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Հանդիպում՝ «Բուժհաստատությունների կառավարում»
ծրագրի նախկին և ներկա սովորողների մասնակցությամբ

մագիստրոսական
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Նորայր Ավագյանը 100 տարեկան է. նա դատական բժշկության ամբիոնը
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Հարցազրույց
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Նյարդավիրաբուժությունը մեծ ջանքեր է պահանջում. Սևակ Բադալյան
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ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ընդլայնում է միջազգային
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39
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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանը մեկնարկեց «Հորիզոն 2020» ծրագրի շրջանակում շահած «Քրո
նիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետա
զոտությունների կենտրոն՝ Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն
ուղեղի առողջ ծերացման - COBRAIN» նախագիծը: Մեկնարկային
գիտաժողովին ներկա էին ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը,
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ՀՀ-ում Եվրամիության
պատվիրակության ղեկավարը, համապատասխան երկրների դես
պաններ, որոնց մասնակցությամբ ազդարարվեց ծրագրի պաշտոնա
կան մեկնարկը:
ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը՝ շնորհավորելով ԵՊԲՀին COBRAIN ծրագրի մեկնարկի առիթով, նշեց, որ գիտելիքը ուժ է,
որն ուղղորդող կողմ
ն ացույցի դեր պետք է խաղա հաջողության ճա
նապարհով ընթացող յուրաքանչյուր երկրի համար, և կարևոր է, որ
լավագույնս օգտագործվեն Եվրամիության «Հորիզոն 2020» ծրագրի
ընծեռած հնարավորությունները: «Վստահ եմ, որ COBRAIN-ը նպաս
տելու է ոչ միայն նեյրոգիտության, այլև բժշկական համալսարանում
հետազոտական հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը:
Ողջունելի է, որ ծրագրի շրջանակում համալսարանը կապեր է
հաստատելու եվրոպական պետությունների առաջատար համալ
սարանների հետ՝ Հայաստան բերելով վերջիններիս հարուստ
փորձը»,- ասաց նա՝ հույս հայտնելով, որ ծրագրի հաջողությունը
կնպաստի բժշկական գիտությունների և պրակտիկ բժշկության
զարգացմանը՝ Հայաստան վերադարձնելով արտերկիր մեկնած
մեր բժիշկներին: Տիգրան Ավինյանն ընդգծեց, որ ամբողջ աշ
խարհում ուղեղի հետազոտությունները գերակայություն են հա
մարվում, և ԵՊԲՀ-ի շահած ծրագիրը ռազմավարական նշանա
կություն ունի: «ՀՀ կառավարության առաջնահերթություններից
է որակյալ մարդկային կապիտալ ունենալը, ինչը նախապայման
է ներառական տնտեսական զարգացման համար: Համոզված
եմ, որ ներդրումը մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ,
այն է՝ որակյալ կրթություն և առողջապահական ծառայություն
ներ, հանգեցնելու է մարդու կյանքի որակի էական բարելավման:
Սահմանափակ ֆինանսական կապիտալի և բնական ռեսուրսների
պայմաններում մեծ առաջընթացի շարժիչ ուժը մարդկային
ներուժն է: COBRAIN-ը թիրախավորում է մարդկային կա
պիտալի զարգացումը: Կատարվող հետազոտությունները
նպաստելու են Հայաստանում նեյրոգիտության առաջխա
ղացմանը»,-եզրափակեց փոխվարչապետը:
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա
րար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով՝ այս ձեռնարկը ողջու
նելի է, քանի որ թույլ է տալիս եվրոպական անվանի կենտ
րոնների հետ ունենալ սերտ համագործակցություն, որի
արդյունքում մեր լավագույն փորձը կարող ենք փոխանցել
մեր գործընկերներին, ինչպես նաև՝ եվրոպական լավագույն
փորձը ներդնել Հայաստանում: Սա զարգացման լավագույն
տարբերակներից մեկն է: «ԵՊԲՀ-ն հնարավորություն է
ստացել երեք տարվա ընթացքում այս ոլորտը միանգամայն
այլ մակարդակի բարձացնել և ունենալ համագործակցութ
յան հնարավորություններ՝ աշխարհի հայտնի կենտրոնների
հետ»,-շեշտեց նախարարը:

4

Գիտություն

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը փաստեց, որ բուհի հա
մար օրը պատմական է: «Մենք երկար ճանապարհ հարթե
ցինք, որպեսզի այսօր արձանագրենք՝ ճանաչելի ենք և կարող
ենք թափանցիկ ու կարևոր աշխատանք իրականացնել եվրո
պական ամենախոշոր համալսարանների հետ: ԵՊԲՀ-ն
երկար տարիներ իրականացրել է մի շարք ծրագրային փո
փոխություններ, ինչի արդյունքում քայլ արվեց դեպի հաշ
վառելի գիտություն: COBRAIN-ը այսօր մեզ թույլ է տալիս
ունենալ մեծ ֆինանսավորում և ճանապարհ է հարթում
ապագա գիտնականների համար»,-ասաց ռեկտորը՝ հավե
լով, որ նշվում է Հ
 այաստանում բժշկական կրթության հիմ
նադրման 100-ամյակը, և այս հոբելյանին նվիրված առա
ջին միջոցառումը՝ COBRAIN-ի մեկնարկային գիտաժողովը,
տեղի ունեցավ ՀՀ փոխվարչապետի, ԿԳՄՍ նախարարի,
ՀՀ-ում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի, դես
պանների և գիտական խորհրդի անդամ
ն երի մասնակցութ
յամբ:
Արմեն Մուրադյանը հավաստիացրեց, որ «Քրոնիկ նեյրո
դեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետա
զոտությունների կենտրոն՝ Հայաստանում. նեյրոգիտութ
յուն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - COBRAIN»
ծրագրի աշխատանքներն ունենալու են համակարգ
ված, թափանցիկ և շարունակական բնույթ:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանը ներկայացրեց ծրագրի հիմ
ն ական խնդիրնե
րը՝ նշելով, որ սահմանված է ուղեղի հետազոտություն
ների խթանման միջոցով զարգացնել համալսարանի
հետազոտական և նորարարական կարողություննե
րը՝ շեշտը դնելով ուղեղի հիվանդությունների բուժ
ման բջջային և դեղորայքային նյարդապաշտպան
մեխանիզմ
ն երի վրա: Սերտորեն համագործակցե
լով Թյուբինգենի (EKUT, Գերմանիա), Բոխումի (RUB,
Գերմանիա) և Լունդի (ULUND, Շվեդիա) համալսա
րանների հետ՝ նախատեսվում է հաստատել նեյրոգի
տության հետազոտությունների կառուցվածքը, կա
տարելագործել երիտասարդ հետազոտողների
հմտությունները, ընդլայնել հետազոտական կա
րիերայի հնարավորությունները, զարգացնել հա
մալսարանի նորարարական կարողությունները,
ինչի արդյունքում համալսարանն ավելի ներկայա
նալի կդառնա գիտական հանրության առջև: «Մեր
երազանքն է ուղեղի մասին հետազոտությունների
շնորհիվ Հայաստանը տեղորոշել միջազգային գի
տական քարտեզում»,-եզարափակեց պրոռեկտո
րը:

ՌԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

6

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում հագե
ցած օրակարգով տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի տարեվերջյան՝ 19-րդ նիստը,
որը մեկնարկեց օտարերկրացի ուսանողների մասնակցությամբ «Բազմազգ» երգ
չախմբի կատարում
ն երով: Հաջորդիվ գիտխորհրդին ներկայացվեց ընթացիկ տա
րում իրականացված աշխատանքների մասին պատմող տեսաֆիլմ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հանդես եկավ տարեկան ամփոփիչ հաշվետ
վությամբ, որը բաղկացած էր 5 հիմ
ն ական մասերից՝ ուսում
ն ական, գիտական, մի
ջազգային, կլինիկական և ֆինանսական: «Հաշվի առնելով մարտահրավերները՝
կատարված աշխատանքները բուհի համար առանցքային նշանակություն ունեն»,-ա
սաց ռեկտորն` ավելացնելով, որ այդ ամենն իրականություն է դարձել 3500 հոգուց
բաղկացած թիմի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում: Անդրադառնալով ուսում
ն ա
կան կառուցամասին՝ Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ բուհում այս պահի դրությամբ սո
վորում է 5271 ուսանող: Աշխատանքներն իրականացվել են 89 ամբիոններում՝ 1178
հոգանոց դասախոսական կազմով: «Մտահոգիչ է դասախոսական կազմի միջին տա
րիքը: Հաշվի առնելով կոմունիկացիոն գործընթացները՝ ամբողջ աշխարhում իրա
կանացվում է աշխատակիցների երիտասարդացման գործընթաց: Մենք չենք գնա
ցել այն ճանապարհով, երբ պետք է դասախոսական կազմը երիտասարդացնեինք
աշխատանքից ազատելով՝ ելնելով տարիքային ցենզից, այլ երիտասարդացման
գործընթացը ապահովում ենք ավագ գործընկերների առկայությամբ ու ղեկավար
մամբ»,-ընդգծեց ռեկտորը՝ հիշեցնելով, որ չնայած վերջին տարիներին ուսում
ն ական
ցուցանիշը նվազել է՝ որևէ կրճատում բուհում չի իրականացվել, ավելին՝ բուհի ֆի
նանսական վիճակը կայուն է: «Մենք աշխատում ենք ճիշտ, որի արդյունքում ունենք
շահույթ և ավել եկամուտ»,-փաստեց նա, գոհունակությամբ նշելով, որ պետական
քննությունների անցկացումն ուսանողների 97 տոկոսը փակ հարցման ընթացքում
գնահատել է օբյեկտիվ: «Խստացում
ն երից հետո գերազանց սովորողների թիվը
նվազել է, սակայն այս տարի միտում կա ինչպես գերազանցիկների, այնպես էլ լավ
ստացողների թվի ավելացման»,-ասաց ռեկտորը՝ շարունակելով, որ այս ամենը հնա
րավոր է դարձել որոշակի բարեփոխում
ն երի արդյունքում՝ ներդրվել է էլեկտրոնա
յին գրադարանը, մինչև 500 էջ ուսում
ն ական նյութի պաճենահանում բուհի կողմից
իրականացվում է անվճար, ինչպես նաև ԵՊԲՀ-ի գրադարանում այս տարի շրջանա
վարտների շնորհիվ հավաքագրվել է ավելի քան 5000 գիրք:
Ռեկտորը նշեց, որ դասընթացներն իրականացվում են 197 ուսում
ն ական սենյակնե
րում: «Այս տարի կսահմանվեն ուսում
ն ական սենյակների հատուկ չափորոշիչներ ոչ
միայն համալսարանում, այլև՝ կլինիկաներում, քանի որ միջավայրը, որտեղ անցկաց
վում են դասերը կարևորագույն նշանակություն ունեն»,-հավելեց նա և անդրադառ
նալով դասախոսական կազմի համար բարձր աշխատավարձեր սահմանելուն, նշեց,
որ այսօր տեսնում է դրա հրամայականը, եթե վերջիններս համապատասխանեն
բուհի կողմից սահմանված պահանջներին: Իսկ դասախոսական աշխատանքը տե
սական ամբիոններում առավել գրավիչ դարձնելու հարցին անդրադառնալով, նշեց,
որ 2021 թվականից կքննարկվի ուսման վարձավճարի բարձրացման հարցը, ինչը չի
վերաբերի արդեն սովորող և գալիք ուսում
ն ական տարի ընդունվող ուսանողներին:
Խոսելով ուսում
ն ամեթոդական սարքերով, ձեռնարկներով բուհի համալրման մասին՝
ռեկտորը նշեց, որ ամբիոնների կողմից ներկայացված 72 հայտերը բուհն ապահովել
է՝ գնման գործընթացի համար տրամադրելով ավելի քան 193 միլիոն դրամ, հորդո
րելով ամբիոններին ավելի ակտիվ լինել համալրում
ն եր կատարելու հարցում, նշելով,
որ գնում
ն երի բաժինն այս տարի կազմակերպել է շուրջ 700 գնման գործընթաց, որի
99,7 տոկոսն իրականացվել է տենդերի միջոցով:
Անդրադառնալով միջազգայնացման գործընթացին՝ նշվեց, որ տարին հաջողված
է: «ԵՊԲՀ-ում սովորում է 1820 օտարերկրացի ուսանող: ՀՀ-ում գործում է 68 բուհ,
որից 12-ը՝ մասնաճյուղ, որոնցում սովորող արտասահմանցի ուսանողների 40 տո
կոսից ավելին բաժին է հասնում ԵՊԲՀ-ին»,-ընդգծեց Արմեն Մուրադյանը՝ ավելաց
նելով, որ բուհը պատրաստվում է ապահովել դասախոսների և ուսանողների շարժն
այլ երկրների բուհերում սովորելու համար: Ռեկտորի տարեկան ամփոփիչ հաշ
վետվությամբ ներկայացրեց նաև համալսարանական կլինիկաների աշխատանքը՝
մատնանշելով ձեռքբերում
ն երը, և այն ծրագրերը, որոնք իրականացման փուլում են,
ընդգծելով, որ համալսարանական կլինիկաներում աշխատելը ոչ միայն պատվաբեր,
այլև՝ եկամտաբեր: Նշվեց նաև այն փաստը, որ ԵՊԲՀ հիվանդանոցներն ընթացիկ
տարում սպասարկել են ավելի քան 75300 մարդու:
Տարեկան ամփոփիչ հաշվետվությանը հաջորդեց ռեկտորի խորհրդական Գևորգ
Թամամյանի զեկույցը, որով գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեց ԵՊԲՀ
100-ամյակին նվիրված միջոցառում
ն երի տեսլականը, ապա Կարիերայի կենտրոնի
ղեկավար Խաչատուր Մարգարյանի «Առաջնորդենք ապագան» ծրագրի ներկայա
ցումը: Գիտական խորհրդի կողմից հաստատվեցին ներկայացված հարցերը, որից
հետո տեղի ունեցավ գիտական կոչում
ն երի շնորհում:

Գիտություն

ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՆՏՐԵՑ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐ ՈՒ
ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐ
Գիտական խորհրդի 2020 թվականի առաջին նիստը քննար
կեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետի առաջարկությունը՝ ապ
րիլյան պատերազմի հերոս, «Մարտական խաչ» 1-ին աս
տիճանի շքանշանի ասպետ, ավագ լեյտենանտ Մերուժան
Ստեփանյանի անվան կրթաթոշակ սահմանելու վերաբեր
յալ։ Այն նախատեսված կլինի բարձր առաջադիմությամբ և
հոգատարությամբ առանձնացող ուսանողի համար։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ հերոսի անու
նով կրթաթոշակ հիմ
ն ադրելը պատվաբեր է: «Մերուժան Ստե
փանյանը ժամեր շարունակ մարտնչելով՝ պաշտպանել է դիրքը
և կարողացել է փրկել նաև իր հետ սահմանին գտնվող զին
վորներին: Նա փայլուն օրինակ է ինչպես ապագա սպաների,
այնպես էլ ռազմական բժիշկների համար»,-ասաց ռեկտորը:
Հաշվի առնելով սուր շնչառական վարակներով պայմանա
վորված համաճարակային վիճակը հանրապետությունում՝
Արմեն Մուրադյանի առաջարկով կլինիկական աշխատանք
ների գծով պրոռեկտոր Արմեն Մինասյանը ներկայացրեց
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոց դիմած հի
վանդների վիճակագրությունը:
Արմեն Մինասյանը նկատեց, որ ձմռան ամիսներին, սովո
րաբար, «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում
դիտվում է դիմելիության աճ: «Վերջին երկու շաբաթվա ըն
թացքում արձանագրվել է դիմելիության աննախադեպ աճ:
Հիվանդանոց է դիմել 1802 հիվանդ, որից 1162-ը՝ սուր շնչառա
կան վարակներով»,-ասաց նա՝ ավելացնելով, որ փետրվարի
4-ին «Մուրացան» հիվանդանոցում կբացվի նոր բոքսային բա
ժանմունք, որի շնորհիվ հիվանդանոցի թողունակությունը կա
վելանա:
Պրոռեկտորի խոսքով՝ մեծահասակների դեպքում վիճակը
համեմատաբար բարվոք է: «Հերացի» թիվ 1 համալսարանա
կան հիվանդանոցում արտառոց դիմելիություն չի նկատվել:
Օրակարգի համաձայն՝ ԵՊԲՀ գիտական խորհուրդն անց
կացրեց ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորների ընտրութ
յուն: Փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեցին ֆարմակո
լոգիայի, հոգեբուժության, ֆիզիկական դաստիարակության,
հյուսվածաբանության, անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թե
րապիայի, սրտաբանության, օտար լեզուների ամբիոնների
վարիչներ և պրոֆեսորներ:
Ֆարմակալոգիայի ամբիոնի վարիչ ընտրվեց Մարինե
Բալասանյանը, անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի
ամբիոնի վարիչ՝ Իրինա Մալխասյանը, հյուսվածաբանության
ամբիոնի վարիչ՝ Կարմեն Սահակյանը, սրտաբանության ամ
բիոնի վարիչ՝ Համայակ Սիսակյանը, ֆիզիկական դաստիա
րակության ամբիոնի վարիչ՝ Հարություն Թամիրյանը, հոգե
բուժության ամբիոնի վարիչ՝ Կարինե Թաթարյանը, օտար
լեզուների ամբիոնների վարիչ՝ Հասմիկ Հովհաննիսյանը:
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր ընտրվեց Էլմիրա
Ամրոյանը, իսկ հյուսվածաբանության ամբիոնի պրոֆեսորներ
ընտրվեցին Տաթևիկ Ավագյանը և Մարինա Թաթոյանը:

ՈՒԳԸ-Ն ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ
Հ
 ՈԳԵՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ԵՊԲՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը հիմ
ն ադրվել է 1947
թվականին։ ՈՒԳԸ-ին շատ կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է գրա
վել ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուշադրությունը: Աշ
խատանքային 72 տարվա ընթացքում ՈւԳԸ-ն ձգտել է ուսանողության ու
շադրության կենտրոնում պահել գիտական գործունեությունը և նպաստել
է այն բանին, որ երկար տարիներ ուսանողական գիտությունը լինի բարձր
մակարդակի վրա: Ընկերության հիմ
ն ական նպատակը աջակցելն է ուսա
նողների գիտական, կրթական և հոգևոր զարգացմանը:
ՈՒԳԸ նախագահ Էմմանուել Ղանդիլյանի խոսքով՝ գիտական և կրթա
կան ոլորտներում ՈՒԳԸ-ն սատարում է ուսանողների նախաձեռնություն
ները, հնարավորինս աջակցում շնորհաշատ ուսանողներին: Մեր օրերում
բժշկությունն առանց գիտության հնարավոր չէ պատկերացնել: Ուստի՝ յու
րաքանչյուր բացահայտում տանում է դեպի նոր հարթակներ՝ բժշկագիտութ
յան ոլորտում, որի վառ օրինակ է հանդիսանում ամենամյա անցկացվող՝
«Ուսանողների գիտական շաբաթը», որի ժամանակ ներկայացվում են բազ
մաթիվ նորարարություններ, հետազոտական աշխատանքներ,
որոնք կատարել են ԵՊԲՀ-ի ուսանողները:
Ընկերությունը մշտապես կազմակերպում է գիտաժողով
ն եր,
նստաշրջաններ, սեմինարներ, դասախոսություններ և գիտական
ու կրթական այլ ուղղվածություն ունեցող միջոցառում
ն եր՝ դրան
ցում ներգրավելով նաև արտահամալսարանական ներուժը։ Ու
սանողական գիտական ընկերության աշխատանքներում մեծ դեր
ունի ներամբիոնական գիտական ակումբների առկայությունը՝
համալսարանի ամբիոնների մեծամասնությանը կից։ Գիտական
ակումբներում բժշկական համալսարանի ուսանողները հնարա
վորություն են ստանում ավելի շատ խորանալ իրենց նախընտ
րած առարկայի մեջ և ուսում
ն ասիրել իրենց ծանոթ թեմաները
դասագրքից դուրս, մասնակցել ամբիոններում կատարվող գի
տահետազոտական աշխատանքներին և, ինչու ոչ՝ տպագրվել
գիտական ամսագրերում։
ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն անմասն չի մնում միջազգային հարթակից և
ամեն տարի կազմակերպում է «Ուղեղի ճանաչման շաբաթ» (Brain
Awarness Week), որը նշում են աշխարհի գրեթե բոլոր բուհերում։
ՈւԳԸ-ի նպատակն է հասարակության լայն
շերտերին ցույց տալ մեր ուղեղի զարմանահրաշ
հնարավորությունները և գաղտնիքները։
Այս ծրագիրը իրականացվում է DANA Foundation-ի կողմից տրվող գրանտային ֆինան
սավորմամբ և այն միակը չէ։ Ուսանողական
գիտական ընկերությունը բազմիցս ստացել է
նաև Բրիտանիայի Կենսաբանների ընկերութ
յան (the Company of Biologists) կողմից գրանտ
ներ և կազմակերպել «Տեսությունից՝ գործնա
կան կիրառում» շարքի գիտական դպրոցը, և
«Բացահայտելով հիվանդությունների մեխա
նիզմ
ն երը» գիտաժողովը։
Ամենամեծ գրանտային ձեռքբերում
ն երից է
եղել IBRO-ի՝ International Brain Research Organisation, կողմից ստացված ֆինանսավորումը,
որը նույնպես օգտագործվել է ամառային գի
տական դպրոցի կազմակերպման համար։
Այսօր ՈւԳԸ-ն համառ և նպատակասլաց
գնում է առաջ՝ ներգրավելով իր կազմում բազում շնորհալի, խելացի ու բժշկագի
տությանը նվիրված ուսանողների՝ օգնելով նրանց ընտրել ճիշտ ուղի իրենց մաս
նագիտական կյանքում: Տարիներ շարունակ ուսանողական գիտական ընկերութ
յան անդամ
ն երը ճանաչվել են ՀՀ լավագույն ուսանողներ, ինչպես նաև ստացել են
բազում կրթաթոշակներ, մեկնել են արտերկիր՝ գործուղում
ն երի և զեկուցում
ն երի։
Ուսանողական գիտական ընկերության Ուսանողական գիտական օրը տեղի ու
նեցավ դեկտեմբերի 17-ին, 6-րդ լսարանում։
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ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ  
ՆՈՐՈՒՅԹԸ՝
«ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» ՆՈՐ ԱՌԱՐԿԱՆ
Գիտակրթական ոլորտը 2019 թվականին նշանա
վորվեց 2-րդ կուրսեցիների համար նախատեսված
«Հետազոտության հիմունքներ» նոր առարկայի
ներդրմամբ։ Ընտրված 10 դասախոսներ և հատուկ
թեմաներ, 3 ամիս տևողությամբ ծրագիր, MOODLE
կրթական համակարգի կիրառում, 88 մասնակից ու
սանող, ուսանողների կողմից ընտրված 38 թեմա և
ներկայացված թիմային զեկույցներ, ընկերական
և հետազոտական միջավայր, նոր հայացք դեպի
կրթություն և գիտություն, փոխված մտածելակերպ
և քննադատական մտածողություն, ապագա փայլուն
գիտնականներ և գերազանց բժիշկ-հետազոտողներ.
հենց այսպես բնութագրեց առարկան և գրանցված
արդյունքները առարկայի ուսում
ն ական համակար
գող, ԵՊԲՀ ալերգոլոգիայի և կլինիկական իմունոլո
գիայի ամբիոնի ասպիրանտ Մարիամ Մովսիսյանը։
Ծրագիրը լինելու է շարունակական, հաջորդ կի
սամյակում հերթը ստոմատոլոգիական և դեղագի
տական ֆակուլտետների 2-րդ կուրսեցիներինն է։
«Հետազոտության հիմունքներ» առարկայի պա
տասխանատու ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկ
տոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը ընդգծում
է. «Կիսամյակի ընթացքում ուսանողների ոգևոր
ված աշխատանքը, պատասխանատվությամբ պատ
րաստված զեկույցները և հաջող ներկայացման
ձգտող աչքերի փայլը փաստում են այն մասին, որ
առարկան հաջողել է, և ապագայում մենք քաղելու
ենք վերջինիս պտուղները՝ հետազոտողների նոր և
առավել մրցունակ սերնդի տեսքով։
Գիտությունն ու կրթությունը ինտեգրելու այս կար
ևոր ինստիտուցիոնալ մարտահրավերը հաջողութ
յամբ պսակվեց»:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԱԿՈՒՄԲՈՒՄ
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Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամ
բիոնին կից արդեն գրեթե մեկ տասնամյակ գործում է օպերատիվ
վիրաբուժության խմբակը, որն իր ստեղծման օրվանից միտված էր
ուսանողների գործնական հմտությունների կատարելագործմանը:
Այս կիսամյակն առանձնանում է կատարված հսկայածավալ աշ
խատանքներով և, հատկապես, ներգրավված ուսանողների աննա
խադեպ թվով: Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբու
ժության ամբիոնի վարիչ Սեմյոն Օրդույանի առաջարկությամբ 2019
թվականի սեպտեմբերից սկսած՝ գիտական խմբակի աշխատանք
ների շեշտը դրվեց ապագա վիրաբույժների համար հատկապես
կարևոր, միմյանց փոխլրացնող երկու բաղադրիչների՝ գործնական
հմտությունների և տեսական գիտելիքների զարգացման վրա:
Աշխատանքները հենց սկզբից էլ շատ հագեցած մեկնարկեցին:
Շնորհիվ դասախոսներ Նարինե Թորոսյանի, Աննա Ռոլիչի, համա
կարգչային օպերատոր Մարիամ Հայրապետյանի, Անահիտ Մարդո
յանի և իհարկե՝ կուրատորներ Տիգրան Սևյանի, Միխայիլ Բոլյանի,
Մերի Կարագյոզյանի, Սարգիս Գրիգորյանի, Հովհաննես Սիմոնյա
նի և Դիանա Ատոմյանի, ինչպես նաև խմբակի անեսթեզիոլոգ Հայկ
Ավակյանի՝ խմբակի գործունեությունը մտավ կանոնավորված հունի
մեջ: Կուրատորներն առավել քան արդյունավետ կերպով ցանկա
ցողներին սովորեցնում էին վիրաբուժության առանցքում ընկած
գործնական հմտություններ և դրան զուգահեռ զեկույցների տես
քով օգնում էին ամրապնդել գործնական և տեսական գիտելիք
ները: Վերջին ամիսներին կուրատորների թիմը, որում արդեն
իսկ համալրում
ն եր էին եղել առավել ակտիվ նորեկներից, կարո
ղանում էր մեկ շաբաթում սպասարկել ավելի քան 180 ուսանողի:
Արդյունքում, կիսամյակի ավարտին, կուրատորների թիմի ջան
քերի շնորհիվ իրենց առաջին քայլերն արեցին կամ գործնական
հմտությունները կատարելագործեցին 400-ից ավելի ուսանողներ՝
ԵՊԲՀ-ի ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական և անգամ
դեղագիտական ֆակուլտետներից, ընդ որում, ուսուցումն իրա
կանացվում էր 3 լեզուներով, քանի որ մասնակիցների թվում նաև
արտասահմանցի ուսանողներ կային: Ակումբի աշխատանքներին
մասնակցելու և իրենց նախնական բժշկական գիտելիքները հղկե
լու հնարավորություն ընձեռվեց նաև ԵՊԲՀ-ի 80-ից ավելի քոլե
ջականների:
Դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ օպերատիվ վիրաբուժության
օլիմպիադան, որը յուրահատուկ ստուգատես և պատասխանատու
հարթակ էր ուսանողների՝ այս ընթացքում իրենց սովորածով մրցե
լու և իրենց ձեռք բերած հմտությունները պատվավոր Ժյուրինե
րին ներկայացնելու համար: Ժյուրիի կազմում էին Հայաստանի
վիրաբույժների ասոցիացիայի ղեկավար Մուշեղ Միրիջանյանը,
անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի վարիչ
Իրինա Մալխասյանը, դասախոս Նարինե Թորոսյանը, ասիս
տենտ Աննա Թոփլաղալցյանը, ինչպես նաև կուրատոր Միխաիլ
Բոլյանը:
ՄուշեղՄիրիջանյանը կարևորեց օլիմպիադայի անցկացումը՝
այն համարելով բժշկական համալսարանի լավագույն ավան
դույթների շարունակություն՝ կոչ անելով մյուս կլինիկական ամ
բիոններին այս օլիմպիադան համարել օրինակելի և հանդես
գալ նմանատիպ նախաձեռնություններով:
Նկատելով ուսանողների ոգևորությունը ու աշխատասիրութ
յունը՝ վիրաբույժը հույս հայտնեց, որ այս ուսանողները վաղը
կդառնան վիրաբուժական առաքելության իրենց արժանապա
տիվ հետնորդները: Օլիմպիադային մասնակցում էին 9 թիմեր,
իսկ մասնակիցների մեջ կային ուսանողներ ԵՊԲՀ-ի գրեթե բո
լոր ֆակուլտետներից, կուրսերից և անգամ քոլեջից: Թիմերը գի
տական, բայց միևնույն ժամանակ գեղարվեստական, և իհարկե

Գիտություն
հումորային կերպով ներկայացրին իրենց պատրաստած հոլովակ
ները, ապա մրցեցին առավել ճշգրիտ բարդ կարեր դնելու, առավել
հուսալի վիրակապելու, վիրաբուժական գործիքների նշանակությու
նը լավագույնս իմանալու և ավելի արագ վիրաբուժական հանգույց
ներ անելու հմտություններով: Ողջ ընթացքում թիմերի միջև գրեթե
հավասար պայքար էր ընթանում և վերջնական հաղթողը որոշվեց
միայն վիկտորինայի արդյունքում, որի շրջանակներում կար անգամ
հատուկ տեսահարց՝ ուղարկված Սեչենովի համալսարանի մեր գոր
ծընկերներից: Վերջնական արդյունքներով հաղթող ճանաչվեց «Haema alba», իսկ երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրին
համապատասխանաբար «Адепты Пирогова», «Бойци-Спасатели»
թիմերը : Օլիմպիադայում լավագույնս հանդես եկած թիմերը հնարա
վորություն կստանան իրենց ուժերը կրկին փորձել՝ արդեն առավել
բարդ և մասնագիտական օլիմպիադայի հաջորդ փուլում:
Դեկտեմբերի 21-ին ԵՊԲՀ-ի կապույտ դահլիճում գիտական հրա
վառությունը շարունակվում էր: Վերջին ամիսներին ակումբի շրջա
նակներում պատրաստված և ներկայացված տասնյակ ամենաբազ
մազան ելույթներից ընտրվել էին 9 լավագույնները՝ եզրափակիչ
կոնֆերանսում հանդես գալու համար: Պրոֆեսոր Օրդույանի բնո
րոշմամբ՝ կոնֆերանսի մասնակիցներին միավորող գլխավոր գործոնը
հենց սերն է օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատո
միայի հանդեպ: Գիտական սեր, որով ներշնչված տասնյակ ուսա
նողներ, նույնիսկ դեռ չանցնելով այս առարկան, կամ սովորելով
ստոմատոլոգիական, անգամ դեղագիտական ֆակուլտետներում,
ամբիոնի ղեկավարի աջակցությամբ և իրենց կամային աշխատա
սիրությամբ ի վերջո հաջողեցին անել առաջին քայլերը գիտական
հետազոտությունների ոլորտում, ինչը մեծապես խրախուսվում է
ողջ աշխարհի ժամանակակից համալսարաններում: Կոնֆերան
սի ընթացքում երեք լեզուներով ներկայացվեցին ամենաբազմա
զան զեկույցները՝ երիկամ
ն երի, հարականջային և վահանաձև
գեղձերի քաղցկեղների վիրահատական բուժումից մինչև ար
տաօրգանիզմային արյան շրջանառություն, անոթային վիրաբու
ժություն, հյուսվածքների փոխպատվաստում
ն եր, ակնաբուժա
կան գերժամանակակից լազերային միջամտություններ, անգամ
գանգահատում
ն եր ոչ միայն վիրաբուժական, այլև բժշկական
պատմության տեսանկյունից: Կոնֆերանսն, ինչպես նաև ակում
բի այս կիսամյակի գործունեությունը ամփոփելով՝ տեղագրական
անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սեմյոն Օրդույանը արձանագրեց, որ այս կի
սամյակում կատարված ահռելի արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ՝
գիտական խմբակն արդեն իսկ վերածվել է գիտական ակումբի, և այս
քան կարճ ժամանակում նկատելի է, թե ակումբի անդամ
ն երն ինչքան են
հարազատացել միմյանց, ինչքան դրական և փոխօգտակար հարաբե
րություններ են ձևավորվել, որոնք էլ հենց ընկած են թիմային
աշխատանքի հաջողության հիմքում:
Պրոֆեսոր Օրդույանը իր խորին շնորհակալությունը հայտ
նեց բոլոր կուրատորներին՝ ընդգծելով նրանց նվիրված աշ
խատանքը, քաջալերեց բոլոր զեկուցողներին և ակումբի ան
դամ
ն երին, կոչ արեց էլ ավելի լայն թափով զբաղվել գիտական
գործունեությամբ՝ վերահաստատելով իր պատրաստակա
մությունը աջակցելու և նպատաստելու ապագա զեկուցների
կայացման գործում:
Ամբիոնի ղեկավարության և գիտական այս մաշտաբային
իրադարձության մասնակից շուրջ 500 ուսանողների անունից
ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել մեծարգո ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանին, պրոռեկտորներ Լարիսա Ավետիսյանին
և Գառնիկ Ավետիսյանին, իրավամբ ուսանողամետ այս հրա
շալի նախաձեռության կայացման գործում իրենց ավանդի և
համակողմանի աջակցության համար: Առանձնահատուկ շնոր
հակալություն մոտ ապագայում «Միքայելյան» համալսարա
նական հիվանդանոցում կառուցվող վիրաբուժական մասնա
գիտական կրթական կենտրոնի համար, որի առկայությունը
աներկբա նոր մասնագիտական բարձունքների է մղելու հայ
կական վիրաբուժությունը:
Հոդվածի հեղինակ՝
ընդհանուր բժշկություն ֆակուլտետի
2-րդ կուրսի ուսանող
ԱՀԱՐՈՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ
ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ՝
CINCO-Ի ԴԻՏԱԿԵՏՈՒՄ
4-րդ լսարանում կայացավ հերթական
CINCO-ն՝ Clinical investigations, cases and
other: Հանդիպման դիտակետում այս ան
գամ երիկամային պաթոլոգիաներն էին,
մասնավորապես՝
գլոմերուլոնեֆրիտնե
րը: Դասախոսություններով հանդես եկան
ԵՊԲՀ ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դո
ցենտ Արտեմ Գրիգորյանը՝ «Գլոմերուլոնեֆ
րիտների ախտաֆիզիոլոգիան», Երևանի
գլխավոր ախտաբան Արմեն Մխիթարյա
նը՝ «Գլոմերուլոնեֆրիտների մորֆոլոգիա»
և ՀՀ ԱՆ գլխավոր երիկամաբան Աշոտ
Սարգսյանը՝ «Գլոմերուլոնեֆրիտների կլի
նիկական դրսևորում
ն երը» թեմաներով:
Հանդիպման մասնակիցներին անակն
կալ այցով ողջունեց ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը, ում գլխավորությամբ կազմա
կերպվեց ինտերակտիվ քննարկում-բանա
վեճ բժիշկների և ուսանողների միջև, որից
հետո մրցութային կարգով ներկայացվեցին
կլինիկական դեպքեր, իսկ հաղթողները
համալսարանի կողմից ստացան մրցանակգրքեր:
Ուսանողների նախաձեռնությամբ կազմա
կերպված այսպիսի հանդիպում
ն երը առա
վել սերտ են դարձնում ուսանող-դասախոս
փոխհարաբերությունները՝ ուսանողներին
հնարավորություն տալով ամրապնդել գիտե
լիքները, զարգացնել կլինիկական մտածելա
կերպը, ձեռք բերել համակարգված գիտելիք
ներ տարբեր թեմաներից և, իհարկե, ունենալ
հետաքրքիր ու բովանդակալից ժամանց:
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Կրթություն

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ
Բժշկական համալսարանում անցկացված
դասախոսությունը՝ նվիրված սեռական առող
ջության պահպանմանը, վարում էր ԵՊԲՀ սեք
սոպաթոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
Վրեժ Շահրամանյանը:
Բժիշկ-սեքսոպաթոլոգը, կարևորելով դասա
խոսության անցկացումը, նշեց, որ ինքը նպա
տակ ունի ընդգրկել այն արդիական հարցերը,
որոնք առնչվում են մարդու սեռական վարքագ
ծին, հատկապես՝ դրա անվտանգությանը:
«Շատ կարևոր է խոսել սեռական խնդիրնե
րի մասին, իհարկե՝ ճիշտ չափաբաժնով, ճիշտ
մատուցմամբ՝ հաշվի առնելով տվյալ ազգի էթ
նո-մշակութային առանձնահատկությունները:
Սեռական առողջության պահպանման համար
անձը պետք է սեռակրթված լինի: Համացանցը,
ըստ էության, մեր ամենամեծ թշնամին է, որով
հետև այնտեղ հեշտությամբ կարող ենք վտան
գավոր նյութերը գտնել, որոնք կարող են սեռա
կան վարքագիծը դարձնել ավելի վտանգավոր՝
խոցելով սեռական առողջության հիմքերը»,-ա
սաց նա:
Խոսելով սեռական վարքագծի վտանգ
ների,
սեռավարակների
մասին՝
Վրեժ
Շահրամանյանը նշեց հիմ
ն ական ախտանշան
ները և հնարավոր բարդությունները՝ օգնելով
հասկանալ դրանցից խուսափելու եղանակնե
րը:
«Սեռական առողջության լրջագույն թշնա
միներից մեկն էլ սեռավարակներ են, որոնց
հետ պայքարը պահանջում է հստակ գրագի
տություն: Սեռավարակ նշանակում է սեռա
կան ճանապարհով փոխանցվող անտեսանելի
միկ
րոօր
գա
նիզմ, ո
րոնք թվով շատ են՝ 30-ից
ավել»,-ասաց նա՝ հավելելով, որ ըստ առող
ջապահության համաշխարհային կազմակեր
պության՝ աշխարհում օրական ավելի քան 1 մլն
սեռավարակման դեպք է գրանցվում:
Սեքսոպաթոլոգի խոսքով՝ սեռավարակումը
նաև ընթանում է առանց կլինիկական նշաննե
րի ևայդ պատճառով մարդիկ հաճախ չեն դի
մում բժշկի, ինչը կրկին սխալ տեղեկատվութ
յան արդյունք է:
Դասախոսության
ընթացքում
Վրեժ
Շահրամանյանը անդրադարձավ նաև անպտ
ղությանը, ինչպես նաև ճիշտ սննդակարգին,
ներկայացրեց տեսանյութեր:

ՏԵՍԱԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՆ
ԱՎԵԼԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ
ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնի գործունեության մեջ ուրույն
տեղ են զբաղեցնում թվային համալսարանի զարգացման
աշխատանքները: Տեսադասախոսությունների միջոցով
կրթական նյութերն էլ ավելի հասանելի դարձնելը կենտ
րոնի քաղաքականության կարևոր բաղադրիչն է: Կա
րիերայի կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր Մարգարյանի
խոսքով՝ ներկայումս շարունակաբար նկարահանվում
է 3 տիպի տեսանյութ՝ համալսարանկան հոլովակներ,
տեսադասախոսություններ, ակնարկային տեսադասեր:
«Համալսարանական հոլովակները, որպես կանոն հնչեց
վում են օտար լեզվով, ինչի նպատակն է համալսարանի
մասին տեղեկատվությունը ավելի հասանելի դարձնել մի
ջազգային հարթակներում:
Տեսադասախոսությունները ակադեմիական ժամի տևո
ղությամբ դասախոսություններ են, որոնք համալրվում են
անիմացիոն բաղադրիչներով: Տեսադասախոսություննե
րի հատվածում ստեղծվում են մի քանի նշանակությամբ
նյութեր, որոնց մի մասը հասանելի են հանրային տիրույ
թում, իսկ մյուսները կիրառվում են Կենտրոնի ծրագրե
րում: Ի դեպ՝ 2020 թվականին Կենտրոնը սկսում է վիրա
բուժական ուղղվածության նոր նախագիծ իրականացնել,
որի մասին կհայտարարենք մոտ ժամանակներս»,- պատ
մում է Խաչատուր Մարգարյանը։ Ակնարկային տեսա
դասերը անցնում են «100 վայրկյան կարևորի մասին»
խորհագրի ներքո: Սրանց նպատակն է տեսադարա
նի հիմ
ն ում, որտեղ կարելի է գտնել ամեն ինչ բազային
բժշկության վերաբերյալ: «Սա նմանը չունեցող հայալեզու
նախագիծ է, որում ներգրավված են մեր լավագույն դա
սախոսները և առաջատար ամբիոնները: Ներկայացվում
են այս կամ այն դիսցիպլինայի վերաբերյալ բազային
տվյալներ, հիշեցման կամ ակնարկի տեսքով: Գաղափա
րը նպատակ ունի առաջացել աջակցելու ուսանողներին և
բժիշկներին՝ կարճ ժամանակում վերհիշելու անհրաժեշտ
նյութը»,- նշում է կարիերայի կենտրոնի ղեկավարը՝ հա
վելելով, որ որպես այս նախաձեռնության հաջող օրինակ
կարելի է հիշատակել ճառագայթային ախտորոշման ամ
բիոնի հետ համատեղ պատրաստված 100 վայրկյաննե
րի շարքը, որի նպատակն էր պետական ավարտական
քննություններին ուսանողներին աջակցել գործնական
հմտությունների «ռենտգեն» բաղադրիչին նախապատ
րաստվելիս: Նշենք, որ տեսադասախոսությունների դի
տում
ն երը ընդամենը մի քանի օրում անցան 5000-ը, իսկ
շրջանավարտները շռայլում էին իրենց շնորհակալական
խոսքերը նման նյութերի համար:
Կարիերայի կենտրոնը շարունակելու է տեսանյութե
րի պատրաստման աշխատանքները, թիրախավորելով
ուսանողների և դասախոսների կողմից մատնանշված
թեմաները, շարունակելով ստեղծել արդի բովանդա
կությամբ աջակցող նյութեր՝ զարգացնելով թվային հա
մալսարանի նախագիծը:
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ՝
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի 22-ամյա ամե
րիկահայ ուսանողուհի Լիլիան Ալնիհմը երախտապարտ է ԵՊԲՀում իր ուսում
ն առության համար։ Ն
 ա մեկն է նրանցից, ով հասա
րակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս Հայարփի
Սահակյանի համակարգմամբ գործող Doctors for Tomorrow նա
խաձեռնության ակտիվ անդամն է։ Նախաձեռնությունը ամփո
փում է տարբեր սովորողների գաղափարները։ DOT-ը ակումբ
է կամ ապագա ստոմատոլոգի բնորոշմամբ՝ ապահով տարածք
ուսանողների համար։ «Մեր տեսլականն ավելի զարգացավ հա
մալսարանում անցկացված մի քանի հանդիպում
ն երից հետո։
Որպես օտարերկրացի ուսանողներ մենք հարմարավետ մի
ջավայրում ենք մեզ զգում, քանի որ ակումբի նպատակն է հա
մախմբել արտերկրից ժամանածներին»,- պատմում է Լիլիանը՝
հավելելով, որ տեղացի ուսանողները ևս կարող են ցանկության
դեպքում անդամակցել ակումբին, նպաստել այս նախաձեռնութ
յան կայացմանը։
Որպես DOT-ի նախաձեռնող՝ ԵՊԲՀ ուսանողը նշում է, որ
ակումբը նպատակ ունի տարբեր մշակույթներ, կրոնական պատ
կանելիություն, հայացքներ ունեցող ուսանողներին համախմ
բել համընդհանուր գաղափարների շուրջ։ «Կառուցել կամուրջ
ներ և ոչ թե պատեր»,- ընդգծում է նա։ Ակումբի մասնակիցները
ծրագրում են քննարկել տարաբնույթ հարցեր։ Դրանցից որպես
օրինակ Լիլիանը մատնանշում է պացիենտ-բժիշկ փոխհարաբե
րությունները, որոնց և նվիրված են եղել վերջին քննարկում
ն ե
րը։ Լիլիան Ալնիհմի գնահատմամբ՝ համատեղ իրենք հնարա
վորություն ունեն արտահայտել իրենց տեսակետները, ի հայտ
բերել սխալները, մատնանշել դրանց լուծման ուղիները։ DOT-ի
անդամ
ն երը ծրագրում են ապագա բժիշկների, դեղագետների և
ստոմատոլոգների համար ամուր հիմքեր ստեղծել։ «Մենք կենտ
րոնանում ենք այն խնդիրների վրա, որոնք ուսանողներն են վեր
հանում։ Մենք քննարկում ենք փիլիսոփայությանը, էթիկային,
հոգեկան աողջությանը վերաբերող, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ
թեմաներ»,- նշում է ակումբի հիմ
ն ադիրը։
Առաջիկայում հանդիպում
ն երը շարունակական են լինելու։
Հայարփի Սահակյանի խոսքով՝ ուսանողական ակումբը մի շարք
նպատականեր ունի։ Ակումբի գործունեությունը կնպաստի այն
բանին, որ ապագա հայ և օտարերկրացի բժիշկները սոցիալա
կան, կթական, մշակութային և այլ ուղղություններով խորհրդատ
վություն ստանան, քննարկեն իրենց հետքրքրող և հուզող հար
ցեր։ Դասախոսն ընդգծում է, որ պատահական չէ, որ ակումբը
չունի նախագահ, քարտուղար։ Նորաստեղծ նախաձեռնությունը
ծառայելու է հարթակ՝ օտարեկրացի ուսանողների բուհական մի
ջավայրին ինտեգրվելուն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպումը
նախաձեռնում են հենց իրենք ուսանողները։ Քննարկում
ն երի
շրջանակում բարձր կուրսցիները կիսվում են իրենց փորձով այս
կամ այն առարկայի քննությանը պատրաստվելու և ուսում
ն ա
կան այլ թեմաների վերաբերյալ։
Հայարփի Սահակյանը նշում է նաև, որ Doctors for Tomorrow
ակումբը «Ճանապարհ դեպի փիլիսոփայություն» խորագրով
հասարակագիտական առարկաների ամբիոնում գործող խմբի
օրգանական շարունակությունն է։
Հեղինակ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ՝ ՀՆԴԻԿ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ
ԵՊԲՀ հնդիկ ուսանողները հանդիսավոր
պայմաններում ստացան «Տրոպիկական հի
վանդություններ» վերապատրաստման հա
վաստագրեր, որոնք դասընթացի առաջին
շրջանավարտներին հանձնեցին ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանը և ՀՀ-ում Հնդկաս
տանի դեսպան Կիշան Դան Դևալը:
Ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝
ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնած
ծրագիրը հաջողությամբ է իրականացվել:
«Մենք պլանավորել ենք կազմակերպել մի
շարք դասընթացներ, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր
հետագա գործունեության ընթացքում»,-ա
սաց նա՝ ուրախություն հայտնելով, որ բժշկա
կան համալսարանը կարողանում է միջազ
գային դաշտում ապահովել մասնագետների
այն որակը, որը պահանջված է:
Արմեն Մուրադյանը նշեց նաև, որ չնայած
Հայաստանում տրոպիկական հիվանդութ
յունները պրակտիկ դաշտում չեն հանդի
սանում սուր անհրաժեշտություն, սակայն
այս ուղղությամբ ուսանողների վերապատ
րաստումը կարևոր է: «Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ ԵՊԲՀ-ում սովորում են 35
երկրների 1800-ից ավելի ուսանողներ, նրան
ցից ոմանք հետագայում հնարավոր է աշխա
տեն այնպիսի երկրներում, որտեղ տրոպիկա
կան հիվանդությունների մասին գիտելիքներ
ունենալն արդիական է»,-ընդգծեց ռեկտորը:
Կիշան Դան Դևալը ողջունեց դասընթա
ցին մասնակցած և հավաստագրերի արժա
նացած ուսանողներին՝ կարևորելով ԵՊԲՀ-ի
կողմից անցկացվող ծրագրերի անհրաժեշ
տությունը հնդիկ ուսանողների համար:
Նշենք, որ «Տրոպիկական հիվանդություն
ներ» վերապատրաստման դասընթացը, որն
անց է կացվում կարիերայի կենտրոնի նա
խաձեռնությամբ, նպատակ ունի առավել խո
րացված դասավանդել
որոշ
հիվանդություն
ներ, որոնք մեծ տարա
ծում ունեն Հնդկաստա
նում։ Այն անվ
ճար է
ուսանողների համար և
կազմակերպվում է ար
տասահմանում
բազ
մաթիվ վերապատրաս
տում
ներ ան
ցած ԵՊԲՀ
դասախոսների ուժերով։
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ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ
ԲԱՐԴ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցի նյարդավիրա
բուժության և գլխուղեղի կաթվածի բուժման մաս
նագիտացված կենտրոնում նյարդավիրաբույժներ
Սևակ Բադալյանը և Հայկ Հարությունյանy oրերս
կատարել են վենտրիկուլոպերիտոնեալ շունտա
վորման վիրահատություն՝ նուրբ էլաստիկ խողո
վակի տեղադրում գխուղեղի կողմ
ն ային փորոքից
դեպի որովայնամզի խոռոչ՝ ուղեղ-ողնուղեղային
հեղուկի արտահոսքի և ներծծման համար. հիվան
դի կյանքին վտանգ էր սպառնում առեզորբտիվ
հիդրոցեֆալիան։
Հիդրոցեֆալիան այն վիճակն է, երբ ուղեղ-ողնու
ղեղային հեղուկի քանակի ավելացման հետևան
քով մեծանում են գլխուղեղի հեղուկ պարունակող
տարածությունները՝ ճնշելով ուղեղի հյուսվածքը,
որը լինում է բնածին և ձեռքբերովի:
Տարբերում են օկլյուզիոն տիպի հիդրոցեֆալիա,
երբ խանգարվում է հեղուկի տեղափոխումը նրա
արտադրման հատվածից դեպի ներծծման հատ
ված և առեզորբտիվ տիպի հիդրոցեֆալիա, երբ
խանգարվում է հեղուկի ներծծման գործընթացը:
Արդյունքում շատ արագ սկսում է բարձրանալ ներ
գանգային ճնշումը, որի հետևանքով վատանում է
տեսողությունը, առաջանում է շլություն, հայացքի
պարեզ, ցնցում
ն եր:
Ի հայտ է գալիս քնկոտություն, հոգնածություն,
նյարդաբանական կոպիտ խանգարում
ն եր, մտա
վոր ունակությունների անկում: Այս ամենը կա
վարտվի մահով, եթե ժամանակին չցուցաբերվի
բժշկական օգնություն:

ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԲՈՒԺՄԱՆ
ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ՝
«ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
Ստամոքսի քաղցկեղը Հայաստանում հաճախ հանդիպող չարորակ
ուռուցքներից մեկն է։ Ավելի քան մեկ դար բուժման միակ մեթոդը հա
մարվել է վիրահատությունը, երբ նոր զարգացող քիմիաթերապիայի և
ճառագայթային թերապիայի հնարավորությունները դեռևս մեծ չէին:
Բուժման հիմ
ն ական մեթոդ հանդիսացող վիրահատական միջամ
տությունը՝ ուռուցքի և նրա տարածման հնարավոր ուղիների հեռացու
մը (դա ստամոքսի մասնակի կամ ամբողջական հեռացումն է և ռադի
կալ լիմֆոդիսեկցիան) ուղեկցվում է հիմ
ն ականում քիմիաթերապիայի
հետ կոմբինացված: Ինչու հիմ
ն ականում, որովհետև ստամոքսի քաղց
կեղը, ցավոք, մեծամասամբ ախտորոշվում է ոչ սկզբնական փուլում՝ ոչ
առաջին ստադիայում, որի դեպքում միայն վիրահատությունը բավա
րար կլիներ լիարժեք առողջացման համար։
Նախավիրահատական՝ նեոադյուվանտ և հետվիրահատական՝ ադ
յուվանտ քիմիաթերապիան ներկայումս ստամոքսի քաղցկեղի բուժ
ման մեջ շրջադարձային բարենպաստ փոփոխությունների է բերել:
Ապացուցված է, որ վիրահատության և քիմիաթերապիայի համակց
ման դեպքում ստամոքսի քաղցկեղով հիվանդների առող
ջացման հավանականությունն ավելի բարձր է լինում,
հիվանդության կրկնություններն ավելի պակաս են գրանց
վում։
«Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցում
վիրաբույժների (կլինիկայի ղեկավար՝ պրոֆ. Ս.Ա.Ստե
փանյան, բաժանմունքի վարիչ՝ Ա.Ռ. Հարությունյան) և
օնկոլոգների (կլինիկայի ղեկավար՝ Դ.Գ.Զոհրաբյան,
բաժանմունքի վարիչ՝ Լ.Ա. Հարությունյան, ուռուցքա
բան-քիմիաթերապևտ՝ Ա.Տ. Ավագյան) թիմերի համա
տեղ աշխատանքի շնորհիվ իրականանալի է դառնում
վերը նկարագրած միջազգային չափորոշիչներին համա
պատասխան բուժում կազմակերպելը։
Նման թիմային աշխատանքի լավ օրինակ է բուժման մի
դեպք, երբ ստամոքսի քաղցկեղով տեղային տարածում ու
նեցող հիվանդին նախավիրահատական քիմիաթերապիա
(օնկոլոգներ՝ Դավիթ Գ. Զոհրաբյան, Լիլիթ Ա. Հարութ
յունյան, Արմեն Տ. Ավագյան), այնուհետև վիրահատական բուժում (վի
րաբույժներ Սուրեն Ա.Ստեփանյան, Հայկ Հ.Սաֆարյան, Լևոն Ա.Մար
տիրոսյան) անցկացնելուց հետո պաթոմորֆոլոգիական քննությունը
պարզեց, որ ուռուցքը փոքրացել է, գրեթե՝ վերացել, տարածված պրո
ցեսը վերածվել է զարգացման վաղ ստադիայի։ Շնորհիվ նախավիրա
հատական քիմիաթերապիայի հաջողվել էր ճնշել ուռուցքային պրոցե
սը, որը հնարավորություն տվեց ավելի բարենպաստ պայմաններում
կատարել ուռուցքի ռադիկալ հեռացումը, իսկ հետվիրահատական
քիմիաթերապիան կապահովի էլ ավելի կայուն արդյունք՝ առողջաց
ման առավել հավանականությամբ: Հատկանշական է, որ կլինիկայում
քիմիաթերապիայի կիրառվող սխեման հիվանդները տանում են լավ,
առանց բարդությունների, վիրահատությունից հետո արագ ապաքին
վում են:
Քաղցկեղի բուժման մուլտիդիսցիպլինար նման մոտեցման օրինակը
ցույց է տալիս, որ հնարավոր է եվրոպական և ամերիկյան չափորո
շիչներին համապատասխան որակյալ բուժում կազմակերպել ՀՀ-ում,
մասնավորապես՝ «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանո
ցում, ինչը մեծ ձեռքբերում է մեր հայ ազգաբնակչության համար։
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ
ԹԵՄԱՆ՝ ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ
ՏՐԱԿՏԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ
«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտը շարունակում է պահպանել միջազ
գային համագործակցության իր ձևավորած ավանդույթները: Բժշկական կենտրոնը
կազմակերպելով միջազգային տարբեր միջոցառում
ն եր՝ նպատակ ունի ավելի
զարգացնել ինչպես բուժական, այնպես էլ՝ գիտական աշխատանքները:
ԵՊԲՀ 100-ամյա հոբելյանի շրջանակում «Միքայելյան» վիրաբուժության ինս
տիտուտում անցկացվեց հերթական միջազգային գիտաժողովը՝ «Աղեստամոք
սային տրակտի նախաքաղցկեղային ախտահարում
ն եր, 3-րդ տարածության
էնդոսկոպիա, POEM» թեմայով, որի ընթացքում զեկուցում
ն երով հանդես եկան
Ճապոնիայի առաջատար հիվանդանոցներից հրավիրված մասնագետները:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝ կարևորելով բուհի 100-ամյակի շրջանա
կում նման կարևոր միջոցառում
ն երի անցկացումը, նշեց. «Պատիվ ունեմ ձեզ ող
ջունելու այս հիասքանչ կենտրոնում: ԵՊԲՀ 100-ամյակին նվիրված բազմաթիվ
գիտաժողով
ն երի շարքում կարևոր է նաև այս գիտաժողովի անցկացումը: Բժշկա
կան համալսարանը կարողացավ «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտի
վերանորոգման աշխատանքները բերել այն մակարդակի, որ արդեն հնարավոր
է այստեղ կազմակերպել միջազգային գիտաժողով
ն եր: Այս ամենը հնարավոր
է դարձել վիթխարի աշխատանքի շնորհիվ: Կենտրոնը ջանք չի խնայում իր ծա
ռայությունները մատուցել ժողովրդին՝ ապահովելով բարձրորակ բժշկական
օգնություն», հավելելով, որ Ռեկտորը հավելեց, որ ԵՊԲՀ-ն գրանցած ցուցա
նիշները հոբելյանական տարում ավելի է բարելավելու:
Գիտաժողովին զեկույցով հանդես եկած՝ «Միքայելյան» վիրաբուժության
ինստիտուտի ՍԱՏ էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Կարեն Մանուկյանը՝
ամփոփելով վերջին 1,5 տարում կատարված աշխատանքները, ասաց. «Այս
ընթացքում տարբեր մեթոդներ են ավելացել, որոնք ուղղված են հիվանդանո
ցի զարգացմանն ու կատարելագործմանը: Կատարվել են բազմաթիվ միջամ
տություններ, այդ թվում՝ վարիկոզ երակների էլաստիկ լիզավորում, կերակ
րափողի ախալազիայի սխեմատիկ բալոնային դիլատացիա, կերակրափողի
բուժավորում, ներստամոքսային բալոնի տեղադրում, կերակրափողի, հաստ
աղու, ստամոքսաելքի ստենտավորում, պոլիպէկտոմիա, արյունահոսութ
յան դադարեցում, օտար մարմ
ն ի հեռացում, լորձաթաղանթի էնդոսկոպիկ
ռեզեկցիա, էնդոսկոպիկ գաստրոստոմայի տեղադրում, լեղուղիներից քա
րերի հեռացում, ստենտավորում և այլն»: Նա հավելեց, որ Միքայելյան վի
րաբուժության ինստիտուտում ճապոնացի բժիշկների շնորհիվ մեկ տարվա
ընթացքում բազմաթիվ վիրահատություններ են կատարվել, իսկ այս գիտա
ժողովի հիմ
ն ական նպատակն է ներկայացնել կատարված վիրահատութ
յունների արդյունքները՝ մյուս մասնագետների հետ կիսվելով փորձով:
Ճապոնիայի Քոբե համալսարանական հիվանդանոցի գաստրոէնտերո
լոգ Շինվա Տանական կիսվեց մասնագիտական փորձով՝ ներկայացնելով
«Պերօռալ Էնդոսկոպիկ միոտոմիա. POEM» զեկույցը: Նա անդրադարձավ
բուժման ընթացքին՝ շեշտելով մի շարք կարևոր առանձնահատկություններ:
Այնուհետև Ճապոնիայի ՍԱՏ ուռուցքաբանության ծառայության ղեկա
վար, միջազգային քաղցկեղի Օսակայի ինստիտուտի գաստրոէնտերոլոգ,
ուռուցքաբան Յոջի Տակեուչին խոսեց կոլոռեկտար նախաքաղցկեղային գո
յացությունների մասին՝ առանձնացնելով կանխարգելմանն ուղղված
կարևոր միջոցառում
ն երը:
Գիտաժողովի ընթացքում «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստի
տուտի գաստրոէնտերոլոգ Մանիկ Գեմիլյանը անդրադարձավ կոլո
նասկոպիային՝ խոսելով ցուցում
ն երի և բուժման մասին: Հանդիպումն
ամփոփվեց «Դավիդյանց» լաբորատորիաների պաթոլոգ Աննա
Խաչպանյանը՝ կոլոռեկտար պոլիպների հիստոպաթոլոգիայի մասին
զեկուցմամբ:
Հագեցած օրակարգով միջազգային գիտաժողովին ներկա մասնա
գետները հույս հայտնեցին, որ նման միջոցառում
ն երը կլինեն շարու
նակական, քանի որ փորձի փոխանակումը նպաստում է գիտելիքների
ավելացմանն ու ամրապնդմանը:

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
ՀԱՍՏԱՏԵՑ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարա
նում տեղի ունեցավ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ՝ 6 հարցերից կազմ
ված օրակարգով: Նիստին ներկա էին խորհրդի 21 անդամ
ն երը: Օրակար
գի հաստատումից հետո ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հանդես եկավ
զեկույցով՝ ներկայացնելով բուհի տարեկան ամփոփիչ հաշվետվությունը՝
ուսում
ն ական, գիտական, միջազգային, կլինիկական և ֆինանսական ուղ
ղություններով: «ԵՊԲՀ-ի հաջողություններն ակնառու, առարկայական և շո
շափելի են: 2019 թվականը լի էր տարաբնույթ իրադարձություններով, որոնք
մեծ հաջողություններ բերեցին համալսարանին: Բուհի առջև ծառացած խո
չընդոտներն ու մարտահրավերները մենք կարողացել ենք հաղթահարել հա
մատեղ ուժերով»,- ասաց Արմեն Մուրադյանը ՝ ավելացնելով, որ «Հերացի»
մեծ ընտանիքը կազմված է 1170 դասախոսից, 1707 կլինիկական, 157 գիտա
կան, 128 վարչական աշխատակիցներից, 459 օժանդակ անձնակազմից և
շուրջ 8000 սովորողներից:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ 2019 թվականին բուհը
միջազգայանացման գործընթացում ակնհայտ հաջողություններ է ար
ձանագրել: «Ճանաչվել ենք լավագույն բուհ՝ հնդիկ ուսանողների հա
մար, աշխարհի լավագույն եռյակում ենք Հնդկաստանի FMGE քննութ
յունների արդյունքներով, ԵՊԲՀ-ի դիպլոմը ճանաչվել է Շրի Լանկայի
կողմից: Շուրջ 50 ուսանողներ, ասպիրանտներ և երիտասարդ մաս
նագետներ վերապատրաստվել են աշխարհի 8 երկրների 17 համալսա
րաններում: 2020 թվականին միջազգային ձեռքբերում
ն երը շարունա
կական կլինեն: Միջոցներ ենք ձեռնարկում անգլալեզու և ռուսալեզու
դասավանդող դասախոսների վերապատրաստման ուղղությամբ: Մեր
քայլերն ուղղված են նոր երկրներից ուսանողների ներգրավմանը
ԵՊԲՀ, կարևորում ենք օտարերկրացի ուսանողների համար ուսում
նական գրականության արդիականացումը, հանրակացարանային
ֆոնդի համալրումը»,-ընդգծեց ռեկտորը՝ ավելացնելով. «Առաջնահեր
թություն է համարվում ԵՊԲՀ-ի գիտական գործունեությունը խթանե
լու գործընթացը: Գիտական ոլորտում ունեցել ենք 8 դրամաշնորհա
յին ծրագիր, ինչպես նաև բազային և թեմատիկ ծրագրեր: Ֆինանսավորված
խոշոր նախագծերն են՝ COBRAIN-ը՝ 799.508.75 եվրո, 3 տարի տևողությամբ,
SCAUT-ը՝ 242.725 եվրո, 3 տարի տևողությամբ և ՈՒՀՀԳԿԿ-ն՝ 641.981 ԱՄՆ
դոլար ֆինանսավորմամբ, 2 տարի տևողությամբ»: Նշվեց նաև, որ 2019
թվականին ԵՊԲՀ-ն պետության կողմից ֆինանսավորվել է 4,4 մլդ դրամի
չափով, որից 2,8 մլդ դրամը վերադարձվել է հարկերի տեսքով: Անդրադառ
նալով բուհի կողմից իրականացվող գնում
ն երի գործընթացին՝ ռեկտորն
ընդգծեց, որ գնում
ն երի բաժինն այս տարի կազմակերպել է շուրջ 700 գնման
գործընթաց, որի 99,7 տոկոսն իրականացվել է տենդերի միջոցով՝ մրցույ
թային սկզբունքով: Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ բժշկական համալսարանն
իր երեք կլինիկական բազաներով պահպանում է ֆինանսական կայունութ
յունը և գրանցել է եկամուտների աճ: Նախորդ տարի իրականացվել են մի
շարք շինարարական աշխատանքներ՝ մասնավորապես վերանորոգվել են
դասասենյակներ, ամբիոններ, լսարաններ, կառուցվել է մարզադահլիճ,
բացվել է «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի անհետաձգելի բու
ժօգնության բաժանմունքը, «Մուրացան» հիվանդանոցի էնդոկրին բաժան
մունքը և այլն: Օրակարգի համաձայն ռեկտորը հոգաբարձուների խորհրդին
հանգամանալից ներկայացրեց «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարան» հիմ
ն ադրամի 2020 թվականի նախահաշվի
(բյուջե) նախագիծը, որը քննարկումից հետո հաստատվեց հոգաբարձուների
խորհրդի կողմից: Հոգաբարձուների խորհուրդը քվեարկությամբ հաստա
տեց նաև բուհի կառուցվածքի և հաստիքացուցակի փոփոխությունների և
լրացում
ն երի նախագիծը:
Հագեցած օրակարգով նիստի վերջին հարցը վերաբերում էր ԵՊԲՀ
100-ամյակի տեսլականին և կազմակերպչական հարցերին: ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը հույս հայտնեց, որ բուհի 100-ամյակի միջոցառում
ն երն
աջակցություն կստանան կառավարության կողմից: «Մենք ակնկալում ենք,
որ պետությունը ևս իր մասնակցությունը կունենա աշխարհով մեկ ԵՊԲՀ-ի
100-ամյակը նշելու գործընթացին»,-եզրափակեց ռեկտորը:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝
«ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցած՝ «Բուժհաստատությունների կառա
վարում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտների և ներկա
սովորողների մասնակցությամբ հանդիպման ընթացքում ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ողջունելով ներկաներին՝ նշեց, որ
«Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսական
ծրագրի ստեղծումն իր կարևոր տեղն ունի այն ձեռքբերում
ն երի
շարքում, որոնք ԵՊԲՀ-ն ունեցել է 100-ամյա պատմության ընթա
ցում: «Այսօր բուհը բժիշկներ պատրաստելուն զուգահեռ՝ պատ
րաստում է նաև առողջապահության կազմակերպիչներ, կա
ռավարիչներ»,-ասաց նա՝ ավելացնելով, որ «Մենջմենթ Միքս»
խորհրդատվական ընկերությունը, որը մեծ ներդրում ունի ծրագ
րի կայացման գործում, կօգնի, որ «Բուժհաստատությունների կա
ռավարում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտների թիվը
տարեցտարի ավելանա, որոնք մեր երկրում, անշուշտ, որակ կփո
խեն:
Նրա խոսքով՝ այսօր ղեկավարման մոդելը պա
հանջում է բանիմացություն, միջազգային բարձր
չափանիշերին համապատասխանություն և, իհար
կե, մեծ ձեռքբերում է, որ այդ ամենն իրականաց
վում է բժշկական համալսարանում: «3 տարվա մեր
համագործակցությունը միայն հաջողություն է բե
րել ինչպես համալսարանին, այնպես էլ «Մենջմենթ
Միքս» ընկերությանը»,-հավելեց ռեկտորը՝ հույս
հայտնելով, որ այս ծրագրի շրջանավարտները
նույնպես ներգրավված կլինեն բուհի 100-ամյակի
միջոցառում
ն երի կազմակերպմանը:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան
Մարինե Հովհաննիսյանի կարծիքով՝ ծրագիրն
ավարտելուց հետո շրջանավարտներն իրենց կյան
քում կտրուկ փոփոխություններ են ունենում: «Դա
փաստում է մեր գործունեության երեք տարվա փոր
ձը: Մագիստրոսական ծրագիրը եզակի է մեր երկ
րում ևառանձնանում է, քանի որ տալիս է ժամա
նակակից կառավարման գիտելիքներ, որոնք այլ
ծրագրերի շրջանակում հնարավոր չէ ստանալ»,ընդգծեց դեկանը:
«Մենջմենթ Միքս» խորհրդատվական ընկերութ
յան նախագահ Ռաֆի Սեմերջյանի խոսքով՝ ծրագիրն իրակա
նություն է դարձել ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ռազմա
վարական որոշում
ն երի և հանրային առողջության ֆակուլտետի
դեկան Մարինե Հովհաննիսյանի անմիջական ղեկավարության
արդյունքում: «Ծրագիրը կընդլայնվի՝ ընդգրկելով ավելի շատ
մասնակիցներ, ինչի արդյունքում կունենանք բժշկական հաստա
տությունների կառավարման ժամանակակից սկզբունքներով ու
մոտեցում
ն երով աշխատող կառավարիչներ»,-ասաց ընկերութ
յան նախագահը: Հանդիպման ավարտին, ավանդույթի համա
ձայն, ծրագրի մասնակիցները ստացան նոթատետրեր, որտեղ
տեղ են գտել «Բուժհաստատությունների կառավարում» մա
գիստրոսական ծրագրի երեք տարվա մասնակիցների մասին տե
ղեկատվություն, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ իրա
կանացված աշխատանքների վերաբերյալ:

ՆՈՐԱՅՐ ԱՎԱԳՅԱՆԸ 100
ՏԱՐԵԿԱՆ Է. ՆԱ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԸ
ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ Է ՇՈՒՐՋ 40 ՏԱՐԻ

Հունվարի 14-ին լրանում է Երևանի բժշկական ինս
տիտուտի
(Մխիթար
Հերացու
անվան
պետական
բժշկական համալսարան) դատական բժշկության ամ
բիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Նորայր Մկրտիչի Ավագյանի 100-ամյակը:
Անվանի գիտնականը ծնվել է 1920թ., Երևանում: Միջնակարգ
կրթություն ստանալուց հետո ընդունվել է Երևանի պետական
բժշկական ինստիտուտ: Գերազանցության դիպլոմով Երևա
նի բժշկական ինստիտուտն ավարտելուց հետո, 1942 թվակա
նին նշանակվել է մայրաքաղաքի դատական բժիշկ՝ միաժա
մանակ աշխատանքը շարունակելով ինստիտուտի դատական
բժշկության ամբիոնում՝ որպես ավագ լաբորանտ: Երիտա
սարդ մասնագետը՝ հրապուրված իր ընտրած բնագավառով,
հետաքրքիր ուսում
ն ասիրություններ է կատարել, ուսում
ն ա
սիրել է մալարիայի տարածվածությունը հանրապետությու
նում և մահացությունը՝ հանկարծամահությունը մալարիայի
դեպքում: Ամփոփելով իր ուսում
ն ասիրության արդյունքները
1950 թ. պաշտպանել է «Մալարիկ կոմայից հանկարծամա
հության դեպքում շնչահեղձության պատճառը դատաբժշկա
կան տեսանկյունից» թեկնածուական ատենախոսությունը:
1953թ. նշանակվել է ամբիոնի վարիչ, որը սկիզբ է դարձել
նրա գիտամանկավարժական բուռն գործունեության: 1958
թվականին Ն.Ավագյանը համատեղության կարգով նշա
նակվել է ՀՍՍՀ առողջապահության նախարարության
գլխավոր դատաբժշկական փորձագետ և դատաբժշկական
բյուրոյի պետ, որը հմտորեն ղեկավարել է մինչև 1976թ.:
Այդ ընթացքում դատական բժշկությունը կարճ ժամանա
կաընթացքում հասել է լուրջ հաջողությունների՝ դառնալով
ԽՍՀՄ-ի առաջատար դատաբժշկական բյուրոներից մեկը:
Երկար տարիների աշխատանքային վաստակը, ջանա
սիրությունը, գիտական ուսում
ն ասիրությունները Նորայր
Ավագյանին հնարավորություն տվեցին պաշտպանելու դոկ
տորական ատենախոսություն, որի թեման էր՝ «Վաղ ման
կական տարիքի հանկարծամահությունը», որը լուրջ ներդ
րում էր վաղ մանկական տարիքում հանկարծահությունների
նվազեցման գործում: Հարկ է նշել, որ Ն. Ավագյանը Հայաս
տանի առաջին դատական բժիշկն էր, որը բժշկական գի
տությունների դոկտոր-պրոֆեսորի կոչմանն է արժանացել:
Ն. Ավագյանը ստացել է նաև իրավաբանական հե
ռակա բարձրագույն կրթություն, դատական բժշկութ
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յուն
է
դասավանդել
իրավաբաննների
երկամ
յա
դպրոցում,
համամիութենական
իրավաբանական
հեռակա ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղում և պե
տական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում:
Մեծ են Ն.Ավագյանի ծառայությունները բժշկական կադ
րերի, մասնավորապես դատաբժշկական փորձագետների
պատրաստման, ինչպես նաև դատական բժշկության վե
րաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքների որակի
բարձրացման ու ծավալների ընդլայնման գործում: Բավա
կան է հիշել, որ իր պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում
ամբիոնի և բյուրոյի աշխատակիցները պաշտպանել են
չորս դոկտորական և 21 թեկնածուական թեզ: Հմուտ մաս
նագետն իր գիտամանկավարժական անձնվեր ծառայութ
յամբ շատ է նպաստել դատաբժշկական համակողմանի
զարգգացմանն ու առաջընթացին: Դրա լավագույն ապա
ցույցը հրատարակված արժեքավոր աշխատանքներն են,
հանկարծամահության վերաբերյալ խոր ուսում
ն ասիրութ
յունները: Գիտնականի գրչին են պատկանում 100-ից ավե
լի աշխատություններ, երկու մենագրություն և դատական
բժշկության երկու դասագիրք: Նրա նախաձեռնությամբ և
անմիջական ղեկավարությամբ հրապարակվել են դատաբժշ
կական գիտական աշխատանքների չորս ժողովածուներ:
Նորայր Ավագյանի գիտական գործունեության և կազ
մակերպչական եռանդի շնորհիվ հանրապետոթյունում
հաջողությամբ իրագործվել է դատաբժշկական ծառա
յության վերակառուցումը, հիմնվել են նոր լաբորատորիա
ներ: Դեռևս 1954 թվականին պրոֆեսորի նախաձեռնութ
յամբ ստեղծվել է դատաբժշկական փորձագետների
համամիութենական գիտական ընկերության հայկական մաս
նաճյուղը, որի անփոփոխ նախագահն է եղել Ն. Ավագյանը:
Գիտնական-քաղաքացին երկար տարիներ վարել է բժշկա
կան ինստիտուտի բժիշկների մասնագիտական և որա
կավորման դասընթացների ղեկավարի, բուժական ֆա
կուլտետի դեկանի պաշտոնները, ընտրվել է ինստիտուտի
կոմերիտմիության և կուսակցության կոմիտեների քար
տուղար: Ն. Մ. Ավագյանը մեծ հեղինակություն էր վայե
լում նաև ԽՍՀՄ դատական բժիշկների և իրավաբաննե
րի շրջանում. նա եղել դատաբժշկական փորձագետների
համամիութենական գիտական ընկերության վարչության
և «Դատաբժշկական փորձաքննություն» միակ հանդեսի
խմբագրական խորհրդի անդամ, «Բժշկական մեծ հանրագի
տարանի» դատական բժշկության բաժնի խմբագիր և միշտ
էլ պատվով է կատարել իր պարտականությունները, պարգ
ևատրվելով «Ժողովրդների բարեկամություն» և ԽՍՀՄ
մի շարք մեդալներով, արժանացել է շնորհակալագրերի:
Ն.
Մ.
Ավագյանը
բժշկական
ինստիտուտի
դա
տական բժշկության ամբիոնը ղեկավարել է մինչև
իր կյանքի վերջը՝ 1989 թվականի հունվարի 7-ը:
Ն. Մ. Ավագյանը պայծառ ու իմաստալից կյանք ապրեց, իր
սկզբունքայնությամբ, բարությամբ, բարեխղճությամբ, ազն
վությամբ դաստիարակելով գիտնականների և դատական
բժիշկների մի ողջ սերունդ:
Պատրաստեց ԵՊԲՀ դատական բժշկության
ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
ՇՈԹԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ

Իրադարձություն

ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ
ՀԱՐԹԱՔԱՆԴԱԿԸ՝
ԻՐ ԱՆՎԱՆ ԼՍԱՐԱՆԻ
ՄՈՒՏՔԻ ՄՈՏ
Գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստը՝ նվիր
ված բուհի նախկին ռեկտոր, ակադեմիկոս Էմիլ
Գաբրիելյանի 89-ամյակին, նշանավորվեց Էմիլ
Գաբրիելյանի անունը կրող լսարանին կից բացվեց
ականավոր բժիշկ-գիտնականի հարթաքանդակի բաց
մամբ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ողջունելով ներ
կաներին՝ վերհիշեց, թե ինչպիսի առողջապահական,
բժշկական, գիտական ժառանգությամբ է հագեցած
Էմիլ Գաբրիելյանի անցած ուղին: «Առիթ ունենք հիշել
այն մարդուն, ում ներկայությունն այսօր սուր անհրա
ժեշտություն է, երբ համալսարանը գրանցում է այսպի
սի հաջողություններ՝ միջազգային, կրթական, գիտա
կան և այլ ոլորտներում: Նա կարողանում էր զսպել և
ոգևորել, իր խստությամբ՝ պարտադրել, բայց ոչ երբեք
բռնանալ»,-ասաց ռեկտորը՝ ավելացնելով, որ ինքը
Էմիլ Գաբրիելյանի կարիքն ամենից շատն է զգում:
Արմեն Մուրադյանը շեշտեց, որ բժշկական համալսա
րանը վառ է պահում ուսուցիչների հիշատակը. «Մենք
սիրում ենք մեր համալսարանը, այն ուսուցիչներին,
որոնք կարողացել են ձևավորել ինչպես համալսարան,
այնպես էլ՝ սերունդներ: Այսօր մենք այդ պատասխա
նատվության կրողներն ենք և ունենք նույնպիսի առա
քելություն»,-ասաց նա՝ հավելելով, որ «Վերադարձ»
ծրագիրի շրջանակում ԵՊԲՀ-ում կշարունակվեն բաց
վել ականավոր ուսուցիչների անունները կրող լսարան
ներ և, որ «Վերադարձ» ծրագիրը հաստատում է սե
րունդների միջև կապը:
Մեծանուն գիտնականի հետ կապված հուշերով կիս
վեցին նաև ակադեմիկոսի սաները, գործընկերները և
այլք:
ԵՊԲՀ ֆարմակալոգիայի ամբիոնի վարիչ Մարինե
Բալասանյանի խոսքով՝ ամբիոնն իր գոր
ծունեության 95 տարիների ընթացքում
ստեղծել է հարուստ ակադեմիական և
գիտական ժառանգություն: «Մենք հպարտ
ենք, որ մեր ամենամեծ հարստությունը մեր
ուսուցիչներն են, որոնց շարքում առանձ
նանում է Էմիլ Գաբրիելյանը: Նա փայլուն
կերպով զուգակցում էր թե՛ կրթական, թե՛
գիտական, թե՛ կազմակերպչական և թե՛
վարչարարական ոլորտները»,-ասաց նա՝
նշելով, որ ակադեմիկոսը միշտ առաջա
տար է եղել իր ղեկավարած ոլորտներում,
քանի որ կարողացել է հաղորդել նաև իր
հոգևոր հարստությունը:
Ակնաբան Ալլա Հովհաննիսյանը՝ որպես
Էմիլ Գաբրիելյանի ընտանիքի ներկայա
ցուցիչ, շնորհակալություն հայտնեց ներ
կաներին՝ ընդգծելով, որ մարդն ապրում է
այնքան, որքան նրան հիշում են:

 ՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՍ՝
Յ
ԵՊԲՀ-Ի ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՒՅՍԻ ՄԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹ.
ՍՈՒՐԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Վիրաբուժության բնագավառը ինչ-որ չափով խորհրդավոր է,
դրա մասին հաճախ հնչում են իրարամերժ կարծիքներ: Նույն վի
րաբույժի մասին կարող են գրվել գովերգող գրական ստեղծա
գործություններ, նաև՝ լսվել խիստ քննադատություններ: Իսկ վի
րաբույժի առօրյան, անկախ նրա կոչումից, դիրքից ու պաշտոնից՝
բավականին լարված է ու ծանր: Պայքարը պացիենտի կյանքի,
առողջության համար դառնում է նրա ամենօրյա պարտականութ
յունը: Երկար տարիների փորձ ունեցող վիրաբույժ և դասախոս
Սուրեն Ստեփանյանն ու իր թիմն այդ պայքարը մղում են արդեն
ավելի քան երկու տասնամյակ։ Առողջության համար պայքարի
ամենօրյա առաքելությունը պրոֆեսորը կատարում է պատվով ու
մեծ պատասխանատվությամբ՝ խոսուն օրինակ ծառայելով նաև
կրտսեր գործընկերների համար։ ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1
ամբիոնի վարիչ, «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտի
վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ ընդհանուր վիրա
բուժական գծով խորհրդատու, պրոֆեսոր Սուրեն Ստեփանյա
նին է նվիրված ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին ընդառաջ իրականացվող
«Բժշկի ուղին» շարքի 26-րդ թողարկումը։
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-Տրամաբանական հարց է, բայց և.. ի՞նչը Ձեզ բերեց բժշկական ինստի
տուտ 1985 թվականին։ Ինչո՞ւ որոշեցիք մասնագիտանալ հենց վիրաբու
ժության մեջ։
-Ինչպես և շատ երեխաների համար՝ ինձ համար վարակիչ դարձավ ծնո
ղի օրինակը: Հայրս վիրաբույժ էր Արթիկի շրջանային հիվանդանոցում,
աշխատում էր էնտուզիազմով, անմ
ն ացորդ նվիրումով։ Նա մարզային այդ
բժշկական հաստատությունում վիրահատական բազմաթիվ նոր մեթոդներ
է ներդրել: 1988-ի երկրաշարժից հետո նա գործընկերների հետ զօրուգիշեր,
առանց հանգստի աշխատում էր տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու հա
մար։ Արցախյան գոյապայքարի տարիներին ազատամարտիկներին ռազմա
ճակատ մեկնելուց առաջ սովորեցնում էր՝ ինչպես առաջին օգնություն ցույց
տալ: Մասնագիտության ընտրության հարցում նշանակություն ունեցավ նաև
այն միջավայրը, որը ստեղծվել էր մեր ընտանիքում, իմ պապի ընտանիքում,
այն է՝ հարգանքը կրթության, ընտրած մասնագիտության նկատմամբ:
-Ինչպե՞ս կբնորոշեք Ձեր անցած ուղին, ինչպիսի՞ն էր վիրաբույժ դառ
նալու ճանապարհը Ձեզ համար։
-Վիրաբուժության մեջ մասնագիտացումը համբերություն պահանջող և եր
կարատև, կարելի է ասել՝ երբեք չավարտվող պրոցես է: Վիրաբույժն ամբողջ
կյանքում պետք է սովորի:
Մասնագիտացման իմ ճանապարհը սկսվեց ծանր, դժվարին ժամանակա
հատվածում՝ 1990-ականներին, պատերազմի տարիներին: Պետք էր դիմա
նալ ինչպես սոցիալական, այնպես էլ մասնագիտական աշխատանքի դժվա
րություններին: Կյանքը հանրակացարանում, քարտերով սահմանափակված
սննդի ձեռքբերումը, ծնողներից, հարազատներից հեռու ապրելը երբեմն
դժվար, անելանելի վիճակներ էին ստեղծում, բայց մյուս կողմից էլ՝ այդ ամե
նը կամք և դժվարություններին դիմանալու ունակություն էր դաստիարակում:
Վիրաբուժական գործունեությունը և այդ բնագավառում հմտանալը սկսել
եմ Հանրապետական հիվանդանոցի վիրաբուժական կլինիկայում, որն այդ
ժամանակ առաջատարներից էր հանրապետությունում: Ամսական մինչև 10
հերթապահությունը, ծանր հիվանդների հոսքը, այն ժամանակ ախտորոշիչ
և գործիքային հագեցվածության պակասը լուրջ խնդիրներ էին սկսնակ վի
րաբույժի համար, բայց մյուս կողմից էլ ճակատագիրը բարեհաճ գտնվեց իմ
նկատմամբ՝ ուղղորդելով ինձ պրոֆեսոր Վիկտոր Թադևոսի Ափոյանի կլի
նիկա: Նա Հայաստանի վիրաբուժության մեծագույն ներկայացուցիչներից
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էր, նաև նրա անվան հետ է կապված մեր հանրապետությունում մի շարք վի
րաբուժական ուղղությունների՝ թորակալ վիրաբուժության, կերակրափողի
վիրաբուժության, էնդոկրին վիրաբուժության, էխինակոկոզի բուժման զար
գացումը: Միաժամանակ պրոֆեսոր Վ.Թ. Ափոյանը շատ մարդկային անձ
նավորություն էր, կլինիկայի յուրաքանչյուր վիրաբույժ, հատկապես, երիտա
սարդները միշտ կարող էին հույս դնել նրա օգնության վրա՝ աշխատանքային
դժվարին պահերին: Նա իր աշակերտներին սովորեցնում էր, որ վիրաբու
ժությունը սիրում է ամենօրյա աշխատանք, շարունակական կրթություն, հա
մեստություն, և այդպիսի օրինակ առաջին հերթին ինքն էր տալիս:
-Պարոն Ստեփանյան, այսօր Դուք ոչ միայն բազմաթիվ վիրահատութ
յուններ կատարող պահանջված վիրաբույժ եք, այլև ղեկավարում եք
ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնը, կատարում եք ՀՀ ԱՆ ընդհանուր
վիրաբուժության գծով խորհրդատու ի պարտականությունները, նաև
Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահն եք: Ինչպե՞ս
է Ձեզ հաջողվում տարիներ շարունակ համատեղել կլինիկական ակտիվ
գործունեությունը գիտամանկավարժական աշխատանքի հետ։
-Այս ամենի հիմքը Երևանի պետական բժշկական համալսարանում աշխա
տանքն է եղել: Համալսարանում, ինչպես նաև վիրաբուժական բազմապրո
ֆիլ մեծ կլինիկայում աշխատանքը ստիպում էր ինքնակրթվել, ծանոթանալ
տեսությանը, կատարել տարբեր վիրահատություններ, լեզուներ սովորել:
Տարիների աշխատանքը աստիճանաբար հնարավորություն էր տալիս հաս
նել նոր որակների՝ դրանք զուգակցելով նոր պարտականությունների: Աշխա
տանքների մեծ ծավալի իրականացումը հնարավոր է նաև ամբիոնի բանի
մաց աշխատակիցների, կլինիկայի փորձված վիրաբույժների շնորհիվ: Մայր
բուհին մենք շատ բանով ենք պարտական, և դ
 ա պետք է միշտ հիշել ու գնա
հատել:
- Այժմ մասնագտական գործունեությունը շարունակում եք Միքայելյանի
անվան վիրաբուժության ինստիտուտոմ։ Ի՞նչ ծրագրեր եք հասցրել կյան
քի կոչել համալսարանական այս կառույցում և ի՞նչ անելիքներ դեռ կան։
-2018թ. սեպտեմբերից վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի աշխատակից
ների մեծ մասի հետ աշխատում եմ Միքայելյան վիրաբուժության ինստի
տուտում: Այս հիվանդանոցում կատարում եմ վիրաբուժության կլինիկայի
ղեկավարի պարտականությունները: Իմ և ամբիոնի աշխատակիցների կող
մից «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտում նախ ձևավորվեց վի
րաբուժական ծառայության հերթապահությունների գրաֆիկ, որ թույլ տվեց
կանոնավոր ձևով ապահովել անհետաձգելի դեպքերի բուժօգնությունը:
Հիվանդանոցի վիրաբուժական ծառայության հին կազմի հետ համատեղ ու
ժերով ավելացրինք աշխատանքի քանակը և բարձրացնում ենք որակը: Իմ
կողմից վիրաբուժության կլինիկայի աշխատանքում ներդր
վել են ստոծանիական ճողվածքների և ստամոքս-կերակ
րափողային ռեֆլյուքսի ժամանակ բաց և լապարասկոպիկ
վիրահատությունների մեթոդներ՝ սինթետիկ ցանցերով և
առանց դրանց, աճուկային ճողվածքների լապարասկոպիկ
վիրահատությունների մեթոդը, կերակրափողի, ստամոք
սի քաղցկեղի վիրահատությունների տարբեր մեթոդներ,
հաստ աղու լապարասկոպիկ մասնահատում
ն երը, 12-մատն
յա աղու թափածակված խոցի և կպումային հիվանդության
լապարասկոպիկ վիրահատություններ:
Զգալի հաջողությունների ենք հասել լեղաքարային հի
վանդության և լեղուղիների ուռուցքային ախտահարում
ն ե
րի բուժման մեջ, որում իր ներդրումն ունի էնդոսկոպիստ
Կ.Դ. Մանուկյանը: Կատարում ենք լեղուղիների բաց և
լապարասկոպիկ մեծ ծավալի վիրահատություններ՝ լավ
արդյունքներով:
Զգալի աշխատանքներ են կատարվում էնդոկրին վիրա
բուժության զարգացման ուղղությամբ: Կատարվում է վահա
նագեղձի, մակերիկամ
ն երի վիրահատություններ: Հիվանդանոցում ներդրել
ենք վահանագեղձի բարակասեղային բիոպսիան (վիրաբույժ Հ.Հ.Սաֆար
յան), որը զգալիորեն լավացրել է վահանագեղձի վիրահատական բուժման
որակը:
Վերքերի բուժման մեջ զգալի դրական փոփոխություն է մտցրել վակումա
յին թերապիայի ներդրումը (վիրաբույժ Ա.Յու. Ալեքսանյան):
Կատարում ենք նաև ենթաստամքոսային գեղձի, լյարդի, փայծաղի, կրծքա
վանդակի օրգանների տարբեր վիրահատություններ: Քայլեր են արվում թո

րակալ վիրաբուժության զարգացման ուղղությամբ (դոցենտ Մ.Հ.Մկրտչյան):
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը գտնվում է տեխնիկական ակ
տիվ հագեցման փուլում: Հիվանդանոցը վերջերս ձեռք է բերել լապարաս
կոպիայի նորագույն համակարգ, և մենք նպատակ ունենք՝ օգտագործելով
այդ համակարգի հնարավորությունները, կատարել նոր, ավելի մեծ ծավալի
վիրահատություններ:
-Տասնյակ միջազգային համաժողով
ն երի եք մասնակցել, անդա
մակցում եք հեղինակավոր մի շարք մասնագիտական միավորումն ե
րի։  Վիրաբուժության եվրոպական միության (ESS – European Society of
Surgery) նախագահի պաշտոնը ստանձնեցիք 2017 թվականին, այնուհետև
մեկ տարի անց Հայաստանի վիրաբույժների և վիրաբուժության եվրո
պական միության համատեղ համագումար անցկացրիք։ Վիրաբուժության
հատկապես ո՞ր ուղղություններով եք զարգացնում, ընդլայնում համա
գործակցությունը արտերկրի գործընկերների հետ։
-Աշխատանքային
և
ընկերական
համագործակցություն
ունենք
Գերմանիայի (ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր, պրոֆ. Կարստեն Գուտտ, դր.
Հոլգա Լիստլի), Ավստրիայի (պրոֆ. Վալտեր Կլեպետկո), Ռուսաստանի
(պրոֆ. Ռուբեն Ազիզյան, Միքայել Աբգարյան, Արմեն Ավետիսյան և ու
րիշներ), Քաթարի (ԵՊԲՀ հրավիրված դասախոս Դավիթ Սարգսյան),
Լեհաստանի (պրոֆ. Անտոնի Շտեպանիկ, պրոֆ. Յան Կուլիգ), Իտալիայի
(պրոֆ. Ալֆոնսո Բարբարիսի, պրոֆ. Գուիդո Գասպարրի), ԱՄՆ-ի (Գևորգ
Մութաֆյան, Արմեն Աբուլյան, Շանթ Շեխերդինյան, Թալար Թեջիրյան),
Վրաստանի (պրոֆ. Գիա Տոմաձե, պրոֆ. Նոդար Լոմիձե), Նորվեգիայի
(պրոֆ. Հայրազատ Ղազարյան) վիրաբույժների հետ: Համագործակցության
հիմ
ն ական ուղղություններն են՝ երիտասարդ վիրաբույժների, կլինիկա
կան օրդինատորների վերապատրաստում
ն երը, փոխադարձ այցերը և
վիրահատությունների իրականացումը, մեթոդաբանական քննարկում
ն երը,
գիտական աշխատանքների ձևակերպում
ն երը հոդվածների ձևով: Ինչպես
երևում է ցուցակից՝ այդ վիրաբույժների մի մասը մեր հայրենակիցներն են,
որոնք զգալի օգնություն են ցուցաբերում Մայր Հայրենիքին:
Աշխատանքային քննարկում
ն երի, վերապատրաստում
ն երի հիմ
ն ական
ուղղություններն են վիրաբուժական օնկոլոգիան և նվազ ինվազիվ, լապա
րասկոպիկ վիրաբուժությունը:
-Ի՞նչ զգացողություններ եք ունենում ամեն անգամ, երբ մտնում եք վի
րահատարան։
-Անկախ նրանից, թե վիրահատությունն ինչ ծավալի է և ինչքան հաճախ ես
դու այն կատարում՝ ենթադրում է կոնկրետ պարտականության իրականա
ցում, որտեղ սխալի հավանականությունը պետք է նվազագույնի հասնի, և
յուրաքանչյուր իրավիճակ պահանջում է հնարավոր ամենառացիոնալ որոշ
ման ընդունում:
Չնայած վիրահատությունների մասին ասվել և ասվում են տարբեր ռոման
տիկ, բանաստեղծական արտահայտություններ, սակայն դա նախ և առաջ
լարում պահանջող ֆիզիկական աշխատանք է, որտեղ վիրաբույժը քմահա
ճույքների, չհիմ
ն ավորված ինքնագործունեության իրավունք
չունի: Ստեղծագործական մոտեցում կարող է ցուցաբերել, բայց
չհիմ
ն ավորված մոտեցում՝ ոչ: Դա էլ պահանջում է տեսական
գիտելիքների պաշար:
Միշտ չէ, որ վիրահատության արդյունքը կախված է միայն
վիրաբույժի աշխատանքից, երբեմն պատահականությունը կա
րող է մեծ դեր խաղալ: Եվ այստեղ է, որ յուրաքանչյուր վիրա
բույժի մտքին գալիս են Տերունական աղոթքի խոսքերը. «…և մի
տանիր զմեզ ի փորձություն»: Պատահական չէ, որ վիրաբույժ
ների մի մասը բավականին սնահավատ մարդիկ են:
-Ձեր անցած ուղին ներկայացնելիս չենք կարող չանդրա
դառնալ, չխոսել նաև ավագ գործընկերների մասին: Ովքե՞ր
առաջնորդեցին Ձեզ վիրաբուժության գաղտնիքների բա
ցահայտման, հմտությունների կատարելագործման մեջ։
-Առաջին
անգամ
վիրաբուժական
բաժանմունք
և
վիրահատարան մտել եմ, վիրահատության մասնակցել եմ
հայրիկիս հետ: Իսկ կանոնավոր ուսում վիրաբուժության բնա
գավառում տվել են իմ դասախոսները: Առաջին վիրաբուժա
կան փորձարարական աշխատանքները կատարել եմ դոց.
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Բժշկի ուղին
Ս.Խ. Ստեփանյանի հետ՝ մեր համալսարանի անատոմիկումի վիրասրահում:
Վիրաբուժություն դասավանդող իմ դասախոսներն են եղել ընդհանուր վիրաբու
ժության ամբիոնում դոց. Ռ.Մ.Կուրղինյանը, պրոֆ. Ռ.Ա.Գրիգորյանը, վիրաբուժա
կան հիվանդությունների թիվ 2 ամբիոնում՝ Ա.Վ.Ղազարյանը, դոցենտներ Վ.Մ.
Հակոբյանը, Լ.Ա.Գևորգյանը: Պրոֆ. Վ.Թ.Ափոյանի և պրոֆ. Ս.Ս.Հովհաննիսյանի
ղեկավարման տարիներին աշխատում էին փորձված վիրաբույժներ, հետաքրքիր
մարդիկ, դասախոսներ (դոցենտներ Ռ.Ա.Հախվերդյան, Ն.Ն.Բաբալյան, Գ.Ս.Մա
նուկյան, Դ.Ս.Գրիգորյան, Հ.Խ.Բատիկյան, Ի.Յու. Գևորգյան, ինչպես նաև՝ Հ.Խ.
Սեփյան, Գ.Ա.Գասպարյան, Հ.Ղ.Թամամյան և ուրիշներ), որոնցից սովորելու շատ
բան կար: Նշված կոլեգաներից մի քանիսն այժմ էլ շարունակում են աշխատել
որպես վիրաբույժ, դասավանդել ԵՊԲՀ-ում:
-Մեր հիմն ական ու առաջնային լսարանն ապագա բժիշկներն են։ Ի՞նչ
կմաղթեք այն սովորողներին, որոնք այսօր ակտիվ հետևում են Ձեր գործու
նեությանը, ցանկություն ունեն ընտրել վիրաբուժությունը՝ որպես նեղ մաս
նագիտացում, բայց գուցե երկմտում են։ Ինչպես նաև նրանց, ովքեր արդեն
մասնագիտական առաջին քայլերն են անում՝ որպես վիրահատող բժիշկներ։
-Մեր բոլոր այն երիտասարդ կոլեգաներին, որոնք պատրաստվում են ընտրել
վիրաբուժությունը, խորհուրդ եմ տալիս վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ
մտածել՝ արդյոք պատրաստ են մասնագիտության համար սահմանափակում
ն եր
մտցնել անձնական կյանքում: Վիրաբուժությունն արդեն ընտրած մասնագետնե
րին խորհուրդ եմ տալիս վարել առողջ ապրելակերպ, մարզվել, լինել ֆիզիկապես
ուժեղ, շատ կարդալ և միշտ հետաքրքրվել մասնագիտության նորություններով:
Նորություններով չհետաքրքրվող և միայն մեկ-երկու տեսակի փոքր ծավալի վի
րահատություն կատարող վիրաբույժի համար շատ դժվար է մասնագիտական
դաշտում տեղ գտնելը:
-ԵՊԲՀ-ն շուտով կբոլորի իր գոյության մեկ դարը, հարազատ բուհը Ձեր
կենսագրության անբաժանելի մասն է արդեն մի քանի տասնամյակ, ինչ ուղ
ղություններով կցանկանաք տեսնել համալսարանի զարգացումը վիրաբու
ժության բնագավառում՝ և ոչ միայն։
-Մեր համալսարանն արդեն ընթանում է այն ճանապարհով, որն այսօր նա
խընտրելի է: Ակնառու է ձգտումն՝ անել ավելին, և հուսով եմ՝ մոտ ապագայում
կունենանք ավելի մեծ հաջողություններ: ԵՊԲՀ-ն այսօր մեր հանրապետության
լավագույն ուսում
ն ական հաստատություններից է, առողջապահության խոշոր
օպերատորներից մեկը, և արդյունքը տեսանելի է՝ շրջանավարտները, որոնք կա
րողանում են ապահովել Հայաստանի առողջապահության զարգացումը, տեղ
գտնել աշխարհի ամենազարգացած բժշկական համակարգերում, հասնել միջազ
գային մակարդակի հաջողությունների:
Վիրաբուժության բնագավառի զարգացման առումով ԵՊԲՀ-ն այժմ ամուր դիր
քեր և մեծ հեռանկարներ ունի: Հայաստանի փորձառու և ճանաչված վիրաբույժ
ների մեծ մասը ԵՊԲՀ-ի աշխատակիցներ են,
միայն ԵՊԲՀ-ն ունի վիրաբուժական հմտութ
յուններ զարգացնելու նպատակին ուղղված
սիմուլյացիոն կենտրոն, մեր համալսարանի
100-ամյակի միջոցառում
ն երի շրջանակներում
նախատեսվում է ստեղծել վիրաբուժության ու
սում
ն ական կենտրոն «Միքայելյան» վիրաբու
ժության ինստիտուտում: Այսօր ԵՊԲՀ-ի աշխա
տակիցը՝ վիրաբույժ, թե այլ մասնագետ, պետք
է բարեխղճորեն կատարի իր աշխատանքը,
աջակցի համալսարանի ղեկավարությանը՝
բժշկական կրթությունը զարգացնելու գործում:
Մեզանից յուրաքանչյուրը ԵՊԲՀ-ի պատմութ
յան մի մասնիկն է, այդ հզոր լույսի մի ճառա
գայթը, և ընդհանուր հաջողությունը կախված
է նրանից, թե որքան ուժեղ կլուսավորի այդ մի
ճառագայթը:
Հարցազրույցը՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ Ս
 ՈւՐԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ
անձնական արխվից

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍԵՐԸ ԵՐԻՏԱ
ՍԱՐԴԱՑՆՈՒՄ Է ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ.
ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
Վիրաբույժի մասնագիտությունը շարունակում է ամենաբարդ և
միաժամանակ ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկը հա
մարվել, առանց որի անհնար է պատկերացնել ժամանակակից բժշկութ
յունը: Սրընթաց զարգացող այս ոլորտը շատերի համար ոչ միայն սիրելի
մասնագիտություն է, այլև կյանքի հիմ
ն ական նպատակ: Ուստի շատ կար
ևոր է այս մասնագիտությունը ճիշտ ուսուցանել` սերունդներին փոխանցե
լով դրա նրբություններն ու առանձնահատկությունները:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի փոխդեկան, վիրաբուժության թիվ 1
ամբիոնի դոցենտ Ռաֆայել Մեսրոպյանը մեզ հետ զրույցում ոչ միայն ներ
կայացրեց վիրաբույժի մասնագիտության նրբությունները, այլև խոսեց դա
սախոս-ուսանող հարաբերությունների, ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու
և այլ հարցերի մասին:
-Պարոն Մեսրոպյան, ինչպե՞ս եք ընտրել սրընթաց զարգացող և
պահանջված այս մասնագիտությունը:
-Բժիշկ դառնալու ցանկություն ունեցել եմ փոքր հասակից: Երբ տեսնում
էի բժիշկներին, թե ինչպես են բուժում, ինչպես են մոտենում հիվանդներին,
իմ մեջ ավելի էր ամրապնդվում այդ ցանկությունը: Վիրաբուժությունն
ընտրել եմ մեկ պարզ պատճառով՝ այն այնպիսի ուղղություն է բժշկութ
յան մեջ, որտեղ ամեն ինչ հստակ է: Երրորդ կուրսից սկսել եմ հերթա
պահել, մասնակցել վիրահատությունների, իսկ 2000 թվականից սկսել
եմ դասախոսական աշխատանք՝ դեռևս լինելով ասպիրանտ ու երբևէ
չեմ զղջացել այդ ընտրության համար: Իմ երկրորդ մասնագիտությու
նը ստոմատոլոգիան է: Դասախոսելուն զուգահեռ աշխատում եմ նաև
որպես ստոմատոլոգ:
-Ինչպիսի՞ն պետք է լինի դասախոսը, ի՞նչ պահանջներ եք դնում դա
սախոս-ուսանող հարաբերությունների հիմքում:
-Այստեղ կարող են լինել բազմաթիվ ու բազմազան կարծիքներ, որով
հետև յուրաքանչյուրը դասախոսի կերպարն ընկալում է անհատապես:
Դասախոսը պետք է կարողանա իր ժամանակն արդյունավետ օգտա
գործել՝ ուսանողներին սովորեցնելու համար: Անկախ նրանից, թե զու
գահեռաբար դասախոսը կզբաղվի պրակտիկ բժշկությամբ, գիտութ
յամբ, թե այլ գործով, պետք է ուսանողին հատկացված ժամանակն
օգտագործի ուսանողի օգտին: Շատ կարևոր է ուսանողին օգնել հասկանալու
ինքնուրույն սովորելու ուղիները և դրա մեթոդաբանությունը։
- Ի՞նչ դժվարություններ կարող են առաջանալ ուսանողների հետ հարաբե
րություններում: Ինչպե՞ս կբնորոշեք այսօրվա ուսանողությանը:
-Եթե դասախոսը կարողանա արագ ճանաչել ուսանողին, ինչն այնքան էլ
հեշտ չէ, քանի որ նրանք տարբեր բնավորություն, դաստիարակություն, սովո
րություններ ունեցող մարդիկ են, ապա ոչ մի դժվարություն չի առաջանա: Ես
փորձում եմ յուրաքանչյուրի հետ անհատական շփման ձև, ճիշտ ճանապարհ
ու մեթոդ գտնել: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ուսանողը վստահի դասախո
սին. առանց վստահության ճիշտ հարաբերություններ չեն ձևավորվում: Գուցե
տարիների ընթացքում ինձ համար ավելի հեշտ է աշխատել ուսանողության
հետ, քանի որ փորձը մեծանում է ևավելի դյուրին է դառնում շփվելու ճիշտ
ճանապարհներ գտնելը: Հաշվի առնելով, որ ես 2000 թվականից դասավան
դում եմ, կարող եմ նշել, որ շատ բան չի փոխվել ուսանողության հետ շփվելու
բնագավառում: Փոխվել են միայն ուսուցման մեթոդները:
- Հաճախ ենք լսում՝ եթե ուսանողները սիրում են դասախոսին, ուրեմն սի
րելի է նաև նրա կողմից դասվանդվող առարկան:
-
Հա
մա
ձայն եմ այս մտքի հետ: Այդ
պի
սի օ
րի
նակ
ներ շատ կան, երբ
առարկան սիրելի է դառնում դասախոսի մոտեցման, ներկայացնելու ձևի և
բազմաթիվ այլ մանր, բայց կարևոր հանգամանքների շնորհիվ: Շատ դեպքե
րում ոչ այնքան առաջադեմ ուսանողը դառնում է առաջադեմ: Այսինքն՝ եթե
չսիրեցին դասախոսին, գուցե առարկան էլ չսիրեն կամ՝ հակառակը: Բայց
առաջին հերթին պետք է դասախոսն ուսանողներին սիրի: Կարող եմ փաս
տել, որ իմ կողմից դասավանդվող առարկայի առաջադիմությունը միշտ բա
վականին բարձր է, իսկ վիրաբույժ դառնալ ցանկացողների թիվը՝ գոհացնող:
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-Իսկ դասախոսին ի՞նչ է տալիս ուսանողների սերը:
-Ուսանողների սերը ոչ միայն ոգեշնչում է դասախոսին, այլև՝ երի
տասարդացնում: Շրջապատված լինելով ուսանողներով մենք մեզ
ևսուսանող ենք զգում: Բ
 ացի այդ՝ նրանց հետ շփումը հաճախ վե
րածվում է ընկերության, հետագայում՝ երկար տարիների բարեկա
մության:
-Դասախոսն ինչպիսի՞ դեր է ունենում ուսանողների մասնագի
տական կողմն որոշման հարցում: Դուք խորհուրդներ տալի՞ս եք:
-Խորհուրդներ տալը կախված է նրանից, թե ուսանողներն արդյոք
ունե՞ն դրա կարիքը: Շատերը դիմում են, քանի որ չեն կարողանում
հասկանալ՝ իրենց ինչ է պետք: Դ
 ասախոսը պետք է ճիշտ ուղղոր
դի, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է շատ լավ ճանաչել ուսանողին,
հասկանալ նրա ընդունակությունները, զգալ, թե ինչն է նրան համա
պատասխան՝ անկախ այն հանգամանքից այդ մասնագիտությունը
պահանջված է, թե՝ ոչ, որպեսզի ուսանողը հետագայում չփոշմանի:
Խորհուրդը պետք է հիմ
ն ավորել:
-Ուսանողներին խորհուրդներ տալիս եք, իսկ Ձեր երեխաներին
ի՞նչ մասնագիտության եք ուղղորդել:
-Երկու երեխաներս արդեն ուղղորդված են, մեկն այս տարի ավար
տել է ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, սովորել է նաև
ծրագրավորում, արդեն աշխատում է, մյուսը՝ Սլավոնական
համալսարանում է սովորում, ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկան է ընտրել, նաև տաղանդավոր երաժիշտ է: Իսկ
կրտսեր զավակս դպրոցն ավարտելուց հետո ցանկանում է սո
վորել ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում:
- Մասնագիտական աշխատանքից բացի ի՞նչ նախասիրութ
յուններ ունեք:
-Նախասիրություններս շատ են: Սիրում են երաժշտություն,
նվագում եմ դաշնամուր և կիթառ, երգում եմ, ծառեր եմ աճեց
նում, կարդում եմ, չեմ սիրում հեռուստացույց դիտել: Փոքր հա
սակում նաև նկարել եմ, փայտի վրա փորագրություններ եմ
արել: Ցավոք՝ ժամանակս չի հերիքում նախասիրություններով
զբաղվելու համար:
-Դուք նաև ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի փոխդե
կանն եք: Կնշե՞ք, թե որոնք են փոխդեկանի պարտականութ
յունները:
- Փոխդեկանը ղեկավարում է որոշ կուրսեր, ուսանողների
հետ կապված բազմաթիվ աշխատանքներ է կատարում, հետ
ևում է առաջադիմությանը, բացականերին, դասացուցակների
կազմմանը, ռոտացիային, ծագած խնդիրներին: Իրազեկում է
մրցույթների, հայտարարությունների և այլնի մասին: Այսինքն՝ առաջ
նային օղակը մենք ենք, և, պետք է նշեմ՝ ուսանողները
տարբեր հարցերով անկաշկանդ դիմում են մեզ:
Հավելեմ նաև, որ փոխդեկան լինելը հնարավորութ
յուն է տալիս շատ ավելին անել ուսանողության համար։
Առաջ ուսանողների որակյալ կրթության ապահովման
և ամբիոնում ուսանողների համար պատշաճ պայման
ների ստեղծմանն ուղղված գործունեությունս սահմա
նափակվում էր միայն վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի
ուսմասվարի և քննությունների պատասխանատուի գոր
ծառույթներով։ Սակայն փոխդեկան դառնալով հնարա
վորություն ստեղծվեց արդեն բոլոր բնագավառներում
առավելագույնն անել՝ ոչ միայն իմ ղեկավարած կուրսի
ուսանողների, այլև մյուս կուրսերի ուսանողների համար՝
աջակցելով նրանց բազմաթիվ այլ հարցերում, նույնիսկ
անհրաժեշտության դեպքում՝ արդարության վերականգ
նում՝ հօգուտ ուսանողների։
-Եթե հնարավորություն ունենայիք այլ մասնագիտութ
յուն կընտրեի՞ք:
-Ո՛չ, կրկին կընտ
րեի բժշկութ
յու
նը, քա
նի որ այն ինձ
շատ հոգեհարազատ է:
Հարցազրույցը՝ ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ Ռ
 ԱՖԱՅԵԼ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆԻ
անձնական արխիվից

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄՆ Է.
ՍՈՖՅԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
-Ինչպե՞ս կգնահատեք ուսանողների հետաքրքրութ
յունն առարկայի նկատմամբ:
-Կարծում եմ, որ ուսանողները հաճույքով են սովորում
առարկան, դա փաստում է նրանց ակտիվությունը ոչ միայն
դասապրոցեսի ընթացքում, այլև հետազոտական աշխա
տանքներ կատարելիս, որոնցից շատերը միջազգային կոն
ֆերանսներում են ներկայացվել և տպագրվել: Թեև այդ
աշխատանքները բավականին աշխատատար են և ժամա
նակատար, բայց ուսանողները հաճույքով են կատարում: Հե
տազոտական աշխատանքները հիմ
ն ականում ես եմ ղեկա
վարում, թեմաները տարբեր են՝ աղբահանությունից մինչև
տիեզերք, այսինքն՝ այն ամենը, ինչ շրջապատում է մեզ:

-Ի՞նչ կասեք դասախոս-ուսանող հարաբերություննե
րի մասին: Ինչպիսի՞ն են դրանք ամբիոնում:
Առողջության պահպանման և ամրապնդման հա
մար կարևոր նշանակություն ունի կանխարգելու
մը: Հիգիենան կանխարգելիչ բժշկության հիմքերից
մեկն է: Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
Սոֆ
յա Մկրտչ
յա
նը մեզ հետ զրույ
ցում նշել է հի
գիենայի կարևոր առանձնահատկությունները, խո
սել մասնագիտությունն ընտրելու, դասախոս-ու
սանող հարաբերությունների և այլնի մասին:
-Հիգենիան կարևոր նշանակություն ունի հիվանդութ
յունների կանխարգելման գործում: Արդյո՞ք սա էր
պատճառը, որ ընտրեցիք այս մասնագիտությունը:

- Բժիշկ դառնալ երազել եմ մանկուց, սակայն հիգիենիստի
մասնագիտության ընտրությունը պատահական է ստաց
վել: Ես պատրաստվում էի ընդունվել բուժական ֆակուլտետ,
բայց քննություններից կես միավոր պակաս ստանալու պատ
ճառով ընդունվեցի սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետ: Այժմ
չեմ զղջում, որ հենց այդ ֆակուլտետում եմ ուսանել, որով
հետև սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, իմ կոլեգաներին, ու
սանողներին: Երևի սա էր իմ ճակատագիրը:

-Որո՞նք են Ձեր մասնագիտության առանձնահատ
կությունները:

-Բժշկության հիմքը կանխարգելումն է: Հիգիենան, որ
պես կանխարգելիչ բժշկության առարկա, ուսում
ն ասիրում է
շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
և մշակում է հիգիենիկ միջոցառում
ն երի ծրագրեր՝ ուղղված
առողջության պահպանմանը։

-Երբվանի՞ց եք սկսել դասավանդել ԵՊԲՀ-ում:

-Բժշկական համալսարանում սկսել եմ աշխատել 1993 թվա
կանից: Այն ժամանակ կար պրոֆիլային հիգիենաների ամ
բիոն, որտեղ դասավանդում էի աշխատանքի հիգիենա: Պրո
ֆիլային հիգիենաների ամբիոնով անցնում էին հիմ
ն ականում
սանիտարահիգիենիկ և մանկաբուժական ֆակուլտետների
ուսանողները: Սակայն ծրագրերի հետ կապված՝ այդ ֆակուլ
տետները փակվեցին, մանկաբուժությունը դարձավ հետդիպ
լոմային ուսուցման մասնագիտություն: Պրոֆիլային հիգիե
նաների ամբիոնը միացավ ընդհանուր հիգիենայի ամբիոնին
և դարձավ հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն: Այս ամբիոնում
աշխատում եմ 2000 թվականից:

30

-Դասախոս-ուսանող հարաբերությունները շատ բարձր եմ
գնահատում: Մեր դասախոսները նվիրված են իրենց մաս
նագիտությանը: Ամբիոնում չեն եղել անախորժ դեպքեր:
Դասավանդումը, իհարկե, շատ դժվար պրոցես է, քանի որ
տարբեր բնավորություն ունեցող ուսանողների հետ ես առնչ
վում: Յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում է պետք և,
կարծում եմ, ամբիոնին դա հաջողվում է: Շատ կարևոր նշա
նակություն ունի ուսանողի դաստիարակությունը, չէ ո՞ր մենք
պատրաստում ենք ապագա բժիշկներ, իսկ բժիշկը ոչ միայն
լավ մասնագետն է, այլև՝ լավ մարդը:

-Բժշկությունից բացի ի՞նչ նախասիրություններ ու
նեք:

-Հիգիենան այնպիսի բնագավառ է, որը ստիպում է անընդ
հատ կարդալ և հետաքրքրվել, քանի որ տեղեկատվական
դաշտը բավական մեծ է, և հնարավոր է ուսանողն ավելի շատ
բաներ կարողանա գտնել և կարդալ: Այս պատճառով, արդեն
որպես նախասիրություն, շարունակում եմ անընդհատ կար
դալ և ուսում
ն ասիրել: Իսկ բժշկությունից դուրս, եթե կարելի
է ասել, իմ ամենամեծ նախասիրությունն իմ ընտանիքն է, իմ
թոռնիկները:

-Եթե կարողանայիք ժամանակը հետ տալ՝ այլ մաս
նագիտությու կընտրեի՞ք:

-Եթե ժամանակը հնարավոր լիներ հետ տալ, կընտրեի
մանկաբուժությունը: Գուցե նաև այն պատճառով, որ երեխա
ներին շատ եմ սիրում: Բացի այդ ՝ իմ տատիկը ևս մանկա
բույժ էր, և տեսնելով նրա աշխատասիրությունն ու մարդասի
րությունը փափագում էի բժիշկ դառնալ:

-Իսկ Ձեր երեխաները ի՞նչ մասնագիտություն են
ընտրել:

-Տղաս՝ Վիլեն Սեյրանյանը, նույնպես բժիշկ է ՝ վիրաբույժստոմատոլոգ, աշխատում է վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
յի ամբիոնում, իսկ աղջիկս՝ Անահիտ Սեյրանյանը, ընտրել է
հարակից մասնագիտություն ՝ հոգեբան է: Այսինքն, կարելի
է ասել, որ մեր ընտանիքում բժշկությունը ժառանգական է:
                                                                           Հարցազրույցը՝
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ

Հարցազրույց

ԵՊԲՀ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ Է
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միջազգայնացումը որակի ապահովման կարևոր բա
ղադրիչներից է: Այն ուղղված է կրթության որակի ճանաչ
մանը, համադրելիության և մրցունակության ապահովմա
նը։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանն այս
առումով ակտիվ գործունեություն է ծավալում: ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետը ևս, լինելով բուհի կազմում,
որդեգրել է նույն քաղաքականությունը: ԵՊԲՀ ռազմաբժ
շական ֆակուլտետի պետ, բուժծառայության գնդապետ,
բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վարդան
Ծատուրյանի խոսքով` վերջին շրջանում ակտիվացել է
տարբեր պետությունների կրթական հաստատություն
ների հետ իրենց ֆակուլտետի համագործակցությունը:
«ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը հանդիսանում է
ՀԱՊԿ երկրների համար կրթագիտական բազա, ՀԱՊԿ
երկրների բանակների համար կարող ենք պատրաստել
զինվորական բժիշկներ: Գործակցության հիմքը դրվել է
դեռևս 4 տարի առաջ, ևարդեն անցել ենք գործնական
քայլերի»,-ընդգծեց Վարդան Ծատուրյանը: Ղազախս
տանից Հայաստան է ժամանել չորս կուրսանտ: Մեր երկ
րի բժշկական համալսարանում սովորելու ցանկություն
են հայտնել կուրսանտներ ՀԱՊԿ երկրներից, Ղրղզստա
նից, Տաջիկստանից, ցանկություն են հայտնել նաև Բելա
ռուսը, Ուզբեկստանը: « Սովորում են 1-ին կուրսից մինչև
6-րդ կուրս, լիար
ժեք կրթութ
յուն են ստա
նում: Բու
հում
կրթությունը եռալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,
իրենք հնարավորություն ունեն կրթություն ստանալ ռու
սերեն: Սովորում են նաև հայերեն: ԵՊԲՀ ռազմաբժշկա
կան ֆակուլտետը համագործակցում է նաև Հունաստանի,
Բուլղարիայի բուհերի ռազմաբժշկական ֆակուլտետնե
րի հետ: Հունաստանի հետ սկսել ենք գործակցությունը,
նախատեսում ենք վերապատրաստել բանակի սանհ
րահանգիչներ: Արդեն առաջարկն ուղարկվել է, քննակ
ման փուլում է»,-նշեց Վարդան Ծատուրյանը: Վերջերս
Վարդան Ծատուրյանն այցելել է Հունգարիայի մայրա
քաղաք Բուդապեշտում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմաբժշա
կական գերազանցության կենտրոն: Նա այնտեղ ներկա
յացրել է Հայաստանի բժշկական մայր բուհի 100-ամյա
պատմությունը, կրթագիտական հնարավորությունները:
«Ղազախստանից երկու վիրաբույժ՝ Աստանայի, Ալմա
Աթայի ռազմական հոսպիտալների վիրաբուժական բա
ժանմունքների ղեկավարները, հետբուհական կրթության
ծրագրով 2018-ին վերապատրաստվեցին մեր ֆակուլտե
տում: Նրանք մեծ տպավորություններով մեկնեցին Հա
յաստանից, ստացան ԵՊԲՀ-ի հավաստագրեր»,-ասաց
Վարդան Ծատուրյանը: Նա նաև նշեց, որ ՆԱՏՕ-ի ան
դամ երկրների իրենց գործընկերներին ներկայացրել են
համագործակցության՝ զորավարժություններին մասնակ
ցության վերաբերյալ առաջարկների փաթեթ: «Կարծում
եմ՝ այդ զորավարժություններին կընդգրկվի ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետի ամբողջ անձնակազմը՝ կուրսանտա
կան, նաև` դասախոսական: Հունաստանում մայիսին մեր
դասախոսները կմասնակցեն բժշկական մեծ կոնֆերան
սի: Իսկ մեր կուրսանտները Հունաստանում կմասնակցեն

իրենց ռազմաբժշկական համալսարանում անցկացվող
երկշաբաթյա ստաժավորման աշխատանքներին»: Փոր
ձի փոխանակման ծրագրերն, ըստ Վարդան Ծատուրյա
նի, շատ են: ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը նաև
հրավիրել է բժիշկների՝ վերապատրաստվելու, փորձի
փոխանակում անցկացնելու բժշկական համալսարանի և
պաշտպանության նախարարության կլինիկական հիվան
դանոցներում: «Մենք կարող ենք փոխանցել մեր փոր
ձը՝ վիրավոր զինվորներին բուժօգնություն ցուցաբերելու
հարցերում: Դա ևս նրանց հետաքրքրել է»,-նշեց Վարդան
Ծատուրյանը: Արտասահմանցի գործընկերներն, ըստ
Վարդան Ծատուրյանի, հետաքրքրված են Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հնարավո
րություններով, ցանկություն են հայտնել գալ, անցնել վե
րապատրաստում: Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ղեկա
վարը նշեց, որ միջազգային գործընկերներին հրավիրել
են նաև հոկտեմբերին սպասվող բժշկական համալսարա
նի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովին: Հայաստանի
ռազմաբժշկական կրթական ծրագրերով հետաքրքրված
են նաև Լեհաստանն ու Իրանը: Չի բացառվում՝ հայ մաս
նագետները պատրաստեն հնդիկ ռազմական բժիշկնե
րի՝ այդ երկրի բանակի համար: Վարդան Ծատուրյանն
ընդգծում է, որ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետը գործակ
ցության համար բաց է բոլոր երկրների համար: Նա կար
ևոր է համարում կրթության միջազգային ինտեգրումը:
ռազմաբժշկական ֆակուլտետը միջազգային լայն համա
գործակցության ծրագրերին զուգահեռ՝ կընդլայնի նաև
ուսում
ն ական պայմաններն ու հնարավորությունները:
Քննարկվում է նոր հարկաբաժին, լրացուցիչ սենյակներ
ստեղծելու նախագիծը: 2020 թվականի սեպտեմբերից,
ըստ Վարդան Ծատուրյանի, միջազգային գործակցութ
յան ծրագրով ֆակուլտետում կսովորի մոտ 30 ուսանող:
Հեղինակ՝ ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԵԾ ՋԱՆՔԵՐ Է ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ.
ՍԵՎԱԿ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի
նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժ
ման մասնագիտացված կենտրոնի նյարդավիրաբույժ
Սևակ Բադալյանը շատերին է հայտնի՝ որպես երիտա
սարդ և փորձառու բժիշկ: Չնայած երիտասարդ տարիքին՝
նա տարբեր բարդ վիրահատությունների արդյունքում բազ
մաթիվ կյանքեր է փրկել:
Սևակ Բադալյանը մասնագիտությունն ընտրել է դա
սընկերոջ հայրիկի օրինակով: «Նա ներկայանալի բժշկի
կերպար էր, որն ինձ ոգեշնչել է բժշկի մասնագիտությունն
ընտրելու հարցում»,-նշում է նա՝ ավելացնելով, որ նյար
դավիրաբուժությունը, որպես մասնագիտացում, ընտրել է
4-րդ կուրսում, երբ ծանոթանում էին ուղեղի անատոմիա
յին, ֆիզիոլոգիային: «Նյարադավիրաբուժության ցիկլն
անցնելուց հետո՝ երեք օրվա ընթացքում այս ուղղությունը
գրավեց ինձ: Ուղեղը միշտ եղել է առեղծվածներով և գաղտ
նիքներով լի, քիչ ուսում
ն ասիրված, ինչը նույնպես գրավիչ
է դարձնում մասնագիտությունը»,-կարծում է նյարդավիրա
բույժը:
Անդրադառնալով մասնագիտական գործունեությանը՝ նշում է, որ բաժանմունքում տա
րեցտարի ավելանում է վիրահատությունների քանակը: «Նախորդ և այս տարի մոտ 250
վիրահատություն է իրականացվել, որոնցից գերակշռում են գլխուղեղի անոթային հիվան
դությունների կապակցությամբ վիրահատությունները՝ անևրիզմաներ, իշեմիկ ինսուլտներ,
ավելի քիչ քանակությամբ՝ ողնաշարի ճողվածքներ, գլխուղեղի ուռուցքներ, վնասվածք
ներ»,-ընդգծում է նա:
Սևակ Բադալյանի խոսքով՝ ամեն անգամ վիրահատության գնալիս միակ անհանգստութ
յունն այն է, որ ամեն բան կատարվի պատշաճ և հիվանդի մոտ վիճակի վատացում չլինի:
«Իմ կողմից կատարված ամենաերկար վիրահատությունը տևել է մոտ 9 ժամ. ողնուղեղի
բնածին արատի բարդ վիրահատություն էր՝ զուգակցված ուռուցքով և ողնուղեղի երկատու
մով»,-հիշում է բժիշկը:
Խոսելով բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերությունները մասին՝ ասում է, որ վիրահատութ
յուններից հետո պահանջվում է երկարատև դինամիկ հսկողություն՝ 2-3 տարի պետք է պա
հապանել կապը պացիենտների հետ: «Քանի որ երկարատև է շփումը, այդ կապը պացիենտբժիշկ հարաբերությունից հաճախ վերափոխվում է ընկերական կապի»,-հավելում է նա:
Համալսարանական հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների
բուժման մասնագիտացված կենտրոնը տարածաշրջանային նշանակություն ունի և առա
ջինն ու միակն է Հայաստանում: Կենտրոնը բացառիկ է նաև նրանով, որ այստեղ իրակա
նացվում են ոչ միայն բուժական, այլև կրթական աշխատանքներ: «Լինելով համալսարա
նական կլինիկայի աշխատակից՝ ես և իմ գործընկերներն ակտիվորեն համագործակցում
ենք միջազգային կենտրոնների հետ, տարեկան 1-2 անգամ անցնում ենք երկարատև վե
րապատրաստում
ն եր, ինչպես նաև եվրոպական գրեթե բոլոր միջազգային կոնֆերանսնե
րին ակտիվ մասնակցություն ենք ունենում: Ներանոթային վիրաբուժության պարագայում
կարող եմ ասել, որ մեր հնարավորությունները չեն զիջում եվրոպական փորձին՝ տեխնի
կական, նյութական, ինչպես նաև վիրահատությունների ծավալով: Վիրահատությունները
կատարվում են այն նույն միջոցներով, ինչ Եվրոպայում»,-նշում է նյարդավիրաբույժը՝ ընդգ
ծելով, որ վիրաբուժական արդյունքները ևս համեմատելի են այդ կենտրոնների արդյունք
ների հետ:
Սևակ Բադալյանն ավելի քան երկու տարի է մասնագիտական գործունեությունը համա
տեղում է դասախոսական աշխատանքի հետ՝ դասավանդելով հիմ
ն ականում անգլախոս ու
սանողներին: «Փորձում ենք տեսական գիտելիքների հետ մեկտեղ ուսանողներին փոխան
ցել գործնական հմտություններ: Մեր հիվանդների օրինակներով ներկայացնում ենք բոլոր
հիվանդությունները և հնարավորություն ենք ընձեռում որպեսզի ուսանողները մասնակցեն
վիրահատություններին»,-ասում է բժիշկը՝ հավելելով, որ, ցավոք, նյարդավիրաբուժությունն
այնքան էլ գրավիչ մասնագիտություն չէ ուսանողների համար, քանի որ պահանջում է շատ
էներգիա լավ մասնագետ դառնալու համար, երկարատև ուսում
ն առություն, որը մեծ ջանքեր
է խլում նաև մասնագիտական գործունեության ընթացքում՝ հոգեբանական և ֆիզիկական
առումով:
Հեղինակ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

32

Ուսանողի անկյուն

ԲԺԻՇԿ ԼԻՆԵԼԸ ՈՉ ՄԻԱՅՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է, ԱՅԼԵՎ՝
ԱՊՐԵԼԱՁԵՎ. ՎՍՏԱՀԵՑՆՈՒՄ Է
ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ
ԵՊԲՀ ուսանողների մասին պատմող շարքը շարունակելով՝ այս անգամ անդ
րադարձել ենք ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողու
հի Զինաիդա Շահնազարյանին: Զինաիդան ծնվել է Տավուշի մարզի Այրում
համայնքի Պտղավան գյուղում։ 2017 թվականին ընդունվել է ԵՊԲՀ։ Ուսանո
ղական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) անդամն ակտիվորեն մասնակցել և
շարունակում է մասնակցել ՈւԳԸ կենսաբանության, օպերատիվ վիրաբուժութ
յան և հյուսվածաբանության ամբիոններում անցկացվող գիտական խմբակնե
րի աշխատանքներին և հետազոտություններին։
«Ամեն տարի համալսարանում անցկացվում է «Գիտության շաբաթ»՝ «Science
Week»-ը, որի ժամանակ ուսանողները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու
գիտական խմբակներում իրենց կատարած հետազոտական աշխատանքները։
Ես ևս ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել Science Week-երին, որոնց ընթացքում
ունեցել ենք բազմաթիվ հանդիպում
ն եր անվանի բժիշկների և գիտնականներ
հետ, ովքեր կիսվել են փորձով և դրվագներ ներկայացրել իրենց անցած ճանա
պարհից, որոնք ոգեշնչող ու պարտավորեցնող են »,- պատմում է Զինաիդան։
Լինելով ՈւԳԸ-ի անդամ, նա մասնակցել է մի շարք հետազոտական աշխա
տանքների` ստանալով նոր գիտելիքներ: ՈւԳԸ-ի շրջանակներում ծանոթացել է
տարբեր դասախոսների, բարձր կուրսերի ուսանողների հետ, ովքեր կիսվել են
իրենց փորձով:
«Բժիշկ և գիտնական. հաճախ որպես հոմանիշներ են օգտագործվում այս բա
ռերը: Չնայած ծայրաստիճան տարբերություններին՝ իմ ներքին համոզմունքն է,
որ մեկը մյուսից է բխում: Բ
 ոլոր գիտնականները չէ, որ կարող են լինել բժիշկ,
բայց յուրաքանչյուր բժիշկ պետք է որոշ չափով լինի նաև գիտնական»,- հավե
լում է Զինաիդան:
Համալսարանում դասավանդվող առարկաներից չի առանձնացնում որևը մե
կը, քանի որ յուրովի է մոտենում յուրաքանչյուր առարկայի ուսում
ն ասիրմանը:
Նրա խոսքով՝ ուսանողական կյանքը՝ չնայած ծանրաբեռնվածությանը, շատ
հետաքրքիր ու բովանդակալից է անցնում: Ցանկացած բան, որը արվում է սի
րով, թողնում է բավականության զգացողություն։
Ապագա բժիշկն ազատ ժամանակ գրքեր է կարդում, երգում ու կիթառ նվա
գում, նաև զբաղվում է սպորտով։
«Անցած ուսում
ն ական տարում համալսարանական
ընկերներիս հետ ստեղծեցինք «DNA music project»-ը,
որը համախմբում է տաղանդավոր ուսանողներին,
որոնք կարողանում են ինքնարտահայտվել երաժշտութ
յան միջոցով»,- ընդգծում է Զինաիդա Շահնազարյանը։
Նա գտնում է, որ բժշկագիտությունը ունի շատ բացա
հայտված և չբացահայտված կողմեր և նրա մեծագույն
ցանկությունն է այս ոլորտում կատարել նոր բացահայ
տում
ն եր և ուսում
ն ասիրություններ:
«Ինչու՞ եմ ընտրել բժշկի մասնագիտությունը։ Հարց,
որի պատասխանը կդժվարանամ հստակ տալ։ Ասածս
ունի մի պարզ պատճառ՝ բժիշկ լինելը միայն մասնա
գիտություն չէ, այն նաև ապրելաձև է, նպատակ, որին
հասնելու համար պատրաստ ես ներդնել ամբողջ ուժդ,
էներգիադ, կյանքդ՝ դառնալով նվիրյալ բժիշկ»,-ասում
է 2-րդ կուրսի ուսանողուհին: Առաջիկայում ևս նա նա
խատեսում է բաց չթողնել համալսարանում անցկացվող
ամենատարբեր, այդ թվում գիտական միջոցառում
ն երը:
Հեղինակ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՅԼԵՐԸ՝
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻՆ
ՀԱՎԱՍԱՐ
Ֆիզիոլոգիայի զարգացումն անընդհատ գործընթաց
է, որն ամեն տարի նորանոր գիտական բացահայտում
ների է հանգեցնում, որի պատճառով էլ այս ոլորտի գի
տելիքները շարունակաբար լրացնելու անհրաժեշտութ
յուն է առաջանում:
ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը ոչ միայն բժշկական
համալսարանի պատմության մի անբաժանելի բա
ղադրիչն է, այլև իր մեծ ավանդն ունի հայկական ֆի
զիոլոգիայի զարգացման գործում: Ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Դ.Ն. Խուդավերդյանը մշտապես առաջնա
հերթություն է համարել ժամանակակից ֆիզիոլոգիայի
հետ համաչափ ընթանալն ու ամբիոնում դասավանդ
վող նյութերի շարունակ արդիականացումը: Հենց ժա
մանակակից ֆիզիոլոգիայի նոր բացահայտում
ն երն
ուսում
ն ասիրելուն էր միտված գիտական ակումբի գոր
ծունեության վերականգնումը, որի անդամը դառնալու
ցանկություն են հայտնել տասնյակ ուսանողներ:
Ձեզ ենք ներկայացնում այդ ուսանողներից մեկի՝
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 221 խմբի ուսա
նող Ահարոն Ծատուրյանի հոդվածը: Ապագա բժիշկն
անդրադառնում է գիտական ակումբի գործունեութ
յունն ու նշանակությունը:
«Ակումբի համակարգող, ավագ դասախոս Կարինե
Մելքումյանին հաջողվել է ակումբի հանդիպում
ն երը
վերածել ամենահետաքրքիր գիտական բանավեճերի
և ժամանակակից ոճով քննարկում
ն երի: Ուսանողների
համար հենց այս եռանդը վարակիչ դարձավ, և կարճ
ժամանակ հետո սկսեցին համագործակցել Կարինե
Մելքումյանի հետ՝ զեկույցներ պատրաստելու և օտա
րալեզու գրականության ամենաարդի աղբյուրներն
ուսում
ն ասիրելու գործում: Շատերին այսքան համա
պարփակ գիտական հետազոտական աշխատանքներ
իրականացնելու հնարավորություն տրվեց առաջին
անգամ, և այս ամիսների ընթացքում ակումբի շրջա
նակներում ուսանողները հանդես եկան բազմազան
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զեկուցում
ն երով, որոնց ամփոփմանը մշտապես մաս
նակցում էր նաև դասախոս Հերմինե Աբրահամյանը:
Դեկտեմբերի 20-ը հատկապես կարևոր օր էր գիտա
կան ակումբի համար: Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրո
ֆեսոր Հ.Ա. Հասրաթյանը, կարևորելով երիտասարդ
սերնդին ամբիոնի աշխատանքներում ներգրավելու
գաղափարը, հանդես եկավ նախաձեռնությամբ՝ այս
կիսամյակի ֆիզոլոգիայի վերջին դասախոսությունը
զիջելով ակումբականներին: Գիտական ակումբի առա
վել ակտիվ մասնակիցներ Հրակ Թորոսեանը, Էլմիրա
Գևորգյանը, Արևիկ Քոչարյանը, Էլիզա Վարդանյանը,
Սաթեն Խաչիկյանը, Աստղիկ Հարությունյանը և Ահա
րոն Ծատուրյանը ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսո
րադասախոսական կազմին և համակուրսեցիներին
ներկայացրին մարդու իմունային համակարգի և դրա
ընկճում
ն երի, հեմոպոեզի խանգարման հիմքում ընկած
ֆիզիոլոգիական գործընթացների առանձնահատկութ
յունները և այդ ոլորտներում գիտական վերջին նվա
ճում
ն երը: Պետք է արձանագրել, որ ներկաները մեծ
հետաքրքասիրությամբ հետևում էին զեկուցում
ն երի
ընթացքին:
Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Դ.Ն.Խու
դավերդյանը ներկաներին ուղղված իր եզրափակիչ
խոսքում նշեց. «Գիտական աշխատանքով զբաղվելը
չափազանց խրախուսելի է, սկսած դեռևս ցածր կուրսե
րից: Ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեր՝ առաջին քայ
լեր անելու կամքը ֆիզիոլոգիայի նման յուրահատուկ և
բժշկի համար կենսական նշանակություն ունեցող գի
տության ասպարեզում: Հաճելիորեն տպավորված եմ
զեկույցները ներկայացնելիս ձեր թիմային աշխատան
քով, ուսանողներիդ խոսքում նկատելի էին անգամ դա
սախոսական տաղանդի նախադրյալներ և ես հուսով
եմ, որ նաև ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում ձեռք բերած փոր
ձը կնպաստի ապագայում ձեր՝ որպես գիտնականների
ձևավորմանը և ինչու ոչ անգամ Նոբելյան մրցանակնե
րի արժանանալուն»:
Պրոֆեսոր Խուդավերդյանն ամբիոնի
կողմից զեկուցողներին պարգևատրելով
շնորհակալագրերով՝ հիշեցրեց նաև գի
տական աշխատանքներ տպագրելու հնա
րավորության մասին և հորդորեց՝ առավել
ակտիվորեն մասնակցել ակումբի աշխա
տանքներին:
Իսկ վերջում, որպես երիտասարդական
ստեղծագործ մտքի դրսևորում, ներկանե
րին բաժանվեցին շոկոլադային «դեղա
հաբեր»՝ նշված օգտագործման դեղատոմ
սով, որոնք Պլացեբոյի էֆեկտի հիման վրա
կօգնեն ուսանողներին հաջող հանձնել
առաջիկա քննաշրջանի «Ֆիզիոլոգիա»
առարկայի քննությունը»,-գրում է Ահարոն
Ծատուրյանը:

Ուսանողի անկյուն

ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ,
ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ՝ ԽՈՐԸ,
ՄԱՆՐԱԿՐԿԻՏ, ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է
Շարունակում ենք ընթերցողին ներկայացնել ԵՊԲՀ սո
վորողներին ու երիտասարդ բժիշկ-գիտնականներին։
Ասպիրանտ Սամվել Բարդակչյանը միշտ հետաքրքրված
է եղել տարբեր երևույթների ավելի խորը ըմբռնմամբ, փոր
ձելով ամեն ինչ առավել հիմ
ն ովին հասկանալ ու պատկե
րացնել։ «Ի սկզբանե, նույնիսկ մինչև ԵՊԲՀ ընդունվելը,
մտածել եմ, որ զբաղվելու եմ ոչ միայն կլինիկական, այլև
գիտական գործունեությամբ։ Կարծում եմ, որ մեկն օգնում
է մյուսին, աշխատանքն ավելի հետաքրքիր ու բազմաբո
վանդակ դարձնում»,-ընդգծում է երիտասարդ բժիշկ-գիտ
նականը։
Նա սո

վո
րել է 
Ֆիզ
մաթ դպրո
ցում։ 9-րդ և 10-֊րդ
դասարաններում մասնակցել է քիմիայի միջազգային օլիմ
պիադաների։ 10-րդ դասարանում Մենդելեևյան օլիմպիա
դայում շահել է բրոնզե, իսկ միջազգային օլիմպիադայում՝
արծաթե մեդալ։ Դպրոցն ավարտել է ոսկե մեդալով։ 2007
թ. ընդունվել է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ։
«Բարձր առաջադիմության համար 2-րդ կուրսից ստացել
եմ Յախշիբեկյանի անվան կրթաթոշակ, իսկ 5-րդ կուրսում՝
նաև Մխիթար Հերացու անվան խրախուսական կրթաթո
շակ։ 2014թ. ընդունվել եմ օրդինատուրա՝ ուռուցքաբա
նության գծով։ 2017թ. ավարտել եմ օրդինատուրան և նույն
թվականին սկսել ասպիրանտուրան նույն ամբիոնում՝
պրոֆեսոր Տանանյանի ղեկավարությամբ»,- մանրամաս
նում է Սամվել Բարդակչյանը։
Մասնագետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, հարուստ
մասնագիտական ճանապարհ է անցել։ Նրա գիտական հե
տազոտության թեման նվիրված է կոլոռեկտալ քաղցկեղի
դեղորայքային (քիմիաթերապևտիկ և թիրախային) բուժ
մանը։ Այս ընթացքում բժիշկ-գիտնականը մասնակցել է
բազմաթիվ միջազգային գիտաժողով
ն երի՝ Հայաստանում
և հայրենիքի սահմաններից դուրս, ներկայացնելով պոս
տերներ և բանավոր զեկույցներ։
Աշխատել է «Մուրացան» համալսարանական հիվան
դանոցի քիմիաթերապիայի բաժամունքում, իսկ այժմ աշ
խատում է Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրո
նի մեծահասակների քիմիաթերապիայի բաժնում՝ նույն
կենտրոնում ղեկավարելով երեխաների ԿՆՀ ուռուցքների
մուլտիդիսցիպլինար խումբը։ Առաջիկայում պլանավորում
է մասնագիտական հմտությունների խորացման նպատա
կով վերապատրաստում
ն եր անցնել արտերկրում։
Պատրաստեց Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

«ԴԻՄԱԿՆԵՐ»
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲԸ
ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՆԻ ՆՈՐ
ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՊԲՀ ուսանողները, բժշկական կրթությունը յուրացնելուն զուգա
հեռ, շարունակում են մշակութային կյանքում ևս ակտիվ գործունեութ
յուն ծավալել, այդպիսով ոչ միայն ոգևորիչ օրինակ դառնալ ուսանո
ղության համար, այլև հարստանալ և իմաստավորվել գիտելիքներով:
2018 թվականի փետրվարին հիմ
ն ադրված՝ ԵՊԲՀ ուսանողական
խորհրդարանի «Դիմակներ» թատերական ակումբը մշակութային
արժեքներ փոխանցող լավագույն օրինակն է բուհում: Ակումբի նպա
տակն է ուսանողությանը դարձնել մոտ ու հաղորդակից արվեստի՝ ոչ
միայն այնպիսի վեհ ճյուղին, ինչպիսին թատրոնն է, այլև կինոյին և
երաժշտությանը, քանի որ բացի թատերական բեմադրություններից
ակումբը նկարահանում է կարճամետրաժ ֆիլմեր:
«Դիմակներ» թատերական ակումբը, որի կազմում կա 15-ից ավել
շնորհալի ուսանող, հիմ
ն ադրել և ղեկավարում են նյարդավիրա
բուժության կլինիկական օրդինատոր Էռնեստ Հովհաննիսյանը և
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ինտերն Սիմոն Սահարյանը:
Ակումբը ստեղծագործում է ռեալիզմի ժանրում՝ արտացոլելով իրա
կանությունը հիպերռեալիզմի, երբեմն նաև աբսուրդի միջոցով. նրանց
հեղինակային պիեսները լի են սուր սոցիալական հարցերի քննարկ
մամբ և մարդկային հոգու արատների վերլուծությամբ:
Էռնեստ Հովհաննիսյանը նշեց, որ ակումբի առաջին՝ «Անդեմ դա
տարան» ներկայացումը բեմադրվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 12ին, ինչն իրենից ներկայացանում էր սյուրռեալիստական դրամա: Այս
ներկայացումից հետո ակումբը համալրվել է նոր անդամ
ն երով:
Երկրորդ ներկայացումը, որը նվիրված էր Մեծ Եղեռնի 104-րդ
տարելիցին, ակումբը հանդիսատեսի դատին հանձնեց 2019 թվականի
մայիսի 7-ին: Պիեսը կոչվում էր «Մարդասպա՞ն եմ» և ներկայացնում
էր հայ վրիժառու Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությունը: Ակումբի
դերասանների հուզիչ խաղն ու հայոց պատմության այդ էջի գրեթե դո
կումենտալ վերարտադրումն իրենց արժանի գնահատականը ստա
ցան հանդիսատեսի աչքերում. ոչ ոք անտարբեր չմնաց այդ օրը:
Այնուհետև ակումբը ներկայացավ նոր՝ «Անկում
ն եր» կոչվող շար
քով, որի մեջ մտնում էին «Թակարդում» կարճամետրաժ ֆիլմը,
«Թերություններ» պսիխոդրաման և «Արատներ» տրագիկոմեդիան:
«Թերությունների» պրեմիերան տեղի ունեցավ անցած տարվա դեկ
տեմբերի 13-ին: Պիեսում, ընտանեկան արժեքների պրիզմայի մի
ջով, քննարկվում էին մարդուն տանջող հարվերժ անլուծելի հարցեր
և տրվում էր կյանքի իմաստի յուրահատուկ՝ «թերության» բնութա
գիր: Ապագա բժիշկները դերասանի վարպետությամբ ներկայացրին
այն թերությունները, որոնք շրջապատում են մեզ, և այն արժեքները,
որոնք արժեզրկվել են: Ներկայացման գլխավոր հերոսը բժիշկ էր, ով
կնոջ հետ անկեղծ զրույցի բռնվելով՝ վեր էր հանում նաև ընտանեկան
խնդիրները, ապրում
ն երն ու հավատարիմ մնալու պատկերացում
ն ե
րը, որոնց ներսում ևս մութ անկյուններ կան:Պիեսի ավարտին՝ գալով
ընդհանուր հայտարարի, հերոսները հասկանում են, որ առանց սիրե
լիի կյանքն իմաստազուրկ է:
Չնայած բավականին ծանր մթնոլորտին, որը ստեղծում էր պիեսը,
այնուամենայնիվ հանդիսատեսը մնաց գոհ և հեռացավ դահլիճից՝ իր
հետ տանելով մտածելու մի քանի թեմա:
Էռնեստ Հովհաննիսյանի խոսքով՝ «Դիմակներ» թատերական
ակումբը կշարունակի իր աշխատանքը՝ ներկայացնելով նոր բեմադ
րություններ և ֆիլմեր:

36

Մշակույթ

«ԽՈՅ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԻ
ԽՈՒՄԲԸ ՀԱՍՑՐԵԼ Է ՍԻՐԵԼԻ
ԴԱՌՆԱԼ ԱՊԱԳԱ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԵՊԲՀ ուսանողները շարունակում են ակտիվորեն մասնակ
ցել մշակութային կյանքին:
«Խոյ» ազգային պարի խումբը, որն իր շուրջն է համախմբել
բազմաթիվ երիտասարդների և աղջիկների, արդեն հասցրել է
սիրելի դառնալ:
Պարի խմբի անդամ, ԵՊԲՀ ուսանող Խորեն Ամիրխանյանը
նշեց, որ խմբի անդամ
ն երն անընդհատ ավելանում են, ինչը
շատ ոգևորող փաստ է, քանի որ կարողանում են խթան հան
դիսանալ, որ ուսանողության շրջանում աճի հետաքրքրությու
նը ազգային մշակույթի նկատմամբ։
«Գրեթե մեկ տարի առաջ Հայարփի Սահակյանի կողմից
կազմակերպված «Իմ տեսանկյունը» ծրագրի շրջանակներում
խոսում էի ազգային պարարվեստի մասին, փորձում էի իմ տե
սանկյունից ներկայացնել ազգային պարը։ Եվ իմ ընկերների
հետ մի պար պարեցինք այդ ծրագրի շրջանակներում, ու միտք
առաջացավ` ունենալ խումբ, որը շարունակական և երկարատև
գործունեություն կծավալի համալսարանի ներսում։ Սա եղավ
առիթ, որ խումբը հիմ
ն ադրվի։ Խ
 ումբը գործում է 2019թ.ի փետրվարից։ Հիմ
ն ական և կարևորագույն նպատակը
ազգային պարերի և երգերի տարածումն է»,-ասաց նա՝
ավելացնելով, որ խմբի առաջին հրապարակային ելույ
թը փետրվար ամսին էր, այնուհետև՝ մայիսին՝ Մայիսյան
եռատոնին նվիրված: Աշխատանքային և հարսանեկան
պարերով հանդես եկան վերջերս:
Ներկայացված՝ «Բուլուլ», «Մածուն», «Վանա ձկնորս»,
«12 ոտք», «Պուդուդի և Ջամբարամի», «Շավալի և Խոշ
բիլազիկ», «Բարի լուսո», «Մախմուր աղջիկ», «Զինչ ու
զինչ տամ լողվորին» և աշխատանքային, հարսանեկան
երգերն ու պարերը մեկ անգամ ևս թ
 ույլ տվեցին ներկա
ներին ավելի մոտենալ ազգային ակունքներին, այն եր
գերին, որոնք հայ մարդու անբաժան ուղեկիցն են եղել,
հարստացրել են հայ շինականի ներաշխարհը՝ հոգևոր և
մշակութային արժեքներով:
«Խոյ» ազգային պարի խումբը, որը բժշկական համալ
սարանի սովորողներին հնարավորություն է ընձեռում
սովորել ազգային պարեր, անվանակոչվել է ի պատիվ
հայ մեծանուն բժշկապետ Մխիթար Հերացու ծննդա
վայրի՝ Ուրմիա լճի մերձակայքի Խոյ կամ Հեր քաղաքի։
Անվանակոչման հաջորդ պատճառն էլ այն է, որ հայ ժո
ղովուրդը դարեր շարունակ խոյին երկրպագել է որպես
տոտեմի՝ պաշտամունքի առարկա դարձած կենդանու։
«Գալիք տարի ևս նախատեսում ենք անցկացրել մի
ջոցառում
ն եր։ Փետրվարի 14-ին` խմբի ձևավորման
մեկամյակի կապակցությամբ և, եթե հաջողվի տա
րազներ ձեռք բերել՝ նաև գարնանը, կունենանք միջո
ցառում
ն եր»,-ասաց նա՝ իր շնորհակալություն հայտնե
լով «Կարին» ազգային երգի և պարի խմբի հիմ
ն ադիր
և գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանին`
պարերը սովորելու հնարավորության, ինչպես նաև ազ
գային պարերի պահպանման և տարածման գործում
կատարած ահռելի աշխատանքի համար։

ՉԻՆԱՐԻՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ
ԲԱՑՈՒՄԸ՝ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղական համայնքում սոցիալական կյանքի զարգացմանը,
ինչպես նաև սովորողների քաղաքացիական գիտակցության
բարձրացմանն էր ուղղված 2018 թվականին մեկնարկած ուսա
նողական հերթական նախաձեռնությունը, որի շնորհիվ կարճ
ժամանակ առաջ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյու
ղում գրադարան և քննարկում
ն երի սրահ բացվեց։
«Ուսանողների հետ որոշեցինք, որ մենք կարող ենք որևէ հե
ռավոր գյուղի դպրոցականների ու երիտասարդների սոցիալա
կան կյանքի ու առհասարակ կյանքի որակը բարելավել, եթե եր
կու օր բուֆետ չգնանք (խիստ պայմանական 1000-ական դրամ)
ու այդ գումարը հանգանակենք։ Մտահղացումն այնքան վարա
կիչ էր, որ ճանապարհին ինձ, ինչպես միշտ, միացան արտա
սահմանցի ուսանողներս (տարբեր ազգերից), այլ անհատների
ու կազմակերպությունների հետ նաև ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մու
րադյանը, «Հերացի» ավագ դպրոցը, «Այո»-ն, «Դասավանդի՛ր,
Հայաստան»-ը,»,- պատմում է նախաձեռնության հեղի
նակ, Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դա
սախոս Հայարփի Սահակյանը, ում գնահատմամբ՝ հաճելի
է ու առավել պատասխանատու, երբ գաղափարների կյան
քի կոչման համար այսքան մարդ է միանում։
«Թեև բավականին բարդություններ հաղթահարեցինք,
բայց Չինարի գյուղի գրադարան-քննարկում
ն երի սրահն
այլևս իրողություն է։ Կրթությունը Չինարիում կարևորա
գույն ու հիմ
ն աքարային արժեք է։ Իրականում Չինարիի
մարդիկ հերոսներ են ու հրաշալի օրինակներ յուրաքանչ
յուրիս համար։ Նրանց աչքերում այնքան փայլ, ոգևորութ
յուն, պայքար, տոկունություն, բարություն կար, որ չնայած
հեռավորությանն ու ճանապարհային դժվարություններին,
հաստատ էլի վերադառնալու ենք ու նոր ու ավելի վեհ գա
ղափարներ կյանքի կոչելու կամքով։ Շնորհակալ եմ բոլո
րիդ հավատալու ու աջակցելու համար»,- հավելում է Հա
յարփի Սահակյանը։ Նրա փոխանցմամբ՝ ուսանողները
ոգևորված են հաջողված նախաձեռնությունից և առաջի
կայում համատեղ ուժերով սո
ցիալական նշանակության այլ
ծրագրեր կփորձեն իրականաց
նել։
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 ԻՄԱՆՈՐՈԳՎԱԾ
Հ
ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃՈՒՄ
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԸ ՀԱՂԹԵՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ
ԵՊԲՀ վերանորոգված մարզադահլիճը բացվեց
ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ
ֆուտբոլային մրցախաղով: Ապագա բժիշկները և
պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանի գլխավորությամբ, նորաբաց մար
զադահլիճում ֆուտբոլային խաղով շնորհավորեցին
բոլորի կողմից այդքան սպասված մարզադահլիճի
բացումը, որտեղ ստեղծված հիանալի պայմաններն
ուսանողներին թույլ կտան զբաղվել տարբեր սպոր
տաձևերով և ավելի բարձր արդյունքներ գրանցել
սպորտային մրցում
ն երին մասնակցելու ժամանակ:
Նորաբաց մարզադահլիճում անցկացվող՝ «ԵՊԲՀ
ուսանողներն ընդդեմ դասախոսների» առաջին
ֆուտբոլային խաղն ավարտվեց 9:7 հաշվով՝ պրոֆե
սորադասախոսական կազմի հաղթանակով:

ԵՊԲՀ ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱԿ
ՄՐՑԱՎԱՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
ԵՊԲՀ ուսանողները բժշկական կրթությունը յուրացնելու
հետ մեկտեղ, ակտիվորեն ներգրավվում են տարբեր սպոր
տաձևերում և մասնակցում մրցում
ն երի: Այս մասին նշում է
ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի վոլեյբոլի դասա
խոս, ՀՀ միջազգային կարգի մրցավար Նարեկ Շիրինյանը:
«Եթե տարիներ շարունակ մենք ունեինք դահլիճի խնդիր,
հիմա դրա լուծումը գտնվել է. այժմ ունենք մարզագույքով
հագեցած, վերանորոգված դահլիճ: Ես համալսարանում
դասավանդում եմ 90-ականներից՝ սկզբում որպես պրեպա
րատոր, այնուհետև՝ վոլեյբոլի դասախոս, պետք է նշեմ, որ
սպորտաձևի հանդեպ միշտ էլ հետաքրքրություն նկատել եմ
թե՛ տղաների, թե՛ աղջիկների շրջանում»,-ասաց նա:
Դասախոսի խոսքով՝ միշտ եղել են շատ լավ թիմեր, որոնք
հաջողություններ են գրանցել ուսանողական մրցում
ն երին և
պատվավոր հորիզոնականներ զբաղեցրել:
«Բացի ուսանողական մրցում
ն երից, դասախոսների
միջև ևս ամեն տարի հունվարին անցկացվում են վոլեյբոլի
մրցում
ն եր, որի ժամանակ միմյանց հետ հանրապետության
բոլոր բուհերի դասախոսական թիմերն են մրցում: Մեր բու
հի դասախոսական թիմը միշտ պատվով է հանդես եկել այդ
մրցում
ն երում »,-նշեց Նարեկ Շիրինյանը:
Նաև իրավաբանական կրթություն ստացած դասախոսը
նշում է, որ սպորտի հանդեպ սերը դեռ փոքրուց է ձևավոր
վել իր մեջ, այդ պատճառով էլ ընտրել է երկրորդ մասնագի
տությունը և այժմ սպորտային բազմաթիվ հաջողություններ
է հասցրել գրանցել՝ հանդիսանալով հայաստանցի միջազ
գային կարգի միակ մրցավարը:
«Ես միակն եմ, ով Հայաստանը ներկայացնում է արտերկ
րում, որպես մրցավար, մենք չունենք հավաքական
թիմ, բայց ունենք միջազգային մրցավար: Սպա
սարկել եմ ակումբային խաղեր, հավաքականների
մակարդակով հանդիպում
ն եր: «Ոսկե լիգա» մրցա
շարում եղել եմ Ավստրիայի եւ Ֆրանսիայի կանանց
ազգային հավաքականների գլխավոր մրցավարը:
Իսկ դեկտեմբերի 19-ին Իսրայելում վարել եմ կա
նանց չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլի
հանդիպումը՝ տեղի «ԿՖԱՐ ՍԱԲԱ» եւ հունական
ակումբի մասնակցությամբ»,-ասաց նա՝ հավելելով,
որ շարունակելու է նպաստել ինչպես բուհում, այն
պես էլ Հայաստանում վոլեյբոլի զարգացմանն ու
առաջընթացին:
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ՄԵԴԱԼՆԵՐ՝ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՁՅՈՒԴՈՅԻ ՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ
ՀՀ բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատություն
ների 20-րդ հանրապետական մարզական խաղերի
ծրագրով Երևանի ձյուդոյի և սամբոյի օլիմպիական
ռեզերվի մարզադպրոցում անցկացվել է ձյուդոյի
մրցաշար:
Մրցմանը մասնակցել են նաև ԵՊԲՀ ուսանող
ները, որոնք այս անգամ ևս հաջողություններ են
գրանցել՝ արժանանալով արծաթե և բրոնզե մե
դալների:
Ֆիզիկական
դաստիարակության
ամբիոնի
ավագ դասախոս, թիմի մարզիչ Աշոտ Հակոբյանի
համոզմամբ՝ ուսանողների հաջողությունները կլի
նեն շարունակական, քանի որ ձյուդոյի թիմը վեր
ջին տարիներին տարբեր առաջնությունների է
մասնակցել՝ շահելով 2 ոսկե, 8 արծաթե և 12 բրոն
զե մեդալներ:
Նշենք, որ ձյուդոյի մրցում
ն երին մասնակցել
են Էմիլ Իսրայելյանը, Հրանտ Խաչատրյանը,
Հրանտ Ստեփանյանը, Տիգրան Սարգսյանը,
Հովհաննես Զորօղլյանը, Ժորա Մխիթարյանը,
Տիգրան Մարտիրոսյանը, Հակոբ Ծատուրյանը, Անդրեյ Ուռում
յանը, Նարեկ Հարությունյանը, Ենոք Գասպարյանը և Անդրանիկ
Սահակյանը:
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CERTIFICATES FOR INDIAN
STUDENTS
Rector Armen Muradyan and Ambassador of India
to the Republic of Armenia Kishan Dan Dewal ceremoniously conferred certificates upon Indian students at YSMU, the first graduates of the course,
for completion of the Tropical Diseases Retraining
Course.
Armen Muradyan stated that the course, initiated
by the YSMU Career Center, had succeeded: “We are
planning to organize multiple courses that will help
you during your future careers,” he said, expressing
his pleasure that YSMU is able to fulfill international
quality requirements for medical experts.
Armen Muradyan also noted the importance of retraining students in tropical diseases, in spite of the
low priority of such diseases in Armenia. “Given that
YSMU has over 1800 students from 35 countries, in
the future some of these students may work in countries where an understanding of tropical diseases is
necessary,” highlighted the Rector.
Kishan Dan Dewal congratulated the graduates of
the course, stressing the necessity of programs organized by YSMU for Indian students.
The Tropical Diseases Retraining Course, administered by the Career Center, aims to give in-depth
knowledge about certain diseases prevalent
in India. It is free for students and is led by
YSMU professors retrained abroad.

Education

DOCTORS FOR TOMORROW
STUDENT CLUB AT YSMU
Lilian Alnihm, a 22-year-old 4th year Armenian-American student in the Faculty of Stomatology, is grateful for
her education at YSMU. She is an active member of the
Doctors for Tomorrow initiative created by Hayarpi Sahakyan, professor of Social Sciences. The initiative encapsulates the ideas of various students. Doctors for Tomorrow is a club or, as described by the future dentist, a safe
space for students. “The meetings that took place at the
university further fostered our vision. As foreign students,
we find ourselves in a comfortable environment because
the goal of the club is to connect international students,”
Lilian said, adding that local students are also free to join
and support the initiative.
As the founder of DOT, Lilian stated that the aim of the
club is to bring together students of different cultures,
religions, and worldviews around common goals. “Build
bridges, not walls,” she urges. Members intend to discuss
diverse issues. Lilian pointed out doctor–patient relationships, the latest subject of debate, as an example. She
believes that together they can simultaneously express
their viewpoints, discover potential problems, and identify
ways to solve them. Members seek to build strong foundations for future doctors, pharmacologists, and dentists.
“We address issues that students call attention to. We
discuss topics involving philosophy, ethics, mental health,
and many others,” she noted.
Meetings are expected to continue to be held in the future. Hayarpi Sahakyan added that the student club has
multiple goals. Continued activity of the club will ensure
that Armenian and foreign doctors get advice on social,
educational, cultural, and other matters and have an opportunity to discuss issues they are interested in. The
professor stressed that the club’s lack of a president or a
secretary is not a coincidence. The initiative is meant to
be a platform for the integration of foreign students into
the university environment.
Students organize the meetings themselves. During
these meetings, older students get to share their experiences and insights into exam preparation and other matters.
Hayarpi Sahakyan added that Doctors for Tomorrow is
the natural successor to Path to Philosophy, a club in the
Faculty of Social Sciences.
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THE STUDENT SCIENTIFIC
SOCIETY AND THE
SCIENTIFIC, EDUCATIONAL
AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS
The Student Scientific Society Yerevan State Medical University was
founded in 1947. The SSS managed to quickly gather the attention
of students as well as the academic staff. Within 72 years of work,
the SSS sought to focus the students’ attention on scientific activity, and contributed to student science being at its peak for many
years. The main aim of the Society is to support the scientific, educational and spiritual development of students.
According to SSS director Emmanuel Ghandilyan, the SSS supports student initiatives and gifted students as much as possible in
the fields of science and education. Nowadays it is impossible to
imagine medicine without science. Therefore, every discovery leads
to new platforms in the medical field, a striking example of which is
the annual “Students’ Science Week”, where countless innovations
and research work done by YSMU students are presented.
The Society constantly organizes conferences, sessions,
seminars, lectures and other scientific and educational
activities, in which it includes extracurricular potential.
Along with most of the university’s chairs, the existence
of departmental scientific clubs plays a vital role in the
works of the SSS. In the scientific clubs, medical students
get the chance to further deepen their knowledge in the
subject of their choice, study well-familiar topics outside
of the textbook, participate in scientific research in the
chairs and even get published in scientific magazines.
The SSS is also a part of the international arena and
it organizes “Brain Awareness Week” annually, which is
held at universities all over the world.
The SSS aims to show the amazing capabilities and secrets of the human brain to the general public. This project is implemented by the funding granted to the DANA
Foundation and others. The Student Scientific Society has received many
grants from the Company of Biologists, and has organized “from Theoretical-Oriented to Practical Application” scientific institution and the
“Discovering Disease Mechanisms” conference. One of the biggest grant
achievements was funding received from the IBRO( International Brain
Research Organization), which was also used for organizing the scientific
summer school.
Today, the SSS is moving forward persistently and purposefully, including countless gifted, smart and dedicated students in its composition, helping them choose the right path in their career. For many years
members of the Student Scientific Society have been regarded as the
best students of Armenia, as well as received several scholarships, and
traveled abroad for business trips and lectures.
The Student Scientific day took place on December 17, in the 6th auditorium.

Science

THE “COBRAIN” PROJECT
IS OF STRATEGIC
IMPORTANCE FOR
ARMENIA
The Yerevan State Medical University launched “Armenia
Center for Translational Research on Chronic Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience Initiative on maintaining
Healthy Brain Aging-COBRAIN” project, which was won in
the scopes of "Horizon 2020" program.
The Deputy Prime Minister of Armenia Tigran Avinyan,
Minister of Education and Science of Armenia Arayik Harutyunyan, Head of the EU Delegation in Armenia and Ambassadors of the respective countries, who participated in
the official launch of the project, were all present at the
launching conference.
When congratulating YSMU on launching COBRAIN, Deputy Prime Minister of Armenia Tigran Avinyan mentioned
that knowledge is strength, which ought to play the role
of a guiding compass for any country following the path of
success; it is also vital that the opportunities provided by
the project “Horizon 2020” are taken best.
“I am sure that COBRAIN will contribute to the development of not only neuroscience, but also research
skills and abilities in the medical university. It is expected that the university will establish relations with
hegemonic European universities, bringing their rich
experience to Armenia”-he said, expressing his high
hopes in the contribution of the successful project to
the development of medical knowledge and practical
medicine, thus retrieving our doctors from abroad. Tigran Avinyan emphasized that brain studies all over
the world are considered a priority, and that the winning YSMU project is of strategic importance. “One
of the Armenian Government’s priorities is having a
high-quality human capital, which is a precondition for
inclusive economic development. I am convinced that investment in the development of human capital, that is
high-quality education and health care, will lead to substantial improvement in the quality of life. In the case of
limited financial capital and natural resources the driving force of great progress is human potential. COBRAIN
targets the development of human capital. The ongoing
studies will contribute to the progress of neuroscience in
Armenia.”-concluded the Deputy Prime Minister.
According to Arayik Harutyunyan, the Minister of Education, Science and Sports, this manual is welcome, as it
allows close cooperation with renowned European centers, as a result of which, we can share our best experience with our partners and invest the extensive European
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practices in Armenia. This is one of the best options for development. “YSMU has got the chance to raise this field to a
completely different level and establish opportunities for cooperation with well-known centers in the world within three
years.”-emphasized the Minister.
YSMU rector Armen Muradyan stated that the day was
indeed remarkable for the university. “We have come a
long way to record today that we are recognizable and
are capable of implementing substantial work with the
largest universities. YSMU has implemented a series of
fundamental changes along the years, as a result of
which, a step was made towards computable science.
Today, COBRAIN allows us to have great funding and
paves the way for future scientists”,-said the rector,
adding that the 100th anniversary of founding medical
education in Armenia was being celebrated, and that
the event dedicated to the anniversary, that is the COBRAIN launching conference, was held in the presence
of the Armenia Deputy Prime Minister, the Minister of
education and science, Head of the EU Delegation in Armenia and Ambassadors of the respective countries, who took
part in the official launch of the project.
Armen Muradyan assured that the work of “Armenia Center for Translational Research on Chronic Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience Initiative on maintaining
Healthy Brain Aging-COBRAIN” project will have a coordinated, transparent and continuous nature.
YSMU vice-rector for science Konstantin Yenkoyan presented the main issues of the project; he noted that it is
intended to develop the research and innovation capabilities of the university by promoting brain research, putting
the main focus on cellular and medicinal neuroprotective
mechanisms as the treatment for brain diseases.
By working cooperatively with universities of Tubingen(EKUT, Germany), Bochum(RUB, Germany)
and Lund(ULUND, Sweden), it is intended to approve the structure of neuroscience research, to improve the skills of young researchers, to expand the
research career opportunities, to develop the university’s innovative capabilities, as a result of which
the university will become more presentable to the
scientific community. “Our dream is to put Armenia
on the international scientific map with the help of
brain research”,-concluded the vice-rector.
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