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Կրթություն

Նոր և  շա րու նա կա կան նա խա ձեռ նութ յուն ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար

«ՔՈԲՐԵՅՆՈւՄ» բուռն աշ խա տան քա յին ա ռօր յա է

Հայ հա մա ճա րա կա բան նե րի, ման րէա բան նե րի և բժշ կա կան մա կա բու ծա բան նե րի 5-րդ  հա մա գու մա րը

Գի տա կան թի րա խը` աու տիզմ

ԵՊԲՀ մաս նա գետ նե րի հոդ վա ծը՝ հե ղի նա կա վոր BMC Oral Health ամ սագ րում

« Գե ղեց կութ յան ժա մա նա կա կից ըն կա լում երն ու բժշկութ յու նը»

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը պա տաս խա նել է ա պա գա բժիշկ նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին

Նորույթ՝ գի տե լի քի գնա հատ ման բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գի շրջա նա կում

Մեկ նար կեց ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում ի րա վա կան կա ռա վար մա նը և
  բու ժաշ խա տող նե րի  րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը նվիր ված դա սըն թա ցը

School of success-ը հյու րըն կա լեց ա մե րի կաբ նակ ու ռուց քա բան  Նել լի  Բե ջան յա նին

« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» հա վաս տագ րա յին դա սըն թա ցի մաս նա կիցներին տրվեցին 
ա վար տա կան վկա յա կան ներ

« Տար վա դպրոց» պատ վա բեր կո չու մը կրող ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
օ լիմ պիա կան նվա ճում ե րը շա րու նա կա կան են

 Հայ և ֆ րան սիա ցի մաս նա գետ նե րը  Հա յաս տա նում ման կա կան հո գե բու ժութ յան
 ո լոր տը զար գաց նե լու ծրագ րեր ու նեն

• Մոր գա նի ճող ված քի և  պոր տա յին ճող ված քի լա պա րոս կո պիկ ռա դի կալ վի րա հա տութ յան դեպք
• Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը հա ջո ղութ յամբ վե րա կանգ նել են 

55-ամ յա տղա մար դու ամ բող ջա կան կտրված դաս տա կը
•  Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի հա մառ աշ խա տան քի շնոր հիվ 

վե րա կանգն վել է ևս  մեկ պա ցիեն տի ա ռող ջութ յուն

• Ս տա մոք սի հսկա ու ռուց քի վի րա հա տութ յուն՝ հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րի կող մից
•    Ճիշտ նշա նակ ված բուժ ման շնոր հիվ սուր ծան րալ սութ յունն այլևս չի ան հանգս տաց րել պա ցիեն տին

• Մաս նա գե տին ժա մա նա կին դի մե լը կար ևոր է հի վան դութ յան վաղ հայտ նա բեր ման և  լիար ժեք բուժ ման հա մար

•  Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը՝ խո րա նիստ ե րակ նե րում թրոմ բո զի կան խար գել ման և  բուժ ման մա սին
• Բժշ կա կան «գլուխ կոտ րու կը» լուծ վել է. արդ յուն քը՝ փրկված ե րի տա սար դի կյանք

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 84-ամ յա
 պա ցիեն տին նե րա նո թա յին ե զա կի մի ջամ տութ յուն է կա տար վել

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը  Դո մի նիկ յան  Հան րա պե տութ յան նո րան շա նակ դես պա նի հետ քննար կեց 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը

ՆԱՏՕ-ի կրթա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներն այ ցե լե ցին ԵՊԲՀ

Կլինիկական

100 տարի՝ ժողովրդի թիկունքին
100 օր՝ 100 վիրահատության և 100-ավոր անվճար խորհրդատվություններ
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատողներ՝
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

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։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am
Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 
Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

Սպորտ

 Մեկ դար յա բու հի բժշկա կան քի միա յի 100-ամ յա ամ բիո նը

  « Մեր բո լոր ջան քե րը պետք է միտ ված լի նեն ա վե լի ո րակ յալ մաս նա գետ ներ 
պատ րաս տե լուն». Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յան

ԵՊԲՀ դա սա խո սի հա ջո ղութ յուն նե րը՝ մի ջազ գա յին բժշկա գի տութ յան ո լոր տում

  Ժա մա նա կա կից հայ վի րա բու ժութ յան հիմ ա դիր, պրո ֆե սոր Հ․  Սա րու խան յա նի
 ծննդյան օրն ա ռա ջին ան գամ նշվեց ա ռանց նրա ներ կա յութ յան

Շր ջայց` բժշկա կան հա մալ սա րա նի նա հա պետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ

Շր ջայց՝ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դամ ե րի մաս նակ ցութ յամբ

 Ղա զախս տա նից սո վո րե լու նպա տա կով հայ րե նիք վե րա դար ձած ա պա գա դե ղա գե տը ո րո շել է՝ կապ րի ու
 կաշ խա տի  Հա յաս տա նում

 Այլ մարդ կանց կյանքն ա ռա ջին տե ղում դա սե լու գա ղա փա րը խթա նեց ԵՊԲՀ 
հնդիկ շրջա նա վար տի՝ բժիշկ դառ նա լու վճռա կա նութ յու նը

Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րը ծրագ րում է վե րա պատ րաստ վել ու գի տե լիք նե րը 
ծա ռա յեց նել ի նպաստ Ար ցա խի

Ս պոր տի մի ջո ցով ու ժեղ կամք ձևա վո րած դա սա խո սը կար ևո րում է ա պա գա 
բժիշկ նե րի ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը

ՌԲՖ կուր սան տը վստահ է՝ ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը պա հան ջում է ա մե նօր յա քրտնա ջան 
աշ խա տանք

Ա պա գա մաս նա գե տը կլի նի կա կան դե ղա գի տութ յու նը ծննդա վայր Ոս կե պա րում զար գաց նե լու ծրագ րեր ու նի

  Բարձր պա տաս խա նատ վութ յունն ու աշ խա տա սի րութ յու նը` ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում հա ջո ղե լու ե րաշ խիք

Հե րա ցիա կան նե րը շախ մա տի և  բադ մին թո նի ա ռաջ նութ յուն նե րին հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել

Շ նոր հա կա լա գիր ԵՊԲՀ եր կա րամ յա դա սա խո սին՝ սպոր տի դա սա վանդ ման գոր ծում ու նե ցած ա վան դի հա մար

Հոբելյան



Ինչ պե՞ս ա ռա ջա ցավ գա ղա փա րը

 Բա րե վար քութ յան հաս նե լու լա վա գույն ճա նա պարհն իր մեջ նե րա-
ռում է տե ղե կաց վա ծութ յուն, նոր հմտութ յուն նե րի, գի տե լիք նե րի ձեռք-
բե րում ու ճա նա չո ղութ յուն: «Ի մա նա լով մեր հար ևան մաս նա գի տութ-
յուն նե րի գաղտ նիք նե րը՝ մենք ա վե լի դյու րին կանց նենք բժշկի ու ղին: 
 Հա ճախ զար մա ցած հարց նում էին մեզ՝ ի՞նչ կապ կա րող է ու նե նալ 
ի րա վա բա նը, ո ճա բա նը, մար քե թո լո գը, հո գե բա նը և, վեր ջա պես, դե-
րա սա նը՝ բժշկութ յան հետ: Ս տաց վում է, որ կա րո՛ղ է, այն էլ՝ որ քան 
սերտ», - ա սում է ու սա նող նե րի բա րե վար քութ յանն ուղղ ված նոր նա-
խագ ծի հա մա կար գողն ու հա մա հե ղի նա կը՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող, ա պա գա ման կա կան գի նե կո լոգ 
 Գեր ցի նա  Պետ րոս յա նը:

Ն րա խոս քով՝ ա մեն վայրկ յանն իր մեջ կրում է պա տաս խա նատ վութ-
յան բա ղադ րիչ։

« Լի նե լով մաս նա կից նե րին հա սա կա կից, ու նե նա լով ան ցած խրթին 
ու ղի՝ կփոր ձեմ ըն կեր նե րիս հետ ա նել ա մեն բան, որ պես զի մաս նա-
կից ներն ու նե նան հզոր գոր ծիք ներ, ա ռաջ մղվե լու մո տի վա ցիա... 
 Մեզ՝ ե րի տա սարդ նե րիս, բա ժին է հա սել ի նո վա ցիոն ժա մա նա կաշր-
ջա նը՝ իր բո լոր «ա ղետ նե րով»:  Մեր ա վագ սե րուն դը մեզ կկրթի ու 
կտա հնա րա վո րութ յուն՝ լո ղա լու գի տե լի քի ծո վում, սա կայն ա փին 
հաս նե լու խնդիրն ար դեն մերն է», - ընդ ծում է ու սա նո ղը։

«Բժշ կի ու ղին» ներ կա յաց նում է դա սըն թաց նե րի շարք, ո րի արդ յուն-
քում մաս նա գետ նե րը փոր ձում են ա պա գա բժիշկ նե րին զի նել, որ պես-
զի, բուն մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րից զատ, նրանք կա րո ղա նան 
նաև ինք նա զար գաց մամբ զբաղ վել։

«Երբ կա րիե րա յի կենտ րո նից ստա ցանք նա խա գիծ մշա կե լու ա ռա-
ջարկ, որն իր մեջ կնե րա ռի բա րե վար քութ յան կա նոն նե րը, հաս կա ցա, 
որ միայն բա րե վար քութ յուն դա սա վան դե լը չի հասց նի ծրա գի րը վերջ-
նա կե տին, այդ պատ ճա ռով ո րո շե ցի թիմ ձևա վո րել։ Ես և  ըն կեր ներս՝ 
Լ յո վա  Ծա ռուկ յանն ու  Տիգ րան  Չու խաջ յա նը, եր կա րատև աշ խա տան-
քի արդ յուն քում ստա ցանք այս նո րա թուխ նա խա գի ծը», - պատ մում է 
 Գեր ցի նան։    

ՆՈՐ ԵՎ  ՇԱ ՐՈւ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈւԹ ՅՈւՆ 

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի կա րիե րա յի կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
ան ցած տար վա նո յեմ բե րի 8-ից մեկ նար կած ծրա գի րը տե սա-
կով բա ցա ռիկ է։ 

«Բժշ կի ու ղի» նա խագ ծի նպա տակն է կեր տել ա պա գա 
բժշկի օ րի նա կե լի կեր պար:  Կա րիե րա յի կենտ րո նի անձ նա-
կազ մը, ինչ պես նաև ար վես տի, մշա կույ թի, մի ջազ գա յին 
է թի կա յի, ի րա վա գի տութ յան և  մար քե թին գի ո լորտ նե րից 
հյու րե րը ծրագ րի ըն թաց քում սո վո րում են նե րանձ նա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի ճիշտ կա ռուց ման, զրույ ցի վար ման, հար-
ցազ րույց նե րին մաս նակ ցե լու, ու սա նող-պա ցիենտ վստա-
հութ յան կամր ջի ձևա վոր ման, ինչ պես նաև մաս նա վոր և 
 պաշ տո նա կան հան դի պում ե րի ժա մա նակ վար վե ցո ղութ-
յան, հա գուս տի ընտ րութ յան, պաշ տո նա կան ընթ րիք նե րի և 
 տար բեր հան դի պում ե րի ըն թաց քում պատ շաճ պահ ված քի, 
հռե տո րա բա նութ յան, սո ցիա լա կան կայ քե րում մե դիագ րա գի-
տութ յան հմտութ յուն նե րը: 
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Ն մա նօ րի նակ նա խա գիծ, ա պա գա բժշկի հա մոզ մամբ, հա մալ սա րա նում 
նախ կի նում երբ ևէ չի ե ղել, և  հենց դրա նով է այն բա ցա ռիկ։  Նա խագ ծի 
շրջա նա կում մաս նա կից նե րը հան դի պում են ի րա վա բա նի, հո գե բա նի, 
դե րա սա նի, ո ճա բա նի, մար քե թո լո գի հետ։ « Փոր ձում ենք բա ցա հայ տել 
նրանց նեղ մաս նա գի տա կան գաղտ նիք նե րը՝ դրանք կի րա ռե լի դարձ-
նե լով բժշկա գի տա կան ո լոր տում։ Ա մե նա հե տաքր քի րը տար բեր մաս-
նա գի տութ յուն նե րի հատ վող եզ րե րը գտնելն է։  Դա սա վան դում են ո լոր-
տի հմուտ մաս նա գետ նե րը՝  Գա յա նե  Ղա զար յա նը,  Տաթև  Ղա զար յա նը, 
Ալ լա  Կա րա պետ յա նը,  Ռո զա Ա մի րո վան,  Մար թա  Սի մոն յա նը», - տե ղե-
կաց նում է նա։ 

 Հո գե բա նը, նրա խոս քով, սո վո րեց նում է, թե ինչ պես պետք է ինք-
նադրս ևոր վել տար բեր ի րա վի ճակ նե րում, ինչ պես պետք է պա ցիեն տին 
հայտ նել ախ տո րոշ ման մա սին կամ ինչ պես հաս տա տել շփում պա ցիեն-
տի հա րա զատ նե րի հետ։  Ի րա վա բա նի հետ ա պա գա բժիշկ ներն ու սում-
նա սի րում են ի րենց պար տա կա նութ յուն ներն ու պար տա վո րութ յուն նե րը՝ 
որ պես ու սա նող։  Մար քե թո լո գի հետ խո սում են կայ քե րի մշակ ման, հա-
մա ցան ցի ա պա հով օգ տա գործ ման, ցան ցա յին հի գիե նա յի, խոս քի գո-
վազ դի և  ու սա նո ղի բրեն դին գի մա սին։ Ո ճա բա նը ներ կա յաց նում է, թե 
ինչ ար տա հա գուս տով պետք է ներ կա յա նալ հա մալ սա րան, ինչ պի սին 
կրել ա ռօր յա կյան քում։  Դե րա սա նի վար պե տութ յան ժա մին քննարկ վում 
է բե մա կան խոս քը, ու սա նող նե րը ծա նո թա նում են ար վես տին, կա տա-
րում վար ժութ յուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են բա նա վոր խոս քի հղկմա նը՝ 
ե լույթ նե րի ժա մա նակ ա վե լի լսե լի դարձ նե լով այն։

«Հ րա վի րե լով ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին՝ մենք՝ ա պա գա 
բժիշկ ներս, հնա րա վո րութ յուն ու նենք մեկ աս տի ճան վերև բարձ րա նա-
լու այս ա րա հե տում: Օ րե րից եր կուսն էլ տրա մադր վում է հենց նա խագ ծի 
հա մա հե ղի նակ նե րին։  Մենք ինք ներս ենք ներ կա յաց նում հան դի պում-
նե րի, պաշ տո նա կան ընթ րիք նե րի և  ան գամ սրճա րան այ ցե րի է թի կե տի 
նրբութ յուն նե րը, իսկ հա ջորդ օրն անդ րա դառ նում ենք ներ կա յա ցուց-
չա կան է թի կե տին, սո վո րում ենք՝ ինչ պես ճիշտ կազ մել ինք նա կեն սագ-
րութ յուն, ճիշտ ներ կա յա նալ գոր ծա տու ին», - ա սում է  Գեր ցի նան։ 

 Յու րա քանչ յուր դա սըն թա ցին ներգ րավ վում է 20 ու սա նող, որ պես զի 
նյու թը բո լո րին հա սա նե լի լի նի։ «Այդ ա մե նին կա րո ղա նում ենք հաս նել 
թի մա յին աշ խա տան քի մի ջո ցով, ո րի նպա տակն է ա նել այն պես, որ-
պես զի բո լո րո վին ան ծա նոթ մար դիկ հա մա տեղ նա խագ ծեր ստեղ ծեն և 
 տի րա պե տեն թի մա յին աշ խա տան քի բո լոր հմտութ յուն նե րին», - ընդգ-
ծում է ա պա գա բժիշ կը՝ հա վե լե լով, որ հե տա գա յում նպա տակ կա նա խա-
գի ծը ներ կա յաց նել ռու սե րեն լեզ վով՝ հա մալ սա րա նում սո վո րող ռու սա լե-
զու խմբե րի հա մար։   

«Բժշ կի ու ղի» նա խագ ծի հա մա կար գող նե րից և  հա մա հե ղի նակ նե րից 
Լ յո վա  Ծա ռուկ յա նը՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի 
ու սա նող, ա պա գա պլաս տիկ վի րա բույժ կամ վե րար տադ րո ղա կան գի նե-
կո լո գը, պատ մում է, որ բժիշկ դառ նա լու ցան կութ յունն իր մոտ ի հայտ էր 
ե կել դեռևս դպրո ցա կան տա րի նե րից, երբ նոր էր սկսում ու սում ա սի րել 
բնա գի տա կան ա ռար կա նե րը։ «Իմ հա մոզ մամբ բժիշ կը պետք է ոչ միայն 
ան թե րի տի րա պե տի մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րին, այլև ու նե նա 
գի տե լիք նե րի մեծ պա շար։ «Բժշ կի ու ղի» նա խագ ծի յու րա քանչ յուր օր 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մեզ՝ ա պա գա բժիշկ նե րիս, է՛լ ա վե լի զար գա-
նալ, ձեռք բե րել հմտութ յուն ներ, ո րոնք օգ նե լու են հաս նել մեր ընտ րած 
այս բարդ, բայց, միև նույն ժա մա նակ, ազն վա գույն գա ղա փա րին։  Մենք՝ 
ըն կեր նե րով և  բա նի մաց մաս նա գետ նե րի շնոր հիվ, ա մեն ինչ ա նում 
ենք, որ թե կուզ մեկ քայ լով ա վե լի մոտ լի նենք բժշկե լու ար վես տին և 
 մեծ հպար տութ յամբ ու պա տաս խա նատ վութ յամբ ստանձ նենք բժշկի 
բարձր կո չու մը», - շեշ տում է Լ յո վան։ 

Իրադարձություն



 Նա խագ ծի մյուս հա մա կար գողն ու հա մա հե ղի նա կը՝ ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող, ա պա գա օր թո պեդ-
վնաս ված քա բան  Տիգ րան  Չու խաջ յա նը, նշում է․ « Դա սըն թա ցի գա-
ղա փարն ինք նին այն քան էր ինձ ոգ ևո րել, որ ա ռա ջար կը չըն դու նելն 
ուղ ղա կի անհ նար էր: Ու րախ եմ, որ այս կար ևոր գա ղա փա րի և  մեծ 
ըն տա նի քի մաս եմ կազ մում»: 

Ի՞նչ հիմ ա կան նպա տակ ներ են դրված նա խագ ծի հիմ քում 

«Բժշ կի ու ղին» իր ու րույն տեղն է զբա ղեց նում բու հի կար ևոր նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րի շար քում։ «Այն ան ձի ձևա վոր ման, զար գաց ման, 
նոր ու նա կութ յուն նե րի տի րա պետ ման հե տաքր քիր դա սըն թաց է, ո րի 
ան վա նու մը, հա մոզ ված եմ, կա րե լի էր ձևա կեր պել նաև որ պես հա-
սա րա կութ յան ա վե լի ի րա զեկ, է թի կա պես զար գա ցած, ա վե լի ի րա-
վա գի տա կից մար դու ու ղի։ Ինքս ներ կա եմ գտնվել ա ռա ջին դա սին և 
 պետք է ընդգ ծեմ, որ հիմ ա կան դա սըն թա ցը վա րում են հենց մեր ու-
սա նող նե րը, ո րոնք ար դեն ու նեն հա մա պա տաս խան հմտութ յուն ներ», 
- նշում է հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը, ով հան դի սա նում է նա խագ ծի հա մա կար գող 
պրո ռեկ տո րը։

Ն րա հա մոզ մամբ՝ ծրա գի րը ժա մա նա կի ըն թաց քում կընդ լայն վի՝ տա-
լով նոր ճյու ղեր։ « Շատ ու րախ եմ, որ, ի դեմս հա մա հե ղի նակ նե րի և 
 մաս նա կից նե րի, մենք ու նենք ա պա գա բժիշկ նե րի աշ խույժ և  բա նի մաց 
սե րունդ։ Վս տահ եմ՝ ծրա գի րը կլի նի շա րու նա կա կան, քա նի որ մաս-
նակ ցել ցան կա ցող ներն այն քան են շա տա ցել, որ խում բը ձևա վոր վե-
լուց հե տո հա ջորդ խումբն ար դեն պատ րաստ սպա սում է», - ա վե լաց-
նում է պրո ռեկ տո րը։ 

Բժշ կա կան բու հի կա րիե րա յի կենտ րոնն իր ծրագ րե րի մշակ ման հար-
ցում կի րա ռում է գի տա հեն մո տե ցում եր։ « Բարձ րա գույն բժշկա կան 
կրթութ յան ո լոր տում կա րիե րա յի կա ռուց ման վե րա բեր յալ մի ջազ գա-
յին գրա կա նութ յան ու սում ա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք նե րից զատ կար ևոր է նաև փա փուկ հմտութ յուն-
նե րի (soft skills) փո խան ցում ա պա գա մաս նա գետ նե րին։ Ինչ պես 
« Լան ցետ» ծրագ րի դեպ քում, այն պես էլ «Բժշ կի ու ղին» պլա նա վո րե լիս 
մենք նպա տա կա հար մար գտանք ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը վստա հել 
ու սա նող նե րին՝ նրանց ա զատ, ստեղ ծա գործ մտքի թռիչ քի հնա րա վո-
րութ յուն տա լով և հս տակ ի մա նա լով, որ ու սա նո ղից լավ որ ևէ մե կը չի 
կա րող գի տակ ցել ի րենց իսկ կա րիք նե րը», - պատ մում է կա րիե րա յի 
կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նը։

Ն րա խոս քով՝ «Բժշ կի ու ղին» ար դեն ան ցել է շուրջ տա սը շրջա փուլ, 
բազ մա թիվ ու սա նող ներ հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել մաս նակ ցե լու 
ծրագ րին, և ն րանց կար ծիք նե րի հի ման վրա պետք է փաս տել, որ նա-
խա գի ծը հա ջող վել է։ 

« Մեզ հա մար շատ կար ևոր է բժիշկ-ու սա նո ղի հա սա րա կա կան կեր-
պա րի ձևա վո րու մը։ Բ ժիշկ նե րը հա սա րա կութ յան սե րուցքն են, ար-
ժե հա մա կար գի կրողն ու փո խան ցո ղը։  Ցա վոք, հա մա վա րա կի և 
 պա տե րազ մի շրջա նում հա մալ սա րա նը բազ միցս ստիպ ված ե ղավ 
դա սա վան դում ի րա կա նաց նել հե ռա վար, ինչն ան խու սա փե լիո րեն 
բա ցա սա բար ազ դեց հա մալ սա րա նա կան մի ջա վայ րի ձևա վոր ման և  
ա վան դույթ նե րի փո խանց ման վրա», - ա սում է Խ.  Մար գար յա նը։ Ու-
սա նող ներն, ըստ նրա, ա կա մա զրկված էին դա սա խոս նե րի հետ ան-
մի ջա կան շփման հնա րա վո րութ յու նից, չէին տես նում ու զգում հա մալ-
սա րա նա կան շուն չը և  հա ղոր դա կի ցը դառ նում բժշկա կան աշ խար հի 
ա վան դույթ նե րին։ «Բժշ կի ու ղի» ծրագ րի նպա տա կը նաև նման բա ցե րը 
լրաց նելն է։
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« Հե տաքր քիր է ծրագ րի ան վան ման ա ռա ջա ցու մը: Ըստ էութ յան՝ 
մենք այն փո խա ռել ենք:  Դեռևս նա խորդ աշ խա տա վայ րում պրո-
ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նա խա ձեռ նել էր « Կո չու մով բժիշկ» 
հար ցազ րույց նե րի շարք, ո րում բա ցա հայտ վում են մեր ա վագ գոր-
ծըն կեր նե րի, մե ծա նուն բժիշկ նե րի ան ցած մաս նա գի տա կան ճա նա-
պարհ նե րը», - նշում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը:  Հե տա գա յում ար դեն, 
նրա տե ղե կաց մամբ, ԵՊԲՀ-ում այն ա ռա վել ստեղ ծա գոր ծա կան ո ճով 
ներ կա յա ցավ «Բժշ կի ու ղին» խո րագ րով՝ անդ րա դառ նա լով ոչ միայն 
բժշկա կան դի նաս տիա նե րին, այլև ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի ան-
ցած ճա նա պար հին։

«Այն ԵՊԲՀ հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բաժ նի ղե կա վա րի հե-
ղի նա կա յին շարքն է, ո րը նվիր ված է բժշկա կան կադ րե րի 100-ամ յա 
դարբ նո ցի հո բել յա նին: Երբ մեր նա խա գի ծը նոր էր մշակ վում, մենք 
մտա ծում էինք դի պուկ ա նուն, ո րը կբնու թագ րեր ծրագ րի էութ յու նը: 
 Գոր ծըն կե րա յին սկզբուն քով խնդրե ցինք օգ տա գոր ծել «Բժշ կի ու ղի» 
ան վա նու մը՝ դրա նով նպա տակ ու նե նա լով ընդգ ծել սե րունդ նե րի միջև 
կա պը», - շեշ տում է կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վա րը՝ հա վե լե լով, որ 
ԵՊԲՀ թի մի արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան, գոր ծըն կե րա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի մա սին վկա յում է այն, որ ծրա գի րը հենց այդ պես էլ 
կոչ վեց՝ «Բժշ կի ու ղի»: 

Ծ րագ րի մաս նա կից, ԵՊԲՀ ու սա նո ղու հի  Մա նան  Սահ րադ յա նի խոս-
քով՝ «Բժշ կի ու ղին» կա յաց ման, զար գաց ման և կրթ ման լա վա գույն հնա-
րա վո րութ յուն նե րից մեկն է, որն օգ նում է ձևա վոր վել թե՛ որ պես ան հատ, 
թե՛ որ պես ան հա տա կա նութ յուն։ «Այն, ի րա վամբ, նպաս տում է բժիշկ-
ան հա տի կա յաց մա նը՝ սո վո րեց նե լով թե՛ բա րե վար քութ յան կա նոն նե-
րը, թե՛ պա ցիեն տի հան դեպ հո գե բա նա կան ճիշտ մո տեց ման ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը։ Դ րա շնոր հիվ մե ծա նում է վստա հութ յու նը բժշկի 
հան դեպ», - ա սում է նա։ Ա պա գա բժիշ կը ծրագ րի շնոր հիվ ձեռք է բե րել 
ոչ միայն գի տե լիք նե րի մեծ պա շար, այլև շատ ու շատ նոր ըն կեր ներ։  

Մ յուս մաս նակ ցի՝ ԵՊԲՀ ու սա նո ղու հի  Մա րի Մ նա ցա կան յա նի հա-
մոզ մամբ՝ ծրա գիրն օգ տա կար է բո լոր նրանց հա մար, ով քեր սի րում են 
ինք նա զար գա նալ։

« Հա մալ սա րա նում մենք ստա նում ենք գի տե լիք ներ բժշկութ յան մա-
սին, բայց դրա նից դուրս մեզ շատ բան է դեռ պետք ի մա նալ մեր կա-
րիե րան ստեղ ծե լու ճա նա պար հին։ Եվ այս ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս անվ ճար ձեռք բե րել այդ գի տե լիք նե րը։  Լայ նա ծա վալ նյու թը, 
ո րը մար դիկ սո վո րում են ա միս նե րի կամ տա րի նե րի ըն թաց քում, սեղմ 
և  մատ չե լի ներ կա յաց վում է յու րա քանչ յուր հան դիպ ման 2 ժամ վա ըն-
թաց քում», - նշում է  Մա րին։ Ծ րա գիրն, ըստ նրա, օգ նում է նաև ինք-
նա ճա նաչ ման և  ինք նա բա ցա հայտ ման հար ցում, օգ նում է գտնել նոր՝ 
կրտսեր և  ա վագ ըն կեր ներ, շա տե րին օգ նում է նաև աշ խա տանք գտնել։ 
«Հ րա շա լի մթնո լորտ և  կազ մա կերպ չա կան թիմ, բո լորս 2 ժամ շա րու-
նակ կլան ված լսում էինք տվյալ ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գետ նե րին 
և  ուղ ղում ցան կա ցած հու զող հարց։ Ան վերջ կա րե լի է թվար կել ծրագ րի 
դրա կան կող մե րը», - հա վե լում է  Մա րի Մ նա ցա կան յա նը՝ շեշ տե լով, որ 
«Բժշ կի ու ղին» մո տի վա ցիա յի իս կա կան աղբ յուր է։ 

 Նա խա գի ծը շա րու նա կա կան է և  մեկ նար կում է ա մեն 2 շա բա թը մեկ՝ 
տևե լով 8 օր:

Ծ րագ րին կա րող են մաս նակ ցել բո լոր ա պա գա բժիշկ նե րը՝ սկսած 
ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նող նե րից մինչև կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը։ 

 Մաս նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է անց նել հա մա պա տաս խան 
հղու մով՝ https://form.jotform.com/212843746597065 կամ կապ հաս տա-
տել ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի հետ։

Իրադարձություն



 Մար տին դռնե րը բա ցած «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոնն ար դեն ան-
ցել է բուռն աշ խա տան քա յին ա ռօր յա յի։

Ըն թա ցիկ ծրագ րե րում պլա նա վոր ված փոր ձերն ար դեն 
իսկ տե ղա փոխ վել են նո րա բաց կենտ րո նի լա բո րա տո րիա-
ներ և  շա րու նակ վում են նոր սար քե րի ներգ րավ վա ծութ յամբ։ 
 Զու գա հե ռա բար գոր ծարկ վում են ո րոշ նոր սար քա վո րում եր, 
և  ճա նա չո ղա կան աշ խա տանք ներ են տար վում դրանց գրա-
գետ օգ տա գործ ման ուղ ղութ յամբ։

«ՔՈԲՐԵՅՆ» գի տակր թա կան կենտ րո նի աշ խա տանք նե-
րին մաս նակ ցում են ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներ․ ի դեպ, 
նրանց մի խումբ պատ րաստ վում է վե րա պատ րաստ ման՝ 
«ՔՈԲՐԵՅՆԻ» շրջա նա կում ար տերկ րի գոր ծըն կեր հա մալ-
սա րան նե րում: 

 Կենտ րո նի աշ խա տանք նե րում կա մա վո րութ յան սկզբուն քով 
ներգ րավ ված են նաև « Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար-
կա յի շրջա նա կում հա ջո ղութ յուն գրան ցած ու սա նող նե րը՝ գի-
տաշ խա տող նե րի վե րահս կո ղութ յամբ և  ուղ ղորդ մամբ։ 

 Կենտ րո նում ար դեն կա յա ցել է « Հե տա զո տութ յան հի մունք-
ներ» ա ռար կա յի ա ռա ջին դա սը, ո րը նվիր ված էր «Ինչ պե՞ս 
պլա նա վո րել հե տա զո տութ յու նը և գ րել հե տա զո տա կան ու ղե-
ցույց» թե մա յին:

« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կա յի դա սերն անց-
կաց վում են կենտ րո նի լսա րա նում, և  ու սա նող նե րին հնա-
րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վել ա զա տո րեն օգտ վել տեխ նի կա կան 
ա ռու մով հա գե ցած հա մա կար գիչ նե րից՝ ի րենց աշ խա տանք-
նե րը կա տա րե լիս։

 Կենտ րո նի կազ մում իր գոր ծու նեութ յունն է սկսում նաև գի-
տե լի քի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց ման գրա սեն յա կը, ո րը 
նա խա տե սում է տար բեր գի տակր թա կան ծրագ րեր՝ կրթա-
կան բո լոր մա կար դա կի ու սա նող նե րի հա մար:  Մոտ ա պա գա-
յում պլա նա վոր վում են նաև մի շարք դա սըն թաց ներ մտա վոր 
սե փա կա նութ յան և  գի տա կան արդ յուն քի առևտ րայ նաց ման 
վե րա բեր յալ:

 Բա ցի այդ՝ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նում իր գոր ծու նեութ յունն է 
ծա վա լում «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ ված 
« Դեն դի» նյար դա վի րա բու ժա կան ա կում բը, ո րի անդ րա նիկ 
նիստն ար դեն կա յա ցել է:  Կենտ րո նը ու սա նող նե րին հնա րա-
վո րութ յուն է ըն ձե ռում ձեռք բե րել նաև պրակ տիկ հմտութ յուն-
ներ՝ աշ խա տե լով կեն դա նի նե րի հետ:  Կենտ րո նի գի տա կան 
մա սը շա րու նա կե լու է իր գի տակր թա կան ա ռա քե լութ յու նը 
նաև այս ուղ ղութ յամբ։

«ՔՈԲՐԵՅՆՈւՄ» նա խագծ ման և պ լա նա վոր ման փու լում 
են գտնվում նաև նոր գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք ար դեն հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել ձեռք բեր ված նո-
րա գույն սար քա վո րում ե րի շնոր հիվ։

«ՔՈԲՐԵՅՆՈւՄ» ԲՈւՌՆ 
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 Հա մա գու մա րը միա վո րում է տե ղա կան և  մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րին՝ ներ-
կա յաց նե լու նշված ո լոր տում ի րենց ձեռք բե րում երն ու տե սա կետ նե րը:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը ներ կա նե րին հղեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ող ջույ նի խոս քը։ «Այս հա մա գու մա րը յու-
րա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի, քա նի որ այն հա մընկ նում է բուռն աշ խար հա-
քա ղա քա կան և բժշ կա գի տա կան զար գա ցում ե րի հետ: Բժշ կա կան մար տահ-
րա վեր նե րի տե սանկ յու նից, կա րե լի է ա սել, ո րո շա կի բե կում ա յին փու լում ենք 
գտնվում։  Մեզ մոտ տար բեր հե տաքր քիր հե տա զո տութ յուն ներ են կա տար վում, 
և  մո տա կա ա միս նե րին կան խա տե սում ենք հոդ վա ծա յին փո թո րիկ»,- նշեց պրո-
ռեկ տո րը։ Այս ըն թաց քում, նրա խոս քով՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նի՝ հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան ո լոր տի մաս նա գետ ներն ակ տիվ շփում եր են ու նե ցել հան-
րութ յան հետ և  կա րո ղա ցել ի րենց լու ման ու նե նալ գրա գետ հա սա րա կութ յան 
կրթման գոր ծում։ 

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը որ դեգ րել է քա ղա քա կա նութ յուն՝ իր 100-ամ յա կը 
նշա նա վո րել ոչ թե 1 կամ 2 շքեղ մի ջո ցառ մամբ, այլ մի շարք գործ նա կան մի ջո-
ցա ռում ե րի տա րա փով։ Ն ման մի ջո ցառ ման անց կա ցու մը մայր բու հում խորհր-
դան շա կան է, քա նի որ ո լոր տի ա կա նա վոր մաս նա գետ նե րը տա րի ներ շա րու նակ 
կրթվել են այս պա տե րի ներ սում», - ա վե լաց րեց  Կոնս տան տին Են կո յա նը՝ հա-
մա գու մա րի մաս նա կից նե րին մաղ թե լով բե ղուն աշ խա տանք:

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Ար մեն  Համ բար ձում յա նի 
փո խանց մամբ՝ նա խա տես ված է 15 զե կույց։ « Հա մա գու մա րի երկ րորդ մա սում ու-
նենք 4 զե կույց՝ կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան վե րա բեր յալ», - հա վե լեց նա։

 Լոն դո նի Արևմտ յան հա մալ սա րա նի հա յազ գի պրո ֆե սոր  Հեր մի նե Մկրտչ յանն 
իր ող ջույ նի խոս քում ընդգ ծեց․ « Հա յաս տա նում պետք է կա րո ղա նանք այն պի սի 
հե տա զո տութ յուն ներ ա նել, ո րոնց ըն թաց քում կօգ տա գործ վեն ժա մա նա կա կից 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րը, և հ նա րա վոր կլի նի հա մաշ խար հա յին աս պա րե-
զում ա վե լի շատ տվյալ ներ զե կու ցել։ Այդ տեխ նո լո գիա նե րը կօգ նեն ա վե լի արդ-
յու նա վետ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
նկատ մամբ և կն պաս տեն հայ գիտ նա կան նե րի ա վե լի մեծ նվա ճում ե րին»։

Ար ձա գան քե լով պրո ֆե սո րին՝ պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, որ 
ԵՊԲՀ-ն ԵՄ «ՀՈՐԻԶՈՆ-2020» TWINNING ծրագր րի հաղ թող է: « Մենք պատ-
րաստ ենք հա մար ժեք թի րա խա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան, ո րը կտա հստակ 
արդ յունք», - շե շե տեց նա։

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Վար դան  Հո վա սափ յա նը 
ներ կա յաց րեց « Հա մա ճա րա կա բա նութ յուն՝ անց յա լը, ներ կան, ա պա գան (հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան պատ մութ յան հա կիրճ ակ նարկ և  ար դի խնդիր նե րի ամ փո-
փում») թե մա յով զե կույ ցը։

«Դժ վար է հստակ նշել, թե երբ է սկսվել հա մա ճա րա կա բա նութ յան պատ-
մութ յու նը, քա նի որ շատ վա ղուց մար դիկ փոր ձել են պաշտ պան վել վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րից՝ օ րի նակ, փո խե լով ի րենց բնա կութ յան վայ րը, սա կայն, 
մեզ հա սած տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն, միայն 4-րդ  դա րում վա րա կիչ հի վան-
դութ յուն նե րի վրա կանգ ա ռավ մե ծա նուն բժիշկ  Հի պոկ րա տը, որն էլ տվեց վա-
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջին նկա րա գի րը», - ընդգ ծեց Վ.  Հո վա սափ յա նը։ 
 Մաս նա գետն անդ րա դար ձավ նաև հայ գիտ նա կան նե րին և  մե ծա նուն բժիշկ նե-
րին՝ ընդգ ծե լով նրանց գոր ծու նեութ յան կար ևո րութ յու նը։

ՌԴ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան՝  Գա մա լեա յի ան վան հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան և  ման րէա բա նութ յան ազ գա յին հե տա զո տա կան կենտ րո-
նի ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի մո լե կու լա յին հա մա ճա րա կա բա նութ-
յան լա բո րա տո րիա յի վա րիչ  Մա րի նա  Չեր նու խան առ ցանց ներ կա յաց րեց 
« Մու կո վիս ցի դո զով հի վանդ նե րի մոտ թո քե րի քրո նիկ ին ֆեկ ցիա յի մո լե կու լա-
յին հա մա ճա րա կա բա նութ յու նը» խո րագ րով զե կույ ցը։  Մաս նա գետն ա ռանձ-
նա կի ու շադ րութ յուն հրա վի րեց մո լե կու լա յին տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման և 
 գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի տար բեր աս պա րեզ նե րի վրա դրանց ազ դե-
ցութ յան թե մա յի ուղ ղութ յամբ։

Ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի փոխտ նօ րեն  Լի լիթ  Ղա զար յա նը ներ կա յաց-
րեց  Հա յաս տա նում հա կա ման րէա յին դե ղե րի կի րառ ման մշտա դի տարկ ման 
արդ յունք նե րը։  

ՀԱՅ ՀԱ ՄԱ ՃԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱՆ ՆԵ ՐԻ,

 ՄԱՆ ՐԷԱ ԲԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ

 ՄԱ ԿԱ ԲՈւ ԾԱ ԲԱՆ ՆԵ ՐԻ 5-ՐԴ  ՀԱ ՄԱ ԳՈւ ՄԱ ՐԸ

Գիտություն



ՄԱԿ-ի կող մից ապ րիլն ա վան դա բար նշվում է 
որ պես «Աու տիզ մի ի րա զեկ ման ա միս»: Ամ բողջ 
աշ խար հում գիտ նա կան նե րի ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում են աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում ե րը՝ 
կապ ված վեր ջին տաս նամ յա կում դրանց տա րած-
վա ծութ յան ակն հայտ ա վե լաց ման և դ րա ծանր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խարhա յին կազ մա-
կեր պութ յան տվյալ նե րով աշ խար հում 160 ե րե խա-
նե րից մեկն ու նի աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում:  

Աու տիզ մի ու սում ա սի րութ յուն նե րի մի ջազ գա յին 
գի տա կան աս պա րե զում իր ա ռա քե լութ յունն ու նի 
նաև ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիան:

 Նեյ րո գի տութ յան ո լոր տի հա յաս տան յան զար-
գա ցում ե րի և  աու տիզ մի հե տա զո տութ յուն նե րի 
մա սին զրու ցել ենք ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր, ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի 
ղե կա վար, պրոֆ.  Կոնս տան տին Են կո յա նի հետ:

-  Պա րոն Են կո յան,  Հա յաս տա նում ե՞րբ սկսվե ցին 
աու տիզ մի ու սում ա սիր մանն ուղղ ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը:

-  Դեռևս 10 տա րի ա ռաջ ԵՊԲՀ-ում ի րա կա նաց ված 
ա ռա ջին հե տա զո տութ յունն ուղղ ված էր աու տիզ մի ախ-
տո րոշ մամբ ե րե խա նե րի ար յան և  մե զի մի շարք մե տա-
բո լիտ նե րի, ծանր մե տաղ նե րի քա նա կա կան ո րոշ մա նը, 
ի մուն հա մա կար գի հնա րա վոր շե ղում ե րի գնա հատ մա-
նը։ Այդ հե տա զո տա կան նա խա գի ծը ի րա կա նաց վում էր 
ԵՊԲՀ և ԱՄՆ մի շարք լա բո րա տո րիա նե րի հա մա տեղ 
գոր ծու նեութ յամբ։

Ո րոշ ժա մա նակ անց կազ մա վոր վեց COBRAIN Arme-
nia-ի հե տա զո տա կան թի մը, ո րի հե տա զո տութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ընդգրկ ված են նաև աու տիզ մի սպեկտ-
րի խան գա րում ե րը:

 - Ի՞նչ փու լում են գտնվում աու տիզ մի գի տա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րը, և, ի՞նչ արդ յունք ներ ու նենք այս 
պա հի դրութ յամբ:  

-  Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բեր-
ված նո րա գույն սար քա վո րում ե րի շնոր-

հիվ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիան 
հնա րա վոր է դարձ նում օր գա նիզ-
մից դուրս ար հես տա կան պայ ման-
նե րում ու նե նալ կեն դա նի բջիջ ներ 
հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար։  Սա 
թույլ է տա լիս ստա նալ նյար դա-
յին բջիջ նե րի ա ռաջ նա յին կուլ տու-

րա ներ, ո սում ա սի րել ա ռա ձին 
բջիջ նե րի նյու թա փո խա նա-

կութ յու նը, ինչ պես նաև 
դրանց զար գաց ման 

և  տար բե րակ ման 
գ ո ր  ծ ը ն  թ ա  ց ը ։ 
 Նո րա րա րա կան 
մե թո դը հնա-
րա վո  րո ւթ  յ ո ւն 
է տա լիս զգա-
լիո րեն կրճա տել 

կեն սա թա փոն նե-

րի ծա վալ նե րը հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում:
 Ներ կա յումս հե տա զո տութ յուն ներ կան ուղղ ված աու-

տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում ե րի մո դե լա վոր մա նը լա-
բո րա տոր կեն դա նի նե րի վրա։  Շուրջ հինգ կեն դա նա կան 
մո դել է հե տա զոտ վել, վեր ջին ներս վա լի դաց վել և գ նա-
հատ վել են տար բեր վար քա բա նա կան, կեն սա քի միա-
կան, մոր ֆո լո գիա կան և  է լեկտ րա ֆի զիո լո գիա կան մե-
թոդ նե րով։

 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը պար բե րա բար 
տպագր վում են մի ջազ գա յին բարձր վար կա նի շա յին գի-
տա կան ամ սագ րե րում և  ներ կա յաց վում մի ջազ գա յին գի-
տա ժո ղովն ե րում։

- Ի՞նչ մասշ տաբ ներ ու նեն  Հա յաս տա նում աու տիզ մի 
հե տա զո տութ յուն նե րը:

-  Մեր հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում Եր ևա-
նի և ՀՀ բո լոր մար զե րի ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն-
նե րում գրանց ված աու տիզ մի սպեկտ րի հի վան դութ-
յուն ներ ու նե ցող 0-18 տա րե կան ե րե խա նե րի բժշկա կան 
քար տերն ու սում ա սիր վում և տվ յալ նե րը մուտ քագր վում 
են հա մա պա տաս խան բա զա-ռեեստ րում։  Հե տա գա յում 
ի րա կա նաց վե լու է դեպ քե րի քար տե զագ րում ARC GIS 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րով:  Կա տար վե լու է հի վան դութ-
յուն նե րի տա րած վա ծութ յան և դ րանց կա ռուց ված քի 
(ըստ սե ռի, բնա կութ յան վայ րի, ախ տա հար ման կոնկ-
րետ ձևի և  այլն) վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն: 

- Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ է թիո լո գիա կան 
տե սանկ յու նից աու տիզ մը մինչև վերջ դեռևս բա ցա-
հայտ ված չէ, այ նու ա մե նայ նիվ՝ ո րո՞նք են ման կա կան 
աու տիզ մի ա ռա ջաց ման հիմ ա կան պատ ճառ նե րը:

- Աու տիզ մի սպեկտ րի խան գա րում ե րի ա ռա ջաց-
ման մեջ հստակ դեր ու նեն գե նե տի կա կան, ինչ պես նաև 
շրջա կա մի ջա վայ րի մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող 
են ազ դել նա խածննդ յան և  հետծննդ յան շրջան նե րում, 
ինչ պես նաև հղիութ յան ըն թաց քում:

 Ման կա կան աու տիզ մի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից 
մե կը ծանր մե տաղ նե րի առ կա յութ յունն է ար տա քին մի-
ջա վայ րում, ուս տի ծանր մե տաղ նե րի դե րա կա տա րու մը 
ևս  մեր գիտ նա կան նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում է: 
Ս րա նով պայ մա նա վոր ված` ծնող նե րի հա մա ձայ նութ-
յամբ աու տիզ մի ախ տո րոշ մամբ ե րե խա նե րի շրջա-
նում կկա տար վեն մա զե րի նմու շա ռում եր և կ կա տար-
վեն լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն ներ: Ն մուշ նե րում 
ու սում ա սիր վե լու է կա պա րի, սնդի կի, պղնձի, ար սե նի և 
 կադ միու մի քա նա կա կան պա րու նա կութ յու նը:  Բա ցի այդ՝ 
ռիս կի գոր ծոն է հա մար վում հղիութ յան ըն թաց քում ո րոշ 
տե ռա տո գեն, օ րի նակ՝ հա կաէ պի լեպ սիկ (հա կացն ցու-
մա յին) ազ դե ցութ յամբ դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը։  

ԱՄՆ-ում և Եվ րո պա յում ժա ռան գա կա նութ յան ներ կա-
յիս գնա հա տում ե րը տա տան վում են 50-95%-ի մի ջա կայ-
քում: Շր ջա կա մի ջա վայ րի ռիս կի գոր ծոն նե րի բա ցա հայ-
տու մը հատ կա պես կար ևոր է, քա նի որ ի տար բե րութ յուն 
գե նե տիկ ռիս կի գոր ծոն նե րի, դրանք կա րող են կան-
խար գել վել:

Աու տիզ մի ախ տո րո շում ու նե ցող մար դիկ կա րող են և 
 պետք է լի նեն եր ջա նիկ, և  ի րենց լիար ժեք ու ա պա հով 
կյան քի ի րա գործ ման մեջ յու րա քանչ յուրս կա րող ենք և 
 պետք է ու նե նանք մեր ներդ րու մը։

ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԹԻ ՐԱ ԽԸ` ԱՈւ ՏԻԶՄ
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Բժշ կա կան բու հի մաս նա գետ նե րի հե ղի նա կած հոդ վա ծը 
լույս է տե սել ազ դե ցութ յան բարձր գոր ծոն ու նե ցող PubMed-
ում նե րառ ված BMC Oral Health ամ սագ րում։ 

Ա վե լի քան 33 մի լիոն բժշկա կան և  կեն սա բա նա կան հոդ-
ված, ամ սա գիր և  առ ցանց գրա կա նութ յուն նե րա ռող անգ-
լա լե զու տեքս տա յին բա զա յում իր ու րույն տե ղը գտավ հայ 
բժիշկ նե րի՝ «Եր ևա նի « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցում դի մած նո տա յին վնաս վածք նե րի հա մա ճա-
րա կա բա նութ յու նը. հե տա հա յաց ու սում ա սի րութ յուն» վեր-
տա ռութ յամբ հոդ վա ծը։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և « Հե րա ցի» թիվ 1 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի դի մած նո տա յին վի րա-
բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յի ղե կա վար Ան նա  Պո ղոս յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան նպա տակն էր կա տա րել 
դի մած նո տա յին վնաս վածք նե րի տա րած վա ծութ յան, պատ ճառ նե րի, տե-
սակ նե րի, դի մած նո տա յին կոտր վածք նե րի և դ րանց կա ռա վար ման հե-
տա հա յաց վեր լու ծութ յուն  Հա յաս տա նում: 

Ո րո՞նք են  Հա յաս տա նում դի մած նո տա յին հատ վա ծի տրավ մա տիկ 
վնաս վածք նե րի ա մե նա տա րած ված պատ ճառ նե րը: 

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի տվյալ նե րի բա-
զա յի վրա անց կաց ված հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տութ յան արդ-
յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ ա ռա ջին տե ղում են մի ջանձ նա յին վի ճա բա-
նութ յուն նե րի (ծեծկռ տուք նե րի) հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րը, 
և  միայն երկ րորդ ու եր րորդ տե ղե րում են ճա նա պար հատ րանս պոր տա-
յին պա տա հար ներն ու ան կում ե րը։

 Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ քթի ոս կոր ներն ա վե լի 
հա ճախ են վնաս վում, քան դեմ քի կմախ քի մյուս ոս կոր նե րը։ Ա վե լի հա-
ճախ վնաս վածք ներ են ստա նում 21-30 տա րե կան տղա մար դիկ։

ԵՊԲՀ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՀՈԴ ՎԱ ԾԸ՝ 

ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԱ ՎՈՐ BMC ORAL HEALTH 

ԱՄ ՍԱԳ ՐՈւՄ

 Հոդ վա ծի սկզբնաղբ յուր նե րը`
 
• Epidemiology of maxillofacial injuries in “Heratsi” No 1 university hos-

pital in Yerevan, Armenia: a retrospective study - BMC Oral Health 
http://bitly.ws/rgMS 
• Epidemiology of maxillofacial injuries in “Heratsi” No 1 university hos-

pital in Yerevan, Armenia: a retrospective study - PubMed
http://bitly.ws/rgMY

Գիտություն



« Գե ղեց կութ յան ժա մա նա կա կից ըն կա լում երն 
ու բժշկութ յու նը» խո րագ րով քննարկ ման ըն-
թաց քում էս թե տիկ բժշկութ յան ու պլաս տիկ վի-
րա բու ժութ յան ա րագ զար գա ցող ճյու ղե րի հետ 
սեր տո րեն կապ ու նե ցող մաս նա գետ ներն անդ րա-
դար ձան գե ղեց կութ յան ժա մա նա կա կից չա փա-
նիշ նե րին։

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, էս թե տիկ վի րա բույժ Ա սա-
տուր  Չաք ման յա նի հա մոզ մամբ՝ է վոլ յու ցիան է 
թե լադ րում չա փա նիշ ներ։ « Ժա մա նա կը բե րում է 
ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րի։  Սո ցիա լա կան ցան-
ցե րը ևս  ազ դում են գե ղեց կութ յան չա փա նիշ նե րի 
ձևա վոր ման վրա։ Այդ չա փա նիշ նե րը կան ու միշտ 
կլի նեն», - շեշ տեց նա։

 Դի մած նո տա յին-էս թե տիկ վի րա բույժ  Դա վիթ Ա վին յա նի կար ծի քով՝ գե ղեց կութ յու նը հա վա սա րա-
զոր է ե ղել ա ռող ջութ յա նը։

« Տար բեր ժա մա նակ նե րում գե ղեց կութ յու նը ո րոշ վել է մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե-
ղե կութ յուն նե րով՝ ցու ցադ րե լով նաև վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը», 
- նշեց նա՝ միա ժա մա նակ հա վե լե լով, որ մեր տա րա ծաշր ջա նում գե րակշ ռում են սլա վո նա կան և  եվ-
րո պա կան գե ղեց կութ յան տար րե րը։

 Հա սա րա կա գի տութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Հա յար փի  Սա հակ յա նի խոս քով՝ գե ղեց կութ յան մա-
սին ու սա նող նե րի հետ զրու ցե լիս ա ռա ջին ար ձա գան քը հետև յալն է լի նում․ « Գե ղե ցիկն ըն կա լո ղի 
աչ քե րում է»։

 Պա տաս խա նե լով հար ցին, թե իս կա պես գե ղե ցիկն ըն կա լո ղի աչ քե րում է՝ նո րաձ ևութ յան մար քե-
թին գի մաս նա գետ Ան նա  Սա լո մեն նշեց, որ դա սուբ յեկ տիվ ըն կա լում է։ «Խն դիր կա րող է ա ռա ջա-
նալ, երբ քննարկ վում է ոչ ա ռող ջը՝ որ պես գե ղե ցիկ», - ա վե լաց րեց նա։ ԵՊԲՀ դա սա խոս, հո գե բան 
 Տաթ ևիկ Ա ռա քել յա նը, անդ րա դառ նա լով հար ցին, թե ին չու են մար դիկ ձգտում հա մա պա տաս խա նել 
գե ղեց կութ յան ո րո շա կի ստան դարտ նե րի, ընդգ ծեց, որ դա պայ մա նա վոր ված է հա ջո ղութ յան, եր-
ջան կութ յան հաս նե լու, ինչ պես նաև կա րիե րա յում ա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րե լու ցան կութ յուն նե րով։ 

« ԳԵ ՂԵՑ ԿՈւԹ ՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 

ԸՆ ԿԱ ԼՈւՄ ՆԵՐՆ Ու ԲԺՇԿՈւԹ ՅՈւ ՆԸ»

Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան վան 4-րդ լ սա րա նը 
վա ղուց բժշկա կան մեկ դար յա բու հի ա մե նա սի-
րե լի հատ ված նե րից է:

 Հենց այս հա մալ սա րա նա կան լսա րա նում 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դի պում 
ու նե ցավ տար բեր ֆա կուլ տետ նե րի և  կուր սե րի 
ու սա նող նե րի հետ:  Նա պա տաս խա նել է 
ա պա գա բժիշկ նե րին հե տաքրք րող տար բեր 
հար ցե րին՛. դրանք վե րա բե րում էին, ինչ պես 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին, այն պես էլ կազ-
մա կերպ չա կան, մաս նա գի տա կան թե մա նե րի:

Ն ման հան դի պում ե րը հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս ա ռա վել ան մի ջա կա նո րեն ծա նո-
թա նալ սո վո րող նե րին հու զող խնդիր նե րին` 
դրանց ա րագ ար ձա գան քե լով ու լու ծում տա լով: 

 Ռեկ տո րը նշեց, որ ու սա նող նե րը մշտա պես ե ղել են և  կան ա կա դե միա կան լա վա գույն ա վան-
դույթ ներ ու նե ցող և  պահ պա նող բու հի շար ժիչ ու ժը:

 Հան դիպ ման ա վար տին բու հի ղե կա վա րը վստա հութ յուն հայտ նեց, որ լսա րա նում ներ կա 
ա պա գա բժիշկ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը լավ, ո րակ յալ մաս նա գետ է դառ նա լու:

 Բո լոր քննար կում ե րում, նա խա ձեռ նութ յուն նե րում և ծ րագ րե րում նա կար ևո րում է ա ռա ջին 
հեր թին ազ նիվ, կա ռու ցո ղա կան մո տե ցու մը, ինչ պես նաև՝ պա տաս խա նատ վութ յան բարձր 
զգա ցու մը և  նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը:

ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈ ՐԸ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԵԼ Է Ա ՊԱ ԳԱ 

ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՂ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻՆ
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ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ 
 կուր սի ա պա գա դե ղա գետ նե րը ֆար մա կո լո գիա-
յի ամ բիո նում ներդր ված գի տե լի քի գնա հատ-
ման բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գի շրջա նա կում 
ներ կա յաց րին ի րենց հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի արդ յունք նե րը՝ « Լու ծո ղա կան նե րի 
ֆար մա կո լո գիա», «Ս պոր տի ֆար մա կո-
լո գիա», « Հա կա քաղց կե ղա յին դե ղեր», 
« Ցի տոս տա տիկ ներ», « Հո գեխ թա նիչ նե րի ֆար-
մա կո լո գիա», « Մա րի խո ւա նա, դե ղա բա նա կան 
նշա նա կութ յու նը» թե մա նե րով:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին դե ղա գի տա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կան  Բագ րատ Ե նոք յա նը, ֆար մա կո-
լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նե  Բա լա սան յա նը, 
դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Հա կոբ 
 Թոփչ յա նը, ինչ պես նաև դա սա խոս ներ՝ մի շարք 
ամ բիոն նե րից:

 Բարձր գնա հա տե լով գի տե լի քի գնա հատ-
ման բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գի ներդ րու-
մը բժշկա կան բու հում՝  Մա րի նե  Բա լա սան յանն 
ընդգ ծեց, որ այն նպաս տում է ու սա նող նե րի 
ա ռա ջա դի մութ յան բարձ րաց մա նը, մաս նա գի-
տա կան մտա ծե լա կեր պի ճիշտ ձևա վոր մա նը, գի-
տա կան ճա շա կի զար գաց մա նը:

 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րի չի խոս քով՝ 
գնա հատ ման բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գում 
ընդգրկ ված են մեծ թվով սո վո րող ներ, սա կայն 
զե կույց նե րով հան դես գա լու հնա րա վո րութ յուն 
ու նեն բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա-
նող նե րը:

 Մա րի նե  Բա լա սան յա նը կար ևո րեց նաև ամ-
բիո նում հա ջո ղութ յամբ ներդր ված բազ մա բա-
ղադ րիչ հա մա կար գի վե րա բեր յալ կար ծիք նե րի 
հա վա քագ րու մը, որն ի րա կա նաց վում է զե կուց-
մա նը ներ կա ու սա նող նե րի շրջա նում անց կաց վող 
հարց ման մի ջո ցով: «Լ րաց նե լով հար ցա թեր թիկ-
նե րը՝ նրանք հնա րա վո րութ յուն ու նեն ար տա հայ-
տել ի րենց կար ծի քը՝ ա ռանձ նաց նե լով գի տե լի քի 
գնա հատ ման այս մե թո դի ա ռա վե լութ յուն նե րը՝ 
ներ կա յաց նե լով ա ռա ջարկ ներ, ին չը խթա նում է 
ա մեն տա րի էլ ա վե լի բա րե լա վել կրթա կան այս 
մե թո դի հնա րա վո րութ յուն նե րը»,-եզ րա փա կեց 
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րի չը:

ՆՈՐՈւՅԹ՝ ԳԻ ՏԵ ԼԻ ՔԻ 

ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԲԱԶ ՄԱ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ

 ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՇՐՋԱ ՆԱ ԿՈւՄ

Կրթություն



  Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի նա խա ձեռ-
նութ յամբ բժշկա կան տար բեր կազ մա կեր պութ յուն ներ 
ներ կա յաց նող ա վագ բու ժաշ խա տող նե րը, բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը, ի րա վա կան և 
 ֆի նան սա կան ստո րա բա ժա նում ե րի աշ խա տա կից-
ներն ա ռա ջին ան գամ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան 
մաս նակ ցե լու «Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում ի րա վա-
կան կա ռա վա րում ու բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յու նը» թե մա յով հա վաս տագ րա-
յին ին տեն սիվ դա սըն թա ցին:

Ող ջու նե լով դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին՝ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ բժշկա կան բու-
հի կար ևոր ա ռա քե լութ յուն նե րից է շրջա նա վարտ նե-
րի նաև ի րա վա կան տե սանկ յու նից կրթվա ծութ յու նը և 
 պաշտ պան վա ծութ յու նը:

« Մեր նպա տակն է, որ ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տում ի րա վա կան դաշ տը լի նի ըն կա լե լի, և 
 բու ժաշ խա տող նե րը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յունն ար ժա նա պա տիվ ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո-
րութ յուն ու նե նան»,- ընդգ ծեց բու հի ղե կա վա րը` կար-
ևո րե լով ա ռող ջա պա հա կան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ 
բժշկա կան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րի գրա գի տութ յու-
նը:

 Ռեկ տո րի գնա հատ մամբ`դա սըն թա ցը հնա րա վո-
րութ յուն կտա հստա կեց նել բու ժաշ խա տող նե րի ի րա-
վունք նե րը և  պար տա կա նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վութ յան չա փը:

Ար մեն  Մու րադ յա նը տե ղե կաց րեց, որ ծրա գի րը շա-
րու նա կա կան է, և  ա ռա ջի կա յում կկազմ վի մաս նա-
կից նե րի ռեեստր, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա նրանց 
ԵՊԲՀ գոր ծըն կեր փաս տա բա նա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցել զեղ չա յին փա-
թեթ նե րի շրջա նա կում:

 Նա ծրագ րի մաս նա կից նե րին մաղ թեց` ձեռք բե-
րե լով ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի գի տե լիք ներ, շա-
րու նա կել ի րենց ազ գան վեր, աստ վա ծա հա ճո ա ռա-
քե լութ յու նը` ի նպաստ բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման:

 Դա սըն թա ցի դա սա խո սա կան կազ մը ձևա վոր ված 
է ի րա վուն քի բնա գա վա ռում և  հատ կա պես ա ռող ջա-
պա հա կան ի րա վուն քի ո լոր տում մաս նա գի տա կան 
փորձ և  բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող դա սա խոս նե-
րից:

Ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
 Սու րեն Քր մո յա նը նշեց, որ դա սըն թա ցը ի րա վա բան-
նե րի և  ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի միջև 
ին տե րակ տիվ հա ղոր դակց ման ան նա խա դեպ հնա-
րա վո րութ յուն է:

ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵՑ Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈւԹ ՅԱՆ 

Ո ԼՈՐ ՏՈւՄ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱ ՆԸ ԵՎ 

 ԲՈւ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈւՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈւԹ ՅԱ ՆԸ ՆՎԻՐ ՎԱԾ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԸ
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Անդ րա դառ նա լով ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում 
տե ղի ու նե ցող ի րա վա կան կար գա վո րում ե րին` նա 
շեշ տեց, որ վեր ջին տա րի նե րին կա ռա վար մա նը մեծ ու-
շադ րութ յուն է դարձ վում:

Ա ռող ջա պա հա կան և  ի րա վա կան հա մա կար գում աշ-
խա տան քի եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող մաս նա-
գե տը նշեց, որ դա սըն թա ցի տե սա կան և  գործ նա կան 
բաղ կա ցու ցի չը կհարս տաց նի մաս նա կից նե րի պրակ-
տիկ գի տե լիք նե րը:

 Չորս շա բաթ տևո ղութ յամբ ծրագ րի շրջա նա կում 
մաս նա կից նե րին իր գի տե լիք ներն ու փոր ձը կփո խան-
ցի նաև ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ի րա վա կան հար ցե րով խորհր-
դա կան Ի զա բել Աբ գար յա նը, ո րը ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գում աշ խա տան քի մեծ փորձ ու նի:

 Նա նշեց, որ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ի րա վա կան 
ակ տե րը հա ճախ են փո փոխ վում, և  բու ժաշ խա տող նե րը 
միշտ չէ, որ կա րո ղա նում են ժա մա նակ հատ կաց նել 
դրանց ման րա մասն ու սում ա սիր մա նը:

Ի զա բել Աբ գար յա նը նշեց, որ ա ռա ջին դա սի ըն թաց-
քում անդ րա դարձ կկա տար վի ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տի ի րա վա կան կար գա վո րում ե րին, օ րենսդ րա-
կան հա մա կար գին, հիմ ա կան ի րա վա կան ակ տե րին:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Մա րի նե  Հով հան նիս յա նի փո խանց մամբ` ֆա կուլ տե տը 
պար բե րա բար հան րութ յանն է ներ կա յա նում կար ճա-
ժամ ետ և  եր կա րա ժամ ետ դա սըն թաց նե րի ծրագ րե-
րով:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լոր տում ի րա վա կան կա ռա վար մա նը և 
 բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա-
նը նվիր ված դա սըն թաց ա ռա ջին ան գամ է կազ մա-
կերպ վում, պա հան ջարկն ան նա խա դեպ է. գրանց վել է 
35 մաս նա կից:

 Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը նշեց, որ դա սըն թացն ի րա-
կա նա նում է «100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» հա-
մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի խո րագ րով, 
և ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի հա մար ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րից ա ռա ջին ու կար ևոր մասն է:

Ա ռա ջի կա յում ֆա կուլ տե տը կի րա կա նաց նի նաև 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան և  բիոէ թի կա յի դա սըն-
թաց ներ:

Ն շենք, որ ունկն դիր նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե-
նան քննար կել բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց-
ման ըն թաց քում ծա գած ի րա կան վի ճա հա րույց դեպ-
քեր, մաս նակ ցել վե ճե րի կար գա վոր ման ու ղի նե րի 
մշակ ման գոր ծըն թա ցին։

Ծ րագ րի ա վար տին տրա մադր վում է հա վաս տա գիր` 
հաս տատ ված ԵՊԲՀ-ի և ՀՀ ԱՆ-ի կող մից և 24 ՇՄԶ 
կրե դիտ:

Կրթություն



« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» թե մա յով հա վաս տագ րա յին դա սըն թա-
ցի 15 մաս նա կից ներ ա վար տա կան վկա յա կան ներ ստա ցան:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի և « Մե նեջ մենթ  Միքս» մի ջազ գա յին խորհր-
դատ վա կան կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց վող հա վաս տագ րա յին 
դա սըն թա ցը 11 շա բաթ տևո ղութ յամբ ին տեն սիվ ծրա գիր է:

Վ կա յա կան նե րը սո վո րող նե րին հանձ նե ցին « Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե րութ յան հիմ-
նա դիր-տնօ րեն  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կա-
նի տե ղա կալ  Գա յա նե  Ղա վալ յա նը:

 Մաս նա կից նե րի ա ռա ջարկ ներն ու դի տո ղութ յուն նե րը լսե լու պատ րաս տա կա մութ-
յամբ՝  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը նշեց, որ հա վաս տագ րա յին այս դա սըն թացն ար դեն 7-րդ  
ան գամ է անց կաց վում:

« Մե նեջ մեն թը մեր օ րե րում գի տութ յուն է դար ձել և  հիմ վում է գի տա կան հի մունք-
նե րի վրա», - ընդգ ծեց նա` շնոր հա վո րե լով գոր ծըն կեր նե րին ա վար տե լու ա ռի թով 
և  հույս հայտ նե լով՝ հե տա գա յում տես նել նրանց նաև դա սըն թա ցի դա սա խո սա կան 
կազ մում:

 Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի և տ նօ րեն նե րի, բժիշկ նե րի, ա ռող ջա պա-
հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար նա խա տես ված դա սըն-
թա ցի ըն թաց քում տրա մադր վում են ժա մա նա կա կից կա ռա վար ման սկզբունք նե րի, 
գոր ծըն թաց նե րի և  մարդ կա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման, մար քե-
թին գի և  ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման վե րա բեր յալ գործ նա կան գի տե լիք ներ և հմ-
տութ յուն ներ, ո րոնք ա վար տող նե րը կա րող են կի րա ռել ի րենց գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում:

 Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի շար քում էր ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս 
Իս կու հի Ա ղա մալ յա նը, ո րի խոս քով` դա սըն թա ցը հնա րա վո րութ յուն տվեց կա ռա-
վար ման ո լոր տում բա ցա հայ տել ինչ պես սե փա կան, այն պես էլ՝ մյուս նե րի կա րո ղութ-
յուն նե րը:

ԵՊԲՀ աշ խա տա կից, ա վագ մաս նա գետ  Հով հան նես  Մա նաս յա նի վստա հեց մամբ՝ 
ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ար դեն կի րա ռում է ա մե նօր յա աշ խա տան քում` ի նպատ 
ա ռա վել արդ յու նա վե տութ յան:

Ծ րագ րի ա վար տին ունկն դիր նե րին տրա մադր վել է հա վաս տա գիր՝ հաս տատ ված 
ԵՊԲՀ-ի, ՀՀ ԱՆ-ի և « Մե նեջ մենթ  Միք սի» կող մից և ՇՄԶ 44 կրե դիտ:

« ԲՈւԺ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈւԹ ՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈւՄ» 

ՀԱ ՎԱՍ ՏԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑՆԵՐԻՆ 

ՏՐՎԵՑԻՆ Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ՎԿԱ ՅԱ ԿԱՆ ՆԵՐ
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ԵՊԲՀ School of success նա խա ձեռ նութ յու նը վեր ջերս 
հյու րըն կա լել էր ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, այ ցե լու պրո ֆե-
սոր,  Հա րա վա յին Ֆ լո րի դա յի հա մալ սա րա նի ու ռուց քա-
բա նա կան գի տութ յուն նե րի ամ բիո նի դո ցենտ,  Մո ֆիտ 
քաղց կե ղի կենտ րո նի լեյ կե միա նե րի և  ոսկ րա ծու ծի փոխ-
պատ վաստ ման սեկ ցիա յի ղե կա վար, քաղց կե ղի ֆար մա-
կո կի նե տի կա յի և  ֆար մա կո դի նա մի կա յի բաժ նի կլի նի-
կա կան և  գի տա կան ղե կա վար  Նել լի  Բե ջան յա նին։

 Հան դիպ ման ըն թաց քում ա մե րի կաբ նակ ու ռուց քա բա-
նը դա սա խոս նե րի և  ա պա գա բժիշկ նե րի հետ կիս վեց իր 
հա ջո ղութ յան պատ մութ յամբ։

« Հի վան դա սեն յա կից դե պի գի տա հե տա զո տա կան 
սե ղան և  հետ․ թարգ ման չա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
պատ մութ յուն» խո րագ րով դա սա խո սութ յան շրջա նա-
կում  Նել լի  Բե ջան յանն անդ րա դար ձավ  Հա յաս տա նում և 
ԱՄՆ-ում աշ խա տե լու տար բե րութ յուն նե րին։

 Մաս նա գե տը նշեց, որ 1999 թվա կա նին ա վար տել է Եր-
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը, իսկ 1999-2002թթ․ hա մալ սա րա նա կան 
բժշկա կան կենտ րոն նե րից մե կում պլաս տիկ վի րա բու-
ժութ յան գծով կլի նի կա կան օր դի նա տու րա է ան ցել:

«Բժշ կա կան բու հում ծա նո թա ցա ա մուս նուս՝ Ա լեքս 
 Լա զար յա նի հետ և 2002 թվա կա նի վեր ջին նրա 
հետ տե ղա փոխ վե ցի ԱՄՆ՝ հե տա գա կրթութ յան և 
 վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով»,-պատ մեց 
 Նել լի  Բե ջան յա նը։

 Խո սե լով սուր միե լոիդ լեյ կո զի և  ցո ղու նա յին 
բջիջ նե րի փոխ պատ վաստ ման ո լոր տին առնչ վող 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րում իր անձ-
նա կան ներգ րավ վա ծութ յան դրդա պատ ճառ նե-
րի մա սին՝ ու ռուց քա բա նը ցա վով հի շեց, որ 80-ա-
կան թվա կան նե րին իր զար մի կի հի վան դութ յու նը 
ստի պեց մաս նա գի տա նալ նշված բնա գա վա ռում և 
 փոր ձել ինչ-որ բան փո խել հի վան դութ յան բուժ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րի հար ցում։

Ա վար տին մաս նա գե տը պա տաս խա նեց ներ կա-
նե րի հար ցե րին։

Ն շենք, որ ար տերկ րում բնակ վող և 
 մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող 
շրջա նա վարտ նե րի մաս նակ ցութ յամբ ԵՊԲՀ-
ում անց կաց վող մի ջո ցա ռում ե րը շա րու նա-
կա կան են:

SCHOOL OF SUCCESS-Ը ՀՅՈւ ՐԸՆ ԿԱ ԼԵՑ 

Ա ՄԵ ՐԻ ԿԱԲ ՆԱԿ Ու ՌՈւՑ ՔԱ ԲԱՆ  

ՆԵԼ ԼԻ  ԲԵ ՋԱՆ ՅԱ ՆԻՆ

Կրթություն



Օ րերս ամ փոփ վե ցին գի տութ յան հայ կա կան հա մադպ րո ցա-
կան 2-րդ  փա ռա տո նի արդ յունք նե րը, ո րին « Հե րա ցի» ա վագ 
դպրո ցը ներ կա յա ցել էր կեն սա բա նա կան 6 նա խագ ծով։

Դ րանք հա մա կար գել էին կեն սա բա նութ յան ու սու ցիչ ներ 
 Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը (3 նա խա գիծ),  Հաս միկ  Ղա զար յա նը 
(2 նա խա գիծ) և Ար մի նե  Խա չատր յա նը (1 նա խա գիծ):  Բո լոր աշ-
խա տանք ներն էլ մեծ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց րին և  բուռն 
քննար կում ե րի ա ռիթ դար ձան, իսկ « Բիոպ րո տեին. 3 խնդիր, 
մեկ լու ծում» նա խա գի ծը, որ  Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նի հմուտ 
ղե կա վա րութ յամբ ի րա կա նաց րել էին Մ հեր  Սա րաֆ յա նը և 
 Մա նե  Կուր ղին յա նը, գի տա կան ժյու րիի կող մից ար ժա նա ցավ 
« Կեն սա բա նա կան լա վա գույն նա խա գիծ» մրցա նա կին և կ մաս-
նակ ցի ԱՄՆ-ում կա յա նա լիք մի ջազ գա յին գի տա տեխ նի կա կան 
փա ռա տո նին (International Science and Engineering Fair):

Ու սու ցիչ նե րի փո խանց մամբ` Մ հե րը և  Մա նեն ար դեն ակ տիվ 
նա խա պատ րաստ վում են մեկ ա միս անց ԱՄՆ-ում լա վա-
գույնս ներ կա յա նա լու և  հե ղի նա կա վոր այդ բարձր հար-
թա կում  Հա յաս տա նը պատ վով ներ կա յաց նե լու։

 Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էր 70 ա շա կերտ և ն րանց 
գի տա կան ղե կա վար նե րը, ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա-
կազ մի ղե կա վար Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը, ԱԺ պատ գա-
մա վոր ներ, ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րար  Վահ րամ  Դու ման յա նը, 
ԿԳՄՍ նա խա րա րի տե ղա կալ ներ  Ժան նա Անդ րեաս-
յանն ու  Կա րեն Թռ չուն յա նը, գի տութ յան կո մի տեի նա-
խա գահ  Սար գիս  Հա յոց յա նը, ԵՊՀ ռեկ տոր  Հով հան նես 
 Հով հան նիս յա նը, հա յաս տան յան գի տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ 

 Գի տութ յան փա ռա տո նին հա ջոր դեց մեկ այլ հե ղի նա-
կա վոր մրցա շար՝ AESA-ի 21-րդ  ա մե նամ յա գի տա կան 
օ լիմ պիա դան, ո րը նոր հաղ թա նակ ներ բե րեց « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցին. ներ կա յաց ված եր կու նա խագ ծե րը, ո րոնք 
հե ղի նա կել են  Մա նե  Կուր ղին յանն ու Մ հեր  Սա րաֆ յա նը 
և  Լե նա  Մա նուկ յանն ու Ս յու զի  Սա հակ յա նը, ար ժա նա ցել 
են հա տուկ մրցա նա կի, իսկ դպրո ցին շնորհ վել է « Տար վա 

դպրոց» կո չու մը։
Անց յալ տա րի այս նույն օ լիմ պիա դա յում կեն սա բա-

նութ յան ու սու ցիչ  Ռու բի նա  Հա րութ յուն յա նը ճա նաչ վել 
էր « Տար վա լա վա գույն ու սու ցիչ»։

 Գի տա կան հե ղի նա կա վոր այս մրցա պայ քա րում հե-
րա ցիա կան նե րի հաղ թա նակն անս պա սե լի չէր. դպրո-
ցում կազ մա կերպ վող օ լիմ պիա կան դա սըն թաց նե րը, 
բժշկա կան մայր բու հի դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի 
հետ ա մե նօր յա սերտ կապն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հար-
ցում ա շա կերտ նե րին տրա մադր վող գի տա տեխ նի կա-
կան մե թո դա կան ա ջակ ցութ յունն այն ա մուր հիմքն է, 
ո րից ծնվում են օ լիմ պիա կան (այդ թվում՝ մի ջազ գա յին) 
նվա ճում ե րը։  

« ՏԱՐ ՎԱ ԴՊՐՈՑ» ՊԱՏ ՎԱ ԲԵՐ ԿՈ ՉՈւ ՄԸ ԿՐՈՂ 

ԵՊԲՀ « ՀԵ ՐԱ ՑԻ» Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ ՑԻ Օ ԼԻՄ ՊԻԱ ԿԱՆ 

ՆՎԱ ՃՈւՄ ՆԵ ՐԸ ՇԱ ՐՈւ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԵՆ
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 Հայ և ֆ րան սիա ցի մաս նա գետ ներն օ րեր ա ռաջ առ ցանց 
հար թա կում քննար կել են  Հա յաս տա նում ման կա կան հո գե-
բու ժութ յան զար գաց մա նը ուղղ ված ծրագ րե րը։

Քն նարկ վող հար ցե րից էին կրթա կան և  փոր ձի փո խա-
նակ ման կազ մա կերպ ման հիմ ախն դիր նե րը:

ԵՊԲՀ հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Կա րի նե 
 Թա թար յա նի փո խանց մամբ` Santé Arménie նա խա ձեռ-
նութ յամբ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և 
Ար ևել յան  Փա րի զի Կ րե տե յի հա մալ սա րա նի (UPEC - Uni-
versity Paris-Est Créteil) միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան 
պայ մա նագ րի շրջա նա կում` ուղղ ված հո գե կան ա ռող ջութ-
յան ո լոր տին, հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի հետ քննարկ վել 
և  կա տար վել են բազ մաբ նույթ աշ խա տանք ներ։ Ն պա տա-
կադր վել է ա ռա վել զար գաց նել ման կա կան հո գե բու ժութ-
յու նը  Հա յաս տա նում, ինչ պես ծա ռա յութ յան ընդ լայն ման 
և  բա րե լավ ման, այն պես էլ հետ դիպ լո մա յին մաս նա գի-
տաց ման կրթա կան և  փոր ձի փո խա նակ ման ա ռում ե րով: 
Ծ րա գի րը նա խա տե սում է ման կա կան հո գե բույժ նե րի վե-
րա պատ րաս տում  Փա րի զում, նաև՝ Շ վեյ ցա րիա յում, ո րից 
հե տո ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու փոր ձը կկի րառ վեն 
 Հա յաս տա նում:

 Հե տա գա յում ծրագր վում է կա տա րել հա մա տեղ աշ խա-
տանք ներ՝ ման կա կան հո գե բույժ նե րի և  հո գե բան նե րի, 
ինչ պես նաև ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հետ այլ 
մաս նա գետ նե րի (ման կա բույժ ներ, ման կա վարժ ներ, 
սո ցիա լա կան աշ խա տող ներ և  այլ) հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ուղ ղութ յամբ (հա մա ցան ցա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն):

 Նաև քննարկ վել են ման կա կան հո գե բու ժութ յան` 
 Հա յաս տա նում գործ նա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն 
ու նե ցող ճյու ղե րը (հե տա գա յում այն ընդ լայ նե լու հե-
ռան կա րով), ո րոնց նա խընտ րութ յուն կտրվի ա ռա ջի-
կա յում Ֆ րան սիա վե րա պատ րաստ ման մեկ նող ե րի-
տա սարդ բժիշկ նե րին ներգ րա վե լու ա ռու մով:

ԵՊԲՀ-ն  ա պա հո վել է բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման-
նե րը` աշ խա տան քա յին գոր ծուղ մա նը նա խա պատ-
րաստ վող կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ֆրան սե րեն 
լեզ վի ա րա գըն թաց դա սե րի կազ մա կերպ ման հա-
մար, Santé Arménie կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ-
յամբ:

Քն նարկ վել է եր կու հա մալ սա րան նե րի միջև հա մա տեղ գի տա-
հե տա զո տա կան աշ խա տանք կա տա րե լու հնա րա վո րութ յու նը:  

 Նա խա տես վում է հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի 
այց  Փա րիզ, հա վա նա բար մա յիս ամս վա ըն թաց քում, ո րը ուղղ-
ված կլի նի տե ղում ա վե լի ստույգ պատ կե րա ցում կազ մե լուն` վե-
րա պատ րաստ ման մեկ նող ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի աշ խա տա-
վայ րե րը կազ մա կեր պե լու և  ի րա գոր ծե լու ա ռու մով:

 Կա րի նե  Թա թար յա նը հա վե լում է, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ծրագ րե րը շա րու նա կա կան են և  ուղղ ված են ա ռա ջին հեր թին հո-
գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի հիմ ա հար ցե րի լուծ մա նը:

 ՀԱՅ ԵՎ Ֆ ՐԱՆ ՍԻԱ ՑԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԸ 

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈւՄ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԲՈւ ԺՈւԹ ՅԱՆ 

Ո ԼՈՐ ՏԸ ԶԱՐ ԳԱՑ ՆԵ ԼՈւ ԾՐԱԳ ՐԵՐ Ու ՆԵՆ

Կրթություն
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2022 թվա կա նի մար տի 8-ին ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կեց 100 օր տևո ղութ յամբ 
մի նա խա ձեռ նութ յուն․ հա մալ սա րա նի լա վա գույն մաս նա գետ նե րը սկսե-
ցին ի րա գոր ծել «100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրա գի րը, որը կտևի 
մինչև հու նի սի 18-ը՝ ու ղիղ 100 օր:

 Մար տի 12-ից սկսած ԵՊԲՀ ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը յու րա քանչ-
յուր շա բաթ օր` ժա մը 11:00-14:00, սկսե ցին ի րա կա նաց նել անվ ճար խորհր-
դատ վութ յուն « Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նոց նե րի պո լիկ լի նի կա նե րում և « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան 
ինս տի տու տում: 

« Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե-
րի պո լիկ լի նի կա նե րում, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում 
մեկ նար կած հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յան գլխա վոր նպա տա կը 
ո րակ յալ բու ժօգ նութ յու նը բնակ չութ յա նը հա սա նե լի դարձ նելն է:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում նշեց, 
որ բժշկա կան կադ րե րի մեկ դար յա դարբ նո ցի կող մից կյան քի կոչ վող նման ծրագ-

րերն ուղղ ված են բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լութ յուն ա պա հո-
վե լուն:

«Ծ րա գի րը նվիր ված է բժշկա կան հա մալ սա րա նի 100-ամ յա կին: Կր թա-
կան այս հաս տա տութ յունն ա մուր կանգ նած է մեր բնակ չութ յան ա ռող ջութ-
յան պահ պան ման թի կուն քին»,-ա սաց ռեկ տո րը` ընդգ ծե լով, որ մեկ նար-
կած նա խա ձեռ նութ յու նը ոչ թե տո նա կա տա րութ յուն է, այլ ծա ռա յութ յուն 
ժո ղովր դին:

 Մաս նա գետ նե րի դի տարկ մամբ` հետ քո վիդ յան բար դութ յուն նե րը բնակ-
չութ յան շրջա նում ա ռող ջութ յան հետ կապ ված բազ մա թիվ խնդիր ներ են ի 
հայտ բե րել, ո րոնք ախ տո րո շե լու և  բու ժե լու կա րիք ու նեն: 100 օր փոր ձա-
ռու բժիշկ-գիտ նա կան նե րը օգ նե լու են մարդ կանց հաղ թա հա րե լու հետ քո-
վիդ յան բար դութ յուն նե րը, ա ռող ջութ յան հետ կապ ված տասն յակ այլ հար-
ցե րը, ո րոնք ախ տո րոշ ված չեն և  են թա կան չեն ինք նու րույն բուժ ման:

«Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, տրա մադ րե լով բու ժօգ նութ յուն, 
ցան կութ յուն ու նի թեթ ևաց նել, լու ծել մարդ կանց ա ռող ջա կան խնդիր նե րը:  Սա վկա-
յում է այն մա սին, որ մեր ժո ղո վուրդն ա մուր պաշտ պան ված է սպի տակ բա նակ ձևա-

վո րած բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րի կող մից»,- շեշ տեց 
Ար մեն  Մու րադ յա նը:

Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման վար չութ յան պետ 
 Դա վիթ  Մե լիք- Նու բար յա նի խոս քով` ծրագ րի բա րե հա ջող մեկ նարկն ու ըն-
թա ցը կա պա հո վի նա խա պես հեր թագր վե լու հնա րա վո րութ յու նը:

« Հերացի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց ի
 պո լիկ լի նի կայում

« Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յի ղե կա վար Ան նա  Բալ յա նը գնա հա տե լով ըն-
թաց քը` նշեց, որ նա խանշ վա ծի պես ծրա գի րը սկսեց հա մա կարգ ված 
ըն թաց քով` շնոր հիվ մաս նակ ցող բժիշկ նե րի, կազ մա կեր պիչ նե րի փոր-
ձա ռութ յան: Նախ քան քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե լութ յան սկիզ բը գոր ծըն-
կեր նե րի հետ կազ մա կերպ չա կան հար ցեր քննար կե լիս կար ևո րեց նաև 

ա պա գա բժիշկ նե րի, սո վո րող նե րի մաս նակ ցութ յու նը, ո րոն ցից շա տե րը կա մա վո-
րա կան աշ խա տան քում ար դեն իսկ մաս նա գի տա կան ու մարդ կա յին ո րակ նե րով 

ա ռանձ նա ցան:
 Ներ քին հի վան դութ յուն նե րի (ռևմա տո լո գիա) ամ բիո նի վա րիչ, « Հե րա ցի» 

հա մա լի րի Ռև մա տո լո գիա յի ծա ռա յութ յան ղե կա վար Ք նա րիկ  Գի նոս յա նի 
փո խանց մամբ` մաս նա կից նե րը ոգ ևոր ված են այ ցե լել ի րեն: Ն րան դի մած 
քա ղա քա ցի նե րի մեծ մա սը քրո նիկ խնդիր ներ ու ներ:

 Դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յի ղե կա վար Ան-
նա  Պո ղոս յա նը և կ լի նի կա յի բժիշկ  Մա նա նա  Բաղ դա սար յա նը ևս 
 պա ցիենտ նե րին տե ղում զննե լու և  ախ տո րո շե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեին:

Բ ժիշկ  Բաղ դա սար յա նի այ ցե լու նե րից մե կի մոտ առ կա էր  Հա յաս տա նում, 
բնակ չութ յան շրջա նում հա ճախ հան դի պող խնդիր` միջ նա պա տի թե քութ-
յուն, ո րի առ կա յութ յամբ պայ մա նա վոր ված քննարկ վեց և  պա ցիեն տին ցուց-
վեց ա ռա ջի կա վի րա հա տութ յուն:

100 ՕՐ՝ 100-ԱՎՈՐ ՎԻՐԱՀԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՎ 

ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈւԹՅՈւՆՆԵՐ



100 օր ժողովրդի թիկունքին
 Վի րա բու ժութ յան թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ,  Վի րա բու ժութ յան կլի-

նի կա յի ղե կա վար  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը նշեց, որ իր եր կա րամ յա 
պրակ տի կա յում նման նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մաս նակ ցե լու հնա րա-
վո րութ յուն ներ նախ կի նում ևս  ե ղել են:  Դեռևս 80-ա կան նե րին ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րի հետ, այ նու հետև 2000-ա կան նե րի սկզբին կազ մա-
կերպ վել են բնակ չութ յա նը բու ժօգ նութ յան տրա մադր ման բաց դռներ, 
անվ ճար խորհր դատ վութ յուն նե րի ակ ցիա ներ: Ն րա մոտ այ սօր այ ցե-
լութ յան ե կած պա ցիեն տին ևս  ցուց վեց վի րա հա տութ յուն` ա ղի նե րի 
մաս նա կի ա նան ցա նե լիութ յամբ պայ մա նա վոր ված:

Սր տա 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 տեց, որ մաս նա կից դառ նա լով այս նա խա ձեռ նութ յա-
նը ի րենք նպա տակ ու նեն օգ նել բնակ չութ յա նը, մարդ կանց, ո րոնք ու-
նեն դրա կա րի քը:

Ծ րագ րի շրջա նա կում կա տա րակ տա ախ տո րո շում ու նե ցող 27-
ամ յա Ս ևակ  Մե լիք սեթ յա նին կա տար վել է վի րա հա տութ յուն:  Մայ րը` 
Ա նուշ  Մե լիք սեթ յա նը, որն այ սօր այլ նեղ մաս նա գե տի մոտ էր ե կել, 
փաս տեց, որ որ դու վի րա հա տութ յան և  հետ վի րա հա տա կան բա րե հա-
ջող ըն թաց քի արդ յուն քում որ դու տե սո ղութ յան ո րա կի բա րե լա վում 
ար դեն նկա տե լի է:

Բ ժիշկ-գի նե կո լոգ Ի դա  Նա վա սարդ յա նը նշեց, որ իր հիմ ա կան այ-
ցե լու նե րը մի ջին տա րի քի կա նայք են:  Դի մում են գի նե կո լո գիա կան 
ա մե նա տար բեր խնդիր նե րով:  

 Նա խա ձեռ նութ յան մեկ նար կից ի վեր՝ բո լոր շա բաթ օ րե րին կա նանց 
խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րած բժիշ կը նշում է, որ նա խա ձեռ նութ-
յու նը վկա յում է այն մա սին, որ քա ղա քա ցի նե րը վստա հում են հա մալ-
սա րա նա կան մաս նա գետ նե րին, գնա հա տում են ո րակ յալ բու ժօգ նութ-
յուն ստա նա լու այս ե զա կի հնա րա վո րութ յու նը:

 Գի նե կո լո գի դի մած շատ շա հա ռու նե րի տրվում է ուլտ րա ձայ նա յին 
հե տա զո տութ յուն կա տա րե լու ցու ցում:

 Ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի սո նոգ րա ֆիա յի բժիշկ ներ Ա նա հիտ Էլ-
չակ յա նը և Ար մի նե  Մի նաս յանն այս շա բաթ նե րի ըն թաց քում ար դեն 
22 պա ցիեն տի են հե տա զո տել:

 Սո նոգ րա ֆիա յի կա բի նեում նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում հիմ ա-
կա նում կա տար վել են ո րո վայ նի խո ռո չի, փոքր կոն քի օր գան նե րի, 
վա հա նա գեղ ձի, կրծքա գեղ ձի, հո դե րի, փա փուկ հյուս վածք նե րի հե-
տա զո տութ յուն ներ:

« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում

 Հա մալ սա րա նա կան բուժ հաս տա տութ յան ա նո թա յին վի րա բու ժութ-
յան բա ժան մուն քի վա րիչ  Ռուս լան  Պա լո յա նը փաս տեց, որ ի րենց 
ստո րա բա ժա նում ակ տիվ մաս նակ ցում է նա խա ձեռ նութ յա նը։

«Ար դեն ե րեք շա բաթ է՝ խորհր դատ վութ յուն ենք տրա մադ րել 60 
պա ցիեն տի։  Մեզ դի մում են ա նո թա յին տա րաբ նույթ խնդիր նե րով։ 
 Բու ժա ռու նե րից տա սը վի րա հատ վել են»,- նշեց  Ռուս լան  Պա լո յա նը։

 Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, ա կան-
ջի միկ րո վի րա բույժ  Գա րե գին  Մի րաք յա նին դի մած պա ցիենտ նե րից 
մե կը գան գատ վում էր լսո ղութ յան ի ջե ցու մից, թեթև աղ մու կի առ կա-
յութ յու նից, ա կան ջից ար տադ րութ յու նից։  Փոր ձա ռու բժիշ կը, զննե լով 
հի վան դին, նշեց, որ նրան կնա խա պատ րաս տեն անհ րա ժեշտ հե տա-
զո տութ յուն ներ կա տա րե լուն, այդ թվում ա ռա ջի կա յում կկա տար վի 
աու դիո մետ րիա և  հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա։

Ծ րագ րի շրջա նա կում 4 պա ցիեն տի քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան Ար-
թուր  Մի նաս յա նը ցու ցել էր վի րա հա տութ յուն։

Ն րա խոս քով՝ պա ցիենտ նե րը գոհ են նման հնա րա վո րութ յու նից, 
ո րը սե փա կան ա ռող ջութ յան մա սին հոգ տա նե լու լավ ա ռիթ է։

ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ յուն նե րի (գաստ րոէն տե րո լո գիա և 
 հե պա տո լո գիա) ամ բիո նի դա սա խոս, բժիշկ Ան նա  Հա կոբ յա նի պա-
ցիենտ նե րից մե կի մոտ բազ մա թիվ վի րա հա տութ յուն նե րից հե տո 
քրո նիկ խնդիր ներ էին ա ռա ջա ցել։  Հեր թագր ված պա ցիենտ նե րի մի 
մասն էլ ու նի փոր կա պութ յուն, հետկր ծոսկ րա յին այ րոց, այլ քրո նիկ ա ռող ջա կան 
խնդիր ներ։
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Բ ժիշկ-նյար դա բան  Սու սան նա Ա զո յա նի պա ցիենտ ներն էլ հիմ ա կա-
նում գան գատ վել են գլխա ցա վից, ճնշման տա տա նում ե րից, նյար դա-
բա նա կան բու ժում պա հան ջող այլ խնդիր նե րից։

 Վի րա բույժ Անդ րա նիկ Օ հան յա նը հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ-
նութ յան շրջա նա կում վի րա հա տել է կե րակ րա փո ղի բաց ված քի ճող-
վածք ու նե ցող պա ցիեն տի։ Ինչ պես վի րա հա տութ յու նը, այն պես էլ հետ-
վի րա հա տա կան օ րե րը բա րե հա ջող են ըն թա նում։  Կի նը ստա մոք սի 
հետ կապ ված խնդիր ներ է ու նե ցել տա սը տա րի շա րու նակ։  Լի նե լով 
բու ժաշ խա տող` տե ղե կա ցել է այս նա խա ձեռ նութ յան մա սին և  դի մել։ 
 Վի րա հատ վել է 50 տո կոս զեղ չով։  Քա ղա քա ցի նե րի հոսք էր նաև մյուս 
մաս նա գետ նե րի, կլի նի կա նե րի ղե կա վար նե րի մոտ։

Բ ժիշկ-գիտ նա կան ներ  Հով հան նես  Սար կա վագ յա նը,  Վա րու ժան 
 Շահ սու վար յա նը, Անդ րա նիկ Մ շեց յա նը և  այլք բու ժա ռու նե րին օգ նե լու 
մեծ պատ րաս տա կա մութ յամբ էին ըն դու նում հի վանդ նե րին։

Արդ յու նա վետ կա ռա վար ման շնոր հիվ հի վան դա նո ցում հեր թեր չէին 
գո յա նում։

Ա պա գա բժիշկ նե րը մաս նակ ցում են «100 տա րի` 
ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րին

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում, 
հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րին ա մուր թի կունք դառ նա լով, բնակ չութ-
յա նը խորհր դատ վութ յուն ներ տրա մադ րե լու աշ խա տանք նե րի ի րա կա-
նաց մանն ա ջակ ցում են նաև ա պա գա բժիշկ նե րը:

Ծ րագ րին մաս նակ ցող ԵՊԲՀ 25 ու սա նող ներն ակ տի վո րեն ներգ րավ-
ված են հա մալ սա րա նա կան ե րեք բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մինչև 
հու նի սի 18-ը կազ մա կերպ վող աշ խա տանք նե րում:

Բժշ կա կան 100-ամ յա բու հի ու սա նող նե րը բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ 
ի րա կա նաց րել են կա մա վո րա կան աշ խա տանք՝ օգ նե լով բու ժաշ խա-
տող նե րին, զու գա հեռ ձեռք բե րե լով մեծ փորձ ու գի տե լիք ներ:

100-օր յա ծրագ րի շրջա նա կում նույն պես ու սա նող նե րի կող մից ի րա-
կա նաց վե լու են տար բեր բնույ թի կա մա վո րա կան աշ խա տանք ներ:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը` ժո ղովր դի թի կուն քին

Ծրագրի շրջանակում հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը ի րա կա-
նաց րել են նաև սահ ման ված թվով այ ցե լութ յուն ներ  Հա յաս տա նի մար-
զեր` ի րենց այ ցը հա մա ձայ նեց նե լով ՀՀ ԱՆ և  մարզ պե տա րան նե րի հետ:

 Խորհր դատ վութ յան հի ման վրա անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այ ցե լո-
ւին բժշկի կող մից տրա մադր վում են հա տուկ ու ղեգ րեր, ո րոնք հիմք են 
հան դի սա նում հե տա գա վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն նե րը 50% զեղ-
չով ի րա կա նաց նե լու հա մար:

ԵՊԲՀ «100 տարի` ժողովրդի թիկունքին» ծրագրի մեկնարկից սկսած 
1 ամսվա ընթացքում համալսարանական մասնագետների կողմից 
կատարվել է 1350 խորհրդատվություն, տրվել է 232 վիրահատական 
միջամտության ցուցում, կատարվել է 99 վիրահատություն (43%), այդ 

թվում 8 գինեկոլոգիական:
Ն շենք, որ 100 օր վա ըն թաց քում յու րա քանչ յուր շա բաթ օր` ժա մը 
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100 օր ժողովրդի թիկունքին
11:00-14:00-ն, կի րա կա նաց վի անվ ճար խորհր դատ վութ յուն « Հե րա ցի» թիվ 1 
և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի պո լիկ լի նի կա նե րում և 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում:

 Հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նո ցում բժշկա կան մեծ թի մը զին ված էր 
համ բե րութ յամբ և  պատ րաս տա կամ էր լի նել ժո ղովր դի, հան րութ յան թի կուն-
քին, ինչ պես ա ռա ջի կա 100 օր վա ըն թաց քում, այն պես էլ բո լոր օ րե րին:

Աջ աչ քի հա սուն բարդ կա տա րակտ, ձախ աչ քի ար տի ֆա կիա
 ախ տո րոշ մամբ հի վան դի տե սո ղութ յու նը վե րա կանգն վել է

«100 տա րի՝ ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում 71-ամ յա տղա մար-
դը դի մել է ԵՊԲՀ ակ նա բու ժա կան կլի նի կա, որ տեղ ախ տո րոշ վել է աջ աչ քի 
հա սուն բարդ կա տա րակտ, ձախ աչ քի ար տի ֆա կիա:

 Տա րի քա յին կա տա րակտն ա մե նա տա րած ված հի վան դութ յուն նե րից մեկն է, 
ո րը, չբու ժե լու դեպ քում, կա րող է հան գեց նել տե սո ղութ յան կորս տի։

«100 տա րի՝ ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում հե տա զոտ ված պա-
ցիեն տին նշա նակ վել է վի րա բու ժա կան բու ժում:

 Վի րա հա տութ յու նը կա տար վել է ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յի ղե կա վար, ակ-
նա բույժ Ա հա րոն  Գաբ րիել յա նի կող մից: Արդ յուն քում՝ ներ կա յումս հի վան դը 
գան գատ ներ չու նի, վի ճա կը գնա հատ վում է բա վա րար, հետ վի րա հա տա կան 
բար դութ յուն ներ չեն ար ձա նագր վել:

Ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յի ակ նա բույժ, բու ժող բժիշկ Ի նես սա 
 Մար տի րոս յա նի խոս քով՝ աչ քի հի վան դութ յուն նե րի բար դա ցած դեպ քե րը կա-
րող են հան գեց նել այլ հի վան դութ յուն նե րի՝ ա ռա ջաց նե լով աչ քի ճնշման բարձ-
րա ցում, ներ վի րա հա տա կան և  հետ վի րա հա տա կան բար դութ յուն ներ, ինչ պես 
նաև պատ ճառ դառ նալ տե սո ղութ յան մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան կորս տի:

Ծ րագ րի շրջա նա կում վի րա հա տութ յու նը կա տար վել է 50 տո կոս զեղ չով: 

 Թի մա յին աշ խա տանք՝ հա նուն ա ռող ջութ յան

«100 տա րի՝ ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո-
գիա յի կլի նի կա յի թի մի հետ կա տա րել է 68-ամ յա պա ցիեն տի շա գա նա կա գեղ ձի բի-
պոլ յար ներ մի զու կա յին մաս նա հա տում։

 Վի րա հա տա կան այս մի ջամ տութ յու նը ներ կա յումս շա գա նա կա գեղ ձի վի րա հա տա-
կան բուժ ման ոս կե ստան դարտ է հա մար վում։

Ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժշկի բու ժա կան գծով տե ղա կալ Մ հեր  Ջա վախ յա նի 
խոս քով՝ բի պոլ յար ներ մի զու կա յին մաս նա հա տում ա ռա վել անվ տանգ, ա ռանց 
կտրված քի վի րա հա տա կան բու ժում է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նվա զեց նել 
ինչ պես ներ վի րա հա տա կան և  հետ վի րա հա տա կան բար դութ յուն նե րի հա վա նա կա-
նութ յու նը, այն պես էլ՝ նվա զեց նել բու ժա ռու նե րի՝ հի վան դա նո ցում գտնվե լու ժա մա-
նա կա հատ վա ծը։

Բ ժիշ կը նշում է, որ շա գա նա կա գեղ ձի ա դե նո մա (շա գա նա կա գեղ ձի բա-
րո րակ գե րաճ) հի վան դութ յու նը մի ջին և  տա րեց տղա մարդ կանց շրջա-
նում ա մե նա շատ հան դի պող խնդիր նե րից է։

 Հի վան դութ յան սկիզ բը կա րող է ար ձա նագր վել ար դեն 40-49 տա րե կա-
նում։

« Պատ ճա ռա գի տութ յու նը վերջ նա կա նա պես պար զա բան ված չէ, սա-
կայն հայտ նի է, որ վեր ջինս հան դի սա նում է բազ մա գոր ծո նա յին և  էն-
դոկ րին կար գա վոր վող հի վան դութ յուն։  Հա վաս տի ռիս կի գոր ծոն ներ են 
հան դի սա նում տա րի քը, ա մոր ձի նե րի նոր մալ գոր ծու նեութ յու նը, ա զատ 
տես տոս տե րո նի և  էստ րո գեն նե րի մա կար դակն ար յան մեջ»,- ման րա-
մաս նում է բժիշկ  Ջա վախ յա նը։

Կ լի նի կո րեն հի վան դութ յու նը դրսևոր վում է եր կու խումբ ախ տա նի շե-
րով՝ ի րի տա տիվ (գրգռման) և  օբստ րուկ տիվ (դի մադ րութ յան)։

Ի րի տա տիվ ախ տա նի շե րին են պատ կա նում՝ հա ճա խա մի զութ յու նը, գի-
շե րա յին հա ճա խա մի զութ յու նը, ա կա մա մի զութ յու նը։

Օբստ րուկ տիվ ախ տա նի շե րին են պատ կա նում թույլ շի թով մի զար ձա-
կութ յու նը, մի զե լու հա մար ո րո վայ նի ման նե րի լա րու մը, մի զա պար կի ոչ լրիվ դա տարկ-
ման զգա ցու մը, ընդ հատ վող մի զար ձա կութ յու նը։
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Ախ տո րոշ ման ճշտման հա մար պա հանջ վող հե տա զո տութ յուն նե րի նվա զա գույն ծա-
վա լը պետք է լի նեն ո րո վայ նի և  կոն քի օր գան նե րի ուլտ րա ձայ նա յին քննութ յու նը՝ մա-
ցոր դա յին մե զի ո րո շու մով, ու րոֆ լոու մետ րիան, PSA-ի ո րո շու մը, շա գա նա կա գեղ ձի 
մատ նա յին քննութ յու նը։

Կ լի նի կա կան պատ կե րի, լա բո րա տոր և  գոր ծի քա յին հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք-
նե րը հա մադ րե լով՝ ընտր վում է բու ժա կան տակ տի կան. դի նա միկ հսկո ղութ յուն, դե ղո-
րայ քա յին բու ժում և  վի րա հա տա կան բու ժում։

 Վի րա հա տա կան բուժ ման տար բե րակ ներն են` շա գա նա կա գեղ ձի բի պոլ յար ներ մի զու-
կա յին մաս նա հա տու մը, շա գա նա կա գեղ ձի լա զե րա յին ներ մի զու կա յին մաս նա հա տու մը, 
բաց վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րը՝ ներ մի զա պար կա յին ա դե նո մէկ տո միա, հետ-
ցայ լա յին՝ ար տա մի զա պար կա յին ա դե նո մէկ տո միա ( Մի լի նի վի րա հա տութ յուն)։

Բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յամբ պահ պան վել է 43-ամ յա կնոջ
 վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիան

Բա ցի հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նո ցից, «100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» 
ծրագ րին միա ցել է նաև « Բեգ լար յան» բժշկա կան կենտ րո նը` կենտ րո նի գի տա կան գծով 
խորհր դա կան, ԵՊԲՀ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ Ար-
մի նե  Հա րութ յուն յա նի գլխա վո րութ յամբ:

Ծ րագ րի շրջա նա կում բժշկա կան կենտ րոն դի մած պա ցիենտ նե րից մե կին` 43-ամ յա Ն. 
Աղ րա ման յա նին բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն է կա տար վել օ պե րա տիվ գի նե կո լո գիա յի 
բա ժան մուն քում:

 Նախ քան այդ, պա ցիեն տի ախ տո րո շու մը տրվել է « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րի պո լիկ լի նի կա յի նեղ մաս նա գե տի կող մից կա տար ված խորհր դատ վութ յան ըն-
թաց քում, այ նու հետև ուղ ղորդ վել է « Բեգ լար յան» բժշկա կան կենտ րոն:

 Կի նը կլի նի կա էր դի մել` գան գատ վե լով ո րո վայ նի ստո րին շրջա նում ցա վե րից: Ա նամ-
նե զում նշված էր 4 ինք նա բեր վի ժում:  Կա տար վել են անհ րա ժեշտ 
կլի նի կո լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րը, փոքր կոն քի ուլտ րա ձայ-
նա յին հե տա զո տութ յուն, ըստ ո րի հայտ նա բեր վել է ար գան դի բազ-
մա հան գույց միո մա` հան գույց նե րից մե կի սուբ սե րոզ տե ղա կայ մամբ 
(28-30 շբթ. հղիութ յան չա փե րով, 3 կգ  քա շով):

 Հաշ վի առ նե լով ախ տո րո շու մը մար տի 29-ին պա ցիեն տին կա տար-
վել է ո րո վայ նա հա տում, կոն սեր վա տիվ միո մէկ տո միա` պահ պա նե-
լով կնոջ վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիան:

« Նախ քան մեր կենտ րոն դի մե լը կի նը բազ մա թիվ մաս նա գետ-
նե րի մոտ էր ե ղել, սա կայն վերջ նա կան ախ տո րո շում չէր տրվել: 
 Մաս նա գետ նե րիս հա մար ա ռանձ նա կի կար ևոր էր պահ պա նել վե-
րար տադ րո ղա կան տա րի քի կնոջ ա ռող ջութ յու նը, վե րար տադ րո-
ղա կան ֆունկ ցիան»,- ման րա մաս նում է Ար մի նե  Հա րութ յուն յա նը` 
հա վե լե լով, որ վի րա հա տութ յու նը նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում կա-
տար վել է 50 տո կոս զեղ չով:

ԵՊԲՀ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի վա-
րիչն ընդգ ծում է` հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յա նը միա նա լը 
նպա տակ ու նի նպաս տել կա նանց ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը, հի-

վան դութ յուն նե րի կան խար գել մա նը, ին չը և  տե ղի է ու նե ցել նաև վե րոնշ յալ բու ժա ռո ւի 
դեպ քում:

 Նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում Ար մի նե  Հա րութ յուն յանն ար դեն 4-րդ  վի րա հա տա կան 
մի ջամ տութ յունն է կա տա րում:

 Հան րութ յա նը դի մե լու ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով նա կոչ է ա նում կա նանց տա րին մեկ 
ան գամ կան խար գե լիչ բուժզն նում կա տա րել տե ղա մա սա յին պո լիկ լի նի կա նե րում, կա-
նանց կոն սուլ տա ցիա նե րում` տար բեր բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու և  ժա մա նա կին 
գրա գետ բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու նպա տա կով:

  Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը շա րու նա կում են լու ծել 
քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում ա մե նա տա րած ված ա ռող ջա կան խնդիր նե րը

«100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրա գի րը շա րու նա կում է վեր հա նել մեր քա ղա քա-
ցի նե րի շրջա նում ա մե նա տա րած ված ա ռող ջա կան խնդիր նե րը:

Ծ րագ րի ըն թաց քում « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի դի մած նո-
տա յին վի րա բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա դի մած 21, 22 և 43 տա րե կան ա րա կան սե ռի 
պա ցիենտ նե րի մոտ ախ տո րոշ վել է քթի միջ նա պա տի դե ֆոր մա ցիա, կա տար վել է վի-
րա հա տութ յուն:

 Հի վանդ նե րի հետ վի րա հա տա կան վի ճա կը գնա հատ վում է բա վա րար:
 Վի րա հա տութ յուն նե րից ե րեքն ի րա կա նաց վել է դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան և 
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ԼՕՌ կլի նի կա յի բժիշկ  Մա նա նա  Բաղ դա սար յա նի կող մից:

 Վի րա հա տող բժշկի խոս քով՝ հի վան դութ յան ախ տան շան ներն են՝ դժվա րա ցած շնչա-
ռութ յու նը, գլխա ցա վե րը, անք նութ յու նը, սրտա նո թա յին խնդիր նե րը, ո րոնք ազ դում են 
կյան քի ո րա կի վրա և  կա րող են այլ հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման պատ-
ճառ հան դի սա նալ: 

Ինչ պես նշեց  Մա նա նա  Բաղ դա սար յա նը, քթի միջ նա պա տի դե ֆոր մա ցիա 
ախ տո րոշ մամբ ևս  հինգ քա ղա քա ցի վի րա բու ժա կան բու ժում կստա նա ա ռա-
ջի կա շա բաթ վա ըն թաց քում:  

Լուծ վում են քա ղա քա ցի նե րի վի րա բու ժա կան խնդիր նե րը

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում քա ղա քա ցի նե րին 
տրա մադր վող բու ժօգ նութ յու նը շա րու նակ վում է նաև « Հե րա ցի» թիվ 1 հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յում:

Կ լի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նի կող մից կա տար վել 
է պոր տա յին ճող ված քի, ար գան դի ար տան կում, ան մի զա կա պութ յան, գլխի 
գա գա թա յին շրջա նի և  ծոծ րա կա յին շրջա նի ա թե րո մա յի վի րա հա տութ յուն-
ներ:  Վի րա հա տա կան բու ժում ստա ցած բո լոր հի վանդ նե րի վի ճա կը բա վա րար է:

 Կար ևո րե լով հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նոց նե րում ի րա կա նաց վող հան րօ-
գուտ մի ջո ցա ռու մը՝ պրոֆ.  Մու շեղ  Մի րի ջան յանն ընդգ ծեց, որ այն հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ոչ միայն կան խար գե լել հի վան դութ յուն նե րը, այլև ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է 
ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող, սա կայն հե տա զոտ վե լու և  բու ժում ստա նա լու հնա րա վո-
րութ յուն չու նե ցող պա ցիենտ նե րին:

 Քա ղա քա ցի նե րի հե տաքրքր վա ծութ յունն ու հա մալ սա րա նա կան՝ « Հե րա ցի», 
« Մու րա ցան», « Մի քա յել յան» հի վան դա նոց նե րի տար բեր կլի նի կա ներ բազ-
մա թիվ ա ռող ջա կան խնդիր նե րով դի մե լիութ յու նը դրա վկա յութ յունն են:

Ա կան ջի ար մա տա կան վի րա հա տութ յուն՝ հա մալ սա րա նա կան 
փոր ձա ռու մաս նա գե տի կող մից

«100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում շա րու նակ վում է 
քա ղա քա ցի նե րին տրա մադր վող բու ժօգ նութ յու նը:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց դի մած 27 տա րե կան ե րի-
տա սար դը գան գատ վում էր ա կան ջի թա րա խա հո սութ յու նից, գլխապ տույ տից, 
որն առ կա է ե ղել ար դեն 10 տա րի:  Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ յան կլի նի կա-
յում կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ախ տո րոշ վել է աջ ա կան-
ջի քրո նիկ է տի պիմ պա նիտ՝ բար դա ցած պո լի պով և  խո լես տեա տո մա յով: ՔԿԱ 
վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, ա կան ջի միկ րո վի րա բույժ, ԵՊԲՀ ՔԿԱ հի վան-
դութ յուն նե րի ամ բիո նի դո ցենտ  Գա րե գին  Մի րաք յա նի կող մից կա տար վել է ա կան ջի ար-
մա տա կան վի րա հա տութ յուն (ա սիս տենտ՝ քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան  Տաթ ևիկ Փխ րիկ-
յան): 

 Վի րա հա տութ յու նից հե տո դա դա րել է ա կան ջի թա րա խա հո սութ յու նը և  պա ցիեն տը 
նշում է լսո ղութ յան լա վա ցում: 

Ն շենք, որ «100 տա րի` ժո ղովր դի թի կուն քին» ծրագ րի շրջա նա կում հա մալ-
սա րա նա կան ե րեք՝ « Հե րա ցի» թիվ 1, « Մու րա ցան» և « Մի քա յել յան» հի վան-
դա նոց նե րում շա րու նակ վում է ոչ միայն անվ ճար ախ տո րո շում ի րա կա նաց վել, 
այլև 50 տո կոս զեղ չով կա տա րել վի րա հա տութ յուն:



 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը հա ջո ղութ յամբ
 վե րա կանգ նել են 55-ամ յա տղա մար դու ամ բող ջա կան 

կտրված դաս տա կը

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի պլաս տիկ վի րա բու-
ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա է տե ղա փոխ վել 55-ամ յա տղա-
մարդ՝ ձախ դաս տա կի ամ բող ջա կան ամ պու տա ցիա յով՝ սկզբում բե րել են 
կտրված դաս տա կը, ա պա՝ հի վան դին, ո րը վնաս ված քը ստա ցել էր աշ խա-
տա վայ րում:

Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի գլխա-
վո րութ յամբ՝ հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի թի մա յին աշ խա տան քի արդ յուն քում կա տար վել է ձեռ քի 
ռեինպ լան տա ցիա, վի րա հա տութ յու նը տևել է 8 ժամ:

Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը հի-
վան դի վի ճա կը գնա հա տում է բա վա րար, 55-ամ յա տղա մար դու փոխ պատ վաստ ված դաս տա կը կեն սու նակ է, 
վեր ջինս տե ղա փոխ վել է հի վան դա սեն յակ և  անց նում է հետ վի րա հա տա կան բու ժում:

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի հա մառ աշ խա տան քի շնոր հիվ 
վե րա կանգն վել է ևս  մեկ պա ցիեն տի ա ռող ջութ յուն

74-ամ յա կի նը դի մել էր « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա-
նուր վի րա բու ժա կան բա ժան մունք՝ գան գատ վե լով ո րո վայ նի ցա վե րից, սրտխառ նո-
ցից, փսխում ե րից, ընդ հա նուր թու լութ յու նից, ո րո վայ նի ա ռա ջին պա տին ու ռուց քա-
յին ար տափք վա ծութ յան առ կա յութ յու նից:

 Պա ցիեն տի մոտ առ կա էր օ ղակ ված ճող վածք, օ ղակ ման մեջ էին գտնվում բա րակ 
ա ղու գա լար նե րը, ո րոնք նեկ րոզ ված էին, ո րո վայ նի ա ռա ջա յին պա տի ֆլեգ մո նա, 
բա րակ ա ղի քա յին ա նան ցա նե լիութ յուն:  Կա տար վել է բա րակ ա ղու մաս նա հա տում, 
տեր մի նալ ի լեոս տո մա յի ձևա վո րում, ֆլեգ մո նա յի բա ցում, ճող ված քի վիր հա տութ յուն։ 

 Հաշ վի առ նե լով բար դութ յուն նե րը, շա քա րա յին դիա բետն ու քրո նիկ հի վան դութ-
յուն նե րը՝  հի վան դի մոտ զար գա ցել է հետ վի րա հա տա կան վեր քի թա րա խա կա լում, 
թա րա խա կույտ:

 Կա տար վել է թա րա խա կույ տի բա ցում, դրե նա վո րում։ 74-ամ յա կի նը մոտ 1 ա միս գտնվել է վե րա կեն դա նաց-
ման բա ժան մուն քում: Ին տեն սիվ թե րա պիա յի մաս նա գետ նե րի և  վի րա բու ժա կան թի մի՝ վի րա հա տող բժիշկ Ա նի 
 Բա բա յա նի, վի րա բույժ ներ Ա րեգ  Պետ րոս յա նի և Ա րամ  Խա չատր յա նի հա մառ աշ խա տան քի շնոր հիվ պա ցիեն տը 
դուրս է գրվել կլի նի կա յից լա վա ցու մով։

Ա միս ներ անց կա տար վել է նաև պլա նա յին կար գով ի լեոս տո մա յի լիկ վի դա ցիա և  ո րո վայ նի ա ռա ջա յին պա-
տի պլաս տի կա՝ ցան ցով (վի րա հա տող բժիշկ Ա նի  Բա բա յան, վի րա բույժ ներ` Անդ րա նիկ Ա լեք սան յան, Ա րամ 
 Խա չատր յան)։

Մոր գա նի ճող ված քի և  պոր տա յին ճող ված քի 
լա պա րոս կո պիկ ռա դի կալ վի րա հա տութ յան դեպք

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց էր դի մել 39-ամ յա 
տղա մարդ՝ գան գատ վե լով պոր տա յին ճող ված քի առ կա յութ յու նից և 
 փոր կա պութ յու նից:

 Հե տա զո տութ յուն նե րից պարզ վել է, որ պա ցիեն տի մոտ առ կա է 
 Մոր գա նի ճող վածք (դիաֆ րագ մալ ճող վածք` պա րու նա կութ յու նը լայ-
նա կան հաստ ա ղի), ո րը հան դի սա նում էր փոր կա պութ յան պատ ճառ:

 Վի րա բույժ ներ  Հա կոբ Շ մա վոն յա նի,  Հայկ Ե ղիա զար յա նի և  Գա գիկ 
 Մես րոպ յա նի կող մից կա տար վել է դիաֆ րագ մալ  Մոր գա նի ճող ված քի 
և  պոր տա յին ճող ված քի լա պա րոս կո պիկ ռա դի կալ վի րա հա տութ յուն 
ցան ցով:  Պա ցիեն տը հի վան դա նո ցից դուրս է գրվել լա վա ցու մով:

Ն շենք, որ  Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  Վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յում կա տար վում են 
ո րո վայ նի ճող վածք նե րի և  բաց, և  լա պա րաս կո պիկ վի րա հա տութ յուն ներ ինչ պես պլա նա յին կար գով, այն պես 
էլ օ ղակ ված ճող վածք նե րի դեպ քում:
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   Ճիշտ նշա նակ ված բուժ ման շնոր հիվ սուր ծան րալ սութ յունն
այլևս չի ան հանգս տաց րել պա ցիեն տին

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը շա րու նա կում են տար բեր հի վան դութ յուն նե-
րի բուժ ման գոր ծում հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցել:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց էր դի մել 40-ամ յա տղա մարդ՝ 
գան գատ վե լով աջ ա կան ջի հան կար ծա կի խլութ յու նից: 

 Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում, այդ թվում՝ աու դիո մետ րիա յի, 
ախ տո րոշ վել է սուր նե րո սեն սոր ծան րալ սութ յուն:

 Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան, ԵՊԲՀ ԼՕՌ հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի դա սա խոս 
 Տաթ ևիկ Փխ րիկ յա նի ցուց մամբ կազ մա կերպ վել են հա վել յալ անհ րա ժեշտ հե տա զո-
տութ յուն ներ և  ի րա կա նաց վել է կոն սեր վա տիվ բու ժում: 

Ն շա նակ ված բուժ ման, ինչ պես նաև բժիշկ-պա ցիենտ ձևա վոր ված վստա հութ յան 
շնոր հիվ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում դիտ վել է լսո ղութ յան լա վա ցում:

Ն շենք, որ « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում կա տար վում են լսո ղութ յան վե րա կանգ ման կոն-
սեր վա տիվ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ նաև վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն ներ:

Ս տա մոք սի հսկա ու ռուց քի վի րա հա տութ յուն՝ 
հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րի կող մից

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յում կա-
տար վում են տար բեր տե ղա կայ ման ու ռուցք նե րի վի րա հա տութ յուն ներ:  Հի վան դա նո ցի 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քը թույլ է տա լիս հաս նել լավ արդ յունք նե րի, 
եր կա րաց նել ու ռուց քա բա նա կան հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող նե րի կյան քը:

 Վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Սու րեն Ս տե փան յա նի կող մից 
ի րա կա նաց վել է հեր թա կան բարդ վի րա հա տութ յու նը. հե ռաց վել է ստա մոք սի հսկա ու-
ռուցք, ո րը տե ղա կայ ված էր ո րո վայ նի վե րին հատ վա ծում:  Հի վան դի նա խա վի րա հա տա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րից և  նա խա պատ րաս տութ յու նից հե տո վի րա բույժ նե րի թի մը 
(պրոֆ. Ս. Ս տե փան յան, Հ.  Սա ֆար յան, Վ.  Ման վել յան) ի րա կա նաց րել է վի րա հա տութ-
յուն ընդ հա նուր անզ գա յաց ման տակ (ա նես թե զիո լոգ Ա.  Ղա զար յան):  Վի րա հա տութ յան 
ժա մա նակ ռևի զիա յով պարզ վել է, որ ստա մոք սի ու ռուց քը սերտ կպած էր փայ ծա ղին՝ 
ընդգր կե լով են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի պո չի շրջա նը և  փայ ծա ղի ա նոթ նե րը:

Ու ռուց քի հե ռաց ման հա մար կա տար վել է ստա մոք սի պա տի ծա վա լուն մաս նա հա տում, են թաս տա մոք սա յին գեղ-
ձի դիս տալ մաս նա հա տում, փայ ծա ղի հե ռա ցում, խո լե ցիս տէկ տո միա: Նշ ված հյուս վածք նե րը հե ռաց վել են մեկ բլո կով: 
 Հե ռաց ված մակ րոպ րե պա րա տի չա փերն էին 35սմх25սմх15սմ:

 Հետ վի րա հա տա կան շրջանն ան ցել է հարթ, հի վան դը դուրս է գրվել լա վաց մամբ:  Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի 
բժիշկ նե րի ևս  մեկ դժվա րին աշ խա տանք պսակ վեց հա ջո ղութ յամբ:

Մաս նա գե տին ժա մա նա կին դի մե լը կար ևոր է հի վան դութ յան վաղ 
հայտ նա բեր ման և  լիար ժեք բուժ ման հա մար

Դժ բախ տա բար վեր ջին տա րի նե րին բնակ չութ յան շրջա նում ա վե լա ցել են ու ռուց քա-
յին հի վան դութ յուն նե րը, այդ թվում՝ դի մած նո տա յին շրջա նի։ Եվ շա տե րը, ցա վոք, դի-
մում են բժշկին այդ հի վան դութ յուն նե րի՝ ար դեն ծայ րա հեղ փու լե րում։

 Բե րա նի խո ռո չի վե րու կոզ կար ցի նո ման հազ վագ յուտ չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն 
է, ո րը բե րա նի խո ռո չի այն պի սի պա թո լո գիկ ախ տա հա րում ե րի արդ յունք է, ինչ պի-
սիք են վե րու կոզ լեյ կոպ լա կիան և  վե րու կոզ հի պերպ լա զիան:  Բե րա նի լոր ձա թա ղան թի 
վրա սպի տա կա վուն կամ կաթ նա շո ռան ման գո յա ցութ յան հայտ նա բեր ման դեպ քում 
հի վանդ նե րի կող մից մաս նա գե տին դի մե լը կար ևոր է հի վան դութ յան վաղ հայտ նա-
բեր ման և  լիար ժեք վի րա բու ժա կան բուժ ման հա մար: Տվ յալ դեպ քում՝ հի վան դը դի մել 
է ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան և 
ԼՕՌ կլի նի կա՝ 7-8 ա միս շա րու նակ ալ վեոլ յար ե լու նի լոր ձա թա ղան թի վրա սպի տա կա-
վուն կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծի առ կա յութ յան գան գատ նե րով։

Կ լի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր Ան նա  Պո ղոս յա նի փո խանց մամբ` դիտ վել է նաև թշա յին շրջա նի փա փուկ հյուս-
վածք նե րի ու ռուց քա յին ին ֆիլտ րա ցիա և  են թած նո տա յին լիմ ֆա դե նո պա թիա։  Կա տար վել է վի րա հա տութ յուն՝ 
ստո րին ծնո տի և  ախ տա հար ված փա փուկ հյուս վածք նե րի ռե զեկ ցիա և  պա րա նո ցա յին վե րին և ս տո րին լիմ ֆո դի-
սեկ ցիա։  Վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յու նից եր կու տա րի անց կա տար վել է ստո րին ծնո տի ա տամ ա յին իմպ լան-
տա ցիա և պ րո թե զա վո րում։

Կլինիկական



 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը՝ խո րա նիստ 
ե րակ նե րում  թրոմ բո զի կան խար գել ման և  բուժ ման

 մա սին

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ  Սա ռա  Խոս րով յանն անդ րա դար-
ձել է ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի շար քում ա ռա ջա տար տե ղում 
գտնվող հի վան դութ յուն նե րից մե կին՝ խո րա նիստ ե րակ նե րում թրոմ-
բո զին:

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա նո թա յին վի-
րա բույ ժը նշում է, որ հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է ա նո թի լու սանց-
քում թրոմ բի ձևա վոր մամբ, ու ղեկց վում է բոր բո քա յին պրո ցե սով և  ար-
յան հոս քի խան գար մամբ:

«Ա նո թի պա տում թրոմ բի ա ռա ջաց ման հա մար պար տա դիր է ե րեք նա խա պայ ման նե րից գո նե եր կու սը, ո րոնք հայտ-
նի են որ պես  Վիր խո վի տրիա դա ան վամբ: Ա ռա ջի նը՝ ար յան հոս քի դան դա ղում կամ կանգ ա նոթ նե րում, երկ րոր դը՝ 
մա կար դե լիութ յան խան գա րում, եր րոր դը՝ ա նո թի պա տի վնա սում: Խն դիրն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է կա նանց 
մոտ, քան տղա մարդ կանց, և ն րա ա մե նա վատ հետ ևան քը թո քա յին զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո լիան է, ո րը 20 տո կոս և  
ա վե լի դեպ քե րում ու նե նում է ճա կա տագ րա կան ելք»,-նշում է նա:

 Մաս նա գե տի խոս քով՝ ա ռա ջին նշա նը, որն ան հանգս տաց նում է պա ցիենտ նե րին ստո րին վեր ջույթ նե րում, ձկնամ-
կան նե րում ցավն է, ո րը սկզբում ու նե նում է սուր բնույթ, այ նու հետև դառ նում է ա վե լի բութ։ « Կա րող է ա ռա ջա նալ նաև 
այ տուց վա ծութ յուն՝ ար յան հետ հոս քի խան գար ման հետ ևան քով և  մաշ կա յին ծած կույթ նե րի գույ նի փո փո խութ յուն՝ 
կաթ նան ման ե րան գով՝ սպի տակ ֆլեգ մա զիա, ո րի դեպ քում հի վան դութ յան ըն թացքն ա վե լի մեղմ է ըն թա նում: Իսկ 
կա պույտ ֆլեգ մա զիա յի դեպ քում հի վան դութ յունն ա վե լի ագ րե սիվ բնույթ է ու նե նում, ո րով հետև տա րա ծուն այ տուց-
նե րի հե տան քով տու ժում է սնուց ման զար կե րա կա յին ար յան հոս քը»: 

Ա նո թա յին վի րա բույ ժը, անդ րա դառ նա լով ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րին, նշում է, որ տար բեր մե թոդ ներ կան, սա կայն 
նա խընտ րե լի են ոչ ին վա զիվ մե թոդ նե րը՝ հատ կա պես դուպ լեքս հե տա զո տութ յու նը, ո րը թույլ է տա լիս տես նել, թե որ-
տեղ է թրոմ բը տե ղա կայ ված, ու նի՞, արդ յոք, ա զատ գլխիկ, թե ոչ, շրջա նառ վող ար յան հոս քը ի՞նչ վի ճա կում է գտնվում: 

« Բու ժում ի րա կա նաց վում է կոն սեր վա տիվ՝ դե ղե րով և  վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յամբ:  Կոն սեր վա տիվ բուժ ման 
շնոր հիվ թույլ չենք տա լիս, որ պես զի ու նե նանք թրոմ բի հե տա գա աճ, կան խար գե լում ենք թո քա յին զար կե րա կի թրոմ-
բոէմ բո լիան, փոր ձում ենք ար յան հետ հոս քը վե րա կանգ նել՝ մա ցած ար յան շրջա նա ռութ յուն ա պա հո վող ա նոթ նե-
րում ՝ հատ կա պես ե րակ նե րում:  Դե ղե րով բու ժում ուղղ ված է նաև հետթ րոմ բո տիկ հի վան դութ յան կան խար գել մա նը: 
 Վի րա հա տա կան բուժ ման ենք դի մում, երբ ու նենք հա կա ցու ցում եր կոն սեր վա տիվ բուժ ման հետ կապ ված»,-ընդգ-
ծում է  Սա ռա  Խոս րով յա նը, ամ փո փե լով իր խոս քը քա ղա քա ցի նե րին ուղղ ված հոր դո րով՝ նման ախ տան շան ներ ու-
նե նա լու դեպ քում չզբաղ վել ինք նա բուժ մամբ, ու շա դիր և զ գոն լի նել ի րենց ա ռող ջութ յան նկատ մամբ և  դի մել մաս նա-
գե տի:

Բժշկական «գլուխկոտրուկը» լուծվել է. արդյունքը՝
 փրկված երիտասարդի կյանք

 Մեկ ա միս ա ռաջ գաստ րոէն տե րո լոգ-լյար դա բան, ԵՊԲՀ ներ քին հի-
վան դութ յուն նե րի (գաստ րոէն տե րո լո գիա և  հե պա տո լո գիա) ամ բիո նի 
դա սա խոս Ան նա  Հա զո յա նին էր դի մել 20-ամ յա ե րի տա սարդ՝ լյար դի ցի-
ռոզ ախ տո րոշ մամբ։ Ե րի տա սարդ տղա յի մոտ ար դեն մի քա նի ան գամ 
դիտ վել էր ար յու նա հո սութ յուն կե րակ րա փո ղի վա րի կոզ լայ նա ցած ե րակ-
նե րից, ին չը հա մար վում է լյար դի ցի ռո զի մա հա ցու բար դութ յուն նե րից 
մե կը։  Սա կայն բժշկի աչ քից չվրի պեց մի կար ևոր «ման րուք», ո րը փո խեց 
բուժ ման ըն թաց քը:

 Մե ծա ծա վալ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յու նում բժիշկ  Հա զո յա նը 
ժխտեց լյար դի ցի ռո զը և  հաս տա տեց իր կան խա տե սած հի վան դութ յու նը՝ լյար դի ոչ ցի ռո տիկ պոր տալ հի պեր-
տեն զիա, որն ան վան վում է նաև պոր տո սի նու սոի դալ վաս կուլ յար հի վան դութ յուն, ոչ ցի ռո տիկ պոր տալ ֆիբ րոզ, 
հե պա տո պոր տալ սկլե րոզ, օբ լի տե րա տիվ պոր տալ վե նո պա թիա, լյար դի նո դուլ յար տրանս ֆոր մա ցիա և  այլն: 
Ան վա նում ե րի նման բազ մա զա նութ յու նը ևս  փաս տում է, որ հի վան դութ յու նը խիստ հազ վա դեպ է հան դի պում։ 
 Պա ցիեն տը վի րա հատ վեց, կա տար վեց փայ ծա ղի է բո լի զա ցիա։  Հետ վի րա հա տա կան երկ րորդ շա բա թում ար դեն 
եր ևում է սպաս ված արդ յուն քը։

Բժշ կա կան գլուխ կոտ րու կը լուծ վեց, արդ յու նը՝ փրկված ե րի տա սար դի կյանք՝ ԵՊԲՀ դա սա խոս, գաստ րոէն տե-
րո լոգ-լյար դա բան Ան նա  Հա զո յա նի, նե րա նո թա յին վի րա բույժ  Տիգ րան  Պո ղոս յա նի (Վ. Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան 
ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րոն) և բ ժիշկ-ար յու նա բան Ար մի նե  Ֆար մազ յա նի (Ռ. Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար-
յու նա բա նա կան կենտ րոն) միա հա մուռ և գ րա գետ աշ խա տան քի շնոր հիվ։  Հա վե լենք, որ « Մի քա յել յան» հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և  հե պա տո լո գիա յի բա ժան մուն քում նման բարդ և  հազ վա դեպ 
դեպ քեր հա ճախ են հան դի պում, ո րոնք ախ տո րոշ վում և  բուժ վում են բա ժան մուն քի հմուտ բժիշկ նե րի կող մից, 
ո րոնք նաև ԵՊԲՀ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և  հե պա տո լո գիա յի ամ բիոնն են ներ կա յաց նում։
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ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցում 84-ամ յա

 պա ցիեն տին նե րա նո թա յին ե զա կի
 մի ջամ տութ յուն է կա տար վել

« Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան 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 կա յում՝ ա ռա ջին ան-
գամ՝ ա մե րիկ յան ար տադ րութ յան պրո թե զով, 84-ամ-
յա պա ցիեն տին նե րա նո թա յին ե զա կի մի ջամ տութ յուն` 
փա կա նի պրո թե զա վո րում է ի րա կա նաց վել:

 Հա մալ սա րա նա կան թի մի օգ նութ յամբ մի ջամ տութ-
յու նը կա տա րեց  Մոսկ վա յից հրա վիր ված մաս նա գետ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, սրտա նո թա յին 
վի րա բույժ Ար մեն  Տեր- Հա կոբ յա նը, որն աշ խա տում է 
ՌԴ նա խա գա հի գոր ծե րի կա ռա վար ման կենտ րո նա-
կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում:  Վի րա հա տութ յու նը 
տևեց մոտ եր կու ժամ:

Բ ժիշկ  Տեր- Հա կոբ յա նի խոս քով` վի րա հա տա կան 
նման մի ջամ տութ յուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րութ-
յու նը արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ մեր 
երկ րում ևս  զար գա ցում կու նե նա:

« Կար ծում եմ՝ զար գաց ման տե սա կե տից մենք ճիշտ 
ուղ ղութ յան վրա ենք:  Բաց վի րա հա տութ յուն նե րի հա-
մե մատ նե րա նո թա յին այս մի ջամ տութ յունն ա ռա վել 
հեշտ հետ վի րա հա տա կան ըն թացք է ու նե նում, այն կա-
տար վում է ա ռանց ընդ հա նուր անզ գա յաց ման»,-ման-
րա մաս նեց սրտա նո թա յին վի րա բույ ժը` հա վե լե լով, որ 
պա ցիեն տը կա րող է դուրս գրվել ըն դա մե նը եր կու օր 
անց:

Ն րա փո խանց մամբ`  Ռու սաս տա նում տա րե կան նման 
2000 վի րա հա տութ յուն է կա տար վում, դրան ցից 
50-ը այն բժշկա կան կենտ րո նում, որ տեղ նա աշ-
խա տում է:

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, պրո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նը նշում է, 
որ նախ քան այս  Հա յաս տա նում կա տար վել են 
նման մի ջամ տութ յուն ներ, սա կայն ա ռա ջին ան-
գամ է կա տար վում ա մե րիկ յան ար տադ րութ յան 
պրո թե զով:

 Մի ջամ տութ յու նը ե զա կի է նաև նրա նով, որ, 
ի տար բե րութ յուն նա խորդ նե րի, վի րա հատ վող 
պա ցիեն տի տա րի քը մեծ է:

«Աոր տալ փա կա նը, ո րը միաց նում է սիր տը 
և  ա մե նա խո շոր զար կե րակ աոր տան, փո խա րին վում 
է ոչ թե վի րա հա տա կան մի ջո ցով, այլ նե րա նո թա յին 
ե ղա նա կով: Այն մաս նա վո րա պես տա րեց հի վանդ նե-
րի շրջա նում ի րա կա նաց վող ա ռա վել ռիս կա յին մի-
ջամ տութ յուն է։ Այս մի ջամ տութ յան շնոր հիվ տա րեց 
հի վանդ նե րը, ա ռանց բաց վի րա հա տութ յան, հնա րա-
վո րութ յուն են ու նե նում խու սա փել ծանր սրտա յին ան-
բա վա րա րութ յու նից:  Մի ջամ տութ յան շնոր հիվ կեր կա րի 
պա ցիեն տի կյան քի տևո ղութ յու նը»,-ընդգ ծում է պրո ֆե-
սոր  Սի սակ յա նը` հա վե լե լով, որ կոնկ րետ այս դեպ քում 
ակն կալ վող կյան քի տևո ղութ յու նը շատ կարճ էր, հի-
վան դը եր կար ժա մա նակ բուժ վում էր հա մալ սա րա նա-
կան կլի նի կա յում սրտա յին ան բա վա րա րութ յան զար-
գաց ման պատ ճա ռով։

«Աոր տալ փա կա նը զգա լի նե ղա ցած էր` շուրջ յո թա-
նա սուն տո կո սով, այս մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղծ վում, որ պես զի զգա լիո րեն կա յու նա նա վի ճա կը: 

 Տե ղադր վող փա կա նը ստեղծ ված է աոր տա յի ա նա տո-
միա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից ել նե լով»,-շեշ-
տում է պրո ֆե սո րը` կի սե լով ար տերկ րից ժա մա նած 
գոր ծըն կեր նե րի, իր ղե կա վա րած թի մի ոգ ևո րութ յու նը 
գրան ցած բա րե հա ջող վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան 
հա մար:

Ն շենք, որ վի րա հա տութ յան ըն թաց քին հետ ևում 
էին նաև ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա-
գահ, ին վա զիվ սրտա բան  Մի քա յել Ա դամ յա նը, կլի-
նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն 
 Մի նաս յա նը, « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի-
րի գխա վոր բժիշկ Ա րեն  Բաբ լում յա նը, այլ փոր ձա ռու 
բժիշկ ներ:

Ն ման մի ջամ տութ յուն նե րի անց կաց ման հնա րա վո-
րութ յու նը հայ մաս նա գետ նե րի հա մար կար ևոր է փոր-
ձի փո խա նակ ման և  հե տա գա յում ձեռք բեր ված գի տե-
լիք նե րը հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում կի րա ռե լու 
տե սա կե տից:

Կլինիկական



Աշ խա տան քա յին այ ցով Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում էին ՆԱՏՕ-ի 
կրթա կան բլո կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան 
 Ծա տուր յա նի ու ղեկ ցութ յամբ՝ պատ վի րա կութ յան ան դամ-
նե րը ճա նա չո ղա կան շրջայց կա տա րե ցին բու հի թան գա րա-
նում։

 Թան գա րա նի ղե կա վար  Նա րի նե  Ղա զար յա նը ներ կա-
յաց րեց բժշկութ յան և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հիմ ա-
դիր նե րին՝ ծա նո թաց նե լով ոչ միայն հա մալ սա րա նի, այլև 
բժշկութ յան զար գաց ման պատ մութ յա նը մեր երկ րում։

Հ յու րե րը շրջե ցին թան գա րա նի ռազ մա կան անկ յու նում, 
որ տեղ ամ փոփ ված են հայ կա կան ռազ մա կան բժշկութ յան 
հե րո սա կան է ջե րին նվիր ված ցու ցան մուշ ներ, այդ թվում՝ 
Ար ցախ յան 44-օր յա պա տե րազ մում զոհ ված հա յոր դի նե րին 
վե րա բե րող նյու թեր և ն կար ներ։

Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը շրջե ցին 
նաև ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-

յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նում։ «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
ծրագ րի ղե կա վար, գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յանն այ ցե լու նե րին ման րա մասն 
ծա նո թաց րեց կենտ րո նի կա րո ղութ յուն նե րին և ն պա-
տակ նե րին։

« Կենտ րո նը  Հա յաս տա նին կըն ձե ռի գի տա կան բարձր 
մա կար դա կի վրա գտնվե լու հնա րա վո րութ յուն՝ հստակ 
տե ղո րո շե լով մեր եր կի րը հա մաշ խար հա յին գի տա կան 
քար տե զի վրա», - ընդգ ծեց պրո ռեկ տո րը։

ՆԱՏՕ-ի ա ռա ջա տար փոր ձը ռազ մաբժշ կութ յան 
ո լոր տում, ՌԲՖ պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նի խոս քով, 
գի տա հե տա զո տա կան նոր և  շա րու նա կա կան նա խագ-
ծե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն կտա։

«Այս տար վա մա յի սին և  հոկ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա միս-
նե րին Օս լո յում և  Բու դա պեշ տում նա խա տես վում են 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րի կար ճատև վե րա-
պատ րաստ ման ծրագ րեր ՆԱՏՕ-ի ռազ մաբժշ կա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում», - տե ղե կաց րեց նա։
 Պատ վի րա կութ յան ան դամ, կա նա դա ցի գե նե-

րալ Է րեստ  Բե նոն, մե ծա պես տպա վոր ված լի նե-
լով, գո հու նա կութ յուն հայտ նեց այ ցից։

« Մենք հան դի պե ցինք մի շարք խե լա ցի ե րի-
տա սարդ նե րի, ո րոնք ա պա գա յում լի նե լու են 
ա ռա ջա տար բժիշկ ներ։ Այս տեղ տե ղա կայ ված 
կենտ րո նը կար ևոր է ոչ միայն  Հա յաս տա նի, այլև 
ամ բողջ աշ խար հի հա մար։ Այն մեծ հնա րա վո-
րութ յուն ներ է բա ցում հայ կա կան ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տի հա մար` միա նա լու ՆԱՏՕ-ի 
նմա նա տիպ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե-
րին և  խո րաց նե լու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը», - 
շեշ տեց գե նե րա լը։

Այ ցի ա վար տին պատ վի րա կութ յան ղե կա-
վար, գեր մա նա ցի գնդա պետ Ս վեն  Գա րեի սը 
 Դա շին քի հու շա մե դա լով պարգ ևատ րեց ՌԲՖ 

պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նին։

ՆԱՏՕ-Ի ԿՐԹԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ 

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈւ ՑԻՉ ՆԵՐՆ ԱՅ ՑԵ ԼԵ ՑԻՆ ԵՊԲՀ
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 Դո մի նիկ յան  Հան րա պե տութ յան պատ վի րա կութ յու նը՝  Հա յաս տա նում նո րան շա նակ 
դես պան Ֆ րանկ  Հանս  Դա նեն բերգ  Կաս տել յա նո սի գլխա վո րութ յամբ, այ ցե լեց Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան, 
հան դի պեց ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին՝ հյու րըն կալ վե լով նաև 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և  մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ-
յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը 
հյու րե րին ներ կա յաց րին 100-ամ յա բժշկա կան բու հի, ինչ պես նաև 
 Զին վո րի տան ստեղծ ման, զար գաց ման և  հե տա գա ընդ լայն ման 
պատ մութ յու նը։

«Ես  Դո մի նիկ յան  Հան րա պե տութ յան ա ռա ջին դես պանն եմ, ո րը 
հա վա տար մագր ված է  Հա յաս տա նում։  Սո վո րա բար մենք հա մա-
գոր ծակ ցում ենք աշ խար հի տար բեր հա մալ սա րան նե րի հետ, բայց 
այժմ ես ու նեմ հա տուկ նպա տակ։  Հաշ վի առ նե լով  Հա յաս տա նի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը և  քա ջա տեղ յակ լի նե լով այս-
տե ղի հա մալ սա րան նե րի տրա մադ րած գե րա զանց կրթութ յա նը՝ 
մենք կցան կա նա յինք, որ մեր երկ րից շատ ու սա նող ներ բժշկա կան 
կրթութ յուն ստա նա յին հենց ձեր հա մալ սա րա նում», - նշեց Ֆ րանկ 
 Հանս  Դա նեն բերգ  Կաս տել յա նո սը։

 Դես պա նը 14 տա րի իր դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յունն 
է ի րա կա նաց րել Հնդ կաս տա նում։ « Հի շում եմ՝ շատ հնդիկ ու-
սա նող ներ էին ձգտում այս տեղ սո վո րել։ Ինքս էլ շատ տպա-
վոր ված եմ ձեր հա մալ սա րա նով։  Մեր ու սա նող նե րը կլի նեն 
նաև մեր մշա կույ թի դես պան նե րը ձեր երկ րում։ Եվ կա րող 
ենք մեր երկր նե րի միջև կա պերն ամ րաց նել նաև ու սա նող-
նե րի մի ջո ցով», - ա վե լաց րեց  Հա յաս տա նում  Դո մի նիկ յան 
 Հան րա պե տութ յան դես պա նը։

 Ռեկ տո րը դես պա նին ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին 
կրթա կան ծրագ րե րը, ինչ պես նաև ծա նո թաց րեց հա մալ սա-
րա նա կան կլի նի կա նե րի գոր ծու նեութ յա նը։

«Շ նոր հա կալ եմ մեր բու հին տրված բարձր գնա հա տա կա նի 
հա մար:  Մեզ հա մար մեծ պա տիվ է, որ մեզ ա ռա ջին նե րից եք 
այ ցե լում», - գո հու նա կութ յուն հայտ նեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

Անդ րա դառ նա լով  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ-
նո ղա կան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յանն ու նպա տակ նե րին՝ 
ռեկ տո րը շեշ տեց․ «Այս պա հին էլ մենք շա րու նա կում ենք 
մեր բժշկա կան գոր ծու նեութ յու նը՝ ուղղ ված մեր վի րա վոր զին վոր նե րի վե րա կանգ նո ղա-
կան բուժ մա նը։  Յու րա քանչ յուր եր կիր ու նի իր պար ծան քը․ Ֆ րան սիա յում դա  Փա րի զի 
 Հաշ ման դամ ե րի տունն է, մեզ հա մար այդ պի սին է այս  Կենտ րո նը»։

Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի ըն դու նե լութ յան հետ կապ ված, ռեկ տո րի խոս քով, բուհն 
ու նի հստակ մո տե ցում եր, ո րոնք սահ ման ված են կա ռա վա րութ յան ո րո շում ե րով։ «Ե թե 
այդ ձևա չա փը պահ պան վի, մենք սի րով պատ րաստ ենք մաս նա կից դառ նալ կրթա կան 
գոր ծըն թա ցին։  Պետք է հստակ ար ձա նագ րենք, որ մեր նպա տակն է տալ մեր ու սա նող նե-
րին աշ խար հի ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը։  Մենք պատ րաստ ենք յու րա-
քանչ յուր երկ րից ըն դու նել բժիշկ դառ նալ ցան կա ցող մար դուն, ո րը պատ րաստ է դրսևո րել 
բարձր պրո ֆե սոի նա լիզմ, ու նի մարդ կա յին տե սակ և, ի հար կե, հա մա պա տաս խա նում է հա-
մալ սա րա նա կան կար գե րին ու հետ ևում դրանց», - ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը։

« Մեր հա մալ սա րանն ան հա մե մա տե լիո րեն մատ չե լի մի ջազ գա յին կրթութ յուն է ա պա հո-
վում, իսկ մեր շրջա նա վարտ ներն աշ խա տում են աշ խար հի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի 
հետ հա մա տեղ»,-եզ րա փա կեց բու հի ղե կա վա րը՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներն 
ակ տիվ բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում աշ խար հի մոտ 40 երկ րում։

 Հան դիպ ման ա վար տին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց շա րու նա կել  Դո մի նիկ յան 
 Հան րա պե տութ յան ու սա նող նե րի ըն դու նե լութ յան հետ կապ ված աշ խա տան քա յին քննար-
կում ե րը բժշկա կան բու հի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի հետ։

 ԴՈ ՄԻ ՆԻԿ ՅԱՆ  ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹ ՅԱՆ

 ՆՈ ՐԱՆ ՇԱ ՆԱԿ ԴԵՍ ՊԱ ՆԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐ ԿՎԵՑ 

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈւԹ ՅԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Պե տա կան հա մալ սա րա նից բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ան ջա տում իբրև ինք նու-
րույն ինս տի տուտ կար ևոր դեր ու նե ցավ բժշկա կան քի միա յի ամ բիո նի զար գաց-
ման հար ցում: 1922 թվա կա նին ՀՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա կից ան-
դամ, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ս.Պ  Ղամ բար յա նի կող մից 
ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի հի ման վրա հիմ ադր վեց ընդ հա նուր քի միա յի 
ինք նու րույն ամ բիո նը, ո րի մեջ միա վոր վում էին ընդ հա նուր և  ա նա լի տիկ քի միա յի 
դա սըն թաց նե րը: 

Ամ բիո նը տար բեր տա րի նե րի վե րան վան վել է, կոչ վե լով` 1967թ.՝ ա նօր գա նա-
կան, ա նա լի տիկ և կ լի նի կա կան քի միա յի, 1982թ.՝ ընդ հա նուր քի միա յի, 1993թ.՝ 
ընդ հա նուր և  կեն սաօր գա նա կան քի միա յի, 2008թ.՝ բժշկա կան քի միա յի ամ բիոն:

Ս տեղծ ման օր վա նից ամ բիո նը ղե կա վա րել են՝  Ս.Պ.  Ղամ բար յա նը (1922-23թթ.), 
Հ.Հ. Ա կուն յա նը (1924-37թթ.), Ա.Լ. Մն ջո յա նը (1937-39թթ.), Ա.Ք.  Հա րութ յուն յա նը 
(1939-66թթ.), Է.Ե. Մ խե յա նը (1967-81թթ.), Գ.Ա.  Չու խաջ յա նը (1982-92թթ.):

Բժշ կա կան քի միա յի 100-ամ յա ամ բիո նը 1993-ից ղե կա վա րում է կ.գ.դ., պրո ֆե-
սոր  Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը:  Նա բազ մա թիվ գի տա կան ըն կե րութ յուն նե րի և 
 խոր հուրդ նե րի ան դամ է:  Զե կու ցում ե րով հան դես է ե կել տե ղա կան և  մի ջազ գա յին 
մի շարք գի տա ժո ղովն ե րում ( Ռու սաս տան, ԱՄՆ,  Գեր մա նիա,  Բել գիա,  Թուր քիա, 
 Հու նաս տան, Ֆ րան սիա):  Պարգ ևատր վել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով, ԵՊԲՀ-ի 
ոս կե և  վար չա պե տի հու շա մե դալ նե րով: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ ամ բիո նի ու սում-
նա կան և  գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը թևա կո խեց նոր ժա մա նա կաշր ջան: 

 Ներ կա յաց նե լով ամ բիո նի պատ մութ յու նը, ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը՝ 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը նշում է, որ հիմ ադ րու մից ի վեր, հա մալ սա րա նա կան 
այս կար ևոր կա ռույ ցի գոր ծու նեութ յան և  հե տա գա զար գաց ման հա մար կար ևոր 
դե րա կա տա րում են ու նե ցել ամ բիո նը ղե կա վա րող պրո ֆե սոր նե րը:

« Դա սա վանդ մա նը զու գա հեռ յու րա քանչ յուրն ու նե ցել է իր առջև դրված գի-
տա կան խնդիր ներ, ո րոնց բո վան դա կութ յու նը տա րի նե րի ըն թաց քում փոխ վել է: 
Ու սում ա սիր վել են  Հան րա պե տութ յան տա րած քի հո ղե րում և  բույ սե րում առ կա 
միկ րո տար րե րի քա նա կա կան բա ղադ րութ յու նը, բու ժիչ ցե խե րի և  տոր ֆե րի ֆի-
զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րը, Եր ևա նի սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րա նի 
ար տա հո սող ջրե րի կազ մը և մ շակ վել դրանց մաքր ման ե ղա նակ նե րը, մշակ վել են 
սպի տա կուց նե րի քա նա կա կան ո րոշ ման մի շարք մե թոդ ներ:

Պ րո ֆե սոր Է.Ե. Մ խե յա նի ղե կա վա րութ յամբ (1967-81թթ.) ու սում ա սիր վել է 
սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ գլի կոս ֆին գո լի պիդ նե րի դե րը և 

 սիմ պա թիկ նյար դա յին հա մա կար գի տրո ֆիկ ա դապ տա ցիոն ազ դե ցութ յան մե խա-
նիզ նե րը: 1982-ին ՀՍՍՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա կից ան դամ, պրո ֆե-
սոր Գ.Ա.  Չու խաջ յա նի ղե կա վա րութ յամբ աշ խա տանք ներ են տար վել պո լի մե րա-
յին թա ղանթ նե րի և  այլ օ ժան դակ մի ջոց նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ՝ բժշկա կան 
պրակ տի կա յում կի րա ռե լու հա մար»,- ա սում է պրո ֆե սո րը` ա վե լաց նե լով, որ աշ-
խա տանք նե րի հիմ ա կան ուղ ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ժա մա նա կաշր ջա նով:

 Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ամ բիո նի գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը նվիր ված է 
ե ղել մարդ կութ յան հա մար չա րիք հան դի սա ցող ա կուս տիկ սթրե սի զար գաց ման 
կեն սա քի միա կան մե խա նիզմ ե րի պար զա բան մա նը. աղ մու կի ազ դե ցութ յան արդ-
յուն քում ա ռա ջա ցող ֆի զի կա քի միա կան տե ղա շար ժե րի մե խա նիզմ ե րի ու սում-
նա սի րու թյա նը և դ րանց կար գա վոր մա նը՝ հա կաօք սի դան տա յին ակ տի վու թյամբ 
օժտ ված բնա կան և  սին թե տիկ ծագ ման միա ցութ յուն նե րի օգ նութ յամբ:

« Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիո նը զբաղ վում է « Նոր սին թեզ ված օր գա-
նա կան միա ցութ յուն նե րի հա կասթ րե սա յին և  հա կաօք սի դան տա յին հատ կութ յուն-
նե րը և դ րանց կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յու նը աղմ ա յին սթրե սի պայ ման նե-
րում» (բա զա յին ֆի նան սա վոր ման ծրագ րում) գի տա կան թե մա յի կա տար մամբ: 
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Ամ բիո նը զբաղ վում է ՀՀ-ում սին թեզ ված օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի հա կասթ-
րե սա յին, հա կաօք սի դան տա յին, հա կա հի պօք սիկ  հատ կութ յուն նե րի և դ րանց կի րառ-
ման արդ յու նա վե տութ յան ու սում ա սի րութ յամբ՝ աղմ ա յին սթրե սի պայ ման նե րում և 
Թ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ( Գեր մա նիա) լա բո րա-
տո րիա յի հետ հա մա տեղ մի շարք նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի մո դել նե-
րի վրա»,-նշում է գրե թե 30 տա րի ամ բիո նը ղե կա վա րող  Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը, 
հա վե լե լով, որ ստաց ված արդ յունք նե րի հի ման վրա պաշտ պան վել են չորս թեկ նա-
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ, տպագր վել են բազ մա թիվ հոդ ված ներ և  թե զիս ներ՝ 
մի ջազ գա յին բարձր Impact factor  ու նե ցող ամ սագ րե րում:

Ըստ տա րի ներ ի վեր ըն դուն ված ա վան դույ թի՝ ամ բիո նի վա րիչ նե րի բազ մա թիվ 
պար տա կա նութ յուն նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վո րում են աշ խա-
տանք նե րի բնա կա նոն ըն թաց քը՝ սկսած աշ խա տա կից նե րի շրջա նում ա ռողջ մթնո-
լոր տի ա պա հո վու մից մինչև դա սա վանդ ման ո րա կի բո վան դա կութ յան ա պա հո վու մը:

« Մենք այդ աշ խա տան քը կա տա րում ենք ուղ ղորդ ված՝ որ պես հիմ ա կան ուղ ղութ-
յուն՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում ու նե նա լով բժշկա գի տութ յան հետ կապ ված հար ցե-
րը:  Շեշ տը դրվում է այն հար ցադ րում ե րի վրա, ա ռանց ո րոնց մեր ու սա նո ղը չի 
կա րող դառ նալ գրա գետ բժիշկ՝ չհաս կա նա լով ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի էութ յու-
նը»,-հա վե լում է ամ բիո նի վա րի չը:

Ն րա խոս քով՝ ա նընդ հատ փո փոխ վող ու զար գա ցող ժա մա նա կաշր ջա նում ու-
սում ա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րում շատ կար ևոր է ճկուն գոր ծե լաո ճը:

Ամ բիո նում ու սու ցու մը տար վում է հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն լե զու նե րով. 
դա սա վանդ վում է եր կու ա ռար կա՝ կեն սա ֆի զի կա կան քի միա և  կեն սաօր գա նա կան 
քի միա, ո րոնք նա խա տես ված են ու սա նող նե րին ծա նո թաց նե լու կեն սա բա նա կան 
հա մա կար գե րում տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա քի միա կան պրո ցես նե րին, նրանց դե րին 
ու նշա նա կութ յա նը:

«100-ամ յա ամ բիո նի ա մե նագլ խա վոր ձեռք բե րու մը ու սում ա մե թո դա կան գրա-
կա նութ յան ստեղ ծում է, ո րը տա րի նե րի ծա վա լուն ա շա տան քի արդ յունք է: Ամ բիո-
նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը հրա տա րա կել է հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ-
լե րեն լե զու նե րով դա սագր քեր, ձեռ նարկ ներ և  մի շարք մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ՝ 
լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Ծ րագ րով նա խա տես ված թե մա տիկ նյու թը ու սա նող նե րին մա տուց վում է դա-
սա խո սութ յուն նե րի, գործ նա կան աշ խա տանք նե րի և  լա բո րա տոր փոր ձե րի տես քով: 
 Գործ նա կան պա րապ մունք նե րի մի մասն են կազ մում լա բո րա տոր աշ խա-
տանք նե րը, ո րոնց ըն թաց քում ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում քի միա կան 
լա բո րա տո րիա յում աշ խա տե լու փորձ, սո վո րում են ինք նու րույն կա տա րել 
պարզ գոր ծո ղութ յուն ներ»,- ներ կա յաց նում է պրոֆ. Մ. Մել քոն յա նը:

 Հա մա վա րա կով պա յա մա նա վոր ված՝ վեր ջին եր կու տա րի նե րին ամ բիո-
նում կի րառ վել են նոր մո տե ցում եր՝ լայն կի րա ռութ յուն են ստա ցել առ ցանց 
ե ղա նա կով է լեկտ րո նա յին դա սա խո սութ յուն նե րը:

 Խո սե լով կադ րա յին հա մալր ման մա սին՝ ամ բիո նի վա րի չը շեշ տում է, որ 
ե րի տա սարդ կադ րե րով հա մալ րում օ րա կար գա յին է, ո րոնք, փորձ ձեռք բե-
րե լով, հե տա գա յում շա րու նա կե լով ի րենց կող մից տար վող աշ խա տանք նե րը՝ 
կզար գաց նեն ամ բիո նը՝ այն դարձ նե լով ա վե լի մրցու նակ:

«Ի տար բե րութ յուն կլի նի կա կան ամ բիոն նե րի՝ տե սա կան ամ բիոն ներն 
այն քան էլ հրա պու րիչ չեն ե րի տա սարդ նե րի հա մար՝ սկսած պա հանջ նե րից, 
ծան րա բեռն վա ծութ յու նից և  վար ձատ րութ յու նից»,- փաս տում է պրո ֆե սո րը, 
նրա նպա տակ նե րից է ամ բիո նը ե րի տա սարդ նե րի հա մար դարձ նել գրա վիչ 
և  ա պա հո վել կադ րե րի ներ հոսք: 

Ամ բիո նա կան նե րի հա մար նա խանշ ված ծրագ րերն ի րա կա նաց նե լու հա մար գլխա վոր 
շար ժիչ ու ժը նո րը սո վո րե լու ձգտում է, ու սա նող նե րին գի տե լիք փո խան-
ցե լու հնա րա վո րութ յու նը, ո րոնք հե տա գա յում դառ նա լու են բժշկա գի-
տութ յան հիմ աս յու նե րը:

« Մեր գլխա վոր ա ռա քե լութ յունն ու սա նո ղին հղկելն ու բժշկա կան բու-
հի ու սա նո ղի կոչ մա նը հա մա պա տաս խան դարձ նելն է: Դ րան են միտ-
ված ե ղել ամ բիո նում տա րի ներ շա րու նակ գոր ծող ու սա նո ղա կան գի տա-
կան խմբա կի աշ խա տանք նե րը, ո րոնց ան դամ ե րը մաս նակ ցում են նաև 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի: Ամ բիո նը մշտա պես ա պա հո վել 
է ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը գի տա կան խմբա կի աշ խա տանք-
նե րին:  Յու րա քանչ յուր տա րի ու սա նո ղա կան աշ խա տանք նե րը հրա պա-
րա կավ զե կուց վել են ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղովն ե րի շրջա նա կում, իսկ 
լա վա գույն զե կու ցող ներն ար ժա նա նա ցել են պատ վոգ րե րի»,-հա վե լում է 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը: 

 Հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված՝ սահ մա նա փա կում ե րի չե ղար կու-
մից հե տո բժշկա կան քի միա յի ամ բիո նը կծա վա լի ա ռա վել ակ տիվ գոր-
ծու նեութ յուն՝ շա րու նա կե լով իր կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե-
րում ներգ րա վել բու հի ու սա նող նե րին: 

Ա ռա ջի կա յում բժշկա կան քի միա յի ամ բիո նը իր ստեղծ ման 100-ամ յա-
կին նվիր ված մի ջո ցա ռու մով հան դես կգա՝ վե րարժ ևո րե լով այն կար ևոր դերն ու նշա նա-
կութ յու նը, որն ու նի բժշկա կան սե րունդ ներ կրթե լու ու դաս տիա րա կե լու գոր ծում:
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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 
ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո-
դոն տիա յի ամ բիո նը 2006 թվա կա նից 
ղե կա վա րում է բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նը, 
ով ղե կա վա րում է նաև հա մալ սա րա նա-
կան թիվ 2 ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ-
լի նի կան:

« Ման կա կան ստո մա տո լո գիան 
և  օր թո դոն տիան ի րար մոտ, բայց նաև 
տար բեր մաս նա գի տութ յուն ներ են, ա վե-
լի շատ վե րա բե րում են ման կա կան հա-
սա կի ան ձանց, և, ի հար կե, մաս նա գի տա-
կան հա մա տեղ աշ խա տան քը ա վե լի լավ 
արդ յունք է ա պա հո վում»,-ա սում է նա:

Ն րա խոս քով՝ «Օր թո դոն տիա» մաս նա գի-
տութ յու նը նա խընտ րող սո վո րող նե րը նախ-
կի նում ա վե լի շատ էին, հի մա նրանց թի վը 
նվա զել է:

« Նեղ մաս նա գի տութ յուն է, ուս տի մաս նա գետ նե րի թի վը ի րա կա նում 
պետք է լի նի հա մա պա տաս խան, որ պես զի մաս նա գի տութ յան ո րա կը և 
 մո տե ցում ե րը լի նեն ճիշտ»,-նշում է ամ բիո նի ղե կա վա րը:

 Նա ու րա խութ յամբ ընդգ ծում է, որ «մի ջակ» սո վո րող նե րը քիչ են:  Քիչ չեն 
ու սա նող նե րը, ո րոնք կրթվե լու, ո լոր տի նո րա րա րութ յուն նե րը յու րաց նե լու մեծ 
ցան կութ յուն ու նեն:  Ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո-
նի ղե կա վա րը վստա հեց նում է՝ այդ մաս նա գի տութ յան զար գաց ման ուղ ղութ-
յամբ հա մաշ խար հա յին նո րա րա րութ յուն ներն ու լա վա գույն փորձն այ սօր ներ-
կա յաց ված են  Հա յաս տա նում:

«Այդ ա մե նը հնա րա վոր է դառ նում մեր գոր ծըն կեր նե րի շնոր հիվ»,-նշում 
է Հ․  Տեր- Պո ղոս յա նը:

Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նը հան դի սա նում է Ա մե րի կա յի օր թո դոնտ նե րի ա սո-
ցիա ցիա յի դես պա նը, մաս նակ ցում է ա սո ցիա ցիա յի ա մե նամ յա գա գաթ նա ժո-
ղովն ե րին, որ տեղ ներ կա յաց վում են մաս նա գի տութ յան վեր ջին նվա ճում ե րը, 
նո րա րա րութ յուն նե րը:

«ԱՄՆ-ում այս մաս նա գի տութ յու նը ա մե նա բարձր դիր քում է: Այն ա մե-
նը, ինչ հնա րա վոր է տեխ նի կա պես ու նե նալ, ու նենք և  կի րա ռում ենք 
 Հա յաս տա նում:  Մաս նա գի տութ յու նը, վստա հեց նում եմ, բա վա կա նին 
զար գա ցած է, oրթո դոն տիա յի զար գաց ման հետ հա մա տեղ ա տամ ա բու-
ժա կան շատ նո րութ յուն ներ մեր եր կիր մտան: Նշ վա ծի մա սին փաս տում 
են նաև այլ երկ րից ժա մա նած շատ ու սա նող ներ, կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր ներ, ո րոնք « Դե պի  Հայք» հիմ ադ րա մի մի ջո ցով գա լիս են փոր ձի 
փո խա նակ ման: Ար տա սահ ման յան տար բեր երկր նե րից,  Ռու սաս տա նից 
են ժա մա նում շատ ու սա նող ներ:  Հա ճախ կազ մա կեր պում ենք գի տա ժո-
ղով եր և  փոր ձում ենք հրա վի րել նաև ար տերկ րում բնակ վող մեր ան-
վա նի մաս նա գետ նե րին:  Մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ ման հա մար 
տար բեր հար թակ ներ ենք ստեղ ծում»,-նշում է Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նը:

  « ՄԵՐ ԲՈ ԼՈՐ ՋԱՆ ՔԵ ՐԸ ՊԵՏՔ Է ՄԻՏ ՎԱԾ ԼԻ ՆԵՆ 

Ա ՎԵ ԼԻ Ո ՐԱԿ ՅԱԼ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵՐ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵ ԼՈւՆ». 
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Կր թա կան տե սանկ յու նից հիմ ա կան փո փո խութ յու նը, որ ԵՊԲՀ ամ բիո նի 
ղե կա վա րը կցան կա նար ի րա կա նաց նել, ու սա նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րի գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րի ճիշտ կազ մա կեր պում է:

Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նը ման կա կան ստո մա տո-
լո գիա յի գծով ՀՀ ԱՆ խորհր դա կանն է, և, ըստ նրա, 
այդ ո լոր տում ևս  ա նե լիք ներ շատ կան:

« Ման կա կան հա սա կում կա րիե սի բարձր տա-
րած վա ծութ յան խնդիր ու նենք, ո րը հան գեց նում 
է ստո մա տո լո գիա կան խնդիր նե րի շա րու նա-
կութ յան՝ ա վե լի մեծ տա րի քում:  Կար ծում եմ՝ պե-
տութ յու նը պետք է ա ռա վե լա գույն ջան քեր գոր-
ծադ րի այդ խնդրի շուրջ աշ խա տան քում»,-նշում 
է բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րը, խոս տո վա-
նե լով որ դա սա խո սա կան և պ րակ տիկ աշ խա տան-
քը հա վա սա րա պես սի րե լի են իր հա մար:

«Աշ խա տան քի բնույ թը փո խե լիս մարդ մի փոքր 
կա րո ղա նում է նաև հանգս տա նալ: Ա ռանց գործ-
նա կան աշ խա տան քի իմ կյան քը չեմ պատ կե րաց-
նում, ո րով հետև դա ինձ հա մար հե տաքր քիր է, 
ինչ վե րա բե րում է դա սա վանդ մա նը՝ փոր ձի փո-
խա նա կում, մաս նա գի տութ յան զար գա ցում, ինձ 
հա մար կրկին հե տաքր քիր է, ե թե դա չա նեմ, չեմ 
կա րող իմ փոր ձը փո խա նա կել, վստահ պնդել 
այս կամ այն թե զի ճշմար տա ցիութ յան մա սին: 
Բժշ կութ յան մեջ այ սօր շատ կար ևոր է ա պա ցու-
ցո ղա կան բա ղադ րի չը, և  ինքդ պետք է դրա մի 
մաս նի կը լի նես, որ կա րո ղա նաս այդ մա սին վստահ խո սել»,-հա վե լում է 
 Տեր- Պո ղոս յա նը:

2002թ. Եր ևա նում նա հիմ ել է ա ռա ջին մաս նա գի տաց ված օր թո դոն տիկ 
կլի նի կան՝ «Ալ ֆա ստո մը»:

«Կ լի նի կա յում կի րառ վում են նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք փոր-
ձում ենք ծա ռա յեց նել նաև բու հի շա հե րին: Կ լի նի կան հան դի սա նում է 
ԵՊԲՀ ու սում ա կան բա զա, որ տեղ հա ճա խում են ու սա նող ներ և կ լի-
նի կա կան օր դի նա տոր ներ:  Մեր բո լոր ջան քե րը, նո րա րա րութ յուն նե րը 
պետք է միտ ված լի նեն ա վե լի բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ-
մա նը: Այս խնդիրն ինձ հա մար շատ սկզբուն քա յին է»,-ընդգ ծում է հա մալ-
սա րա նա կան մաս նա գե տը:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ բժշկա կան տու րիզ մի ո լոր տում ստո մա տո լո գիան 
 Հա յաս տա նում ա ռա ջա տար դիր քե րում է:

Ըստ բնակ չութ յան թվի՝ հայ րե նի քում բժիշկ-ստո մա տո լոգ նե րի թի վը եվ րո-
պա կան երկր նե րի հա մե մատ ա մե նա մեծն է:

«Բժշ կա կան տու րիզ մի շնոր հիվ է, որ ստո մա տո լո գիան զար գա նում է, 
և  բաց վում են նոր կլի նի կա ներ: Ս տո մա տո լո գիան, օր թո դոն տիան զար-
գա ցող, պա հանջ ված ուղ ղութ յուն են:  Գի տա կան աս պա րե զում սկսել 
ենք նա խա ձեռ նութ յուն: Ո լոր տի զար գա ցում այ սօր պետք է լի նի Այ Թի 
նո րա րա րութ յուն նե րին հա մա հունչ»,-նշում է ԵՊԲՀ դա սա խո սը:

Հ րանտ  Տեր- Պո ղոս յա նի ընդգծ մամբ, քա նի որ երկ րում բարձր տեխ նո լո գիա-
նե րի ո լոր տը զար գա ցող և  հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն է, և  հա մալ սա րանն 
ա պա հո վում է ստո մա տո լո գիա յի և  ընդ հա նուր բժշկութ յան գրա գետ ե րի տա-
սարդ նե րով և  ու սա նող նե րով, այս միա վո րու մից  Հա յաս տա նում կա րող են 
ստեղծ վել մաս նա գի տա կան նոր, հե տաքր քիր լու ծում եր, ո րոնք կի րա ռե լի 
կլի նեն նաև այլ երկր նե րում:

Հարցազրույց



Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տում լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րի պահ պա նու մը, գի տե լիք նե րի ձեռք բե-
րու մը և պ րոգ րե սիվ, ա ռա ջըն թա ցա յին ուղ ղութ-
յուն նե րի ճիշտ սին թե զը հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
ա մե նա հու սա լի ճա նա պարհ նե րից է:

Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա-
սա խոս, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
Ար տակ  Հե բո յա նը բժշկա կան 100-ամ յա հա մալ-
սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի այն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է՝ ով ստա նա լով ո րակ յալ 
կրթութ յուն և  անց նե լով նեղ մաս նա գի տա ցում, 
այժմ ևս  մաս նա գի տա կան շա րու նա կա կան զար-
գաց ման մեծ ճա նա պարհ է անց նում, ին չը յու-
րա քանչ յուր բժիշկ-գիտ նա կա նի գոր ծու նեութ յան 
ան քակ տե լի մասն է:

 Սո վո րե լով և  սո վո րեց նե լով՝ նա փոր ձում է իր 
ընտ րած ուղ ղութ յան նո րա րա րութ յուն նե րը կի-
րա ռել բժշկա կան հա մալ սա րա նում, մեր երկ րում: 
Ա.  Հե բո յա նի հետ զրու ցել ենք նրա ան ցած ու ղու 
և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին: 

-Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա-
խոս եք, ով ար տերկ րում հա ջո ղութ յուն ներ է գրան-
ցել, կպատ մե՞ք այդ մա սին:

-2016-ից դա սա վան դում եմ ԵՊԲՀ-ի օր թո պե դիկ ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նում:  Նույն տա րում հաս տատ-
վեց իմ ա տե նա խո սութ յան թե ման՝ պրո ֆե սոր  Մա րի նա 
 Մի տու շի  Մար գար յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Դ րա նից օ րեր 
անց ծա ռա յութ յան ան ցա պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րութ յան կենտ րո նա կան կլի նի կա կան զին վո րա կան հոս-
պի տա լի ստո մա տո լո գիա կան բա ժան մուն քում:  Ծա ռա յել 
եմ ա վե լի քան 4 տա րի և  այդ ըն թաց քում միա ժա մա նակ 
զբաղ վել եմ գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յամբ: 
2018-ից սկսե ցի դա սա վան դել նաև ԵՊԲՀ-ի ստո մա տո-
լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ րո նում: 
 Բա վա կա նին բարդ էր հա մա տե ղե լը ծա ռա յութ յու նը և 

 գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը: Այս ա մե նը 
հա մա տե ղե լը, կար ծես, անհ նար դար ձավ 44-օր յա պա-
տե րազ մի օ րե րին, քա նի որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ա նում էինք հնա րա վոր ա մեն բան՝ մեր զին վոր նե րին 
բժշկա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու, նրանց Ար ցա խից 
 Հա յաս տան և  տար բեր հի վան դա նոց ներ տե ղա փո խե-
լու հա մար:  Բա ռե րով անհ նար է փո խան ցել այն ա մե նը, 
ինչ կա տար վում էր այդ օ րե րին:  Հի շում եմ, երբ ա ռա ջին 
ան գամ պետք է մեկ նեի Ար ցախ, դրա մա սին ա սա ցի 
մտե րիմ ըն կե րոջս՝  Ռա ֆա յել  Մու րադ յա նին և ս տո մա տո-
լո գիա կան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան Ան նա Ա վե տիս յա-
նին:  Հա մոզ ված էի, որ ըն տա նի քիս ան դամ երն իմ մա-
սին լուր չու նե նա լու դեպ քում ա ռա ջի նը կփոր ձեն կապ վել 
նրանց հետ:

Ամ բիո նա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ինձ հա-
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն է ու նե ցել ամ բիո նի վա-
րի չի պաշ տո նա կա տար, դո ցենտ Ան նա  Ռու բե նի 
 Վար դան յա նի, ո րը ե ղել է նաև իմ կլի նի կա կան օր դի-
նա տու րա յում ու սում ա ռութ յան ղե կա վա րը, օր թո պե դիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի անձ նա կազ մի և, հատ կա-
պես, սերն դա կից ըն կեր նե րիս ա ջակ ցութ յու նը:

 Պա տե րազ մի ա վար տից մի քա նի ա միս անց դա դա-
րեց րի ծա ռա յութ յունս՝ գի տա կան աշ խա տանք նե րիս 
ի րա կա նաց մանն ա վե լի շատ ժա մա նակ հատ կաց նե լու, 
ինչ պես նաև կլի նի կա կան և  ու սում ա մե թո դա կան գոր-
ծու նեութ յամբ ա վե լի մեծ ե ռան դով զբաղ վե լու նպա-
տա կով: Կ լի նի կա կան գոր ծու նեութ յունս շա րու նա կե ցի 
մայ րա քա ղա քի ստո մա տո լո գիա կան կենտ րոն նե րից մե-
կում՝ որ պես բժիշկ-ստո մա տո լոգ: Ո րոշ ժա մա նակ անց 
իմ գի տա կան ղե կա վա րի՝ պրո ֆե սոր  Մար գար յա նի օգ-
նութ յամբ տպագ րե ցի 3 գի տա կան հոդ ված՝ ազ դե ցութ-
յան բարձր գոր ծո նով:  Շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում դուրս ե կա հրա պա րա կա յին պաշտ պա նութ յան, 
ին չի հա մար ե րախ տա պարտ եմ նրան:  Շա րու նա կե լով 
գի տա կան գոր ծու նեութ յունս՝ ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու-
նե ցող պար բե րա կան նե րում տպագ րե ցի մի շարք հոդ-
ված ներ ինձ հե տաքրք րող մաս նա գի տա կան թե մա նե-
րով: Այս հոդ ված նե րի տպագ րութ յու նից հե տո ինձ հետ 
կապ հաս տա տե ցին ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու նե ցող 
պար բե րա կա նից և  ա ռա ջար կե ցին դառ նալ օր թո պե-
դիկ ստո մա տո լո գիա յի և  իմպ լան տո լո գիա յի թե մա յով 
հա տուկ հա մա րի խմբա գիր նե րի ղե կա վար: Այս պի սով 
դար ձա Molecules, MDPI պար բե րա կա նի հա տուկ հա մա-
րի խմբա գիր նե րի ղե կա վար:  Միև նույն ժա մա նակ հրա-
վեր ստա ցա Springer  տպագ րա կան կազ մա կեր պութ յու-
նից, ով քեր նա խա ձեռ նել էին տպագ րե լու « Ֆունկ ցիո նալ 
կեն սան յու թեր» գիր քը՝ մի ջազ գա յին ճա նա չում ու նե ցող 
գիտ նա կան նե րի հետ հա մա հե ղի նա կութ յամբ, որ տեղ ես 
պետք է աշ խա տեի 2 գլուխ նե րի վրա՝ նվիր ված օր թո պե-
դիկ ստո մա տո լո գիա յում կի րառ վող մե տաղ նե րին և 3D 
մշակ ված կեն սան յու թե րին: Ես ըն դու նե ցի ա ռա ջարկն ու 
աշ խա տե ցի վե րոնշ յալ գլուխ նե րի վրա: Ի դեպ մի քա նի 
օր ա ռաջ գիրքն ար դեն լույս է տե սել:  Հու սով եմ, որ այն 
օգ տա կար կլի նի նեղ մաս նա գետ նե րի, ինչ պես նաև ու-
սա նող նե րի հա մար, ո րոնք հե տաքրքր ված են վե րոնշ յալ 
թե մա նե րով:  Վեր ջերս նաև հրա վեր եմ ստա ցել Հնդ կաս-
տա նի  Սա վի տա հա մալ սա րա նից՝ հա մալ րե լու ի րենց 

ԵՊԲՀ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԻ ՀԱ ՋՈ ՂՈւԹ ՅՈւՆ ՆԵ ՐԸ՝ 

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԲԺՇԿԱ ԳԻ ՏՈւԹ ՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈւՄ
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հա մալ սա րա նի հրա վիր յալ դա սա խոս նե րի շար քը:         

-Ինչ պե՞ս եք կա յաց րել  Ձեր մաս նա գի տութ յան ընտ-
րութ յու նը:

-  Մե ծա ցել եմ բժիշկ նե րի ըն տա նի քում: 
 Մաս նա գի տութ յունս ընտ րել եմ ո գեշնչ վե լով պա պի կիս՝ 
 Սու րեն  Շա մի րի Ա նաս տաս յա նի օ րի նա կով, ո րը մաս նա-
գի տութ յամբ ու րո լոգ էր: Դպ րո ցում շատ հե տաքրքր ված 
էի « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար կա յով, և  այս ո լոր տում 
իմ խորհր դա տուն մաս նա գի տութ յամբ կեն սա բան տա-
տիկս էր:  Մայրս նույն պես բժիշկ է՝ ստո մա տո լոգ: Դպ-
րո ցում դա սե րը ա վար տե լուց հե տո գնում էի մորս աշ-
խա տա վայր, և  եր բեմ բախտ էր վի ճակ վում տես նել, թե 
ինչ պես է նա աշ խա տում: Երբ դեռ սո վո րում էի դպրո-
ցում, ա մեն ան գամ բժշկա կան հա մալ սա րա նի կող քով 
անց նե լիս, ե րա զում էի այն օր վա մա սին, թե երբ պետք 
է ըն դուն վեի բժշկա կան հա մալ սա րան: Ե րա զանքս ի րա-
կա նութ յուն դար ձավ, և 2007-ին ըն դուն վե ցի ԵՊԲՀ-ի 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ:  Բուհն ա վար տել եմ 
գե րա զան ցութ յամբ: Երբ սո վո րում էի երկ րորդ կուր սում, 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նը դո ցենտ 
 Կա րի նե  Մի նա սի  Բա րո յանն էր, որն ինձ կան չեց դե կա-
նատ և  ա սաց, որ ինձ ընդգր կել է ֆա կուլ տե տա յին գի-
տա կան խորհր դի կազ մում, ո րին ան դա մակ ցե ցի մինչև 
ու սում ա ռութ յանս ա վար տը:  Գի տա կան գոր ծու նեութ-
յամբ զբաղ վե լու հե տաքրք րութ յունս ծա գել է դեռ ու սա-
նո ղա կան տա րի նե րին: Եր րորդ կուր սում պատ րաստ վե-
ցի գի տա կան հոդ ված տպագ րել:  Քա նի որ ան փորձ էի 
և  ընդ հան րա պես չէի պատ կե րաց նում, թե դա ինչ պես 
պետք է ար վի, դի մե ցի ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե-
տի փոխ դե կան Ան նա Ա շո տի Ա վե տիս յա նին: Այս պի սով, 
իմ ա ռա ջին ու սու ցի չը ում հետ տպագ րել եմ ա ռա ջին 
գի տա կան հոդ վածս և  ում հետ մինչ օրս սեր տո րեն հա-
մա գոր ծակ ցում եմ Ան նա Ա վե տիս յանն է:  Գի տութ յան 
հան դեպ սե րը ա ռա ջա ցել է հենց այս ա ռա ջին հոդ վա ծի 
տպագ րութ յան պա հից:

Ան նա Ա վե տիս յանն ա միս ներ շա րու նակ ինձ սո վո-
րեց նում էր, թե ինչ պես պետք է գրել գի տա կան հոդ-
ված՝ ցու ցա բե րե լով կա տար յալ համ բե րա տա րութ յուն 
և  նե րո ղամ տութ յուն: Ուս մա նը զու գա հեռ՝ գի տա կան 
աշ խա տանք նե րով շա րու նա կե ցի զբաղ վել նաև ու սա-
նո ղա կան հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում և կ լի նի կա-
կան օր դի նա տու րա յում: Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րա-
յի երկ րորդ կուր սում հանձ նե ցի ո րոշ քննութ յուն ներ և 
 միա ժա մա նակ ըն դուն վե ցի New York-ի և Tufts-ի հա մալ-
սա րան ներ, սա կայն ո րո շա կի խնդիր նե րի պատ ճա ռով 
չկա րո ղա ցա մեկ նել և  ու սումս շա րու նա կե ցի ԵՊԲՀ-ում:

- Ձեր գնա հատ մամբ՝ ստո մա տո լո գին, դա սա խո սին 
ի՞նչ հատ կա նիշ ներ են պետք:

-Առ հա սա րակ, ան կախ մաս նա գի տութ յու նից՝ մարդ-
կանց մեջ կար ևո րում եմ աստ վա ծա վա խութ յու նը, ճշտա-
խո սութ յու նը, ազն վութ յու նը, պատ վի ու ար ժա նա պատ-
վութ յան զգա ցո ղութ յու նը, հա մես տութ յու նը, նվիր վե լու 
և  կա րեկ ցե լու ու նա կութ յու նը, համ բե րա տա րութ յու նը: 
 Հենց այս պի սի հատ կա նիշ նե րով օժտ ված մարդ կան ցով 
եմ շրջա պա տել ինձ:

Ինչ խոսք՝ բժշկութ յունն ա մե նա մար դա սի րա կան մաս-
նա գի տութ յուն նե րից մեկն է, և  ի զուր չէ, որ ա վե լի քան 
300 տա րի ա ռաջ հո լան դա ցի բժիշկ  Վան  Տուլ պիու սը 
բժշկութ յան խորհր դա նիշ է հա մա րել այր վող մո մը՝ մեկ-

նա բա նե լով. «Այր վում եմ՝ ու րիշ նե րին լու սա վո րե լով»: 
Ըստ իս՝ բժշկի կեր պարն ամ բող ջա նում է այն պի սի 
հատ կա նիշ նե րով, ինչ պի սիք են  խե լա ցիութ յու նը, աշ-
խա տա սի րութ յու նը, բա րութ յու նը, սե րը և ն վիր վա ծութ-
յունն աշ խա տան քին, ինչ պես նաև ազն վութ յու նը:  Տե ղին 
է մեջ բե րել  Հի պոկ րա տին. «Բժշ կութ յու նը, հի րա վի, բո-
լոր ար վեստ նե րից ա մե նաազ նիվն է»:

-Ա ռա ջի կա յում մաս նա գի տա կան ի՞նչ ծրագ րեր կան, 
ո րոնք հատ կա պես կուղղ վեն ի նպաստ բու հի, ո լոր-
տի ա ռա ջըն թա ցի:

- Վեր ջերս ա ռա ջարկ եմ ստա ցել Ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան և  Մի ջազ գա յին 
հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան միութ յան գեր մա նա ցի պրո-
ֆե սոր-հե տա զո տող նե րի կող մից ղե կա վար վող «Ար-
հես տա կան բա նա կա նութ յու նը ա ռող ջութ յան հա մար» 
թի րա խա յին խմբի ստո մա տո լո գիա կան ո լոր տում հա-
մա կար գե լու և  ղե կա վա րե լու օր թո պե դիկ ստո մա տո լո-
գիա յի ճյու ղը:

Ինչ պես գի տեք՝ հատ կա պես վեր ջին ժա մա նակ նե րում 
գիտ նա կան նե րը փոր ձում են «ար հես տա կան բա նա կա-
նութ յու նը» ներ մու ծել ոչ միայն կրթութ յան, այլև բժշկա-
գի տութ յան ո լորտ:  Պետք է նշեմ, որ ԵՊԲՀ-ում նույն պես 
ար դեն տևա կան ժա մա նակ է՝ աշ խա տանք ներ են տար-
վում ար հես տա կան բա նա կա նութ յու նը ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցում ներդ նե լու ուղ ղութ յամբ՝ թար մաց նե լով 
կրթութ յան տրա մադր ման և  ու սա նող նե րի գնա հատ ման 
մե խա նիզմ ե րը: Ակն կալ վում է, որ շատ շու տով մենք 
կու նե նանք մեր ա ռա ջին արդ յունք ներն ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցում:

«Ար հես տա կան բա նա կա նութ յունն ա ռող ջութ յան հա-
մար» թի րա խա յին խմբի (ում կող մից ստա ցել եմ մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջարկ) աշ խա տան-
քա յին նպա տակն է  ար հես տա կան բա նա կա նութ յան 
կի րառ մամբ հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծել ախ տո րո շե լու 
տար բեր հի վան դութ յուն ներ, կազ մե լու բուժ ման պլան 
և  բու ժե լու բու ժա ռու նե րին:  Լիա հույս եմ, որ ստեղծ ված 
հնա րա վո րութ յու նը կա րող ենք ծա ռա յեց նել ի նպաստ 
մեր բու հի զար գաց ման: Ան կեղ ծո րեն պետք է նշեմ, 
որ անհ նար կլի նի ղե կա վա րել օր թո պե դիկ ստո մա տո-
լո գիա յի ո լոր տը մի ջազ գա յին այս պի սի հար թա կում՝ 
ա ռանց բու հի ղե կա վա րութ յան ա ջակ ցութ յան:  Կար ևոր 
եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ այս գոր ծում ինձ ա ջակ ցե լու 
ի րենց ան վե րա պահ պատ րաս տա կա մութ յունն են հայտ-
նել ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո-
ֆե սոր  Լա զար  Կար լե նի Ե սա յա նը և  ու սում ա կան աշ-
խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Լա րի սա 
 Ռա ֆա յե լի Ա վե տիս յա նը, ո րոնց իմ խո րին շնոր հա կա-
լութ յունն եմ հայտ նում:  Հա մոզ ված եմ, որ նրանց փոր ձը 
և  խոր հուրդ նե րը կօգ նեն ինձ՝ աշ խա տել ա ռա վել արդ-
յու նա վետ և ս տեղծ ված հնա րա վո րութ յուն նե րը լա վա-
գույնս ծա ռա յեց նել ի նպաստ իմ մայր բու հի:

 Վեր ջում նշեմ, որ իմ բո լոր ձեռք բե րում ե րի հա մար ես 
ան վե րա պա հո րեն շնոր հա կալ եմ ծնող նե րիս, ըն տա նի-
քիս և  իմ ե րախ տա գի տա կան խո նար հում եմ ար տա-
հայ տում առ Աստ ված՝ ինձ բա ժին հա սած կյան քի, այս-
պի սի մարդ կան ցով ինձ շրջա պա տե լու և  մինչև ան գամ 
խո չըն դոտ նե րի հա մար, ո րոնք նույն պես ու սու ցո ղա կան 
են ե ղել:

Հարցազրույց



 Մար տի 25-ը հայ վի րա բույժ նե րի մեծ հա մայն քի հա մար ա ռանձ-
նա հա տուկ օր է:  Այ սօր է ծնվել ան վա նի վի րա բույժ, ԵՊԲՀ վի րա բու-
ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նի վա րիչ  Հով հան նես  Սա րու խան յա նը: Ա ռա-
ջին տա րին է, որ գոր ծըն կեր նե րը, ու սա նող նե րը տա րե դար ձը նշե ցին 
ա ռանց հա զա րա վոր կյան քեր փրկած բժշկի ներ կա յութ յան:

Ծննդ յան տա րե դար ձից օ րեր ա ռաջ բժիշկ-գիտ նա կա նը հե ռա ցավ 
կյան քից` թող նե լով բա զում հի շո ղութ յուն ներ, մեծ հար գանք՝ իր կա-
տա րած աշ խա տան քի հան դեպ:  

 Վի րա բու ժութ յան բնա գա վա ռում  Հով հան նես  Սա րու խան յանն
 ան փո խա րի նե լի դեր ու ներ

ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ, « Հե րա ցի» թիվ 1 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար 
 Մու շեղ  Մի րի ջան յա նի գնա հատ մամբ` ա վագ գոր ծըն կե րոջ մա սին յու-
րա քանչ յուր հուշ հե տաքր քիր է ու տար բեր վող:

« Հով հան նես  Սա րու խան յա նը յու րա հա տուկ մարդ էր: Ոչ ոք չի կա րող 
փո խա րի նել նրան, լրաց նել բա ցը:  Վի րա բու ժութ յու նը կար ծես որ բա-
ցավ նրա մա հով»,- նշում է պրո ֆե սոր  Մի րի ջան յա նը, ո րը  Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նին ոչ միայն վի րա բու ժութ յան, այլև կյան քի հար ցե րում 
իր ու սու ցիչն է հա մա րում:

« Հով հան նես  Վազ գե նո վի չից ես սո վո րել եմ վի րա բու ժութ յան ա մե-
նա նուրբ գոր ծո ղութ յուն նե րը:  Իմ բախտն իս կա պես բե րել է, որ հան-
դի պե ցի ի րեն:  Մեզ մում է ար ժա նին մա տու ցել սի րե լի ու սուց չի հի շա-
տա կին»,- ընդգ ծում է վի րա բույ ժը:

Եր ջան կա հի շա տակ պրո ֆե սոր  Սա րու խան յա նի հետ իր ա ռա-
ջին հան դի պում ու ծա նո թութ յու նը օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 
 տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նում է ե ղել:

 Հով հան նես  Սա րու խան յա նը հա ճախ էր այ ցե լում ամ բիո նա կան 
իր գոր ծըն կեր նե րին` այդ թվում օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 
 տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նի փոր ձա րա րա կան վի րաս-
րա հի հիմ ա դիր, 1983-1991թթ. ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ  Մի խա յիլ 
 Հով հան նիս յա նին,  Սեր գեյ  Սեխ յա նին: Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մին հեր թա կան ան գամ հյու րըն կալ վե լու ըն թաց քում է կա յա նում 

հե տա գա յում ար դեն գոր ծըն կեր վի րա բույժ նե րի հան-
դի պու մը:

 Լի նե լով ամ բիո նի ա սիս տենտ՝  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը 
նաև 1-ին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում է հեր թա պա-
հել որ պես վի րա բույժ, հեր թա պա հութ յուն նե րից մե կի 
ըն թաց քում էլ միա սին շախ մատ խա ղա լու ա ռիթ են ու-
նե ցել.

« Շախ մատ խա ղա լիս ինձ հարց րեց՝ կգա՞ս իմ ամ-
բիոն, ես էլ ա սա ցի՝ կգամ, ե թե ան գամ պա հա կի հաս-
տիք լի նի»,- ժպի տով հի շում է  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը:

Ն րանց գոր ծըն կե րութ յունն ար դեն ա վե լի քան 30 
տար վա պատ մութ յուն ու նի, ո րը հա րուստ է ինչ պես 
ու րախ հի շո ղութ յուն նե րով, այն պես էլ տխուր ակն-
թարթ նե րով, մարդ կա յին ջեր մութ յամբ:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի-
րի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վա րը փաս-
տում է, որ մինչև կյան քի գրե թե վեր ջին ա միս նե րը 
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 Սա րու խան յա նը վի րա հա տում էր: Ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կա նը պատ կա ռե-
լի տա րի քում մաս նա գի տա կան, գի տա ման կա վար ժա կան ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յուն էր ծա վա լում:

« Նա այն պի սի վի րա բույժ էր, ո րին հի վանդ նե րը չէին կա րող չդի մել»,- շեշ-
տում է նա:

Ինչ պես ա սում են՝ կյան քի մայ րա մու տին, ա ռա վել հա սուն տա րի քում իր և  
իր հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին խո սել չէր սի րում, քչա խոս էր, խո սե լիս եր բեմ 
կա րող էր նաև կտրուկ լի նել:

 Վի րա բույ ժին բնո րոշ այդ հատ կութ յու նը իր բնա վո րութ յունն էր, որն ար-
տա հայտ ված էր նաև վի րա բու ժութ յան հան դեպ մեծ նվի րու մով:  Սի րում էր 
ըն թեր ցել և  ըն թեր ցե լը կար ևո րում էր նաև ա շա կերտ նե րի շրջա նում:

«Գլ խա վոր նպա տակն էր դաս տիա րա կել լավ ա շա կերտ ներ, լավ սե-
րունդ»,- հա վե լում է կտրսեր գոր ծըն կե րը:

Ե թե մեկ ան գամ էլ մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նար, ա պա կրկին բժիշկ կդառ նար

Բժշ կա կան բու հում իր 75-րդ  հո բել յա նի առ թիվ հրա վիր ված հան դի սա վոր 
նիս տին լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում, 2013 թվա կա նին նա նշել էր, որ ե թե 
մեկ ան գամ էլ մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նար, 
ա պա կրկին բժիշկ կդառ նար:

 Հե տա դարձ հա յացք նե տե լով ա կա դե մի կոս  Հով հան նես  Սա րու խան յա նի 
ան ցած ու ղուն` Մ․  Մի րի ջան յանն ա վե լաց նում է․ «Չ կա մարդ կա յին որ ևէ օր-
գան, ո րին դի պած չլի նի պրո ֆե սո րի բու ժիչ նշտա րը: ՀՀ ԱՆ նախ կին գլխա-
վոր վի րա բույ ժը հա զա րա վոր բու ժա ռու նե րի է օգ նել, ա պա քի նել, վե րա-
դարձ րել երկ րորդ կյանք»:

«Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նի վի րա բու ժա կան կլի նի կան ղե կա վա-
րում էր 1998 թվա կա նից:  2018 թվա կա նին բա ժան մունքն ան վա նա կոչ վել է 
ան վա նի բժշկի ա նու նով:

 Կո չու մով բժիշկն իր անգ նա հա տե լի ա վանդն ու նի մեր երկ րում վի րա բու-
ժութ յան զար գաց ման, մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման, բուժ ման նոր մե-
թոդ նե րի ներդր ման գոր ծում: 

«Ան ցած ու ղին ե ղել է բարդ, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ծանր, բայց՝ եր ջա-
նիկ»,- կրկին իր 75-րդ  հո բել յա նի օ րը ա սել է պրո ֆե սո րը: 

Ե րի տա սարդ նե րին ուղղ ված ա մե նա կար ևոր հոր դորն էր՝ հար գել այն կո-
լեկ տիվն ե րը, որ տեղ աշ խա տում են: 

 Հով հան նես  Սա րու խան յա նը բժշկա կան մեծ գեր դաս տա նի երկ րորդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչն է

 Սա րու խան յան նե րի բժշկա կան մեծ ըն տա նի քի ա ռա ջին ճյու ղը սկիզբ է 
առ նում բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ  Վազ գեն  Սա րու խան յա նից:

« Հայրս լավ դպրոց է ստեղ ծել, իր գի տե լիք նե րը փո խան ցել և բժշ կա-
կան բարդ ո լորտ գոր ծու ղել շատ ու շատ պրո ֆե սիո նալ նե րի: Ես ծնվել եմ 
բժիշկ նե րի ըն տա նի քում:  Մայրս նույն պես բժիշկ էր: Ես և  քույրս ընտ րել 
ենք մեր ծնող նե րի մաս նա գի տութ-
յու նը:  Քույրս`  Կա րի նեն, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, մաս-
նա գի տութ յամբ` ա նես թե զիո լոգ: 
Ն րա դուստ րը և տ ղան ևս բժշ կա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու են: 
 Կինս` Ս վետ լա նա  Սա րու խան յա նը, 
ըն տա նե կան բժիշկ էր»,-  ըն տա նի քի 
բժշկա կան հա րուստ կեն սագ րութ-
յու նը ներ կա յաց նե լով` ա սել է ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծի չը:

Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

Ծն վել է 1938 թվա կա նին, Եր ևա-
նում:  Հով հան նես  Սա րու խան յա նը 

Բժշկի ուղին



1955-1961թթ. սո վո րել է ԵՊԲՀ-ի բուժ կան խար գե լիչ ֆա-
կուլ տե տում: 1961-1963թթ. ան ցել է կլի նի կա կան օր դի-
նա տու րա` ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 
սրտա բա նութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 
վի րա բու ժա կան բաժ նում: 1963-1988թթ. ԽՍՀՄ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ յան Եր ևա նի բժիշկ նե րի կա տա-
րե լա գործ ման ինս տի տու տի թո րա կալ վի րա բու ժութ յան 
և  ա նես թե զիո լո գիա յի ամ բիո նում ան ցել է կրտսեր գի-
տաշ խա տո ղից մինչև ամ բիո նի պրո ֆե սո րի վաս տա կա-
շատ ու ղին: 1965-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 
1969-ին` դոկ տո րա կան թե զեր: 1988-ից ղե կա վա րում է Եր-
ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի վի րա բու ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նը, բու հի ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի, գի տա կան մեծ խորհր դի և 
 վի րա բու ժութ յան մաս նա գի տա կան խորհր դի ան դամ էր:  
1987-2015թթ. վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գա հը ե ղել է  Հով հան նես  Սա րու խան յա նը, ո րը հե-

տա գա յում ընտր վել է պատ վա վոր նա խա գահ: 2000-ից`  Հայ կա կան 
վի րա բու ժութ յան 21 պրո ֆե սիո նալ նե րի միութ յան նա խա գահն էր:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նի ա վե լի քան 200 գի տա կան աշ խա տութ յուն նե-
րում, 13 ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րում, 4 մե նագ րութ յուն նե-
րում, 8 ռա ցիո նա լի զա տո րա կան ա ռա ջարկ նե րում, 9 գյու տե րում, նաև 
նրա ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պա նած 6 դոկ տո րա կան 
և 21 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րում ընդ հան րաց ված են 
սրտա նո թա յին, կրծքա յին, ստա մոք սա ղի քա յին, են թաս տա մոք սա գեղ-
ձի, էն դոկ րին հի վան դութ յուն նե րի, եր կա րատև ճնշման հա մախ տա-
նի շի, սթրե սի, վնաս վածք նե րի էն դո տոք սի կո զի տե սութ յունն ու գոր-
ծա ռութ յու նը:

 Նախ կին  Խորհր դա յին  Միութ յու նում պրո ֆե սոր  Սա րու խան յանն 
ա ռա ջինն է մշա կել զույգ թո քե րի միան վագ տրանսպ լան տա ցիա յի մո-
դել, կա տա րել խո լե դո խո լի թիա զի ժա մա նակ ար տա մարմ ա յին հար-
վա ծող ա ղի քա յին լի տոտ րիպ սիա:

 Հա յաս տա նում ա ռա ջինն է կա տա րել պանկ րեա տո դո ւո դե նալ մաս-
նա հա տում` են թաս տա մոք սա գեղ ձի գլխի կի ու ռուց քի և  կեղծ ու ռուց քա-
յին պանկ րեա տիտ նե րի ժա մա նակ, լյար դի ձախ բլթի մաս նա հա տում` 
լյարդ-բջջա յին քաղց կե ղի ժա մա նակ, աջ բրոն խի մաս նա հա տում՝ 
պլաս տի կա յով` թո քի քաղց կե ղի ժա մա նակ, վի րա հա տութ յուն ներ 
ո րո վայ նի խո ռո չի էկ տո պիկ ֆեոք րո մո ցի տո մա յի, հար վա հա նաձև 
գեղ ձի ա դե նո մա յի, ին սու լի նո մա յի կա պակ ցութ յամբ:  Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նը մշա կել է շատ այլ վի րա հա տութ յուն նե րի նոր մե թոդ-

ներ, ո րոնք ճա նաչ վել են որ պես գյու-
տեր:  Նա ու րա խութ յամբ էր նկա տում,  
որ վեր ջին կես դա րում  Հա յաս տա նում 
բժշկութ յու նը զգա լի ա ռա ջըն թաց է 
գրան ցել բո լոր ուղ ղութ յուն նե րում:

 Վաս տա կա շատ գիտ նա կանն ու 
բժիշկն ար ժա նա ցել է «Ա ռող ջա պա-
հութ յան գե րա զան ցիկ» և «Գ յու տա րար 
ռա ցիո նա լի զա տոր» կո չում ե րին:  Նա 
պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քա յին 
կար միր դրո շի» շքան շա նով, «Մ խի-
թար  Հե րա ցի», « Մար շալ  Բաղ րամ յան» 
մե դալ նե րով, ար ժա նա ցել ՀՀ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ յան «Ոս կե 
մե դա լի», ՀՀ կա ռա վա րութ յան շնոր հա-
կա լագ րի ու պատ վոգ րի:
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2013թ. մար տի 27-ին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցած գի տա-
կան խորհր դի հա տուկ նիս տը նվիր ված էր ԵՊԲՀ վի րա բու-
ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նի վա րիչ, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր վի րա բույժ, 
ՀՀ ԲԳԱ ա կա դե մի կոս, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Հով հան նես 
 Վազ գե նի  Սա րու խան յա նի ծննդյան 75-ամ յա կին և  աշ խա-
տան քա յին գոր ծու նեութ յան 50-ամ յա կին:

ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով բժշկութ յան զար գաց ման 
գոր ծում ու նե ցած ակ նա ռու վաս տա կի, ա ռող ջա պա հութ յան 
բնա գա վա ռում ներդ րած նշա նա կա լի ա վան դի, ինչ պես նաև 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ցու ցա բե րած 
անմ ա ցորդ նվի րու մի հա մար  Հով հան նես  Սա րու խան յա նը 
պարգ ևատր վեց « Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե-
րի հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա լով:

 Սա րու խան յան նե րի բժշկա կան ըն տա նի քի երկ րորդ սերն դի ներ կա յա-
ցուց չի հա մոզ մամբ` թե պետ հա սա րա կութ յան մեջ բժշկի դե րը բարձ րաց-
նե լու կա րիք կա, այ նո ւա մե նայ նիվ, բո լոր ժա մա նակ նե րում շա տե րը ճիշտ 
են ըն կա լել բժշկի դե րը։ Այժմ էլ հիմ ա կա նում առ կա է մեծ հար գանք բու-
ժաշ խա տո ղի բարդ ու պա տաս խա նա տու աշ խա տան քի հան դեպ.  

«Ա մե նա թանկն ա ռող ջութ յունն է, ո րի վե րա կանգն ման, խնդիր նե րի 
հաղ թա հար ման ա ռու մով ե թե կա րո ղա նում ես օգ նել հի վան դին, ա պա 
բժշկի հա մար դրա նից մեծ եր ջան կութ յուն չկա: Ու րախ եմ, որ ե րեք տասն-
յա կից ա վե լի գի տութ յան թեկ նա ծու ներ և  դոկ տոր ներ եմ պատ րաս տել: 
Ն րանք հի մա ղե կա վա րում են բժշկա կան ամ բիոն ներ, հա մա կար գի տար-
բեր ստո րա բա ժա նում եր, շա տերն ա վագ վի րա բույժ ներ են, ճա նաչ ված 
մար դիկ. դա ինձ հա մար մեծ ու րա խութ յուն է»: 

 Հով հան նես  Սա րու խան յա նի ա վագ որ դին`  Վազ գեն  Սա րու խան յա նը, 
ստո մա տո լոգ է, զբաղ վում է պրակ տիկ բժշկութ յամբ, իսկ կրտսեր որ դին` 
 Հով հան նե սը, ման կա բույժ է.  բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր:  Հա ջող ված մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում ՌԴ-
ում:

84-ամ յա բար ձուն քից ճա նաչ ված վի րա բույ ժը կա րող էր հպար տութ յամբ 
նա յել ի րեն ա շա կեր տող նե րին, ո րոնք այ սօր մեր երկ րի լա վա գույն վի րա-
բույժ ներն են, պրո ֆե սոր ներ, գի տութ յան թեկ նա ծու ներ, վի րա բու ժութ յան 
բնա գա վա ռի ա ռա ջա մար տիկ ներ:

Բժշկի ուղին



ՇՐ ՋԱՅՑԵՐ` ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀՈ ԳԱ ԲԱՐ ՁՈւ ՆԵ ՐԻ

 ԽՈՐՀՐ ԴԻ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈւԹ ՅԱՄԲ

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դամ ե րը հյու րըն կալ վե ցին 
բժշկա կան բու հում:  Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և  խորհր դի նա-
խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ նրանք շրջե ցին բու հի 
կենտ րո նա կան մաս նա շեն քում տե ղա կայ ված  Հա յաս տա նի բժշկութ-
յան պատ մութ յան թան գա րա նում:

Ար դիա կա նաց ված և  վե րա նո րոգ ված ԵՊԲՀ կրթա կան, մշա կու թա-
յին այս կա ռույ ցում նրանք ծա նո թա ցան բու հի կող մից կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին, պատ մա կան ար ժե քա վոր նյու թե րին, ինչ պես 
նաև այն բժիշկ-գիտ նա կան նե րի անձ նա կան ի րե րին, ո րոնք ի րենց 
անգ նա հա տե լի դերն են ու նե ցել բժշկա գի տութ յան զար գաց ման, 
բժշկա կան ինս տի տու տի ստեղծ ման գոր ծում:

Նշ վեց, որ նո րա բաց թան գա րանն ար դեն հասց րել է գրա վել 
բժշկութ յան պատ մութ յամբ հե տաքրքր վող նե րի ու շադ րութ յու նը:

 Խորհր դի ան դամ երն այ ցե լե ցին նո րա բաց ու ղե ղի հիմ ա րար հե-
տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րոն: Այ ցե-
լու նե րին տե ղե կաց րին, որ գի տա հե տա զո տա կան այս կենտ րո նում 
ևս  այ ցե լու նե րի պա կաս չի զգաց վում:

Հ յու րե րը ծա նո թա ցան կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն նե րին, գոր ծու-
նեութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րին և  հե տա գա ա նե լիք նե րին:

 Խո սե լով բժշկա կան մայր բու հի հա ջո ղութ յուն նե րի ու ա ռա ջի կա 
ծրագ րե րի մա սին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ 
կենտ րո նի ստեղ ծու մը նպաս տում է ինչ պես բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի, այն պես էլ  Հա յաս տա նում գի տութ յան ո րա կի բարձ րաց մա նը, նեյ-
րո գի տութ յան ո լոր տում նո րա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի զար-
գաց մա նը:

 Բու հի ղե կա վա րը հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դամ ե րին ներ-
կա յաց րեց թի մա յին աշ խա տան քի շնոր հիվ գրան ցած հա ջո ղութ յուն-
նե րը` անդ րա դառ նա լով հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նո ցում 
ի րա կա նաց ված շի նա րա րա կան, վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի 
մեծ ծա վա լին, օ տա րերկ րա ցի սո վո րող նե րի թվի ա վե լաց մա նը, այլ 
թե մա նե րի:

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը ծա ղիկ ներ խո նար հե ցին Ար ցախ յան 
վեր ջին պա տե րազ մում ան մա հա ցած հե րա ցիա կան նե րին նվիր ված 
հու շա տախ տա կի ա ռաջ։
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ` հա մալ սա րա նի 
ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, նա հա պետ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցան ծա նո թա նալ բու հի կենտ րո նա կան մաս նա շեն քում տե ղա կայ-
ված  Հա յաս տա նի բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա րա նին:

Շր ջե լով 4 սրա հում` պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ա վագ սերն-
դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ծա նո թա ցան վեր ջին շրջա նում թան գա րա նի 
հա մալր մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րին:

 Մեր երկ րում բժշկա կան կրթութ յան հիմ ադր ման մա սին ներ կա յաց-
նե լով` Ար մեն  Մու րադ յա նը խո սեց ան վա նի այն բժիշկ-գիտ նա կան նե-
րի, ռեկ տոր նե րի, պրո ֆե սոր նե րի մա սին, ո րոնք ի րենց անգ նա հա տե լի 
դերն են ու նե ցել բժշկա գի տութ յան զար գաց ման, բժշկա կան ինս տի տու-
տի ստեղծ ման և  կա յաց ման գոր ծում:

 Թան գա րա նի սկզբնա մա սում է ցու ցադր ված ՀՀ կա ռա վ արութ յան 
1920 թվա կա նի նո յեմ բե րի 18-ի ո րո շու մը՝ բժշկա կան ֆա կուլ տե տի բաց ման մա-
սին, ո րը փաս տա ցի նաև հա վաս տում է մեկ դար յա բժշկա կան կրթօ ջա-
խի պատ մութ յան մա սին:

Ար մեն  Մու րադ յա նը կար ևո րեց յու րա քանչ յուր հա մալ սա րա նա կա նի 
ներդ րու մը թան գա րա նի ցու ցան մուշ նե րը հարս տաց նե լու գոր ծում` նշե-
լով, որ ին քը ևս  ըն տա նե կան անձ նա կան ար խի վից նյու թեր է նվի րա բե-
րել թան գա րա նին:

ԵՊԲՀ ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նաև նո րա բաց «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի 
հնա րա վո րութ յուն նե րին և  գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րին 
ծա նո թա նա լու ա ռիթ ու նե ցան:

 Կենտ րո նում ի րա կա նաց վող և  նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի 
մա սին շրջայ ցի մաս նա կից նե րին պատ մե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը և ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նը:

 Կազ մա կերպ չա կան վեր ջին աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ գի տա կան թիմ ար-
դեն ձեռ նա մուխ է ե ղել հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քին:

Կենտ րո նի ստեղ ծու մը կնպաս տի բու հի ռազ մա վա րութ յա նը և 
 գի տութ յան զար գաց մանն ուղղ ված հա յե ցա կար գի ի րա կա նաց մա նը, նեյ-
րո գի տութ յան ո լոր տում նո րա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի զար գաց-
մա նը, հե տա զո տա կան կա րո ղութ յուն նե րով օժտ ված ե րի տա սարդ մաս-
նա գետ նե րի ին կու բա տո րի ձևա վոր մա նը:

Իսկ վե րա կա ռուց ված 6-րդ լ սա րա նում ա ռա ջի կա յում կանց կաց վեն 
գի տա կան խորհր դի նիս տեր, այլ մի ջո ցա ռում եր: Այս մա սին շրջայ ցի 
ըն թաց քում պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
տե ղե կաց րեց Ար մեն  Մու րադ յա նը` ներ կա յաց նե լով բու հում, հա մալ սա-
րա նա կան ե րեք հի վան դա նոց նե րում ի րա կա նաց ված շի նա րա րա կան, 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի մեծ ծա վա լը:

Թ վա յին տվյալ նե րով նա խո սեց ԵՊԲՀ հա ջո ղութ յուն նե րի ու ա ռա ջի-
կա ծրագ րե րի մա սին: Ն շենք, որ բժշկա կան կադ րե րի 100-ամ յա դարբ-
նո ցում այժմ սո վո րում են 7905 տե ղա ցի, 1987 օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներ, 2276 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ: ԵՊԲՀ քո լե ջում մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն է ստա նում 551 սո վո րող:
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան, դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում, այդ թվում՝ 
օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տում 
սո վո րում է  Ռու սաս տա նից, Վ րաս տա նից, 
Ուկ րաի նա յից,  Ղա զախս տա նից,  Սի րիա յից, 
ԱՄՆ-ից, Ի րա նից, Շ վե դիա յից,  Լի բա նա նից, 
 Լե հաս տա նից,  Գեր մա նիա յից ժա մա նած ազ-
գութ յամբ հայ 630 ու սա նող:

 Ղա զախս տա նում ծնված ու մե ծա ցած 
ԵՊԲՀ 1-ին կուր սի ու սա նող  Մադ լե նա 
 Ծա տուր յա նը դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում 
սո վո րող այն 10 ա պա գա դե ղա գետ նե րից է, 
ո րը բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու և 
 մաս նա գի տա ցում ձեռք բե րե լու նպա տա կով 
վե րա դար ձել է հայ րե նիք:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը սո վո րել է 
 Ղա զախս տա նի լա վա գույն գիմ ա զիա յում, մաս նակ ցել է օ լիմ պիա դա նե րի, գրա վել պատ-
վա վոր հո րի զո նա կան ներ: Դպ րո ցը ոս կե մե դա լով ա վար տե լուց հե տո` հայ րե նի քում սո վո-
րե լու և  ապ րե լու ցան կութ յու նը նրան բե րել է բժշկա կան բուհ:

« Ման կուց ե րա զել եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րե լու մա սին։ Դպ րո ցում շատ 
հե տաքրքր ված էի « Քի միա» ա ռար կա յով և  ո րո շե ցի ընտ րել այն պի սի ո լորտ, որն առն-
չութ յուն կու նե նա քի միա յի հետ»,-ա սում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը՝ ընդգ-
ծե լով, որ ա պա գա յի նպա տակ ներն ի րեն դրդում են սո վո րել ու եր բեք չծու լա նալ:

 Մադ լե նա  Ծա տուր յա նը բժշկա կան բուհն ա վար տե լուց հե տո նպա տակ ու նի աշ խա տել 
դե ղա գի տա կան մեծ ըն կե րութ յու նում, որ տեղ կզբաղ վի նոր դե ղե րի ստեղծ մամբ և  ու սում-
նա սիր մամբ:

« Ժա մա նա կա կից աշ խար հում կա դե ղան յու թե րի պատ րաստ ման հիմ ախն դիր, այդ 
իսկ պատ ճա ռով դե ղա գի տութ յունն ա մե նաար դիա կան մաս նա գի տութ յուն նե րից մեկն է 
ինձ հա մար»,-հա վե լում է ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

 Մադ լե նա  Ծա տուր յա նը նա խա տե սում է իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա-
րու նա կել հայ րե նի քում՝ ներդ րում ու նե նա լով  Հա յաս տա նում դե ղա գի տութ յան զար գաց-
ման ո լոր տում: « Մի գու ցե հենց դե ղա գի տութ յունն էլ դառ նա այն ու ղին, ո րի մի ջո ցով 
 Հա յաս տա նը տնտե սա պես ա վե լի կզար գա նա և կ դառ նա մրցու նակ զար գա ցած երկր նե րի 
շար քում»,-նշում է նա։

Ա պա գա դե ղա գե տը, խո սե լով մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի մա սին, ընդգ ծում է՝ յու րա-
քանչ յուր մաս նա գետ նախ ևա ռաջ պետք է լի նի ու շա դիր, հան դուր ժող, մար դա մոտ, համ-
բե րա տար, նպա տա կաս լաց և  աշ խա տա սեր: Անհ րա ժեշտ է լավ սո վո րել, տի րա պե տել դե-
ղան յու թե րին և, որ ա մե նա կար ևորն է, աշ խա տան քը կա տա րել բա րեխղ ճո րեն:

Կր թութ յուն ստա նա լու նպա տա կով հայ րե նիք վե րա դար ձած բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ու սա նո ղի ին տեգ րում ա վե լի հեշտ է ստաց վել, քա նի որ լեզ վի հետ խնդիր ներ ի սկզբա նե 
չի ու նե ցել:

« Տա նը միշտ հա յե րեն ենք խո սել,  Հա յաս տա նում մայ րե նի լեզ վով հա ղոր դակց ման 
խնդիր չեմ ու նե ցել: Իսկ հա յե րեն տա ռե րը սո վո րել եմ ըն դու նե լութ յան քննութ յա նը պատ-
րաստ վե լիս»,-ընդգ ծում է  Ղա զախս տա նից հայ րե նիք վե րա դար ձած, դե ղա գի տա կան ֆա-
կուլ տե տում բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող ա պա գա դե ղա գե տը:

Ա պա գա յի պլան նե րը  Հա յաս տա նի հետ կա պող  Մադ լե նա  Ծա տուր յա նին բժշկա կան 
բու հը տվել է հայ րե նա կից նե րով շրջա պատ ված լի նե լու հնա րա վո րութ յուն, ին չի մա սին 
նա միշտ ե րա զել է։ «Ու նեմ վստա հե լի ըն կեր ներ, ո րոնց հետ կի սում եմ նույն հե տաքրք-
րութ յուն նե րը և  ո րոնց կա րող եմ դի մել ցան կա ցած հար ցով»,-եզ րա փա կում է նա։
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 Յու րա քանչ յուր մար դու կյան քում կար ևոր ո րո-
շում ե րից է մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յու նը: 
ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի 
կուր սանտ  Վա հագն  Պետ րոս յա նը եր կար մտո-
րե լուց հե տո ո րո շել է կյանքն ու ա պա գան կա-
պել բժշկութ յան հետ։ «Ըն տա նի քում բժիշկ ներ և 
 զին վո րա կան ներ չկան, սա կայն դա չկանգ նեց րեց 
ինձ՝ ձգտել նպա տա կիս ու դառ նալ բժշկա կան բու հի 
ու սա նող»,- նշում է ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը, ո րը 
փոքր տա րի քից հե տաքրքր ված է ե ղել բժշկութ յամբ:

Չ նա յած ռազ մա կան բժշկի ու ղին դժվար է, կան տար բեր 
խնդիր ներ, բայց չվա խե նա լով այդ ա մե նից և  հաշ վի առ նե-
լով ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա վե լութ յուն ներն ու 
ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ մինչ օրս վստահ քայ լե րով 
շարժ վում է դե պի իր նպա տա կը:  

Բժշ կա կան բու հի ու սա նո ղի խոս քով՝ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն իր ու րույն դերն ու նի զին վո րա կա-
նի կա յաց ման, իսկ հա մալ սա րա նը` բժշկի կերտ ման գոր ծում։ «Բ նա կա նա բար՝ դա պայ մա նա վոր ված է 
բու հում դա սա վան դող սպա նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի մարդ կա յին և  մաս նա գի տա կան 
բարձր ո րակ նե րով:  Հու րա խութ յուն մեզ՝ առնչ վում ենք այն պի սի մաս նա գետ նե րի հետ, ո րոն ցից այս 
տա րի նե րի ըն թաց քում շատ դա սեր եմ քա ղել՝ ձևա վո րե լով մա յուն հատ կա նիշ ներ»,-ընդգ ծում է նա:

Դժ վա րութ յուն ներ հան դի պում են գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րում, և  ու սու մը բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում բա ցա ռութ յուն չէ։  Հաշ վի առ նե լով ա ռար կա նե րի քա նակն ու նյու թե րի մեծ ծա վա լը՝ անհ րա ժեշտ է 
ա վե լի շատ ժա մա նակ և  ուժ ներդ նել սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում՝ շատ դեպ քե րում հրա ժար վե լով նույ նիսկ 
անձ նա կան հե տաքրք րութ յուն նե րից։ Ան շուշտ լի նում են հար ցեր և խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման հար ցում 
օգ նում են թե՛ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, թե՛ բարձր կուր սե ցի ըն կեր նե րը։

Անդ րա դառ նա լով մինչ բժշկա կան հա մալ սա րան ան ցած ու ղուն` նշում է, որ սո վո րել է  Վա նա ձո րի 
թիվ 5 ա վագ դպրո ցում։ «Դպ րո ցա կան տա րի նե րը շատ հի շար ժան էին։  Սի րում էի բո լոր ա ռար կա նե րը, 
հատ կա պես հեշտ էին տրվում քի միան և  կեն սա բա նութ յու նը, ինչն էլ մեծ դեր է խա ղա ցել մաս նա գի-
տա կան կողմ ո րոշ ման հար ցում: Դպ րո ցում մշտա պես շրջա պատ ված եմ ե ղել լավ ման կա վարժ նե րով։ 
 Բարձր եմ գնա հա տում դաս ղե կիս և  ու սու ցիչ նե րիս ներդ րում իմ «Ես»-ի կերտ ման գոր ծում»,- ա սում է 
 Վա հագ նը:

 Բու հի կյանքն ինչ-որ չա փով կան խա տե սե լի էր նրա հա մար. ա ռա ջին իսկ օր վա նից զգա ցել է և´ ծան-
րա բեռն վա ծութ յան չա փը, և´ գի տե լի քի ու ժը։ «Կրթ վե լու եր կար ճա նա պարհ ու նեմ, հու սամ՝ ա մեն ինչ 
կստաց վի»,-ա սում է ՌԲՖ կուր սան տը` ա վե լաց նե լով, որ հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը մեծ է, հե-
տաքրքր ված է լե զու նե րով, հա ճա խել է ե րաժշ տա կան դպրոց, սի րում է լո ղը։ Ուս ման հետ մեկ տեղ չի 
հրա ժար վում հե տաքրք րութ յուն նե րից և  ա մեն կերպ փոր ձում է դրանք չբա ցա ռել իր ա ռօր յա յից:

 Վա հագն  Պետ րոս յա նի խոս քով՝ սո վո րե լու ըն թաց քում յու րա քանչ յուրն աշ խա տե լու շատ տեղ ու նի: 
 Կար ծում է` ի րեն օգ նում է այն խո րը գի տակ ցու մը, որ ռազ մա կան բժիշկ դառ նա լը և  ու րի շի կյան քի հա-
մար պայ քա րե լը մեծ պա տիվ է և  պա տաս խա նատ վութ յուն։ «Ս խալ ախ տո րո շու մը, ա վե լորդ շար ժու մը 
վի րա հա տութ յան ըն թաց քում կա րող է ճա կա տագ րա կան լի նել հի վան դի հա մար: Այդ  իսկ պատ ճա ռով 
բժիշ կը պետք է լի նի իր գոր ծի վար պե տը, որն էլ բխում է ա մե նօր յա քրտնա ջան աշ խա տան քից: Ինչ պես 
նաև՝ լի նի մար դա սեր, կա րե կից, միև նույն ժա մա նակ՝ սառ նա սիրտ: Իսկ զին վո րա կան բժիշ կը, ա ռա վել 
ևս՝ նա պետք է կա րո ղա նա ա րագ կողմ ո րոշ վել, ու նե նա խստա պա հան ջութ յուն, ի րա դար ձութ յուն ներն 
ա րագ վեր լու ծե լու կա րո ղութ յուն: Այս եր կու մաս նա գի տութ յուն ներն էլ տա լիս են տար բեր, բայց միև նույն 
ժա մա նակ ի րար հետ միահ յուս ված ար ժեք ներ, ո րոնք լրաց նում են մե կը մյու սին»,-հա վե լում է նա՝ վստա-
հութ յուն հայտ նե լով, որ պետք է շատ աշ խա տել՝ հե տա գա յում մեծ բար ձունք նե րի հաս նե լու հա մար:

« Փոր ձում եմ ա նել ա մեն ինչ, որ պես զի սո վո րեմ թե՛ ռազ մա կան, թե՛ բժշկա կան ո լոր տի նրբութ յուն ներն 
ու կի րա ռեմ դրանք հե տա գա յում։  Չեմ ցան կա նում նժա րի վրա դնել և  ա սել, թե որն է ա վե լի կար ևոր, 
քա նի որ ռազ մա կան բժիշ կը վի րա վոր նե րի աչ քե րում հա վա տի և  հույ սի հենց այն կայծն է, ո րը կա րող է 
նրանց ոտ քի կանգ նեց նել»,-նշում է նա:

Ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը նեղ մաս նա գի տութ յան հար ցում դեռ չի կողմ ո րոշ վել. հե տաքրք րութ յուն-
նե րը շատ են, հնա րա վո րութ յունն ու ցան կութ յու նը՝ նույն պես։ « Փոր ձում եմ ինձ տես նել բո լոր մաս նա գի-
տութ յուն նե րում, սա կայն վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար դեռ ու նեմ ժա մա նակ»,-եզ րա փա կում 
է  Վա հագն  Պետ րոս յա նը։

ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈւԹ ՅՈւ ՆԸ 

ՊԱ ՀԱՆ ՋՈւՄ Է Ա ՄԵ ՆՕՐ ՅԱ 

ՔՐՏՆԱ ՋԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

Ուսանողի անկյուն



 Մեկ դար յա բժշկա կան բու հի գոր ծու նեութ յան 
պատ մութ յան վեր ջին 35 տա րին կերտ վել է հնդիկ 
ու սա նող նե րի, շրջա նա վարտ նե րի հետ մեկ տեղ։ 
Հն դիկ շրջա նա վարտ նե րից շա տե րը հա ջող ված 
մար դա սի րա կան, մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յուն են ծա վա լում աշ խար հի տար բեր երկր նե րում։ 

Այլ մարդ կանց կյանքն ա ռա ջին տե ղում դա սե լու և  
իր կյան քը հա սա րա կութ յան բա րե լավ մա նը նվի րե-
լու գա ղա փարն էր, որ խթա նեց ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա-
նա վարտ Պ րիան կա  Չուդ հա րիի՝ բժիշկ դառ նա լու 
վճռա կա նութ յու նը: 

Ա պա գա բժիշ կը ծնվել և  մե ծա ցել է Հնդ կաս տա-
նի  Ջայ պուր քա ղա քում: Ա վար տել է ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը 2021 թվա կա նին։

« Միշտ վստահ էի, որ բժիշկ եմ դառ նա լու, դա իմ 
ման կութ յան ե րա զանքն էր», - ա սում է Պ րիան կան։ 

Ա վագ դպրո ցից հե տո՝ ու սում ա սի րե լով աշ խար հի բժշկա կան 
հա մալ սա րան նե րը, նա տե ղե կա ցավ նաև ԵՊԲՀ-ի մա սին:

« Հա յաս տա նում և  երկ րից դուրս ապ րող շրջա նա վարտ նե րի 
հետ շփվե լով՝ ո րո շե ցի դի մել:  Հի մա շատ գոհ եմ այդ ո րո շու մը 
կա յաց նե լու հա մար ու հպարտ եմ, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վարտ եմ», - ընդգ ծում է հնդիկ Պ րիան կան: 

 Հա մալ սա րա նում, նրա խոս քով, ստեղծ ված է ու սում ու ա ռա-
ջըն թա ցը խրա խու սող մի ջա վայր։ 

ԵՊԲՀ-ում ստա ցած գի տե լիք նե րը Պ րիան կա յին թույլ տվե ցին 
Հնդ կաս տա նում հա ջող հանձ նել լի ցեն զա վոր ման քննութ յու նը։

« Հա յաս տա նում ապ րե լու և  սո վո րե լու շնոր հիվ ես դար ձա ա վե լի 
ինք նավս տահ ու ան կախ մարդ։  Հա յաս տա նը գե ղե ցիկ եր կիր է: 
Ա վե լին, այն ինձ հա մար այժմ երկ րորդ տուն է։ Վս տահ եմ, որ մի 
օր կվե րա դառ նամ», - ա սում է հնդիկ շրջա նա վար տը: 

 Լավ բժիշկ լի նե լու հա մար, նրա հա մոզ մամբ, պետք է ու նե-
նալ գի տե լիք, սո վո րե լու հա մար լի նել բաց, ինք նավս տահ և 
 հա ղոր դակց վող: 

«Իմ խոր հուր դը բո լոր ա պա գա բժիշկ նե րին՝ հետ ևո ղա կան լի-
նել սե փա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րում:  Փոր ձե՛ք լի նել ձեր խմբի 
ա մե նաաշ խա տա սեր մար դը և, ա մե նա կար ևո րը, սի րե՛ք ձեր մաս-
նա գի տութ յու նը», - եզ րա փա կում է Պ րիան կա  Չուդ հա րին։

 ԱՅԼ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ԿՅԱՆՔՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՏԵ ՂՈւՄ 

ԴԱ ՍԵ ԼՈւ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԸ ԽԹԱ ՆԵՑ ԵՊԲՀ 

ՀՆԴԻԿ ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐ ՏԻ՝ ԲԺԻՇԿ ԴԱՌ ՆԱ ԼՈւ 
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 Դե ղա գի տութ յու նը բժշկա գի տութ յան 
ա րագ զար գա ցող ո լորտ նե րից է, որն 
առնչ վում է մարդ կանց ա ռող ջութ յան ու 
կյան քի ո րա կի հետ:  

Գ նա լով ա վե լա նում է ե րի տա սարդ-
նե րի հե տաքրք րութ յու նը դե ղա գի տա-
կան բարձ րա գույն կրթութ յան հան-
դեպ: Ինչ պես ար տերկ րում, այն պես էլ 
 Հա յաս տա նում՝ դե ղա գե տի մաս նա գի-
տութ յու նը պա հանջ ված է:  

Ծ նուն դով  Տա վու շի մար զի սահ մա-
նա մերձ Ոս կե պար գյու ղից Ալ վարդ 
 Նա սիբ յա նը սո վո րում է Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սում:

«Բ ժիշկ դառ նա լը դեռ ման կուց ե ղել է իմ ե րա զան-
քը։ Սկզ բում ե րա զանք, հե տո՝ հա սուն տա րի քում, 
ար դեն նպա տակ։ Այս նպա տա կին հաս նե լը թե-
պետ բարդ ու դժվար էր թվում սահ մա նա պահ գյու ղում ապ րե լով ու սո վո րե-
լով, որ տեղ ո րո շա կի հնա րա վո րութ յուն ներ սահ մա նա փակ էին, բայց դա ինձ 
չխան գա րեց լի նել նպա տա կաս լաց ու հե տա մուտ՝ իմ հե տաքրք րութ յուն նե րը 
և  ցան կութ յուն նե րը ի րա գոր ծե լու հար ցում:  Միշտ ու նե ցել եմ մեծ սեր ու հե-
տաքրք րութ յուն դե պի բնութ յու նը, կեն դա նի նե րը, դե պի մարդ կա յին կյան քը, 
բայց ա մե նա շա տը դե պի բու սա կա նութ յուն, ո րը հնա րա վոր չէ չսի րել ու ու-
սում ա սի րե լու հե տաքրք րութ յուն չու նե նալ՝ ապ րե լով մի տա րա ծաշր ջա նում, 
ո րը հա րուստ է բու սա կա նութ յամբ, և  ո րի հետ մշտա պես առնչ վել եմ։  Հենց 
այդ էր պատ ճա ռը, որ ընտ րե ցի բժշկի ու ղին»,-նշում է ա պա գա դե ղա գե տը։

 Նա խոս տո վա նում է, որ ի սկզբա նե ցան կա ցել է զբաղ վել բու ժա կան գոր-
ծով, սա կայն, ըն դուն վե լով դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ, փո խել է իր ո րո շու-
մը:

«Ե թե կրկին մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն լի ներ՝ 
կընտ րեի այս ֆա կուլ տե տը: Իմ հա մոզ մունքն է, որ այն տեղ եմ, որ տեղ պետք 
է լի նեմ»,-ան կեղ ծա նում է Ալ վար դը՝ նշե լով, որ հպար տութ յամբ է սո վո րում 
բժշկա կան մայր բու հում, ո րը բա ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից, տա լիս 
է նաև աշ խար հա յաց քը զար գաց նե լու, մարդ կա յին ու մաս նա գի տա կան մեծ 
շփում ե րի հնա րա վո րութ յուն:

Ա պա գա յի նրա ծրագ րե րը կապ ված են կլի նի կա կան դե ղա գի տութ յան հետ: 
Ա պա գա դե ղա գե տի ցան կութ յու նը ներդ րում ու նե նալն է այդ ուղ ղութ յան 
զար գաց ման գոր ծում:  

« Շատ կու զեի, որ դե ղա գետ նե րը մեր մար զում էլ շատ լի նեին, կփոր ձեմ 
 Տա վու շի ե րի տա սարդ նե րին «վա րա կել» այդ մաս նա գի տութ յան հան դեպ սի-
րով:  Չեմ բա ցա ռում, որ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յունս կի րա կա նաց նեմ 
իմ ծննդա վայր Ոս կե պա րում»,- ընդգ ծում է Ալ վար դը: 

Ա ՊԱ ԳԱ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵ ՏԸ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԴԵ ՂԱ ԳԻ ՏՈւԹ ՅՈւ ՆԸ ԾՆՆԴԱ ՎԱՅՐ 

ՈՍ ԿԵ ՊԱ ՐՈւՄ ԶԱՐ ԳԱՑ ՆԵ ԼՈւ ԾՐԱԳ ՐԵՐ Ու ՆԻ
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ԵՊԲՀ-ն  գե րա զան ցութ յամբ ա վար տած 
Ս վետ լա նա  Հա րութ յուն յա նի հա մար ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րին փո խա նա կա յին ծրագ րի 
մաս նակ ցե լը ո րո շիչ է դառ նում նեղ մաս նա գի-
տութ յունն ընտ րե լու հար ցում:

 Համ բե րա տա րութ յու նը, կա րեկ ցան քը, սե րը 
դե պի բժշկա գի տութ յունն ու գի տե լիք ներն անհ-
րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րի այն զի նա նոցն են, 
ո րը, նրա գնա հատ մամբ, պետք է ու նե նա բժշկի 
ու ղին ընտ րած յու րա քանչ յուր մարդ:

 Մաս նակ ցե լով բու հի կող մից կազ մա կերպ ված ա մա-
ռա յին փո խա նա կա յին ծրագ րի մրցույ թին՝ նա պրակ-
տի կա ան ցավ  Մոսկ վա յի  Պի րո գո վի ան վան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի կլի նի կա նե րից մե կում, որ տեղ 
դեռևս հա մալ սա րա նա կան տա րի նե րին առնչ վեց հե-
տաքր քիր մաս նա գի տութ յան հետ:  

«Այն տեղ կար մեծ ռևմա տո լո գիա կան բա ժան մունք՝ 
տար բեր հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող պա ցիենտ նե րով, 
հան գա մանք, որն էլ միան գա մից հե տաքրք րութ յուն 

ա ռա ջաց րեց, սկսե ցի ու սում ա սի րել հե մա տո լո գիա և  հաս կա ցա, որ այն ինձ 
շատ գրա վեց: Ի սկզբա նե զգում էի, որ ինձ թե րապև տիկ ուղղ վա ծութ յունն ա վե-
լի հո գե հա րա զատ է: Այ նու հետև հա մալ սա րա նում ան ցանք «Ռև մա տո լո գիա» 
ա ռար կան: Իմ դա սա խոսն էր  Սու սան նա  Գուր գե նի  Մա նուկ յա նը, որն ա վե լի մեծ 
սեր ա ռա ջաց րեց դե պի այս ուղ ղութ յու նը»,- պատ մում է Ս վետ լա նան:  

 Մինչ ռևմա տո լո գիա յին ծա նո թա նա լը՝ նա հե տաքրքր ված էր սրտա բա նութ-
յամբ, սա կայն ռևմա տո լո գիա մաս նա գի տաց մա նը ծա նո թա նա լուց հե տո հաս-
կա ցավ, որ այն զբաղ վում է հա մա կար գա յին հի վան դութ յուն նե րով, և  դեպ քե րի 
մեծ մա սը, այս պես թե այն պես ,առնչ վում է սրտա բա նութ յան հետ:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րան ան ցել է հա մալ սա րա նա կան եր կու հի վան դա-
նոց նե րում` « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում՝ ռևմա տո լո գիա յի ծա-
ռա յութ յան ղե կա վար Ք նա րիկ  Գի նոս յա նի, հա ջոր դիվ՝ « Մի քա յել յան» հի վան-
դա նո ցում դո ցենտ  Վա լեն տի նա  Վար դան յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Այժմ կրկին 
« Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րում շա րու նա կում է կա տա րե լա գոր ծել 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րը:

Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին ԵՊԲՀ սո վո րո ղը մաս նակ ցել է մի շարք գի տա-
կան հա մա ժո ղովն ե րի, ե ղել է «ԳԼՕԲՈՒՍ» ու սում ա կան, ինչ պես նաև ա մա ռա-
յին փո խա նա կա յին ծրագ րե րի մաս նա կից:  

Ս վետ լա նան Ար ցա խից է,  Մար տու նի քա ղա քից:  Պա տե րազ մից հե տո շատ 
բան է փոխ վել նրա կյան քում. հայ րե նի քի բա րօ րութ յան հա մար սիր տը ցա-
վում է և  ու նի այն զար գաց նե լու իր սե փա կան տես լա կա նը. «Ե թե մինչ այդ ինձ 
պատ կե րաց նում էի այլ երկր նե րում, հի մա նույ նիսկ չեմ էլ մտա ծում դրա մա սին: 
 Պատ րաստ վում եմ միայն վե րա պատ րաստ վել ու գի տե լիք ներս ծա ռա յեց նել ի 
նպաստ Ար ցա խի»:

Կարճ ժա մա նակ անց պատ րաստ վում է 2-3 շա բա թով գնալ Ս տե փա նա կերտ, 
որ տեղ կփոր ձի ծա նո թա նալ տե ղի պայ ման նե րին, հի վան դա նո ցի հնա րա վո-
րութ յուն նե րին, քա նի որ հաս տա տա կամ ո րո շել է ա վար տել ու սում ա ռութ յունն 
օր դի նա տու րա յում և  վեր դառ նալ այն տեղ՝ աշ խա տե լու:

Ան կախ նրա նից, թե ինչ պի սի դժվա րութ յուն նե րի կբախ վի՝ ընդգ ծում է, որ 
պար տա վոր է ապ րել, ա րա րել ու պայ քա րել հա նուն հայ րե նի քի:

 Հա րութ յուն յան նե րի ըն տա նի քում ա ռայժմ միակ և  ա ռա ջին բժիշ կը Ս վետ լա-
նան է: Ն րա քույ րը նույն պես ԵՊԲՀ 3-րդ  կուր սի ու սա նող է:

Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈ ՐԸ ԾՐԱԳ ՐՈւՄ Է 

ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԵԼ Ու ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԸ 

ԾԱ ՌԱ ՅԵՑ ՆԵԼ Ի ՆՊԱՍՏ ԱՐ ՑԱ ԽԻ
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Ու սա նո ղա կան տա րի նե րը կյան քի ա մե-
նա վառ ու բո վան դա կա լից տա րի ներն են, 
երբ ձեռք են բեր վում այն պի սի հի շո ղութ-
յուն ներ, ո րոնք հե տա գա յում դառ նում են 
ան փո խա րի նե լի:

Բժշ կա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լուց 
հե տո ու սում ա ռութ յան տա րի նե րը յու-
րա քանչ յուր ա պա գա բժշկի հա մար պա-
տաս խա նա տու շրջան է, ո րը ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի 
ու սա նող Ա դամ  Փի րում յա նը հաղ թա հա-
րում է աշ խա տա սի րութ յան շնոր հիվ: 
«Ինձ հա մար պա կաս կար ևոր չէ նաև 
պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը, որն 
անհ րա ժեշտ է ոչ միայն ողջ ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցի, այլև հե տա գա մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում»,-
շեշ տում է բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո-
վո րող ա պա գա բժիշ կը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լու ո րո շու մը հե տաքր քիր նա խա պատ մութ յուն ու նի. 
«Ի սկզբա նե ո րո շել էի ի րա վա բան դառ նալ, իսկ ծնող ներս շատ էին ցան կա նում, որ ընտ-
րեի բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:  Հան գա մանք նե րի բե րու մով միայ նակ հայտն վե ցի  Տա վու շի 
լեռ նե րում՝ մեղ վա պա հութ յամբ զբաղ վե լու: Այդ ըն թաց քում ա պա գա մաս նա գի տութ յան մա-
սին եր կար մտո րե լու ժա մա նակ ու նեի: Ինչ պես մար դիկ, այն պես էլ մե ղու նե րը հի վան դա-
նում և խ նամ քի կա րիք են ու նե նում:  Մե ղու նե րին բու ժե լիս շատ ան գամ ինձ պատ կե րաց րել 
եմ բժշկի դե րում և  այդ պա հե րին հաս կա ցել, որ ցան կա նում եմ օգ նել մարդ կանց»,-ա սում է 
Ա դա մը՝ հա վե լե լով, որ սա իր կյան քում կա յաց րած այն ո րո շում ե րից է, ո րի հա մար երբ ևէ 
չի զղջա:  

Բժշ կա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լիս 0,25 միա վո րով դուրս է մա ցել ու սուց ման անվ-
ճար հա մա կար գից և  մեկ նել պար տա դիր ժամ ե տա յին ծա ռա յութ յան` հայ րե նի քի հան դեպ 
պարտ քը կա տա րե լու: « Վե րա դար ձա և  կամ քի ու ժի շնոր հիվ այժմ սո վո րում եմ անվ ճար 
հա մա կար գում»,-նշում է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ իր մո տի վա ցիան ա ռա ջին հեր թին նախ կի-
նում ու նե ցած ձեռք բե րում երն են, ո րոնք ոգ ևո րում են նո րա նոր հա ջո ղութ յուն նե րի հաս-
նե լու հա մար:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում քննութ յուն նե րին պատ րաստ վե լը և, հատ կա պես, քննաշր-
ջա նը յու րա քանչ յուր ու սա նո ղից մեծ ջան քեր են պա հան ջում: «Քն նութ յուն նե րին պատ-
րաստ վե լիս օգ տա գոր ծում եմ իմ ողջ ժա մա նա կը` խու սա փե լով շե ղող որ ևէ հան գա ման-
քից»,-ա սում է ա պա գա բժիշ կը:

Ն րա կար ծի քով՝ ա ռար կա նե րից ա մե նա բար դը « Ման րէա բա նութ յունն» է, քա նի որ սո-
վո րե լու և  հի շե լու նյու թը բա վա կա նին ծա վա լուն է: «Ես այդ քան էլ վստահ չեմ, որ լիո վին 
կա րո ղա ցել եմ յու րաց նել այն, այ նո ւա մե նայ նիվ, մինչև այ սօր ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում 
ա ռա ջա ցած դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րել և  գի տե լիք ներ եմ ձեռք բե րել աշ խա տա սի-
րութ յան շնոր հիվ»,-հա վե լում է նա:

 Խո սե լով «Ա նա տո միա» ա ռար կա յի մա սին՝ նշում է, որ իր հա մար այն գայ թակ ղիչ է դար-
ձել դա սա խո սի՝  Կա րի նե  Բա րո յա նի ճիշտ մա տուց ման շնոր հիվ:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը դեռ հստակ չի կողմ ո րոշ վել մաս նա-
գի տաց ման ընտ րութ յան հար ցում, սա կայն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, որ պես նեղ 
մաս նա գի տա ցում կընտ րի վի րա բու ժութ յու նը:

Ըստ նրա՝ յու րա քանչ յուր բժշկի հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը խիղճն է և  ա մո թը: 
« Ցան կա ցած մարդ բժշկի դի մե լիս իր և  իր հա րա զա տի ա ռող ջութ յան հա մար պատ րաստ 
է գրե թե ա մեն ին չի, և  որ ևէ բժիշկ ի րա վունք չու նի օգտ վել այդ հան գա ման քից»,-ամ փո-
փում է բժշկի ու ղին ընտրած Ադամ Փիրումյանը՝ ներկայացնելով իր համար օրինակելի 
մասնագետի կերպարը: 

  ԲԱՐՁՐ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈւԹ ՅՈւՆՆ Ու 

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՍԻ ՐՈւԹ ՅՈւ ՆԸ` Ու ՍՈւՄ ՆԱ ԿԱՆ

 ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈւՄ ՀԱ ՋՈ ՂԵ ԼՈւ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ

Ուսանողի անկյուն



 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
 Վար սե նիկ Ապ րես յա նը կար ևո րում է ֆի զի կա կան ակ տի-
վութ յու նը բժշկա կան մայր բու հի ու սա նող նե րի շրջա նում: 
Օ րի նակ ծա ռա յե լով հե րա ցիա կան նե րին՝ նա հոր դո րում է 
հնա րա վո րինս շատ մարզ վել:

«Բ ժիշ կը պետք է լի նի ա ռողջ և  մարզ ված: Ես մշտա պես 
ու սա նող նե րին հոր դո րում եմ ակ տիվ լի նել, շեշ տում եմ՝ 8-10 
ժամ տևող վի րա հա տութ յուն ներ եք ի րա կա նաց նե լու, ե թե 
ա ռողջ չե ղաք՝ չեք կա րո ղա նա լու դի մա նալ այդ ծան րա-
բեռն վա ծութ յա նը:  Կար ևոր է նաև ար տա քի նը, մարդ պետք 
է այն պի սի տեսք ու նե նա, որ պես զի վստա հութ յուն ներշն չի: 
 Պար տա դիր չէ զբաղ վել որ ևէ սպոր տաձ ևով, բայց պար-
տա դիր է ֆի զի կա պես ակ տիվ լի նել, ա ռա վոտ յան գո նե 
մի քա նի րո պե  հատ կաց նել լից քա յին վար ժութ յուն նե րին, 
վազ քին կամ ա րագ քայլ քին»,-նշում  է նա:

 Վար սե նիկ Ապ րես յա նը գե ղար վես տա կան մարմ ա-
մար զութ յան մար զաձ ևից ՍՍՀՄ-ի սպոր տի վար պետ է: 
 Սո վո րել է ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան պե տա կան 
ինս տի տու տի ման կա վար ժա կան ֆա կուլ տե տում: 1985-

1997թթ. աշ խա տել է  Լե նին յան շրջա նի ակ րո բա տի կա յի և  գե ղար վես տա կան մարմ ա մար զութ յան 
ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցում որ պես մար զիչ, 1997-2000 թթ. աշ խա տել է  Մոսկ վա յում, մար-
զադպ րո ցում: 2000թ. հուն վա րից մինչ օրս աշ խա տում է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նում՝ որ պես դա սա խոս:  Դա սա վան դում է հա տուկ բժշկա-
կան խմբում ընդգրկ ված ու սա նող նե րին:

« Փոքր հա սա կից՝ վեց տա րե կա նից, ա ռանց ծնող նե րիս զգու շաց նե լու ըն կեր նե րիս հետ գնա ցի մար-
զադպ րոց և  այդ օր վա նից սկսե ցի զբաղ վել  գե ղար վես տա կան մարմ ա մար զութ յամբ:  Բա վա կա նին 
բարդ ճա նա պարհ եմ ան ցել մի մար զի չից մյու սի մոտ, բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ հաղ թա հա րե լով՝ իմ 
և  մար զիչ նե րիս ջան քե րի շնոր հիվ հա սա նրան, որ վաս տա կե ցի սպոր տի վար պե տի կո չու մը: Ա վար-
տել եմ ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի պե տա կան ինս տի տու տը, ու նեմ ման կա վարժ-մարզ չի ո րա կա վո րում: 
Ս պոր տը ձևա վո րում է ու ժեղ կամք՝  օգ նե լով հաղ թա հա րել տար բեր խո չըն դոտ ներ, ո րոնք կյան քի 
տար բեր փու լե րում կա րող են հան դի պել»,-ընդգ ծում է դա սա խո սը:

 Խո սե լով հա տուկ բժշկա կան խմբում ընդգրկ ված ու սա նող նե րի դա սապ րո ցե սի մա սին՝ նշում է, որ 
վար ժութ յուն նե րը կա տար վում են խիստ ան հա տա կա նաց ված ձևով՝ ել նե լով նրանց ֆի զի կա կան կա-
րո ղութ յուն նե րից, հի վան դութ յան ախ տո րո շու մից. 

« Հա տուկ խմբում են ընդգրկ վում այն ու սա նող նե րը, ո րոնք ու նեն տե սո ղութ յան խնդիր ներ, հար թա-
թա թութ յուն, ա լեր գիա կամ վի րա հատ վել են, ու նե ցել են կոտր վածք ներ, ճնշման խնդիր ներ և  այլն: 
 Մենք ընտ րում ենք այն պի սի վար ժութ յուն նե րի հա մա լիր, ո րը չի վնա սում և  հա մա պա տաս խա նում է 
նրանց կա րո ղութ յուն նե րին:  Դա սերն անց կաց նում ենք բա վա կան հե տաքրք րիր, ու սա նող նե րը ակ տի-
վո րեն ներգ րավ վում են դա սապ րո ցե սին, ե րաժշ տութ յու նը ա վե լի է ո գեշն չում, բարձ րաց նում է տրա-
մադ րութ յու նը:  Շատ  կար ևոր են դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րը բարձր մա կար դա կի 
վրա է. ես նրանց եմ հար գում, նրանք՝ ինձ, ես էլ եմ ե ղել նրանց հա սա կում, կար ևոր են ջերմ հա րա բե-
րութ յուն նե րը»:

 Վար սե նիկ Ապ րես յա նը ընդգ ծում է, որ ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ ամ բիո նը հա մալր-
վել է նոր գույ քով և  մար զա սար քե րով, ո րոնց շնոր հիվ հե րա ցիա կան ներն ա վե լի սի րով են մաս նակ-
ցում դա սե րին.

 «ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան և  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նի ջան քե րով ամ բիո նը մշտա պես թար մաց վում է նոր մար զա գույ քե րով: Ու նենք անհ րա-
ժեշտ ա մեն ինչ, դրա նով էլ ո գեշնչ վում են ու սա նող նե րը, մաս նա գետ ներ կան, սար քա վո րում ե-
րը կան, խմբակ ներ ու նենք, մում է միայն գալ և  մաս նակ ցել դա սե րին:  Բու հի ղե կա վա րութ յու նը 
մշտա պես ամ բիո նի կող քին է, նպաս տում է  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան զար գաց մա նը բու-
հում:  Հա մալ սա րա նա կան նե րը սկսել են նաև ակ տի վո րեն  մաս նակ ցել  բազ մա թիվ միջ բու հա կան և 
 ներ բու հա կան սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի»:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յա նը, ման կա վար ժութ յա նը, ա ռողջ ապ րե լա կեր պին տաս նամ յակ ներ 
իր կյան քը նվի րած դա սա խո սը նույն հո գա տա րութ յունն ու խստա պա հան ջութ յունն է ու նե ցել նաև տա-
նը՝ ե րեք որ դի նե րի հա մար լի նե լով լավ ծնող:

« Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տու տում սո վո րե լու տա րի նե րին ծա նո թա-
ցա ա պա գա ա մուս նուս հետ:  Նա մաս նա գի տութ յամբ ֆուտ բո լիստ էր, ար դեն 22 տա րի նա մեզ հետ չէ: 
Ե րե խա նե րիս հա մար ես ե ղել եմ և՛ մայր, և՛ հայր: Ն րանք սպոր տի հետ կապ չու նեն, ընտ րել և զ բաղ-
վում են ի րենց սի րե լի մաս նա գի տութ յուն նե րով: Ա ռայժմ ու նեմ 6 թոռ»,-ամ փո փում է ման կա վար ժը:
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Բժշ կա կան մայր բու հի ու սա նող նե րը, կրթութ յա նը զու գա հեռ, 
շա րու նա կում են ակ տի վութ յուն ցու ցա բե րել նաև սպոր տա յին 
տար բեր մրցում ե րում: Ու սա նո ղա կան մար զա կան 23-րդ  խա ղե րի 
շրջա նա կում հե րա ցիա կան նե րը մաս նակ ցել են շախ մա տի և 
 բադ մին թո նի ա ռաջ նութ յուն նե րին՝ գրան ցե լով լա վա գույն արդ-
յունք ներ:

 Բադ մին թո նի ա ռաջ նութ յա նը տղա նե րի հա վա քա կա նից ԵՊԲՀ 
ու սա նող ներ Է րիկ Կր բաշ յա նը և  Սա թիշ  Կու մա րը գրա վել են 
ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը, աղ ջիկ նե րի հա վա քա կա նից՝  Սակ շի 
 Կու մա րին և Ութ թա րա  Ռա մա չանդ րան:  Բադ մին թո նի ան հա տա-
կան մրցում ե րում Է րիկ Կր բաշ յա նը գրա վել է եր րորդ հո րի զո նա-
կա նը, իսկ Ութ թա րա  Ռա մա չանդ րան՝ երկ րորդ:

Ա րագ շախ մա տի մրցման ժա մա նակ եր կար պայ-
քա րից հե տո ա ռա ջին հո րի զո նա կանն են զբա ղեց րել 
ԵՊԲՀ ու սա նող ներ  Հա կոբ  Հա կոբ յա նը և  Վա րազ դատ 
 Հա րու թին յա նը: Բ լից շախ մա տի մրցման ժա մա նակ ևս 
 Հա կոբ  Հա կոբ յա նը՝ բարձր պա հե լով ԵՊԲՀ-ի պա տի-
վը, զբա ղեց րել է ա ռա ջին, իսկ Ար փի նե Գ րի գոր յա նը՝ 
եր րորդ հո րի զո նա կա նը:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե-
լով բժշկա կա նի ու սա նող նե րին, ո րոնք մշտա պես ակ-
տի վո րեն մաս նակ ցում են տար բեր մրցում ե րի, նշեց, 
որ հատ կա պես շախ մա տի ա ռաջ նութ յան ըն թաց քում 
գրան ցած արդ յունք նե րը ԵՊԲՀ-ի հա մար ան նա խա-
դեպ հաղ թա նակ ներ էին: «Այս ա ռաջ նութ յու նը ևս  մեկ 
ան գամ հնա րա վո րութ յուն տվեց բա ցա հայ տե լու հե րա ցիա կան-
նե րի ձգտում ու ու ժը սպոր տի բնա գա վա ռում: Ն ման հա ջո ղութ-
յուն նե րը նաև դա սա խո սա կան կազ մի աշ խա տան քի արդ յունք են: 
 Դա սա խոս ներ  Նել լի  Սարգս յա նի,  Հայկ  Մի նաս յա նի, մար զա կան 
ա կում բի ղե կա վար  Նա րեկ  Շի րին յա նի դերն ու ա ջակ ցութ յու նը 
շատ կար ևոր էին ու սա նող նե րի հա մար»,-հա վե լեց նա:

ՀԵ ՐԱ ՑԻԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ ՇԱԽ ՄԱ ՏԻ ԵՎ 
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Բժշ կա կան մայր բու հում բազ մա թիվ են այն դա սա-
խոս նե րը, ո րոնք եր կար տա րի ներ ի րենց աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յու նը պա տաս խա նատ վութ յան 
բարձր զգա ցո ղութ յամբ նվի րել են և  շա րու նա կում են 
նվի րել գրա գետ և  ա ռողջ բժիշկ նե րի պատ րաստ մա նը, 
ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց մա նը:

Ն րանց թվում է նաև ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-
յան ամ բիո նի դա սա խոս  Կա րի նե Ա թա բեկ յա նը, ո րը 
ար դեն 40 տա րի ԵՊԲՀ-ում սե րունդ ներ է կրթում՝ հո-
գա լով նրանց ա ռողջ ապ րե լա կեր պի և  ա ռողջ կեց ված-
քի մա սին:

Կ. Ա թա բեկ յա նը սո վո րել է ֆի զի կա կան կուլ տու րա-
յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տու տի ման կա վար-
ժա կան ֆա կուլ տե տում, միա ժա մա նակ ստա ցել է բու-
ժա կան ֆիզ կուլ տու րա յի հրա հանգ չի հա վաս տա գիր: 
1984-1985թթ. վե րա պատ րաստ վել է  Տար տո ւի պե տա-
կան հա մալ սա րա նում՝ որ պես կա նանց գիմ աս տի կա-
յի մաս նա գետ:

 Նա 1982-1983թթ. ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան և 
ս պոր տի ամ բիո նի գե ղար վես տա կան մարմ ա մար-
զութ յան մար զիչ է ե ղել, իսկ 1984 թվա կա նի ապ րի-
լից մինչ օրս ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նի դա սա խոս է, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 

կազ մի, աշ խա տա կից նե րի ա ռող ջա րա րա կան խմբե րի 
մար զիչ է:

 Խո սե լով տար բեր սե րունդ ներ կրթե լու մա սին՝  
 Կա րի նե Ա թա բեկ յա նը նշում է, որ հա ճե լի զգա ցո ղութ-
յուն է, երբ հան դի պում է վա ղուց բուհն ա վար տած և  
ար դեն կա յա ցած մաս նա գետ նե րին, ո րոնց դա սա վան-
դել է. «Զ գում ես, որ ի րենց հա մար որ ևէ բան ես ա րել: 
Երբ դրվում է հիմ քը, հե տո դժվար է լի նում չզբաղ վել 
ֆիզ կուլ տու րա յով»: Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի տութ-
յան ընտ րութ յա նը շեշ տում է, որ սի րում է այն, սա կայն 
տար ված է ե ղել նաև հնէա բա նութ յամբ, սի րել է ձե ռա-
գոր ծութ յուն, ստեղ ծա գոր ծե լը:

Եր կա րամ յա դա սա խո սը խոր հուրդ է տա լիս որ պես 
ա ռող ջութ յան կար ևոր գրա վա կան հա ճա խա կի զբաղ-
վել ֆի զի կա կան կուլ տու րա յով: « Ժա մա նակ նե րը փոխ-
վել են: Այ սօր ա մեն ինչ կապ ված է հա մա կար գիչ նե րի 
հետ. կամ խա ղում են, կամ զբաղ ված են մաս նա գի տա-
կան աշ խա տան քով:  Դառ նում են քիչ շար ժուն, պա սիվ: 
 Պետք է հա ճա խա կի մարզ վեն, ամ րաց նեն ման նե-
րը, քա նի որ, հատ կա պես մեր երկ րի հա մար, պետք է 
ա ռողջ սե րունդ:  Թույլ ող նա շա րով և մ ան նե րով մար-
դիկ չեն կա րող ծա ռա յել երկ րին, չեն կա րո ղա նա եր կար 
ժա մա նակ անց կաց նել վի րա հա տա կան սե ղա նի մոտ, 
ուս տի պետք է կար ևո րել ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու-
նը, սխալ կեց ված քից բազ մա թիվ հի վան դութ յուն ներ 
կա րող են ա ռա ջա նալ,»,-խոսքն ամ փո փում է  Կա րի նե 
Ա թա բեկ յա նը:

Ն շենք, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր տի պե-
տա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր  Դա վիթ  Խի թար յա նը 
ապ րի լի 7-ի ա ռի թով հա յաս տան յան բու հե րի ֆի զի կա-
կան դաս տիա րա կութ յան և ս պոր տի ամ բիոն նե րում 
աշ խա տող ՀՖԿՍՊԻ կին շրջա նա վարտ նե րին շնոր հա-
կա լագ րեր է հանձ նել: ԵՊԲՀ եր կա րամ յա դա սա խոս 
 Կա րի նե Ա թա բեկ յա նը ևս  ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ-
րի՝ ե րի տա սարդ նե րի և  ու սա նող նե րի շրջա նում ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան և 
ս պոր տի դա սա վանդ ման գոր ծում ու նե ցած ա վան դի 
հա մար:

Շ ՆՈՐ ՀԱ ԿԱ ԼԱ ԳԻՐ ԵՊԲՀ ԵՐ ԿԱ ՐԱՄ ՅԱ 

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԻՆ՝ ՍՊՈՐ ՏԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈւՄ Ու ՆԵ ՑԱԾ Ա ՎԱՆ ԴԻ ՀԱ ՄԱՐ
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April is traditionally celebrated by the UN as 
"Autism Awareness Month". Scientists around the 
world are focusing on autism spectrum disorders 
due to the apparent increase in their prevalence over 
the last decade and its severe consequences.

 According to the World Health Organization, one 
in 160 children worldwide has an autism spectrum 
disorder. YSMU Neuroscience Laboratory also has 
its mission in the international scientific field of au-
tism studies. 

We talked about the research on autism in the 
field of neuroscience in Armenia with Konstantin 
Yenkoyan- YSMU Vice rector on scientific Affairs 
, the head of Neuroscience department, professor.

- Mr. Yenkoyan, when did the research on 
autism start in Armenia? 

- The first study conducted at YSMU 10 years ago 
was aimed at quantifying a number of metabolites 
and heavy metals in the blood of children with au-
tism and assessing possible deviations in the im-
mune system. This research project was implement-
ed in cooperation with a number of YSMU and US 
laboratories. After some time, the COBRAIN Armenia 
research team was founded to study the disorders of 
the autistic spectrum. 

- What is the stage of scientific research on 
autism? What are the results at this point?

 - With the latest equipment acquired in recent 
years, the neuroscience laboratory makes it possi-
ble to have living cells in artificial conditions outside 
the body for research. This allows you to get prima-
ry cultures of nerve cells, to study the metabolism 
of individual cells, as well as the processes of their 
development and differentiation. The innovative 
method makes it possible to significantly reduce the 
amount of biowaste during research.

 Currently, there are studies aimed at modeling au-
tism spectrum disorders in laboratory animals. About 
five animal models were studied, the latter were vali-
dated, evaluated by various behavioral, biochemical, 
morphological and electrophysiological methods.

 The results of the research are regularly published 
in high-ranking international scientific magazines 
and presented at international conferences. 

- What is the scope of autism research in Ar-
menia?

 - Within the framework of our research, the med-
ical records of children aged 0-18 with autism spec-
trum diseases registered in Yerevan health centers 
and of regions of the Republic of Armenia are ex-
amined, the data are entered in the relevant data-
base-register. In the future, case mapping will be 
performed with ARC GIS software. A statistical anal-
ysis of the prevalence of diseases, their structure (by 
sex, place of residence, specific case of the disease, 
etc.) will be performed.

 - Despite the fact that from an etiological 
point of view autism has not yet been fully 
identified, what are the main causes of child-
hood autism? 

- Genetics, as well as a number of environmental 
factors, can play a role in the development of autism 
spectrum disorders, which can affect the prenatal 
and postnatal periods. One of the causes of child-
hood autism is the presence of heavy metals in the 
environment, so the role of heavy metals is the focus 
of our scientists. Due to this, with the consent of the 
parents, hair samples will be taken from the children 
diagnosed with autism, and laboratory tests will be 
performed. Quantitative content of lead, mercury, 
copper, and arsenic-cadmium will be studied in the 
samples. In addition, the use of certain teratogens 
during pregnancy, such as the use of antiepileptic 
drugs, is considered a risk factor.

In the United  States and in Europe current esti-
mates of heredity range from 50 to 95%. Identifying 
environmental risk factors is especially important be-
cause, unlike genetic risk factors, they can be pre-
vented. People with a diagnosis of autism can and 
must be happy, each of us can and must have a 
contribution to achieve a full and secure life.

THE SCIENTIFIC TARGET IS AUTISM
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Science

“COBRAIN”-The Scientific and Educational Center 
for Fundamental Brain Research , which opened its 
doors in March, has already switched to a stormy 
working routine. The experiments planned in the 
current programs have already been transferred to 
the laboratories of the new center and are continu-
ing with the involvement of new devices. In parallel, 
some new equipment is being used, and educational 
work is being carried out on their competent use. 

Young researchers take part in the work of the 
scientific and educational center "COBRAIN", by the 
way, a group of them is preparing for training abroad 
within the framework of "COBRAIN" at partner uni-
versities. 

Students who have achieved success in the frame-
work of the subject "Fundamentals of Research", un-
der the guidance of researchers, are also involved 
in the work of the center on the principle of volun-
tariness. The center has already held the first lesson 
on the topic "Fundamentals of research", dedicated 
to the question "How to plan a study and write a 
research manual". 

Classes on the subject "Fundamentals of Research" 
are held in the auditorium of the center, and stu-
dents are given the opportunity to freely use techni-
cal computers when performing their work. 

As part of the Center, the knowledge and technol-
ogy transfer office also begins its activities, which 
provides various scientific and educational programs 
for students of all levels of education. A number 
of courses on the commercialization of intellectual 
property and scientific results are also planned in the 
near future. 

In addition, the neurosurgical club "Dandy", creat-
ed with the support of the program "COBRAIN", car-
ries out its activities in the scientific and educational 
center for fundamental brain research "COBRAIN", 
the first meeting of which has already taken place. 
The center provides students with the opportunity to 
acquire practical skills by working with animals. The 
scientific part of the center will continue its scientific 
and educational mission in this direction. 

New research works at "COBRAIN" are at the stage 
of planning and designing which can already be car-
ried out thanks to the latest equipment purchased.

BUSY WORKING DAY AT “COBRAIN”
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YSMU Guests

The delegation of the Dominican Republic headed by the newly ap-
pointed ambassador Frank Hans DanNenberg Castellanos visited Ye-
revan State Medical University after Mkhitar Heratsi, met with Rector 
Armen Muradyan, and was hosted at the Defender of the Fatherland 
Rehabilitation Center. 

YSMU Rector Armen Muradyan and Vice-Rector for International Af-
fairs and Foreign Relations Yervand Sahakyan introduced the guests 
to the 100-year-old medical university, as well as the history of the 
establishment, development and further expansion of the Soldier’s 
House. 

"I am the first ambassador of the Dominican Republic to be ac-
credited in Armenia. Usually we cooperate with different universities 
of the world, but now I have a special goal. Taking into account the 
opportunities provided by Armenia, being well aware of the excellent 
education provided by the universities here, we would like many stu-
dents from our country to receive medical education at your universi-
ty" - said Frank Hans Dannenberg Castellanos. 

The ambassador has been carrying out his diplomatic mission in 
India for 14 years. "I remember many Indian students trying to study 
here. I am very impressed with your university. Our students will also 
be our cultural ambassadors in your country. And we can strengthen 
the ties between our countries through students as well," - added the 
Ambassador of the Dominican Republic in Armenia.

 The Rector presented YSMU international educational programs to the 
Ambassador and introduced the activities of the university clinics. 

"Thank you for the high appreciation to our university. It is a great honor 
for us that we are one of the first universities you visit , "- Armen Muradyan 
expressed satisfaction. Referring to the activities and goals of the Homeland 
Defender Rehabilitation Center, the rector stressed ․ "At the moment, we 
continue our medical activities aimed at the rehabilitation treatment of our 
wounded soldiers. Every country has its pride ․ In France, it is the home of 
the disabled in Paris, this Center is like that for us".

 ” According to the rector, the university has clear approaches to the admis-
sion of foreign students, which are defined by government decisions. «If that 
format l is maintained, we are ready to participate in the educational process. 
We must state clearly that our goal is to give our students the most humane 
profession in the world. We are ready to accept a person from any country 
who wants to become a doctor, who is ready to show high professionalism, 
has human kindness, and obeys  the university rules," Armen Muradyan 
emphasized.

 "Our university provides incomparably affordable international education, 
and our graduates work together with the world’s leading specialists,"- the 
head of the university concluded, adding that YSMU graduates are active in 
medical activities in about 40 countries around the world.

 At the end of the meeting, an agreement was reached to continue the dis-
cussions related to the admission of students from the Dominican Republic 
with the Department of International Relations of the Medical University.

YSMU RECTOR DISCUSSED THE 
PROSPECTS OF COOPERATION WITH THE 
NEWLY APPOINTED AMBASSADOR OF THE 

DOMINICAN REPUBLIC



Education

YSMU School of Success Initiative recently hosted a YSMU 
graduate, visiting professor, Associate Professor in Oncologic 
Sciences at the University of Florida, head of the Leukemia Sec-
tion of the Blood and Marrow Transplant, scientific and clinical 
head of Cancer Pharmacokinetics and Pharmacodynamics De-
partment Nelli Bejanyan. 

During the meeting, the American-Armenian oncologist shared 
her success story with professors and future doctors. During 
the lecture "From the hospital room to the research table and 
back", Nelli Bejanyan touched upon the differences between 
working in Armenia and the United States. The specialist men-
tioned that in 1999 she graduated from Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi, and in 1999-2002 underwent 
a residency in plastic surgery at one of the university’s medical 
centers. 

"I met my husband, Alex Lazaryan, at the Medical University. In late 2002, I moved with him 
to the United States for further education and training," said Nelli Bejanyan. Speaking about the 
reasons for her personal engagement in clinical trials in the field of acute myeloid leukemia and 
stem cell transplantation, the oncologist recalled with regret that in the 80s her cousin’s disease 
forced her to specialize in this field, to try to change something in the treatment of the disease. 

At the end, the specialist answered the questions of those present. It should be noted that 
the events held at YSMU with the participation of graduates residing abroad and carrying out 
professional activities are continuous.

The COVID-19 pandemic has caused innumerable conse-
quences and inconveniences for the whole world. Maintain-
ing quarantine measures and keeping a regulatory check on 
all international students studying away from home was ab-
solutely vital.

This was carried out by many volunteers and doctors who 
worked day and night to ensure safety and health of the 
students.

One such hero is Doctor Karine Poghosyan. Today, on 
23rd March 2022, a Certificate of Appreciation as a token 
of gratitude and love, was presented by the Faculty Coun-
cil of International Students of YSMU Students’ Parliament 
to Dr. Karine Poghosyan, Chief Epidemiologist at University 
Hospital for her tireless efforts in helping the international 
students of Yerevan State Medical University after Mkhitar 
Heratsi throughout the course of the pandemic.

SCHOOL OF SUCCESS HOSTED 
AMERICAN-BASED ONCOLOGIST 

NELLI BEJANYAN

THE COUNCIL OF INTERNATIONAL 
STUDENTS PRESENTED A CERTIFICATE 

OF APPRECIATION TO YSMU CHIEF 
EPIDEMIOLOGIST



SRI LANKAN STUDENTS OF YSMU 
CELEBRATED “THE SINHALA AND TAMIL 

NEW YEAR”
Sri Lankan students of YSMU held a celebration to com-

memorate a National Festival of Sri Lanka “The Sinhala and 
Tamil New Year 2022”.

Named “Avurudu” in Sinhala and “Puththandu” in Tamil, 
the New Year is a demarcation of a new beginning, the dawn 
of more prosperous days.

The event showcased some of the many diverse and color-
ful cultures and traditions of Sri Lanka for the first time. The 
honorable chief guests graced the venue and were greeted in 
the way of the Hindus’.The “Kumbham” which signifies life in 
its full bloom and plenty was placed at the entrance.

The guests then lit the traditional oil lamp, a long-held 
custom marking the auspicious start of every event for both 
Sinhala Buddhists and Hindus. Then forth the festivities be-
gan. A fusion between two dance traditions of Sri Lanka. The 
upcountry (Kandyan) dance and Low country (Pahatharat) 
dance left guests and students alike in starstruck awe.

Next an elaborate and eloquent speech about the Island 
Nation of Sri Lanka and the New Year Festival was delivered. 
The congratulatory words and good advice of the respected 
chief guests, who made time from their busy schedules to be 
present at the occasion was both uplifting and reassuring.

A Bharatha Natyam overflowing with grace, purity, tender-
ness and sculptural poses was performed. Afterwards, the 
event was brightened by a beautiful poem about the Dawn 
of the New Year. The stage was lit up by splendor and spirit 
by another Bhartaha Natyan that showcased great devotion 
to Lord Shiva.

The Choir brought further color to the event by its blend of 
soft melodies, classical music and gripping patriotic songs.

The guests were then introduced to some traditional sweets 
and foodstuff of Sri Lanka at the Festive Food table.

The next half of the event was held at the ground area. The 
ribbon cutting ceremony marked the joyous beginning of it. 
A graceful “Avurudu dance” reminded us how tremendously 
cheerful and hopeful the Sinhala and Tamil New Year is.

The celebrations continued with New Year Games such 
as-Balancing a ball (traditionally a lime) on a spoon while 
racing, feeding yogurt without looking at the game partner, 
passing balloons filled with water, Tug-of-War, drawing the 
eye of the elephant while blindfolded, finding an unknown 
hidden guest.

International students of many different nations participat-
ed much to the joy of the students and added to the fun of 
it all. The first ever event of such scale conducted by the 
Sri Lankan students was an immense success thanks to the 
enthusiasm of the students, the advisors from the Students’ 
Parliament, the officials and lecturers of YSMU.

Event
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THE IDEA OF PUTTING OTHER’S LIFE 
FIRST FUELED YSMU INDIAN GRADUATE’S 
DETERMINATION TO BECOME A DOCTOR
The last 35 years of the history of a century-old medical 

university have been created together with Indian students 
and alumni. Many Indian graduates carry out successful hu-
manitarian and professional activities in different countries of 
the world. 

It was the idea of putting other’s life first and 
dedicating her life for the betterment of the so-
ciety that fueled YSMU Indian alumnus Priyanka 
Choudhary’s determination to become a doctor.

She was born and brought up in Jaipur, a heri-
tage city in India.

Priyanka graduated from the Faculty of General 
Medicine of YSMU in June, 2021.

“I always knew I wanted to become a doctor, it 
has been my childhood dream”, she tells. 

After high school, while exploring her options 
to pursue medicine, Priyanka had come across 
YSMU. “After communicating with the alumni liv-
ing in and outside of Armenia, I decided to take 
this plunge and apply for YSMU. Presently I am 
gratified to have made an informed decision and 
proud to be an alumnus myself”, she emphasizes. 

The knowledge and the guidance Priyanka re-
ceived at the university, have strengthened her foundation at 
the most basic level. “I am grateful to be supported by an ex-
pert group of the faculty, with an ever so encouraging environ-
ment to learn and flourish. Everything that I learnt at YSMU, 
has allowed me to clear my licensing exam in India with a good 
score, and I will be starting my internship soon”, she informs.

Armenia itself has made her a more confident and indepen-
dent person. “It is a beautiful country with kind and hospitable 
people. Moreover, Armenia is a second home to me now. I 
definitely see myself coming back here”, Priyanka assures. 

The future doctor believes that in order to be a good doctor, 
one should have appropriate knowledge, be open to learning, 
confident and a good communicator. “My advice to all the fu-
ture doctors would be to stay consistent with their studies. 
Try to be the most hardworking person in your group and, 
most importantly, love your profession”, Priyanka Choudhary 
concludes.

Student's corner
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