց ված է 
հետև յալ դեպ քե րում՝ բուժ մա-
նը չեն թարկ վող ջեր մութ յուն, 
կրկնա կի փսխում, կե տոա-
ցի դո զի նշան ներ (ա ցե տո նի 
հոտ,  կամ կե տոն նե րի բարձր 
մա կար դակ, ո րո վայ նի ու ժեղ 
ցավ, գի տակ ցութ յան մթագ-
նում, աղմ ոտ շնչա ռութ յուն):

Հա տուկ ա ռա ջար կութ յուն-
ներ տա րեց հի վանդ նե րի հա-
մար՝
• խու սա փել հի պոգ լի կե միա յից, 
• չօգ տա գոր ծել դե ղեր՝ ա ռանց 

բժշկի հետ խորհր դակ ցե լու,
•  խոր հուրդ է տրվում պա հել 

ար յան գլյու կո զի մա կար դա-
կը քաղ ցած՝ 5.0-10.0 մմոլ/Լ և 
6.1-11.1 մմոլ/Լ քնե լուց ա ռաջ: 

• Ե թե վի ճա կը վատ թա րա նում 
է՝ տե ղե կաց րեք ձեր բժշկին:                               

Ա ռա ջար կութ յուն նե րը պատ-
րաստ վել են՝ օգ տա գոր ծե լով Ա մե-
րիկ յան շա քա րախ տի ա սո ցիա ցիա-
յի, Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի 
շա քա րախ տի մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յան և Տա րեց նե րի մոտ շա-
քա րախ տի կա ռա վար ման էն դոկ-
րին կազ մա կեր պութ յան նյու թե րը:
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-Ե՞րբ են սկսում ար տադր վել կո րո նա վի րու սի հան դեպ հա կա-
մար մին նե րը և  ինչ քա՞ն ժա մա նակ են պահ պան վում:

-Ըստ  Հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման և  վե րահսկ ման Եվ-
րո պա կան կենտ րո նի տվյալ նե րի՝ SARS-CoV-2-ով վա րակ ված նե րի 
մեծ մա սի շրջա նում ար յան մեջ հա կա մար մին ներ սկսում են հայտ-
նա բեր վել վա րակ վե լուց հե տո 10-20-րդ  օ րե րի ըն թաց քում՝ գա-
գաթ նա կե տին /ա մե նա բարձր թվե րին/ հաս նե լով 18-22-րդ  օ րե րին: 
Ա ռա ջի նը օր գա նիզ մում սկսում է ար տադր վել IgM-ը: 3 շա բաթ անց 
IgM-ի մա կար դա կը սկսում է դան դաղ իջ նել: Ախ տա նի շե րի զար գա-
ցու մից հե տո12-րդ և 14-րդ  օ րե րը հա մար վում են սե ռո կոն վեր սիա յի 
մի ջին  ժա մա նա կա հատ ված, երբ   IgM-ը սկսում է փո խա րին վել IgG 
հա կա մար մին նե րով:  Հի վան դութ յան մեղմ ըն թաց քի դեպ քում սե-
ռո կոն վեր սիան կա րող է լի նել ա վե լի ուշ (չորս շա բաթ կամ ա վե լի) 
և, հազ վա դեպ՝ հա կա մար մին ներ ընդ հան րա պես չեն հայտ նա բեր-
վում:

-Ի՞նչ տվյալ ներ են հայտ նի կրկնա վա րակ նե րի մա սին:
- Հայտ նի է, որ կո րո նա վի րուս նե րի ըն տա նի քի այլ ան դամն ե րի 

նկատ մամբ հա կա մար մին նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում պա կա սում 
են (մի ջի նում՝ 3-13 ա միս անց) և  բո լոր սե զո նա յին կո րո նա վի րուս նե-
րով էլ հնա րա վոր է կրկնա վա րակ՝ պաշտ պա նիչ ի մու նի տե տի մոտ 
6-12 ա միս տևո ղութ յու նից հե տո։

Ներ կա յումս COVID-19-ով կրկնա վա րա կի հստակ դեպ քեր 
գրանց ված չեն, ին չը թույլ է տա լիս են թադ րել հա կա մար մին նե րով 
գո նե ժա մա նա կա վոր պաշտ պա նութ յան մա սին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հա կա մար մին նե րի պաշտ պա նութ յան եր կա րա կե ցութ յու նը դեռևս 
ան հայտ է, այն պես, ինչ պես ան հայտ է, թե՝ արդ յո՞ք հա կա մար մին-
ներ ու նե ցող ան ձը պաշտ պան ված է կրկնա վա րա կից, և  ե թե պաշտ-

պան ված է, ա պա ո՞րն է նվա զա գույն շե մը:
Օր գա նիզ մը վի րու սի դեմ պայ քա րում է ոչ միայն 

հա կա մար մին նե րով, այլև T-բջիջ նե րով, ո րոնք վի-
րու սի կրկնա կի մուտ քի դեպ քում՝ ակ տի վաց նե լով 
ի րենց հի շո ղութ յու նը, պայ քա րում են վի րու սի դեմ: 
Ըստ շվեդ նե րի կող մից ար ված վեր ջին հե տա զո-
տութ յան՝ խոս քը T-քիլ լեր նե րի մա սին է, ո րոնց թի-
վը բարձր էր նույ նիսկ այն ան ձանց շրջա նում, ով քեր 
հի վա դութ յու նը տա րել են ա ռանց ախ տա նիշ նե րի և  
ու նեն հա կա մար մին նե րի ցածր մա կար դակ ար յան 
մեջ:

-Ի՞նչ է կո լեկ տիվ ի մու նի տե տը, և  ին չու՞ է այն 
կար ևոր:

- Կո լեկ տիվ ի մու նի տե տը զար գա նում է այն   ժա մա-

ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ՆՎԱ ԶԵՑ ՆԵԼ ՎԻ ՐՈւ ՍԻ՝ 

ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑԵ ԼՈՒ

 ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈւԹ ՅՈւ ՆԸ

Ձեր ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց նում 
SarsCoV2  վա րա կի  և  ի մու նո լո գիա յի միջև 
կա պը։ Ար դիա կան այս թե մա յին է անդ րա
դար ձել ԵՊԲՀ կլի նի կա կան ա լեր գո լո գիա
յի ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նա կա տար, 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան
դա նո ցի ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի կլի
նի կա յի ղե կա վար Ար մի նե Հա կոբ յա նը։
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նակ, երբ հա մայն քի մեծ մա սը դառ նում է ա նըն կա լու նակ հի վան դութ-
յան հան դեպ՝ հի վան դութ յան տա րա ծու մը մար դուց այլ ան ձի դարձ նե-
լով ան հա վա նա կան:

-Բ նակ չութ յան ո՞ր տո կո սը պետք է լի նի ի մու նի զաց ված, որ պես-
զի  հաս նի կո լեկ տիվ  ի մու նի տե տի:

-Այդ թի վը տա տան վում է հի վան դութ յու նից հի վան դութ յուն: Որ քան 
վա րա կիչ է հի վան դութ յու նը, այն քան մեծ է բնակ չութ յան այն մաս նա-
բա ժի նը, ո րը պետք է ա նըն կա լու նակ լի նի հի վան դութ յան հան դեպ` 
դրա տա րա ծու մը կանգ նեց նե լու հա մար: Օ րի նակ, կարմ րու կը խիստ 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն է: Են թադր վում է, որ բնակ չութ յան 94%-ը 
պետք է ան ձեռնմ ե լի լի նի փո խանց ման շղթան ընդ հա տե լու հա մար:

-Ինչ պե՞ս է ձեռք բեր վում կո լեկ տիվ ի մու նի տե տը:
COVID-19-ի հա մար եր կու ճա նա պարհ կա՝ պատ վաս տան յու թե րը և 

 վա րա կը:  Կո րո նա վի րու սի դեմ պատ վաս տան յու թը ի դեա լա կան մո տե-
ցում է կո լեկ տիվ ի մու նի տե տի հաս նե լու հա մար:  Պատ վաս տան յու թե րը 
ստեղ ծում են պաշտ պա նութ յուն՝ ա ռանց հի վան դութ յուն պատ ճա ռե-
լու կամ բար դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման: Օգ տա գոր ծե լով կո լեկ տիվ 
ի մու նի տե տի հա յե ցա կար գը՝ պատ վաս տան յու թե րը հա ջո ղութ յամբ 
վե րահս կո ղութ յուն են սահ մա նել այն պի սի մա հա ցու վա րա կիչ հի վան-
դութ յուն նե րի նկատ մամբ, ինչ պի սիք են պո լիո մե լի տը, դիֆ թե րիան և 
 շատ այլ հի վան դութ յուն ներ:

 Պատ վաստ ման մի ջո ցով կո լեկ տիվ ի մու նի տե տի հաս նելն ու նի իր 
թե րութ յուն նե րը: Ո րոշ պատ վաս տան յու թե րից պաշտ պա-
նութ յու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող է թու լա նալ, ին-
չը պա հան ջում է կրկնա կի պատ վաս տումն եր:  Բա ցի այդ՝ 
ո րոշ մար դիկ  դեմ  են պատ վաս տումն ե րին, ին չը կա րող է 
իս կա կան մար տահ րա վեր հան դի սա նալ  կո լեկ տիվ ի մու-
նի տե տի հա մար:

 Կո լեկ տիվ ի մու նի տե տին  հնա րա վոր է հաս նել նաև 
այն դեպ քում, երբ բնակ չութ յան բա վա րար մա սը բուժ վել 
է հի վան դութ յու նից և  ա ռա ջաց րել է հա կա մար մին ներ հե-
տա գա վա րա կի դեմ: Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ COVID-19-ի դեպ-
քում կո լեկ տիվ ի մու նի տե տի ա ռա ջա ցու մը ու նի մի քա նի 
խնդիր ներ:  Նախ՝ դեռևս պարզ չէ, թե արդ յոք COVID-19 
վի րու սով վա րա կու մը մար դուն դարձ նու՞մ է ան ձեռնմ ե-
լի հե տա գա վա րա կի դեմ:  Նույ նիսկ, ե թե կո րո նա վի րու-
սով վա րակ վե լը եր կա րատև պաշտ պա նութ յուն  է ա ռա-
ջաց նում, մեծ թվով մար դիկ պի տի վա րակ վեն, որ պես զի 
հաս նեն կո լեկ տիվ ի մու նի տե տի շե մին:  Փոր ձա գետ նե րի 
գնա հատ մամբ ԱՄՆ-ում բնակ չութ յան 70%-ը՝ ա վե լի քան 
200 մի լիոն մարդ, պետք է  վե րա կանգն վի  COVID-19-ից՝ հա մա ճա րա-
կը դա դա րեց նե լու հա մար: Ե թե   մեծ քա նա կով  մար դիկ միան գա մից 
հի վան դա նան COVID-19-ով, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը կա րող 
է ա րա գո րեն ճնշվել:  Վա րակ ման այս մեծ քա նա կը կա րող է մի լիո նա-
վոր մարդ կանց մոտ հան գեց նել լուրջ բար դութ յուն նե րի և  մահ վան:

-Ինչ պե՞ս կա րող ենք դան դա ղեց նել COVID-19-ի փո խան ցու մը:
- Մինչև COVID-19 պատ վաս տան յու թի մշա կու մը՝ շատ կար ևոր է 

դան դա ղեց նել COVID-19 վի րու սի տա րա ծու մը և  պաշտ պա նել ծանր 
հի վան դութ յան ռիս կի են թարկ ված ան ձանց, նե րառ յալ տա րեց նե րին 
և ք րո նիկ հի վան դութ յուն նե րով ան ձանց:

 Կար ևոր է նշել, որ օր գա նիզ մում ի մու նի տե տի ա ռանձ նա հատ կութ-
յու նից և  ներ թա փան ցած վի րու սի գու մա րա յին դո զա յից է կախ ված, 
թե տվյալ ան ձի մոտ կզար գա նա՞ հի վան դութ յուն, թե՝ ոչ, և  ինչ պի սի՞ն 
կլի նի հի վան դութ յան ըն թաց քը:  Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 
ե րի տա սարդ տա րի քում մա հա ցութ յան ա մե նա մեծ ցու ցա նի շը բա ժին 
է ընկ նում հենց այս թի րա խա յին խմբին:   Կա րե լի է նվա զեց նել վի րու-
սի` օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լու հնա րա վո րութ յու նը` հնա րա վո րինս 
սահ մա նա փա կե լով մարդ կա յին շփումն ե րը։
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  Տիգ րան  Համ բար ձում յա նը 2015 թվա կա նին ըն դուն վել 
է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ:   Մեկ տա րուց 
ա վե լի որ պես բու ժակ աշ խա տում է շտապ օգ նութ յան ծա-
ռա յութ յու նում, ինչ պես նաև՝ վնաս ված քա բա նութ յան և  օր-
թո պե դիա յի գի տա կան կենտ րո նում,  ո րը COVID-19-ի դեմ 
պայ քա րի օ րե րին պա ցիենտ նե րի բուժ ման նպա տա կով վե-
րա մաս նա գի տաց վել է՝ որ պես ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նոց:

ԵՊԲՀ սո վո րո ղի ըն տա նի քում բո լո րը բժիշկ ներ են. մայ րը, 
հայ րը, եղ բայ րը:  Մա նուկ հա սա կից նա առնչ վել է բժշկութ յան 
հետ և  եր բեք ի րեն այլ մաս նա գի տութ յան մեջ չի պատ կե րաց-
րել:

«Ո րո շե ցի բժիշկ դառ նալ և  շատ եմ սի րում իմ մաս նա գի-
տութ յու նը:  Սի րում եմ օգ նել մարդ կանց՝ այդ պատ ճա ռով 
ո րո շե ցի  հա մա վա րա կի այս բարդ օ րե րին լի նել ա ռաջ-
նագ ծում և հ նա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նում օգ նութ-
յուն ցու ցա բե րել մարդ կանց, ով քեր դրա կա րիքն ու նեն: 
Ս տի պո ղա բար չեմ աշ խա տում, ինքս եմ կա յաց րել այդ 
ո րո շու մը  և  ա վե լի ու ա վե լի եմ հա մոզ վում,  որ չեմ սխալ-
վել ընտ րածս մաս նա գի տութ յան մեջ»,- ա սում է  Տիգ րա նը:

 Հեր թա պա հում է գրե թե եր կու օ րը՝ մեկ: Աշ խա տան քը ծա-
վա լուն է, բայց խոս տո վա նում է՝ երբ տես նում է կա տա րած 
գոր ծի արդ յուն քը,  ոգ ևոր վում է ու շարժ վում ա ռաջ:

 «Ան կախ ա մեն ին չից՝ պետք է սի րել աշ խա տան քը,  հա-
ճույ քով ա նել այն, և  այդ ժա մա նակ ա մեն ինչ կստաց վի»,- 
նկա տում է ա պա գա բժիշ կը:

Բ նա կան է, որ ձգտում է շատ զգույշ լի նել, որ չվա րակ վի 
աշ խա տան քի բե րու մով և չ վա րա կի նաև հա րա զատ նե րին: 
 Հույս ու նի, որ շու տով պան դե միան կա վարտ վի, և  որ ևէ մե-
կին այլևս վտանգ չի սպառ նա, և  մար դիկ նո րից կվե րա դառ-
նան բնա կա նոն կյան քին:

Ե րի տա սար դը կար ծում է, որ եր բեք չի զղջա լու այս ճա նա-
պարհն անց նե լու հա մար, ո րով հետև շատ բան է հասց րել սո-
վո րել մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում և  շա րու նա կում է սո վո-
րել, ո րը ա պա գա յում ի րեն պետք կգա նեղ մաս նա գի տա կան 
ո լոր տում:  Ն րա խոս քով՝ ա մե նա կար ևո րը աշ խա տան քը սի-
րելն է:

Ընդգ ծում է, որ հպար տա նում է բո լոր ըն կեր նե րով, ո րոնք 
գնա ցել են այդ պա տաս խա նա տու քայ լին և, հրա ժար վե-
լով շատ բա նե րից, գի շեր-ցե րեկ հի վանդ նե րի կող քին են  և 
 պատ վով են կա տա րում ի րենց աշ խա տան քը:

Ա ռա ջի կա յում ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ար դեն 
6-րդ  կուր սի ու սա նող  Տիգ րան  Համ բար ձում յա նը պատ րաստ-
վում է մաս նա գի տա նալ  միկ րո վի րա բու ժութ յան ո լոր տում: 
Դպ րո ցա կան հա սա կից՝ այ ցե լե լով տար բեր հի վան դա նոց-
ներ, վի րա հա տա րան ներ, շփվե լով շատ բժիշկ նե րի հետ՝ ի 
սկզբա նե ո րո շել էր, որ պետք է վի րա բույժ դառ նա:

Ա ռա ջին կուր սից սկսած հեր թա պա հել է, մաս նակ ցել վի րա-
հա տութ յուն նե րի, ին չը նպաս տել է ընտ րել միկ րո վի րա բու-
ժութ յու նը՝ որ պես մաս նա գի տա ցում, մի բնա գա վառ, ո րի մի-
ջո ցով, ա պա գա բժշկի գնա հատ մամբ, տար բեր ծան րութ յան 
վնաս վածք նե րը վե րա կանգ նե լուց բա ցի հնա րա վոր է  նաև 
ա պա հո վել ար տա քին էս թե տիկ տեսք:

ՀԱ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ 
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Ա պա գա բժիշկ Եվ գեն յա  Հա կոբ յա նը նա խորդ տար վա սկզբին, կո-
րո նա վի րու սա յին հա մա ճա րա կով պայ մա նա վոր ված, որ պես կա մա վոր 
ե կավ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր և  մոտ մեկ տա րի 
այլևս չհե ռա ցավ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցից:

 «Իսկ որ տեղ պետք է լի ներ ա պա գա բժիշկն այն օ րե րին, երբ աշ-
խար հը կանգ նած էր կո րո նա վի րու սի պան դե միա յի մար տահ րա վե րի 
ա ռաջ:  Դա ե ղել է ոչ թե ո րո շում, այլ ցան կութ յուն, լի նել թե հի վանդ-
նե րի, թե բու ժանձ նա կազ մի կող քին, օգ նել և  կի սել դժվա րութ յուն նե-
րը»,- ա սում է ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

 Նա սո վո րում է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սում: 
 Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում գլխա վոր խթա նը ե ղել է իր՝ որ-
պես պա ցիեն տի հիաց մունքն ակ նա բույ ժի հան դեպ:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ հի վան դա նո ցում չա փա զանց հե տաքր քիր է:  Ու-
սու ցա նող և  մո տի վաց նող ազ դե ցութ յուն ու նեն տար բեր կլի նի կա կան 
ի րա վի ճակ նե րում հի վան դի ըն դուն ման պա հից մինչև դուրս գրման պա-
հին հետ ևե լը, կա յա ցած և  բա նի մաց բժիշկ նե րի հետ ա մե նօր յա շփու մը։ 
«Օգ տա գոր ծե լով ա ռի թը՝ շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում բո լոր բու-
ժաշ խա տող նե րին ի րենց փորձն ու գի տե լի քը փո խան ցե լու հա մար»,- 
նկա տում է ա պա գա բժիշ կը:

Երբ խոսք գնաց որ պես կա մա վոր հի վան դա նո ցում անց կաց րած ա միս-
նե րի մա սին՝ նա նշեց, որ պա տե րազ մի ըն թաց քում որ պես բու ժակ մեկ նել 
է Ար ցախ, վի րա վոր զին ծա ռա յող ներ տե ղա փո խե լու: «Իմ խո նա րում 
ու ե րախ տա գի տութ յունն եմ հայտ նում մեր քա ջա րի մար տի կե րին, 
ո րոնց սխրանքն ան մահ է»,-ընդգ ծում է Եվ գեն յան:

Ն րան՝ ինչ պես և  բու ժօգ նութ յան ո լոր տի շատ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
չհա ջող վեց խու սա փել  Քո վիդ-19 վա րա կից: Ն շում է՝ չնա յած ծնող ներն 
ան հանգս տա նում էին իր ա ռող ջութ յան հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ ա մեն 
կերպ օ ժան դա կել են իր գոր ծու նեութ յա նը:  Նույ նը ա սում է հա մա կուր-
սե ցի նե րի մա սին, ո րոնք ևս  միայն ոգ ևո րութ յան խոս քեր են ուղ ղել 

ա պա գա ու ռուց քա բան-վի րա-
բույ ժի՝ հի վան դա նո ցում որ պես 
կա մա վոր աշ խա տե լու ո րոշ ման 
ա ռան չութ յամբ:  Բո լոր նրանց, 
ով քեր ա ռա ջին քայ լերն են կա-
տա րում բժշկութ յան ո լոր տում, 
Եվ գեն յան խոր հուրդ է տա լիս 
լի նել աշ խա տա սեր, պատ րաս-
տա կամ, հո գա տար և  ամ բողջ 
սրտով նվիր վել բժշկի վեհ կոչ-
մա նը:  Այդ պի սին  է փոր ձում լի-
նել և  այդ պես ապ րել նաև ին քը:

 ԿԱ ՄԱ ՎՈ ՐՈւԹ ՅՈւՆՆ ՈՒ ՍՈւ ՑԱ ՆՈւՄ 

ԵՎ  ՄՈ ՏԻ ՎԱՑ ՆՈւՄ Է ԲԺՇԿԻ Ու ՂԻՆ 

ԸՆՏ ՐԱԾ ԵՎ ԳԵՆ ՅԱ  ՀԱ ԿՈԲ ՅԱ ՆԻՆ
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 Հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի ա ռա ջին օ րե րից փոր ձա ռու 
և  ար հես տա վարժ բժիշկ նե րի կող քին ա ռա ջին հա յաց քից 
աչ քի չընկ նող, բայց ան չափ շնոր հա կալ ու կար ևոր ա ռա քե
լութ յուն կա տա րե ցին նաև ա պա գա բժիշկ նե րը: ԵՊԲՀ սո վո
րող նե րը՝ բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցին 
զու գա հեռ, կա մա վո րութ յան սկզբուն քով հայտն վե ցին հան
րա պե տութ յան տար բեր բժշկա կան կենտ րոն նե րում՝ ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րին և  ի րենց կա րի քը զգա ցող մարդ կանց օգ
նե լու նպա տա կադր մամբ: Այդ կա մա վոր նե րից էր նաև ընդ
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6րդ  կուր սի ու սա նող 
 Տաթև  Կա րա պետ յա նը:  Նա կա մա վո րա կան աշ խա տանք է 
կա տա րել վնաս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի գի տա
կան կենտ րո նում: 

- Ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք զբաղ վել կա մա վո րա կան գոր ծու-
նեութ յամբ՝ հա մալ րե լով Covid-19-ի դեմ ա մե նօր յա պայ քար 
մղող բու ժաշ խա տող նե րի շար քե րը։ 

- Հի շու՞մ եք՝ այս ա մե նը ինչ պես սկսվեց։  Շատ սո վո րա կան օր 
էր չէ՞, ու պարզ վեց, որ COVID-19-ի ա ռա ջին գրանց ված դեպքն 
ու նենք։ Ն ման տխուր օր է լի եմ ու նե ցել ապ րածս 24 տա րի-

նե րի ըն թաց քում, երբ 2016 թվա կա նի ապ րի լի սկզբին վի րա վոր ված զին-
վոր նե րից մե կի վի րա հա տութ յա նը ներ կա գտնվե ցի։  Կա մա վո րութ յան 
ոչ ա ռա ջին, բայց ա մե նա յու րա հա տուկ դպրոցն ան ցա հենց 2016 թվա-
կա նի ապ րի լին՝ կենտ րո նա կան կլի նի կա կան զին վո րա կան հոս պի տա-
լում։  Կա մա վո րի կեր պա րը շատ դրա կան է. այն պար տա կա նութ յուն նե րի 
և  պա տաս խա նատ վութ յան ահ ռե լի բեռ ու նի և  չի կա րող շատ ժա մա նակ 
հատ կաց նել ան հա տա կան մո տեց մա նը՝ հատ կա պես ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րում: Կ յան քը բա ժան մունք նե րի դռնե րից ներս ե ռում է։  Կա մա վորն 
էլ այդ թոհ ու բո հի մեջ հայտն ված այն հրեշ տակն է, ով ոչ միայն գի տե-

լի քի և հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում ծան րա-
բեռն ված բու ժաշ խա տո ղին օգ նութ յան հաս նե լու, 
այլ նաև պա ցիեն տին՝ իր սի րե լի եր գը գտնե լու, 
քա ջա լե րե լու, նրա հետ զրույ ցի բռնվե լու հա մար 
է։  Կա մա վո րի կեր պա րը ինձ հա մար այդ դրա կան 
հրեշ տա կի կեր պարն է՝ միշտ պատ րաստ՝ օգ նե-
լու։  Ար դեն պարզ է, թե ինչ պես ո րո շե ցի՝ ա ռանց 
եր կար մտա ծե լու։ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րութ յան հայ տե րը լրաց նե լուց հե տո ժա մա նակ 
պա հանջ վեց, մինչև մեզ կան չե ցին։ Ին չո՞ւ եմ ա սում 
«մեզ»։  Խոս տա նում եմ՝ կխո սեմ դրա մա սին շու-
տով։  « Նորք» ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նո ցում ո րոշ 
ժա մա նակ կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա-
րե լուց հե տո, տե ղե կա ցանք, որ վնաս ված քա բա-
նութ յան և  օր թո պե դիա յի գի տա կան կենտ րո նի 
վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քը հա մալր վում 
է։ Ապ րի լից մինչ օրս աշ խա տում եմ այն տեղ։ 

-Ո՞րն է կա մա վո րա կան աշ խա տան քի ա մե նա-
մեծ դժվա րութ յու նը։ 

-Ա ռա ջի նը՝ կա մա վո րութ յան ի մաս տը ըն կա լե լը: 
 Հե տո ոչ մի դժվա րութ յուն չի լի նում, բա ցի նրա նից, 
որ ու զում ես ա վե լին ա նել, բայց ի րա վունք չու նես։ 
 Շատ դեպ քե րում, չնա յած գի տե լիք նե րիդ, սահ-
մա նա փա կումն ե րը թույլ չեն տա լիս ա վե լին ա նել, 
ա վե լի օգ տա կար լի նել։

 Կար ծում եմ՝ հար ցին ա վե լի լավ կպա տաս-
խա նեն այլ մաս նա գի տութ յան տեր այն մար դիկ, 
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ո րոնք միա ցել են բժշկա կան աշ խա տանք նե րին։ Այլ բա ժան մունք նե-
րում, վստահ եմ՝ ևս կ լի նեն այդ պի սի խի զախ ներ, բայց մեր բա ժան-
մունքն ա ռանձ նա նում է իր կազ մով. նախ կին ման կա վար ժից մինչև 
զին վո րա կան, հրու շա կա գոր ծից և  ի րա վա բա նից 
մինչև ծրագ րա վո րող։ Ե թե հան կարծ մեր բա ժան-
մուն քով հայտն վենք բուն կե րում, մի քա ղա քակր-
թութ յուն կկազ մենք։ 

-Դժ վար չէ՞ր, արդ յոք, այդ ըն թաց քում հա մա տե-
ղել ու սու մը պրակ տիկ գոր ծու նեութ յան հետ։ 

- Վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում կա-
մա վոր նե րից 19-ը ԵՊԲՀ-ի ու սա նող ներ են։ 
 Հա մա կուր սե ցի նե րիցս շա տե րին ճա նա չե ցի այս տեղ՝ 
հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի ըն թաց քում։  Մե զա նից 
ան կախ՝ բո լորս հա վաք վել ենք այս տեղ հաշ ված 
օ րե րի ըն թաց քում։ Երբ վա րակ ված նե րի թիվն ա ճեց, 
բա ժան մունքն ըն դար ձակ վեց:  Ժա մե րի ըն թաց քում 
ե կան մե րոնք, ըն տա նի քը կրկնա պատկ վեց, կրկնա-
պատկ վեց նաև ԵՊԲՀ-ի ու սա նող նե րի քա նա կը մեր 
բա ժան մուն քում։ Այս շրջա նը հա մըն կավ հա մալ սա-
րա նի դա սե րի եր կու հեր թով ու սուց մանն անց նե լու 
հետ։  Հա ճախ քննութ յուն նե րին միա նում էինք հա-
մազ գես տով: Այդ դժվար օ րե րին ակն կա լում էինք, որ 
մեր հա մալ սա րանն էլ, ան կախ ա մեն ին չից՝ իր ճիշտ 
ո րո շումն ե րով կա ջակ ցի մեզ։ 

- Կա մա վոր դառ նա լու ո րոշ մանդ ինչ պե՞ս ար ձա գան քե ցին ըն տա-
նի քիդ ան դամ ե րը, կուր սըն կեր ներդ, դա սա խոս ներդ։ 

-Դր վա տան քով։  Ըն տա նի քիս ան դամն երն ըմբռ նու մով մո տե ցան 
ի րա վի ճա կին. հա մա կերպ վել են ա պա գա բժշկի ծնող լի նե լու կար գա-
վի ճա կի հետ։  Կուր սե ցի նե րով՝ հա մախմբ վե ցինք։ Իսկ դա սա խոս ներն 
էլ ան հանգս տա նում էին, ա մեն ան գամ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ-
նում։ Ա մե նա սար սա փե լին հեր թա պա հութ յու նից 
հե տո հե ռա վար դա սըն թա ցի կե սին քնելն էր, երբ 
արթ նա նում էիր ու հաս կա նում, որ երկ րորդ կե սին 
չես մաս նակ ցել ու բա ցա կա ես ստա ցել։ 

-Ընտ րե լով մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ-
յուն նե րից մե կը՝ ե րի տա սարդ տա րի քում ար դեն 
մեծ մաս նա գի տա կան սխրանք եք կա տա րել, 
ի՞նչ տվեց այս փոր ձութ յու նը։ 

- Մեծ կեն սա փորձ։  Ձեռք բե րե ցինք հա մար ձա-
կութ յուն, զին վե ցինք մեծ համ բե րա տա րութ յամբ։ 
 Մար դու բուժ ման գոր ծում պա տաս խա նա տու լի-
նե լու հա մար մեծ հա մար ձա կութ յուն է պետք, բա-
րեխղ ճութ յուն, անձ նա զո հութ յուն։ Ս խալ է հնչում 
ճոխ բա ռե րով ինք նան կա րագ րութ յու նը, սա կայն 
փոր ձը ցույց տվեց, որ ա ռանց այս հատ կա նիշ նե րի 
աշ խա տանքն անհ նար է։ Այս կեն սա փոր ձը շատ 
աղ քա տիկ կլի ներ ա ռանց մեր ա վագ գոր ծըն կեր-
նե րի ներ կա յութ յան։  Թե՛ բժիշկ նե րի, թե՛ մի ջին բու-
ժանձ նա կազ մի ա ջակ ցութ յու նը միշտ զգում ենք: 
Ն րանց ներ կա յութ յու նը հա վել յալ վստա հութ յուն 
է ներշն չում մեզ՝ ա պա գա բժիշկ նե րիս։ Ինչ պես 
ա սում է իմ սի րե լի գոր ծընկ նե րից մե կը` սո վո րե-
ցինք այն ա մե նը, ին չը գրքե րում եր բեք չէինք գտնի։ 

-Ա ռա ջի կա յում ո՞ր ո լոր տում եք ծրագ րում նեղ մաս նա գի տա ցում 
ձեռք բե րել։ 

- Շատ շու տով կա վար տեմ հա մալ սա րա նը՝ ա վար տա կան կուր սում 
եմ։  Շատ եր կար սպաս ված պահ է։ Ո րո շել եմ ման կա կան նյար դա-
վի րա բույժ դառ նալ: Այդ մաս նա գի տութ յու նը կյան քիս գե րա գույն 
ի մաստն է։ 

Covid-19



 Կո րո նա վի րու սա յին հա մա ճա րակն աշ խա
տան քով ծան րա բեռ նել է ինչ պես աշ խար հի 

բժշկա կան հան րութ յա նը, հա մա ճա րա կա բան
նե րին, այն պես էլ աշ խա տե լու մեծ դաշտ է բա
ցել հո գե բան նե րի և  սո ցիո լոգ նե րի հա մար:

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նը 
վա րա կի տա րա ծու մից ի վեր կա տա րում է ի րա
վի ճա կա յին վեր լու ծութ յուն ներ, կազ մա կեր պում 
է ի րա զեկ ման դա սըն թաց ներ՝ ակ տի վո րեն հա
մա գոր ծակ ցե լով ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան, ինչ պես 
նաև լրատ վա մի ջոց նե րի հետ՝ հան րութ յա նը 
ա պա հո վե լով ճշտված մաս նա գի տա կան տե ղե
կատ վութ յամբ ու խոր հուրդ նե րով:

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի ա վագ դա-
սա խոս, բժիշկ-հա մա ճա րա կա բան Ար ման  Բա դալ յա նի 
խոս քով՝ կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան դեպ քերն 
աշ խար հում շա րու նա կում են օ րե ցօր ա վե լա նալ, նույ-
նիսկ մի շարք երկր նե րում՝ Ավստ րա լիա յում, Իս րա յե-
լում,  Նոր  Զե լան դիա յում, որ տեղ COVID-19-ով հի վանդ-
նե րի թի վը, գրե թե, զրո յաց վել էր, նկատ վում է նոր 
դեպ քե րի գրանց ման աճ: «Դ րանք կա րող են բե րո վի 
դեպ քեր լի նել, սա կայն կա ռիս կայ նութ յուն, քա նի որ 
նույ նիսկ մեկ բե րո վի դեպ քը կա րող է նպաս տել տե ղա-
յին դեպ քե րի ա ռա ջաց մա նը, ին չը փաս տում է, որ վա-
րա կը դժվար կա ռա վա րե լի է»,- նշեց հա մա ճա րա կա-
բա նը՝ ա վե լաց նե լով, որ վեր ջին օ րե րին  Հա յաս տա նում 
դեպ քե րի նվազ ման մի տում ու կա յու նա ցում նկատ վում 
է: « Պետք է ար ձա նագ րենք նաև, որ հե տա զոտ վող նե-
րից դրա կան արդ յունք ու նե ցող նե րի թի վը մեծ է՝ 20 տո-
կո սից ա վե լի:  Սա խո սում է այն մա սին, որ մենք ոչ բո-
լոր վա րա կա կիր նե րին ենք կա րո ղա նում բա ցա հայ տել: 
 Յու րա քանչ յուր բա ցա հայտ ված դեպ քի հետ ևում կանգ-

նած են բազ մա թիվ հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա-
ռումն եր՝ մաս նա վո րա պես նրանց կոն տակ տա վոր նե րի 
բա ցա հայ տու մը և  դի նա միկ հսկո ղութ յու նը, ին չը պետք 
է բա վա կան ա րագ կազ մա կեր պել՝ մինչև 24 ժամ վա ըն-
թաց քում:  Ցա վոք, դեռևս հայտ նա բե րում ենք այն քան, 
որ քան կա րո ղա նում ենք, այլ ոչ թե՝ որ քան կան: Խն-
դիրն այս տեղ է, ին չի արդ յուն քում վա րա կը շա րու նա-
կում է տա րած վել»,- ա սաց Ար ման  Բա դալ յա նը՝ ընդգ-
ծե լով, որ վա րա կը հա մար վում է լիար ժեք վե րահս կե լի, 
ե թե դրա կան արդ յունք ու նե ցող նե րի թի վը չի գե րա-
զան ցում հե տա զոտ վող նե րի 3-5 տո կո սը:

 Հա մա ճա րա կա բա նի խոս քով՝ նման հա մա ճա րակ նե-
րի պա րա գա յում վճռո րոշ դե րա կա տա րում ու նեն պատ-
վաս տումն ե րը և  լիար ժեք վե րահս կո ղութ յան տե սանկ-
յու նից պատ վաս տու մա յին գոր ծըն թա ցը կար ևոր վում 
է: «Այ սօր դրա բա ցա կա յութ յու նը նույն պես վկա յում է, 
որ կո րո նա վի րու սը դեռևս կա ռա վա րե լի չէ, և  մեր եր-
կի րը գտնվում է վա րա կի հան րա յին փո խանց ման մա-
կար դա կում: Իսկ մեր հիմն ա կան խնդիրն է այն բե րել 
խմբա յին դաշտ:  Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սանկ յու-
նից շատ կար ևոր է, որ դեպ քե րը լի նեն ա ռան ձին խմբե-
րի հետ կապ ված, ին չը հեշ տաց նում է վա րա կի կա ռա-
վա րու մը»,-ա սաց նա:

Անդ րա դառ նա լով  Չի նաս տա նի օ րի նա կին՝ Ար ման 
 Բա դալ յա նը փաս տեց, որ վեր ջինս ան նա խա դեպ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցավ մեկ ամս վա ըն-
թաց քում վա րա կը տե ղայ նաց նել: Ն րա կար ծի քով՝ 
ահ ռե լի ռե սուրս նե րից բա ցի՝ մեծ դեր ու նե ցավ ազ-
գաբ նակ չութ յուն-պե տութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: 
 Սա կայն ԱՄՆ-ն, ո րը նույն պես ու նի բա վա կա նա չափ 
ռե սուրս ներ, չի կա րո ղա նում դի մա կա յել վա րա կի տա-
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րած մա նը: «Դ րա պատ ճառ նե րից մեկն ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գի ոչ միաձև, ինչ պես նաև հա մա ճա րա կի 
քա ղա քա կա նաց ված լի նելն է»,-նշեց նա՝ կար ևո րե լով 
բժշկութ յան ա պա քա ղա քա կա նաց ված լի նե լը:

 Մաս նա գե տի խոս քով՝ բո լոր հա մա ճա րակ նե րի ժա-
մա նակ հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի հետ կապ-
ված խնդիր ներ ա ռա ջա ցել են, սա կայն պե տութ յան 
դե րա կա տա րութ յունն ա վե լի բարձր է ե ղել: « Մեր հա-
սա րա կութ յունն ա վե լի շատ հետ ևում է ա պա տե ղե-
կատ վութ յա նը, իսկ բժշկի դե րա կա տա րութ յու նը, նրա 
հե ղի նա կազրկ ման գոր ծըն թա ցը տա րեց տա րի խո րա-
նում է»,-կար ծում է Ար ման  Բա դալ յա նը: Ն րա խոս քով՝ 
 Չի նաս տա նը հա սավ դրա կան արդ յուն քի, քա նի որ հա-
սա րա կութ յու նը պատ րաս տա կամ հետ ևեց և  շարժ վեց 
պե տութ յան կա նոն նե րով:  Չի նաս տա նում այ սօր էլ վա-
րա կի լուռ փո խանց ման արդ յուն քում, ար ձա նագր վում 
են դեպ քեր, ո րոնք օ պե րա տիվ ճնշվում են մարդ կանց 
պատ րաս տա կա մութ յան շնոր հիվ: Անդ րա դառ նա լով 
կան խա տե սումն ե րին ու հնա րա վոր սցե նար նե րին՝ 
նա նշեց, որ միայն արդ յու նա վետ և  անվ տանգ պատ-
վաս տան յու թի առ կա յութ յան դեպ քում կա րե լի է խո սել 
լիար ժեք և վճ ռո րոշ սցե նա րի մա սին: Մ նա ցած պա րա-
գա նե րում հա մա ճա րա կի ա ռա ջին, երկ րորդ և  նույ նիսկ 
եր րորդ ա լի քը չի բա ցառ վում:  Հա մա ճա րա կա բա նը հի-
շեց նում է՝ պետք չէ մո ռա նալ նաև վա րա կի մու տաց ման 
հնա րա վո րութ յան մա սին: «Ըստ հո լան դա ցի գիտ նա-
կան նե րի՝ եր կու շա բա թը մեկ տե ղի են ու նե նում վի րու-
սի մու տա ցիա ներ: ԱՄՆ գլխա վոր հա մա ճա րա կա բան 
Էն թո նի  Ֆաու չի գնա հատ մամբ՝ դա հիմն ա կա նում ազ-
դում է վա րա կի ա րագ տա րած ման վրա, սա կայն վի րու-
սի վի րու լենտ լի նե լու՝ այ սինքն ծանր դեպ քեր հա րու-
ցե լու՝ ընդ հուպ մինչ մահ վան ել քով, դեռևս տվյալ ներ 
չկան»,-նշեց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ վի րու սի դժվար կա-
ռա վա րե լի լի նե լը բար դաց նում և  ա նի րա տե սա կան է 
դարձ նում կան խա տե սումն ե րը:

Ինչ վե րա բե րում է կո լեկ տիվ ի մու նի տե տի ձևա վոր-
մա նը՝ Ար ման  Բա դալ յա նը հա վե լում է, որ այն սո վո-
րա բար շրջա նառ վում է պատ վաս տումն ե րի ֆո նին: 
« Կո լեկ տիվ ի մու նի տետ կա րող է ձևա վոր վել, երբ 
 Հա յաս տա նում 30-35 տո կո սը (700-800 հա զար մարդ) 
հի վան դա նա կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յամբ, այն 
էլ այն դեպ քում, երբ վա րա կի վե րար տադ րո ղա կան ցու-
ցա նի շը (R0) հա վա սար լի նի մոտ 1,5-ին:  Նույ նիսկ, ե թե 
մենք բո լո րին չենք կա րո ղա նում ախ տո րո շել, այդ թի վը 
մեր երկ րում չու նենք:  Քա նի դեռ չկա պատ վաս տան յութ 
ինք նա բե րա բար հան րա յին ի մու նի տե տը ձևա վոր վում 
է:  Չի կա րե լի, սա կայն, հեն վել միայն դրա վրա՝ ա նընդ-
հատ ծան րա բեռն վա ծութ յան տակ պա հե լով ա ռող ջա-
պա հա կան հա մա կար գը:  Բա ցի այդ՝ քա նի որ վի րու սը 
լիար ժեք ու սումն ա սիր ված չէ, հետ ևա բար մենք չու նենք 
տվյալ ներ մարդ կանց վրա դրա հե տա գա բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րի մա սին:

 Խո սե լով հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման մա-
սին՝ հա մա ճա րա կա բա նը նշում է՝ ե թե մարդ կանց մեջ 
նույ նիսկ ռիս կե րի գնա հատ ման սո վո րութ յու նը պահ-
պան վի, ա պա ինչ-որ չա փով հնա րա վոր կլի նի նվա-
զեց նել այլ վա րակ նե րի տա րած ման ուժգ նութ յու նը: 
« Կան խա տե սումն եր կան, որ ա ռա ջի կա յում սուր ռես-

պի րա տոր վա րակ նե րը գլուխ կբարձ րաց նեն, սա կայն 
հույս կա, որ դի մակ կրե լու՝ դժվա րութ յամբ ձևա վոր ված 
ա վան դույ թը կնպաս տի այդ հի վան դութ յուն նե րի ա վե լի 
քիչ տա րած մա նը:  Մենք վեր ջա պես գա լիս ենք այն գա-
ղա փա րին՝ ե թե հի վանդ ես, պետք է մնաս տա նը»,-ա-
սում է մաս նա գե տը:

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիոնն ան-
մասն չի մնում երկ րի սա նի տա րա հա մա ճա րա կա յին 
ի րա վի ճակ նե րից՝ մշտա պես ներգ րավ ված լի նե լով 
գոր ծըն թաց նե րին: Ամ բիո նի մի շարք աշ խա տա կից-
ներ հա մա տե ղում են ի րենց գոր ծու նեութ յու նը տար-
բեր բուժ հիմն արկ նե րում:  Վեր ջին ներս հա մա ճա րա կի 
բռնկման ա ռա ջին օր վա նից ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
են ի րա զեկ ման, ինչ պես նաև նույն բուժ հաս տա տութ-
յուն նե րում լայ նա ծա վալ հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման և  վե րա պատ րաստ ման 
աշ խա տանք նե րին: « Պա տաս խա նա տու աշ խա տանք 
է, քա նի որ վա րա կը նոր է, տե ղե կատ վութ յու նը ժամ 
առ ժամ փոխ վում է:  Սա կայն հան րութ յան հետ աշ-
խա տան քը եր բեք չի ընդ հատ վել՝ հաշ վի առ նե լով դրա 
կար ևո րութ յու նը»,-ընդգ ծեց Ար ման  Բա դալ յա նը՝ ա վե-
լաց նե լով, որ ԵՊԲՀ-ում կազ մա կերպ վել է դա սա խո-
սութ յուն նե րի շարք, ո րին ներգ րավ վել է նաև ամ բիո նը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ընդգրկ ված է ՀՀ ԱՆ 
կից կո րո նա վի րու սա յին վա րա կի դեմ պայ քա րի հա-
կա հա մա ճա րա կա յին մաս նա գի տա կան-խորհր դատ-
վա կան, ինչ պես նաև՝ ՀՀ ԱԺ ա ռող ջա պա հա կան և 
 սո ցիա լա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի 
COVID-19 դեմ պայ քա րի ա ջա կից մաս նա գի տա կան 
խմբե րում:

 
Հա մա ճա րա կա բա նի խոս քով՝ փոր ձը ցույց տվեց, 

որ հա մա կար գե րը պատ րաստ չէին այս պի սի ի րա վի-
ճակ նե րի, ին չի արդ յուն քում՝ ուշ ար ձա գան քե լու հետ-
ևան քով, հնա րա վոր չե ղավ շրջան ցել հա մա ճա րա կը 
և  ա ռաջ անց նել: Այ սօր հա մա ճա րա կա բան նե րի պա-
հանջն ինչ պես Եր ևա նում, այն պես էլ մար զե րում մեծ 
է: Այս ի րա վի ճա կում հա կա հա մա ճա րա կա յին աշ խա-
տանք նե րում՝ կոն տակ տա վոր նե րի, վա րա կի աղբ յու րի 
հայտ նա բե րու մը, մե կու սա րան նե րում, բուժ հիմն արկ-
նե րում մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նա ցու մը, վեր լու ծութ-
յուն նե րի և  զե կուց ման գոր ծըն թացն ա պա հո վում է այդ 
օ ղա կը: Այս գոր ծըն թա ցի պա տաս խա նա տուն հա մա-
ճա րա կա բան ներն են: Ն րա կար ծի քով՝ հա մա ճա րա կը 
կվե րաի մաս տա վո րի կան խար գե լիչ բժշկութ յան գա-
ղա փա րը:  Հա սա րա կութ յան մեջ ձևա վոր վում է դի մակ 
կրե լու մշա կույթ, սա կայն ազ գա յին խառն ված քը հաշ-
վի առ նե լով՝ դա չի կա րող շատ ա րագ տե ղի ու նե նալ: 
« Մենք սի րում ենք ցան կա ցած հարց ծայ րա հե ղաց-
նել, շրջաց նել և  դա վա րա կիչ է: Այն, ինչ վե րա բե րում 
է կան խար գել մա նը, հա սա րա կութ յու նը չի ու զում ա նել: 
 Դի մա կը կար ևոր հե նաս յուն է հա մա ճա րա կի տա րա-
ծու մը կան խե լու հա մար, սա կայն միա կը չէ: Այ սօր շատ 
են կենտ րո նա նում դի մակ կրե լու հար ցի վրա, ին չը հա-
կա ռակ ազ դե ցութ յուն է թող նում»,- եզ րա փա կեց Ար-
ման  Բա դալ յա նը:

Covid-19
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« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի պատ մա կան շեն-
քի բա կում Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի գի տա կան 
խորհր դի հան դի սա վոր նիս-
տին  Հի պոկ րա տի եր դում տվեց 
ԵՊԲՀ 889 շրջա նա վարտ: 

 Բո լո րի կող մից սպաս ված, ա վան-
դույթ դար ձած մի ջո ցա ռու մը նա խորդ 
տա րի թեև մար դա շատ չէր, սա կայն 
սպաս ված էր, խորհր դան շա կան ու 
կար ևոր՝ ոչ միայն շրջա նա վարտ նե-
րի, այլև պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի և  հա մայն հա յութ յան 
հա մար:  Ներ կա նե րը ևս  մեկ ան գամ 
ի րենց հար գանքն ու խո նար հու մը 
հայտ նե ցին ա ռաջ նագ ծում կո րո-
նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի դեմ 
պայ քա րի դուրս ե կած  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան բո լոր բու ժաշ-
խա տող նե րին։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
շնոր հա վո րե լով ներ կա նե րին և 
 գի տա կան խորհր դի հե ռա վար նիս-
տին մաս նակ ցող հա մալ սա րա նա-
կան նե րին, նշեց, որ չնա յած բո լոր 
դժվա րութ յուն նե րին՝ օ րը հան դի սա-
վոր է և  հու զիչ: 

« Շուրջ մեկ դար այս շեն քում 
կերտ վել, կոփ վել են բժշկա պե տեր, 
բժիշկ ներ, բու ժաշ խա տող ներ, ո րոնք 

ա պա հո վել են մեր ժո ղովր դի բժշկա-
կան անվ տան գութ յու նը:  Հու զիչ է՝ չեմ 
տես նում գի տա կան խորհր դի ան-
դամն ե րի հպար տութ յամբ լցված աչ-
քե րը, սե րունդ ներ դաս տիա րա կած 
մեր բժիշկ նե րին, մեր այն շրջա նա-
վարտ նե րին, ո րոնք խրա մատ նե րում 
այ սօր ա պա հո վում են մեր ժո ղովր-
դի և ն րա զին վո րի ա ռող ջութ յունն 
ու կյան քը:  Խո նարհ վում եմ բո լո րիդ 
ա ռաջ և  հա մոզ ված ա սում եմ, որ 
տա րի ներ շա րու նակ այս շեն քի առջև 
տրված եր դումն ե րը հա սել են ի րենց 
նպա տա կին»,-ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րը՝ հի շեց նե լով մե ծա նուն  Շառլ 
Ազ նա վու րի՝ հե րա ցիա կան նե րին 
ուղղ ված մար դա սեր լի նե լու պար տա-
վո րեց նող կո չը: « Բո լորս՝ հզոր լույ սի 
պես ճեղ քե լով մեր ժո ղովր դի կյան-
քը վտան գող խա վա րը, պար տա վոր 
ենք միաս նա կան ռազ մա ճա կա տով 
պա տաս խան տալ:  Դուք պետք եք, 
դուք կա րող եք և  դուք հաղ թող եք»,-
հոր դո րեց Ար մեն  Մու րադ յա նը: 

Շ քեղ լու սա վոր ված պատ մա կան 

շեն քի բա կում  Հի պոկ րատ յան եր-
դում տվեց ԵՊԲՀ 889 շրջա նա վարտ։ 
Շր ջա նա վարտ ներն ի րենց երդ ման 
ա ռա քե լութ յու նը պատ վի րա կել էին 
ի րենց սի րե լի դե կան նե րին, ո րոնք 
ող ջույ նի խոսք ա սա ցին և շ նոր հա-
կա լութ յուն հայտ նե ցին սի րե լի ու-
սա նող նե րին՝ կյան քի կար ևոր ա ռա-
քե լութ յուն նե րից մե կը՝  Հի պոկ րա տի 
եր դու մը ի րենց վստա հե լու հա մար: 

« Մենք բժշկութ յուն ենք ճա նա պար-
հում լա վա գույն սերն դին:  Ձե զա նից 
յու րա քանչ յու րը հոգ ևոր հանձ նա-
ռութ յուն և  բա րո յա կան պա տաս-
խա նատ վութ յուն ու նի մեր ժո ղովր-
դի առջև»,-ա սաց ԵՊԲՀ ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Կա րի նե  Բա րո յա նը:

Շր ջա նա վարտ նե րին ող ջու նեց 
նաև ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե-
րի ամ բիո նի դո ցենտ, ա վե լի քան կես 
դար ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լած բժիշկ  Մե լան յա Շ մա-
վոն յա նը։
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Բ ժիշկ-հա մա ճա րա կա բան նե րի հա մար ան ցած մեկ տա-
րին ըն թա ցավ գեր ծան րա բեռն ված աշ խա տան քա յին 

ռե ժի մով: Ա մե նօր յա լար ված աշ խա տան քա յին ռիթ մը դեռևս 
չի ա վարտ վել:  Կո րո նա վի րու սի դեպ քե րի թվի ա ճով պայ մա-
նա վոր ված՝ շա րու նա կում է օ րա կար գա յին մնալ հա կա հա մա-
ճա րա կա յին մի ջո ցա ռումն ե րի անց կաց ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը: 

ԵՊԲՀ հի գիե նիկ և  հա կա հա մա ճա րա կա յին բաժ նի պետ, 
հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Կա րի նե 
 Պո ղոս յա նը մեկն է հա մա վա րա կի դեմ տար վող պա տե րազ-
մի մաս նա գետ-մար տիկ նե րից, ո րը մեր երկ րում Covid -19-ը 
հա մա վա րա կի ա ռա ջին դեպ քի հաս տա տու մից սկսած, նաև 
դրան նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում, այլ հի վան դութ-
յուն նե րի կան խար գել մանն ուղղ ված  լայ նա ծա վալ աշ խա-
տանք է ի րա կա նաց նում:  Հա մա ճա րա կա բա նը հե տա հա յաց 
պատ մում է մեկ տա րում կա տար ված թի մա յին աշ խա տան քի 
մա սին:  

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ար դեն հուն վա րին, երբ 
 Չի նաս տա նում ար ձա նագր վում էին դեպ քե րը, մշակ վե ցին 
կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան, սե զո նա յին գրի պի և 
 սուր շնչա ռա կան վա րակ նե րով հի վան դութ յուն նե րի կան-
խար գել ման, հի գիե նիկ և  հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո-
ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման կար գե րը:  Մեր խնդի րը ոչ 
միայն հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րում հա կա հա մա ճա-
րա կա յին ռե ժի մի ի րա կա նա ցում էր, այլև, ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված՝ հան րա կա ցա րա նում բնակ-
վող օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի շրջա նում վա րա կի կան-
խար գել ման կազ մա կերպ չա կան խնդիր նե րը:  Կազմ վե ցին 
այդ նպա տա կով մի ջո ցա ռում եր՝ ի րա կա նաց ման սցե-
նար նե րով»,-նշում է  Կա րի նե  Պո ղոս յա նը՝ շա րու նա կե լով, որ 
ար տերկ րից Եր ևան ժա մա նած ու սա նող նե րը մե կու սաց վե-
ցին  Ծաղ կա ձո րում, որ տեղ վա րա կա բան նե րի հետ միա սին 
նրանց նկատ մամբ հսկո ղութ յուն էր սահ ման ված՝ մինչև կա-
րան տի նից դուրս գա լը: 

 Մաս նա գե տը պատ մում է, որ  նաև սահ ման նե րի փակ լի նե-
լու պատ ճա ռով ստեղծ վեց այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ խնդիր-
ներ ա ռա ջա ցան անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ ձեռք բե րե լու հետ 
կապ ված, սա կայն ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ՝ 
ճիշտ կա ռա վար ման շնոր հիվ, հա մալ սա րա նա կան կա ռույց-
ներն ա պա հով վե ցին անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րով` դե ղեր, 
ախ տա հա նիչ ներ,  բու ժանձ նա կազ մի ան հա տա կան պաշտ-
պա նիչ մի ջոց ներ, թթված նի օք սի գե նա տոր ներ և  այլն: 

 Հու նիս-հու լիս ա միս նե րին, ինչ պես նաև պա տե րազ մի ըն-
թաց քում,  դեպ քե րի կտրուկ ա վե լա ցում ար ձա նագր վեց, երբ 
հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րը չէին բա վա կա նաց նում, 
հեր թագր ված հի վանդ նե րը տա նը սպա սում էին ի րենց հոս-
պի տա լաց մա նը:  Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում մեծ 
հոս քե րի ժա մա նակ կաս կա ծե լի պա ցիենտ նե րի մե կու սա-
ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով վե րա նո րոգ վե ցին, կա հա-
վոր վե ցին նոր տա րածք ներ, ինչ պես նաև վե րապ րո ֆի լա վոր-
վե ցին ո րոշ բա ժան մունք ներ: 

«Ինձ մի պահ  թվում էր, թե էլ ա վե լի սար սա փե լի վի-
ճակ չէր կա րող լի նել կյան քում, սա կայն ա մե նա սար սա-
փե լին պա տե րազմ էր, երբ եր կու ուղ ղութ յամբ էինք 
պայ քա րում, երբ զին վոր նե րի մոտ կո րո նա վի րու սա յին 
հի վան դութ յան դեպ քեր էին ար ձա նագր վում»,- ընդգ ծում 
է ԵՊԲՀ հի գիե նիկ և  հա կա հա մա ճա րա կա յին բաժ նի պե տը: 

Ն րա գնա հատ մամբ՝ դժվա րութ յուն ներ, ի հար կե, ե ղել են, 
սկզբնա կան շրջա նում խու ճապ կար բու ժանձ նա կազ մի մոտ, 

առ կա էին  նաև կազ մա կերպ չա կան բազ մա թիվ հար ցեր: 
« Մեր բաժ նի աշ խա տա կից նե րով՝ բու ժանձ նա կազ մի 

հետ զու գա հեռ ե ղել ենք կար միր գո տում՝ հի վանդ նե րին 
նմու շա ռե լով, մե կու սաց ման ռե ժիմ երն ա պա հո վե լով, 
տե ղա փո խե լով այլ մաս նա գի տաց ված կլի նի կա ներ: Ա մեն 
մի բու ժաշ խա տո ղի հի վան դաց ման դեպք շատ ծանր է ինձ 
հա մար, ան հանգս տա նում եմ՝ մինչև յու րա քանչ յուր պա-
ցիեն տի ա ռող ջա նա լը»,- ա սում է  Կա րի նե  Պո ղոս յա նը՝ հա-
վե լե լով, որ այս ըն թաց քում բու ժաշ խա տող նե րը մեծ փորձ են 
ձեռք բե րել: 

 Փոր ձա ռու հա մա ճա րա կա բա նի խոս քով՝ կո րո նա վի րու սա-
յին հա մա վա րա կը հա մա ճա րա կա բա նութ յու նը որ պես մաս-
նա գի տութ յուն ա վե լի արժ ևո րեց:

Այն ա պա գա բժիշկ նե րը, ո րոնք պատ րաստ վում են ընտ րել 
այս նեղ մաս նա գի տա ցու մը, պետք է ա ռա ջին հեր թին սի րեն 
այն, լի նեն լա վա տես, պատ րաստ՝ դի մա կա յել դժվա րութ յուն-
նե րին և ն վիր վեն ի րենց գոր ծին: 

«Դժ վա րութ յուն ներն ու հիաս թա փութ յուն ներն ան մասն 
չեն յու րա քանչ յուր աշ խա տան քից, սա կայն պետք է հաս-
կա նալ, որ ոչ մի չլուծ վող խնդիր չկա, և  պայ քա րը պետք 
է լի նի թի մա յին, ինչ պես ե ղավ մեր պա րա գա յում: Ե թե 
բու հում չլի նեին ար հես տա վարժ ղե կա վար ներ, վա րա կա-
բան նե րի բա նի մաց թիմ՝ շատ դժվա րութ յուն նե րի կբախ-
վեինք»,- շեշ տում է մաս նա գե տը:

  Նա շնոր հա կալ է բո լո րից, ով քեր ա ջակ ցել են, օգ նել և 
 մինչև հի մա բժիշկ նե րի թի մի կող քին են, ո րով հետև, ինչ պես 
տես նում ենք, հի վան դութ յու նը չի նա հան ջել, դեռ պայ քա րում 
ենք և  քա նի որ գործ ու նենք  նոր վի րու սի հետ, ո րը դեռ լիար-
ժեք ու սումն ա սիր ված չէ, սա կայն  կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-
նե րի շնոր հիվ կա րող ենք թու լաց նել  վա րա կի տա րա ծու մը, 
ա պա կոչ է ա նում պահ պա նել հետև յալ 3 կա նոն նե րը՝ կրել 
դի մակ, պահ պա նել սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յուն և  ի րա կա-
նաց նել ձեռ քե րի հի գիե նիկ մշա կում: 

Ն շենք, որ բժշկա կան բուհն ա վար տե լուց հե տո  Կա րի նե 
 Պո ղոս յա նը մաս նա գի տա կան կա յաց ման եր կար ճա նա-
պարհ է ան ցել՝ տար բեր ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում աշ խա տե լով որ պես  բժիշկ հա մա ճա րա կա-
բան, հա մա ճա րա կա բա նութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար: 
 Վե րա պատ րաստ վել է  Հա յաս տա նում և  ար տերկ րում: Այ սօր 
նա իր հա րուստ փոր ձը փո խան ցում է նաև ա պա գա բժիշկ-
նե րին: 

ԿՈ ՐՈ ՆԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ՎԱ ՐԱԿՆ Ա ՎԵ ԼԻ 

ԱՐԺԵՎՈ ՐԵՑ ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԻ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ
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-Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք COVID-19-ն  ընդ հա նուր 
առ մամբ:

-Այն մար դու մարմն ի բջիջ նե րի մեջ մտնե լու բազ-
մա թիվ ե ղա նակ ներ ու նի: Այն թո քե րի հյուս ված-
քի մեջ է ներ թա փան ցում ACE2 ըն կա լի չի մի ջո ցով: 
 Թո քե րի յու րա քանչ յուր բջիջ ու նի ACE2 ըն կա լիչ: 
 Վի րու սը հայտն վում է օ դում և  բազ մա պատկ վում: 
Այն մտնում է նաև ճար պաբ ջիջ նե րի մեջ, քա նի որ 
ճար պա յին բջիջ նե րը նույն պես ու նեն ACE2 ըն կա-
լիչ ներ:  Հետ ևա բար, այդ վի րու սը ներ թա փան ցում է 
մեր բջիջ նե րի մեջ ու նի կալ ձևով: Այս ըն կա լիչ նե րը 
առ կա են նաև լյար դում, ե րի կամն ե րում և սր տում: 
Բ ջիջ ներ ներ թա փան ցե լուց հե տո վի րու սը կա րող է 
ա վե լի ծանր խնդիր ներ ա ռա ջաց նել՝ ճար պա կալ-
մա նը զու գա հեռ: Եվ մեր ի մու նա յին հյուս վածք նե րը 
դժվա րին պայ քար են մղում դրա դեմ, հատ կա պես՝ 
տա րեց մարդ կանց դեպ քում, քա նի որ նրանց ի մու-
նա յին հյուս վածք նե րը նույն պես ար դեն ծեր են:

- Ո՞րն է տար բե րութ յու նը COVID-19-ի և  աշ խար-
հը պա տու հա սած այլ հա մա վա րակ նե րի միջև:

 Գի տեք, որ 1918 թվա կա նի հա մա վա րա կը (Իս պա-

նա կան գրիպ –  հեղ.) սպա նեց շատ մարդ կանց. այն 
շատ լուրջ հի վան դութ յուն էր:  Բայց նոր կո րո նա վի-
րուսն ա վե լի խնդրա հա րույց է, քա նի որ այն կա րող 
է լի նել ա ռա վել դա ժան և  վա րա կե լիութ յան ա վե լի 
բարձր մա կար դակ ու նի: Է բո լան, օ րի նակ, սպա նում 
է, բայց այն քան էլ հեշտ չէ վա րակ վել Է բո լա յով: 
 Տար բե րութ յու նը նրա նում է, որ դու կա րող ես վա-
րակ ված լի նել COVID-19-ով և  չի մա նալ դրա մա սին՝ 
փո խան ցե լով այն շատ ու շատ մարդ կանց:  Բա ցի 
այդ՝ ա րա գո րեն վա րա կում է և  հան գեց նում է մահ-
վան. սա է պրոբ լե մը: 

-  Կա րո՞ղ եք նշել որ ևէ պե տութ յուն կամ պե-
տութ յուն ներ, ո րոնք արդ յու նա վե տո րեն պայ քա-
րել են COVID-19-ի դեմ:

-Ա յո,  Հա րա վա յին  Կո րեան բա վա կա նին հա ջող 
պայ քար մղեց: Այն տեղ բո լո րը հենց սկզբից դի մակ 
էին կրում:  Կա ռա վա րութ յու նը, ո րո շա կի խստութ-
յուն դրսևո րե լով, ստի պեց բո լո րին դի մակ կրել: 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և  Հա յաս տա նի նման երկր-
նե րի խնդի րը կա յա նում է նրա նում, որ մար դիկ այս-
տեղ օգտ վում են ի րենց ա զա տութ յու նից, սա կայն 

Ա ՄԵ ՐԻ ԿԱ ՀԱՅ ԲԺՇԿԻ ԽՈՐ ՀՈւՐ ԴԸ՝ 
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Ա մե րի կա հայ ճա նաչ ված սննդա բան,  Բոս թո նի հա մալ սա րա
նի բժշկութ յան դպրո ցի պրո ֆե սոր,  Բոս թո նի բժշկա կան կենտ րո
նի սննդա բա նութ յան և  քա շի կա ռա վար ման կենտ րո նի ղե կա վար 
 Կա րո լին Ա բով յա նը 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31ից հա մա տե
ղութ յան կար գով նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի Էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր է:

Պ րո ֆե սոր Ա բով յա նը բժշկա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Ն յու  Ջեր սիի 
բժշկութ յան և  ա տամ ա բու ժութ յան հա մալ սա րա նում, այ նու հետև ան
ցել ռե զի դեն տու րա և ս տա ցել սնուց ման ու մե տա բո լիզ մի նեղ մաս
նա գի տա ցում  Հար վար դի բժշկութ յան դպրո ցի New England Deaconess 
բժշկա կան կենտ րո նում:

19982000թթ.  Կա րո լին Ա բով յա նը ե ղել է  Հար վար դի բժշկութ յան 
դպրո ցի Brigham and Women՛s հի վան դա նո ցի՝ քա շի կա ռա վար ման 
ծրագ րի ղե կա վա րը, իսկ 19962000թթ. Spence Centers for Women՛s 
Healthի քա շի կա ռա վար ման և սնն դա բա նութ յան ծրագ րի ղե կա վա
րը: Այժմ  Կա րո լին Ա բով յա նը հան դի սա նում է ԱՄՆ  Ճար պա կալ ման 
ա սո ցիա ցիա յի (U.S. Obesity Society) նա խա գա հը:  

 Բոս թո նի հա մալ սա րա նում սննդա բա նութ յան կրթութ յան զար գաց
ման հա մար նա American Society of Clinical Nutritionի կող մից ար
ժա նա ցել է Physician Nutrition Specialist մրցա նա կի: Բ ժիշ կը 200ից 
ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք նե րի և  հոդ ված նե րի հե ղի նակ է, ո րոնք 
դրանք տպագր վել են աշ խար հի հե ղի նա կա վոր գի տա կան ամ սագ րե
րում:

 Կա րո լին Ա բով յա նը «The AgeDefying Diet», «The Overnight Diet»  և 
դ րա «The ALLI Diet Plan» գրքե րի հե ղի նակն է:

 Հայտ նի սննդա բա նի հետ խո սել ենք COVID19ի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րի և  կան խար գել մանն ուղղ ված արդ յու նա վետ քայ լե րի 
մա սին:
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եր բեմն այդ ա զա տութ յու նը վնա սում է այլ մարդ-
կանց կամ հենց ի րենց:  Հան րա յին ա ռող ջութ-
յու նը շատ կար ևոր մի ջոց է, որն ա պա հո վում է 
մարդ կանց ողջ մնա լը, որ պես զի նրանք կա րո ղա-
նան օգտ վել ի րենց ա զա տութ յու նից:  Հա րա վա յին 
 Կո րեան շատ մեծ աշ խա տանք տա րավ այս ա ռու-
մով:  Մենք բո լորս պետք է այդ երկ րից օ րի նակ 
վերց նենք:

-Ի՞նչ կա սեք  Հա յաս տա նում առ կա ի րա վի ճա-
կի մա սին:

-Կ րե՛ք դի մակ, մարզ վե՛ք և  օգ տա գոր ծե՛ք պրո-
տեի նով հա րուստ սնունդ՝ հավ, ձուկ:

-Ի՞նչ կո չով կդի մեք  Հա յաս տա նում ապ-
րող այն մարդ կանց, ո րոնք, այ նու ա մե նայ-
նիվ, չեն հա վա տում վի րու սի գո յութ յա նը:

- Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, օ րի նակ, բժիշկ-
ներն ու բուժ քույ րե րը տե սաու ղեր ձով դի մե ցին 
հան րութ յա նը՝ ա սե լով. « Սա ի րա կա նութ յուն 
է»: Ն յու  Յոր քում նրանք կո րո նա վի րու սից մա-
հա ցած մարդ կանց մար մին նե րի ֆո տո ներ և 
 տե սան յու թեր էին հրա պա րա կում, որ տեղ եր ևում 
էր, թե ինչ պես էին այդ մար մին նե րը դրվում մե-
կը մյու սի վրա, քա նի որ դրանք չա փա զանց շատ 
էին:  Պետք է պար զա պես տես նել այս ա մե նը և 
 հաս կա նալ՝ մար դիկ մա հա նում են: Ե թե չեն հա-
վա տում, տա րե՛ք նրանց հի վան դա նոց ներ և ս տի-
պե՛ք նա յել ու տես նել, թե ինչ է այն տեղ կա տար-
վում: Ես միշտ հի շում եմ իմ խի զախ տա տի կին, 
ո րի աչ քե րի ա ռաջ գլխա տել էին նրա ողջ ըն տա-
նի քը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան օ րե րին: Ա մեն 
ան գամ, երբ ես ինչ-որ լուրջ խնդիր էի ու նե նում, 
գնում էի տա տի կիս մոտ, խո սում էի նրա հետ, 
պատ մում էի խնդրիս մա սին, իսկ նա ինձ ա սում 
էր. « Դա ա մեն ևին խնդիր չէ»: Եվ, ու րեմն, ե կեք՛ 
մտա ծենք, որ COVID-19-ը խնդիր չէ. կրե՛նք դի-
մակ, և  մենք կջախ ջա խենք վի րու սը: 

 Հաշ վի առ նե լով կո րո նա վի րու սով վա րակ վա ծութ յան 
թվե րի կտրուկ ա ճը, վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք-
նե րի ծան րա բեռն ված աշ խա տանք նե րը՝ « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա ռանձ նաց ված 
մաս նա շեն քում (ա ռան ձին մուտ քով) մար տից ի րա կա-
նաց վում է Covid 19-ով հի վանդ նե րի բուժս պա սար կում: 
 Շուրջ 140 մահ ճա կա լա նոց բա ժան մունքն  ար դիա կա-
նաց վել է և  իր գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում ՀՀ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ։ 
 Հա մալ սա րա նա կան լա վա գույն մաս նա գետ նե րը ոչ 
միայն ա պա հո վում են բու ժօգ նութ յան բարձր ո րակն 
ու հա սա նե լիութ յու նը, այլև  Հա մալ սա րա նա կան մաս-
նա գետ նե րը ևս  մեկ ան գամ խնդրում են պահ պա նել 
սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յու նը, կրել դի մակ, ախ տա-
հա նել ձեռ քե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կոտ րել Co-
vid-19-ի տա րած ման շղթան:

 ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՒՄ Է

 COVID-19-ՈՎ 

ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ

 ԲՈՒԺՍ ՊԱ ՍԱՐ ԿՈՒՄ
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ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Կա րի նե  Սարգս յա նը 
Եվ րո պա յում ա մե նա մեծ  Բիո բան կի հիմ ա դիրն 
է, որ տեղ կան 20 մի լիո նից ա վե լի նմուշ ներ: 
Եվ սա 44ամ յա ման կա բույ ժի, հե տա զո տող 
բժիշկգիտ նա կա նի, դա սա խո սի չա փա զանց 
կար ևոր ձեռք բե րում է աշ խար հի մասշ տա բով: 
Ավստ րիա յի Գ րա ցի հա մալ սա րա նի  Բիո բան կի 
հիմ ա դիրտնօ րեն (12 տա րի), այժմ՝ Գ րա ցի 
հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տում բո լոր գի տա հե
տա զո տա կան, կրթա կան ծրագ րե րի և Biobank
ing և Biomarker Research ծրագ րե րի պա տաս
խա նա տու  Կա րի նե  Սարգս յա նը 2017 թվա կա նի 
նո յեմ բե րից նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լուպրո
ֆե սոր է:  

Նա  Գ րա ցի հա մալ սա րա նի միջմ շա կու թա յին հա ղոր-
դակ ցութ յան և  միգ րա ցիա յի ծրագ րի գի տա կան փոխտ-
նօ րենն է, «Sargsyan & Hartl OG» կազ մա կեր պութ յան 
հիմն ա դիրն ու  ղե կա վա րը (Elite Academy Graz), դա-
սա խոս, ինչ պես նաև Գ րա ցի բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի  Բիո բան կի մա գիստ րո սա կան ծրագ րի գի տա կան 

փոխտ նօ րե նը և պ րո ֆե սոր:  Մաս նա գե տը բժշկա կան 
կրթութ յու նը ստա ցել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում՝ ա վար տե լով ման կա բու ժութ յան ֆա-
կուլ տե տը: Այ նու հետև շա րու նա կել է  Հան րա պե տա կան 
ման կա կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում մաս նա գի-
տա նալ ման կա բու ժութ յան ո լոր տում:

2005 թվա կա նի հուն վա րին  Կա րի նե  Սարգս յա նը տե-
ղա փոխ վել է Ավստ րիա, որ տեղ նա աշ խա տել է Գ րա ցի 
հա մալ սա րա նի ման կա բու ժութ յան բաժ նում, իսկ 2007 
թվա կա նից՝ ստանձ նել Գ րա ցի  Բիո բան կի տնօ րե նի 
պաշ տո նը: 

 Մաս նա գի տա կան կա յաց ման եր կար ճա նա պարհ 
ան ցած փոր ձա ռու բժիշկ-գիտ նա կա նի հետ զրու ցել 
ենք Covid-19 հա մա վա րա կի պայ ման նե րում քաղց կե ղի 
բուժ ման գոր ծըն թա ցում ա ռա ջա ցած խո չըն դոտ նե րի ու 
դժվա րութ յուն նե րի մա սին, ինչ պես աշ խար հի, այն պես 
էլ  Հա յաս տա նի մասշ տա բով:

 Կա րի նե  Սարգս յա նի խոս քով՝ սա ա ռա ջին մար տահ-
րա վեր նե րից մեկն էր (հա մա վա րա կի կա ռա վա րու մից 
հե տո), ո րի ա ռաջ բու ժաշ խա տող նե րը կանգ նե ցին հա-

«COVID-19»-Ի ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 

ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ԲՈՒ ԺՈՒՄՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ 
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մա վա րա կի հենց սկզբում: «Ո րոշ հե ղի նակ ներ այն ան-
վա նում էին նույ նիսկ Cancerona», - ա սում է մաս նա գե-
տը։

 Քաղց կե ղով հի վանդ նե րի խնամ քը, ըստ նրա, 
պա հան ջում է բազ մաբ նույթ մար տա վա րութ յուն և 
 բազ մա թիվ բժշկա կան ու է թի կա կան քննար կումն եր: 
« Հա մա վա րա կի պայ ման նե րում քաղց կե ղի բու ժու-
մը՝ որ պես ա ռող ջա պա հա կան ճգնա ժամ, պա հան-
ջում է ռե սուրս նե րի գե րա կա յութ յուն. դա ճիշտ է 
հատ կա պես  Հա յաս տա նի նման զար գա ցող երկր նե-
րում», - ընդգ ծում է  Կա րի նե  Սարգս յա նը:

«Covid-19» -ով պայ մա նա վոր ված ճգնա ժա մը, 
նրա հա մոզ մամբ, նոր մար տահ րա վեր ներ է ստեղ-
ծել քաղց կե ղով հի վանդ նե րի խնամ քի ո լոր տում: 
«Այ նու ա մե նայ նիվ, քաղց կե ղի նոր դեպ քե րի ար ձա-
նագ րում իր հեր թին ու ժե ղաց րել է քաղց կե ղով հի-
վան դա ցութ յան կան խա տե սու մը, ո րը բխում է հա-
մա վա րա կա յին պայ ման նե րում ին տեն սիվ խնամ քի 
ա ռաջ նա հեր թութ յու նից: Այս պի սով՝ անհ րա ժեշտ է 
արդ յու նա վետ կապ պահ պա նել ու ռուց քա բա նա կան 
թի մի, քննա դա տա կան խնամ քի և շ տա պօգ նութ յան 
ստո րա բա ժա նում ե րի միջև՝ կար ևո րե լով ար դա-
րութ յան և  բա րե գոր ծութ յան ար ժեք նե րը», - վստա-
հեց նում է  Կա րի նե  Սարգս յա նը:

 Քա նի որ կո րո նա վի րու սի նման հա մա վա րակ նե-
րը, շեշ տում է նա, նոր և  լուրջ մար տահ րա վեր ներ են 
ա ռա ջաց նում քաղց կե ղով հի վանդ նե րի խնամ քի հար-
ցում՝ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա-
կեր պութ յան (ԱՀԿ)  Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի-
ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու նը (IARC) այլ ա ռա ջա տար 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ միա ցել է «Covid-19»-ի 
պայ ման նե րում քաղց կե ղի բուժ ման գլո բալ քայ լե րին՝ 
Cancer Taskforce-ին՝ օգ նե լով հա մա կար գել ջան քե րը 
կո րո նա վի րու սի հի վան դութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե-
րի սին թեզ ման և  ա րագ տա րած ման ուղ ղութ յամբ: « Բա-
ցի այդ՝ նշված թի մը կազ մա կեր պում է վե բի նար ներ, 
ամ բողջ աշ խար հում քաղց կե ղով հի վանդ նե րի հա-
մար՝ ու ռուց քա բան նե րին տե ղե կաց ված պա հե լու 
հա մար (https://www.iarc.who.int/?s=COVID)», - ա վե-
լաց նում է  Կա րի նե  Սարգս յա նը։

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե կա՞ն, արդ յոք, դրա-
կան բա ցա հայ տումն եր, ո րոնք ար վել են հա մա վա րա կի 
ու սումն ա սի րութ յան հետ ևան քով՝ նպաս տե լով քաղց-
կե ղի ա ռա վել արդ յու նա վետ բուժ մա նը, բժիշկ-գիտ-
նա կանն ա սում է, որ «Covid-19»-ը հա սա րա կութ յան 

մեջ ստեղ ծեց ար տա սո վոր խառ նաշ փոթ ՝ ա ռա ջաց-
նե լով ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի ա րագ վե-
րա փո խում ամ բողջ աշ խար հում: «Առ կա տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս,  որ «Covid-19» հա մա ճա րակն ու նի 
թաքն ված նե րուժ՝ մե ծաց նե լու նախ կի նում գո յութ-
յուն ու նե ցող ան հա վա սա րութ յուն նե րը, հատ կա պես 
քաղց կե ղով հի վանդ նե րի հա մար: Ա տո մա յին է ներ-
գիա յի մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յու նը (ՄԱԳԱՏԷ) 
այս փետր վա րին անց կաց րել է ֆո րում՝ « Քաղց կե ղի 
դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հա յին օր. «Covid-19»-ի 
ազ դե ցութ յու նը քաղց կե ղի դեմ պայ քա րում» նշա-
նա բա նով, որ տեղ հիմ ա կան կար ծիք ձևա վո րող-
նե րը հայ տա րա րել են, որ հա մա վա րա կը հսկա-
յա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել հե տա զո տութ յան 
դյու րաց ման վրա, ընդ ո րում՝ ոչ միայն վա րակ նե րի 
կամ պատ վաս տան յու թե րի հե տա զո տութ յան, այլև 
քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան վրա», - նշում է  Կա րի նե 
 Սարգս յա նը: Օ րի նակ,- շա րու նա կում է նա, - ճա ռա գայ-
թա յին թե րա պիան ա ռաջ նա յին է հա մար վել քի միա թե-
րա պիա յի նկատ մամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված 
ընդ հա նուր ի րա վի ճա կին՝ աշ խար հում և  անհ րա ժեշտ 
քայ լե րին՝  Կա րի նե  Սարգս յա նը շեշ տում է, որ ա մե նա-
կար ևո րը ի մու նի զա ցիա յի՝ ժա մա նա կին, արդ յու նա-
վետ կազ մա կեր պումն է և  հա սա րա կութ յանն ա պա-
տե ղե կատ վութ յուն չտրա մադ րե լը, ինչ պես դա ար վում 
է այժմ ո րոշ լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից: «Covid-19»-ի 
դեմ պատ վաս տումն այ սօր հա մա վա րա կա յին ի րա վի-
ճա կից դուրս գա լու տար բե րակ է ա ռա ջար կում: Ա ռանց 
պատ վաս տումն ե րի՝ ըստ բազ մա թիվ գիտ նա կան նե րի 
հե տա զո տութ յուն նե րի, բնա կան ի մու նի տե տը բա վա-
րար չէ, որ պես զի հա սա րա կութ յու նը վե րա դառ նա իր 
բնա կա նոն կյան քին:  Սա հաս տատ վել է ԱՀԿ կազ մում 
գտնվող բազ մա թիվ ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կող մից:  Բա րե բախ տա բար, 2021 թվա կա-
նի սկզբին բազ մա թիվ պատ վաս տան յու թեր պաշ տո-
նա պես հաս տատ վե ցին և սկ սե ցին տա րած վել տար բեր 
երկր նե րում: 2021 թվա կա նի մար տի դրութ յամբ ամ բողջ 
աշ խար հում 300 մի լիոն պատ վաս տան յու թի չա փա բա-
ժին է ի րաց վել:  Ցու ցա նիշ նե րը հույս են տա լիս, որ վե-
րա դարձ դե պի «նոր մալ» կյանք հնա րա վոր է», - եզ րա-
փա կում է  Կա րի նե  Սարգս յա նը:
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« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լի րի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րի կլի նի կան հան րա պե-
տութ յան սրտա բա նա կան ա ռա ջա-
տար նե րից է։ 

2020 թվա կա նին աշ խար հում, ինչ-
պես նաև  Հա յաս տա նում կո րո նա վի-
րու սա յին  հա մա վա րա կը փո փո խեց 
նաև սրտա բան նե րի՝ վա րակ ված պա-
ցիենտ նե րին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե-
րե լու ուղ ղութ յուն նե րը: 

ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա-
բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի կլի նի կա յի ղե կա վար  Հա մա յակ 
 Սի սակ յա նը փաս տում է, որ հա մա-
վա րա կի պայ ման նե րում աշ խա տե լու 
ի րա վի ճա կը նոր էր նաև բժիշկ նե րի 
հա մար, և  հենց չա փո րո շիչ նե րի բա ցա-
կա յութ յու նը դժվա րաց նում էր բուժ ման 
ըն թաց քը:

Պ րո ֆե սո րի գնա հատ մամբ՝ մեկ 
տար վա ըն թաց քում հա մա լիր աշ խա-
տան քի շնոր հիվ մա հա ցութ յան ա վե լի 
ցածր ցու ցա նիշ ներ են առ կա, քան նա խորդ տա րի: Ս պի տակ բա նա կի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի պայ քա րը տվեց իր արդ յուն քը. ամ բողջ աշ խար հում հստա կե ցում 
կա բուժ ման մե խա նիզմն ե րում: 

Ինչ պես ցույց տվեց փոր ձը՝ «Covid-19» ախ տո րոշ մամբ պա ցիենտ նե րի մոտ 
սիրտ-ա նո թա յին խնդիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ան կախ նախ կի նում քրո նիկ 
հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յան: Ա հա ին չու՝ սրտա բա նը կո րո նա վի րու սա յին 
հի վան դութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցող բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա-
մար խոր հուրդ է տա լիս ան պայ ման դի մել բժշկի:

«COVID-19»- ՈՎ ԱԽ ՏԱ ՀԱՐ ՎԱԾ 

ՊԱ ՑԻԵՆՏ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ 

ՍԻՐՏ-Ա ՆՈ ԹԱ ՅԻՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵՐ 

ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ Ա ՌԱ ՋԱ ՆԱԼ՝ ԱՆ ԿԱԽ 

ՆԱԽ ԿԻ ՆՈՒՄ ՆՄԱՆ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԱՌ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅԱՆ
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 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի 
նա խա ձեռ նութ յամբ  Հա նո վե րի բժշկա կան 
կենտ րո նի ան վա նի բժիշկ,  Քաղց կե ղի բազ-
մապ րո ֆիլ կենտ րո նի գոր ծա դիր տնօ րեն, 
ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տի հրա վիր ված պրո ֆե սոր,  Յորգ  Հա յե րը 
անց կաց րեց դա սա խո սութ յուն « Քաղց կե ղի 
կա ռա վա րու մը  Գեր մա նիա յում Covid-19 
հա մա վա րա կի պայ ման նե րում» թե մա յով: 
Առ ցանց դա սա խո սութ յա նը մաս նակ ցե ցին 
 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի ու-
սա նող նե րը:

 Ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց նե լով բա նա-
խո սին՝ նշեց, որ ան վա նի մաս նա գե տի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու նի տա րի նե րի 
պատ մութ յուն:  Յորգ  Հա յե րի և  այլ գեր մա-
նա ցի մաս նա գետ նե րի հետ ֆա կուլ տետն 
ար դեն հա մա ժո ղովն ե րի և  աշ խա տա ժո-
ղովն ե րի կազ մա կերպ ման փորձ ու նի:

«Ինչ պես գի տեք  Գեր մա նիա յի ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կարգն աշ խար հի ա ռա ջա տար նե րից 
է:  Հետ ևա բար դա սա խո սութ յան ընտր ված թե-
ման ար դիա կան է հան րա յին ա ռող ջութ յան ա պա-
գա մաս նա գետ նե րի հա մար»,- ա սաց  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը:

 Յորգ  Հա յե րը ԱՄՆ  Կա լի ֆոռ նիա նա հան գի  
 Հան թինգ թըն  Բիչ քա ղա քի  Մո լե կուլ յար բժշկութ-
յան ինս տի տու տի այ ցե լու հե տա զո տող պրո ֆե սոր 
է,  Գեր մա նիա յի քաղց կե ղի կենտ րոն նե րի ա սո-
ցիա ցիա նե րի ան դամ,  Գեր մա նա-ին դո նե զա կան 
բժշկա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, Կ լի նի կա-
կան քաղց կե ղի ռե գիստր նե րի մի ջազ գա յին աու դի-
տոր, Ա ռող ջա պա հութ յան տար բեր նա խա րա րութ-
յուն նե րի խորհր դա տու:

 Ներ կա յաց նե լով « Քաղց կե ղի կա ռա վա րու մը 
 Գեր մա նիա յում Covid-19 հա մա վա րա կի պայ ման նե րում» թե-
ման ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի հրա վիր ված 
պրո ֆե սո րը փաս տեց, որ վեր ջին մեկ տա րում փոխ վել են պա-
ցիենտ նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ե ղա նակ նե րը, վե րա նայ-
վել են ռիս կի գոր ծոն նե րը:

Ն շենք, որ գեր մա նա ցի մաս նա գետ նե րի կող մից անց կաց վող 
այս դա սա խո սութ յուն նե րի շար քը շա րու նա կա կան է լի նե լու՝ ամ-
րապն դե լով հայ բժիշկ նե րի հետ արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը և  հարս տաց նե լով բժշկա կան բու հի կող մից ձևա վոր-
ված ա վան դույթ նե րը:

« ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈւ ՄԸ 

 ԳԵՐ ՄԱ ՆԻԱ ՅՈւՄ COVID-19 

ՀԱ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԻ 

ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈւՄ» ԹԵ ՄԱ ՅՈՎ 

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆ
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“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 inter-
vention, 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 overwhelm-
ing 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 fami-
lies, the important role of doing so has been given to women, who continue to per-
form 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

IN THE TIMES OF 
AN EPIDEMIC AND 

A WAR, HEAVY 
RESPONSIBILITY 

FELL ONTO 
THE FRAGILE 

SHOULDERS OF 
WOMEN
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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 proj-
ects; #COVID_Neuro and #COVID_An-
tibody 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_an-
tibody is expected to result in the devel-
opment of anti-SARS-CoV2 antibodies and 
their specific features. The target exper-
imental 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 neu-

ral diseases caused by COVID-19 
and the mechanisms by which they 

THE SCIENTIFIC ACTIVITY 
OF YSMU IN CONDITIONS 

CREATED BY THE PANDEMIC
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occur. The research is also aimed at the un-
derstanding 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 Enkoy-
an- “Ser-Col lab”, is also included in the re-
searches done by the department of neurolo-
gy. The latter is the winner of Horizon 2020: 
“Rapid progress to innovation” managed in 
the Netherlands by “Labonovum biotechnol-
ogy”. The project has University of Montpel-
lier, “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 devel-
opment of neurodegenerative diseases and 
the pathogenesis of normal neural develop-
ment. The target experimental group are 
patients with neurological defects such as 
Alzheimer’s, Parkinson’s, multiple sclerosis, 
Myasthenia gravis and kids with autism.
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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 “Her-
atsi” 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 teach-
ing 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 corona-
virus. YSMU Rector Armen Muradyan, congratulat-
ing 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 med-
ical 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 genera-
tions, our graduates who today ensure the health 

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 philan-
thropists. “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 Hip-
pocratic 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 Dis-
eases, who has been working professionally in the 
healthcare system for more than half a century. 

THE OATH OF 889 
GRADUATES OF 2020 WILL 
ALSO ACHIEVE ITS GOAL
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“The need for medical workers has increased in 
the past months” ,- this is how the article being pub-
lished 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” mag-
azine, which has been printed since 1949, gets pub-
lished 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 fac-
ulties 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 envi-
ronment, 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 Sec-
ond World War, the Spitak earthquake, the Artsakh 
war and now in the epidemic of COVID-19. While 
mentioning the achievements of the past years, spe-
cial attention was given to the founding of “HOME-
LAND 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.

THE ARTICLE ABOUT YSMU 
IN THE MAGAZINE

Covid-19



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 over-
whelmed 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-cen-
tral building it is impossible to fail noticing the paint-
ing 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 

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 al-
ready 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 de-
pict 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 Art-
sakh war as a volunteer.

DEDICATED TO 
HEALTHCARE 

ASSISTANTS AND 100TH 
ANNIVERSARY OF YSMU
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In the 4th auditorium of Yerevan State Medical Univer-
sity 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 Viras-
wamy, presented a gift to the Dean of the Dean’s Of-
fice 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. Con-
gratulating and thanking the students for their volunteer 
work, Gayane Avetisyan highly appreciated their dedica-
tion and hard work. In her speech, Deputy 
Dean Anahit Aznauryan emphasized the val-
ue of knowledge and patience in the life of 
future doctors, emphasizing the importance 
of students ‘ participation in various aca-
demic programs. The Indian students were 
congratulated and the head of the Depart-
ment for International Affairs of Foreign Stu-
dents Rahul Anil Sethi, the Chairman of the 
Student Parliament Tigran Aleksanyan also 
spoke during the event. After the ceremo-
ny, all participants paid tribute to the heroes 
who sacrificed their lives for the Motherland.

MORE THAN 60 INDIAN 
STUDENTS HAVE RECEIVED 

THE CERTIFICATE

Covid-19
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