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World-renowned Armenian footballer Henrikh Mkhitaryan donates his car to
Homeland Defender Rehabilitation Centre At YSMU Great Hall

RA National Assembly President visited the Rehabilitation Center of the Homeland Defender
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A number of issues related to the educational process were discussed with clinical residents
For YSMU Danish interns Armenia is like home
The row of visitor-professors of YSMU continues to be accomplished
YSMU Associate Professor participated in the International Conference on Viral Hepatitis in New Delhi
YSMU future military doctors visited Yerablur Military Pantheon
The University celebrated “The Day of Indian Language”
YSMU Rectors who ruled for the longest term

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է «Զանգվածային
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համաձայն: Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների
իրացումից հասույթը (համախառն եկամուտը)`
ընդամենը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ ամսագրի
բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի հատավաճառից, գ)
գովազդից` 0 դրամ: Նվիրատվության մասնաբաժնի չափը`
0 դրամ: Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների
իրացումից շահույթը` 0 դրամ:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
APAGA BZHISHK
(FUTURE DOCTOR)
Գլխավոր խմբագիր
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Editor
SEDA TOROSYAN
Թղթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գրական աշխատողներ
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիմնադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 03Ա990254
Տպագրվում է «Յունիպրինտ» ՍՊԸ
հրատարակչությունում:
Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ (011) 62-12-46, 2-46, 2-47
E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56էջ
Տպաքանակը՝ 300 օրինակ
Անվճար

ԵՊԲՀ հյուրեր

ԱՇԽ ԱՐՀ ԱՀՌՉ ԱԿ ՀԱՅ ՖՈՒՏԲ ՈԼ ԻՍՏ 
ՀԵՆՐ ԻԽ ՄԽ ԻԹ ԱՐՅ ԱՆՆ ԻՐ ԱՎՏ ՈՄ ԵՔ ԵՆ ԱՆ
ՆՎԻՐ ԱԲ ԵՐ ԵՑ Հ
 ԱՅՐ ԵՆ ԻՔ Ի ՊԱՇՏՊ ԱՆ Ի
ՎԵՐ ԱԿ ԱՆԳՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ ԻՆ
ԵՊԲՀ մեծ դահլիճում ապագա բժիշկներն
ու ֆուտբոլասեր համալսարանականները
մեծ ոգևորությամբ ողջունեցին Հայաստանի
ֆուտբոլի ազգային թիմի ավագ, Լոնդոնի
«Արսենալի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխի
թարյանին, որը կարևոր առաքելությամբ էր
եկել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարան:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ
համալսարանում տարբեր ոլորտների անվա
նի ներկայացուցիչների հետ ավանդական
հանդիպում
ն երի շարքն առանձնահատուկ
է, քանի որ բեմում է նոր հավաքական՝ հայ
րենիքի պաշտպաններից կազմված հերոս
տղաների թիմը, որոնց թիկունքին կանգնած
են նրանց բուժող բժիշկները: Բուհի ղեկա
վարը ներկայացրեց Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական կենտրոնի ստեղծման
նախապատմությունը` հիշեցնելով, որ ուղիղ
մեկ տարի առաջ, երբ կանանց տոների առ
թիվ մեկնարկեց վիրավորում ստացած տղա
ների ձեռքով պատրաստած բացիկների բա
րեգործական նախաձեռնությունը, Հենրիխ
Մխիթարյանը ծրագրին առաջին միացողնե
րից էր: Կենտրոնին աջակցելու նրա պատ
րաստակամությունը հաստատվեց ևս մեկ
անգամ: Հանրահայտ ֆուտբոլիստն անակն
կալ ուներ. նա 2017 թվականի Հայաստանի 10
լավագույն մարզիկների ցուցակում ընդգրկ
վելու համար ստացած ավտոմեքենան նվի
րաբերեց վիրավոր և հաշմանդամ զինծա
ռայողների վերականգնողական կենտրոնին:

Հենրիխ Մխիթարյան

Տղաներն աշխարհահռչակ հայ մարզիկին
հանձնեցին իրենց ձեռքով պատրաստած հու
շանվեր: Հայրենիքի պաշտպանների հետ բե
մում էին նաև 2016-ին Արցախում հրթիռահ
րետակոծության հետեվանքով վիրավորված
Գևորգ Գրիգորյանը և Վարդան Անդրեասյա
նը: Տղաները ծնողների հետ Արցախից եկել
էին Երևան՝ Հենրիխ Մխիթարյանին տեսնե
լու նպատակով, դա նրանց երազանքն էր:
ԵՊԲՀ-ում հանդիպումից անմիջապես հետո
Հենրիխ Մխիթարյանը Արմեն Մուրադյանի և
ապագա բժիշկների ուղեկցությամբ այցելեց
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական
կենտրոն, ծանոթացավ կենտրոնի հնարա
վորություններին և հագեցվածությանը, զրու
ցեց հերոս տղաների հետ, շրջեց կենտրոնում,
ստորագրեց ֆուտբոլային գնդակների վրա և
դրանք նվիրեց վերականգնողական բուժում
ստացող տղաներին:

ԵՊԲՀ հյուրեր

Հենրիխ Մխիթարյան

ԵՊԲՀ հյուրեր

ՀՀ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ԺՈՂ ՈՎ Ի ՆԱԽ ԱԳ ԱՀՆ
ԱՅՑ ԵԼ ԵԼ Է Հ ԱՅՐ ԵՆ ԻՔ Ի ՊԱՇՏՊ ԱՆ Ի
ՎԵՐ ԱԿ ԱՆԳՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արա
Բաբլոյանը մարտի 15-ին այցելել է «Հերացի»
թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի մասնաշեն
քում՝ Երևանի առաջին քաղաքային հիվանդա
նոցում տեղակայված Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական կենտրոն:
Արա Բաբլոյանը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանի ուղեկցությամբ շրջել է վերա
կանգնողական կենտրոնում, ծանոթացել իր
նա
խորդ այ
ցից հե
տո՝ կարճ ժամ
կե
տում կա
տարված մեծածավալ աշխատանքներին:
Կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից մաս
նագիտական սարքերով, և տարածաշրջանում
միակն է իր հնարավորություններով:
Արմեն Մուրադյանը խորհրդարանի ղեկավա
րին ներկայացրել է կենտրոնի ընթացիկ գոր
ծունեությունն ու հետագա ծրագրերը եւ տե
ղեկացրել, որ զինվորական հաշմանդամ
ն երի
առողջական խնդիրներից բացի, նախատեսում
են լուծել նաեւ նրանց կրթության եւ աշխատան
քի հետ կապված հարցեր:
ԵՊԲՀ ռեկտորի հավաստմամբ` բժշկական
համալսարանի բոլոր ամբիոնները պատրաստ
են օգնելու եւ աջակցելու վերականգնողական
կենտրոնում յուրաքանչյուր բուժվողի:
Ազգային ժողովի նախագահը զրուցել է ապա
քինվողների հետ, հետաքրքրվել նրանց առող
ջական վիճակով:

ԵՊԲՀ հյուրեր

ՀՆԴԿ ԱՍՏ ԱՆ Ի ԴԵՍՊ ԱՆ Ը «Մ ՈՒՐ ԱՑ ԱՆ» 
ՀԱՄ ԱԼ ԻՐ ԻՆ ՆՎԻՐ ԱԲ ԵՐ ԵՑ ԹԱԼ ԱՍ ԵՄ ԻԱ 
ՀԻՎ ԱՆԴ ՈՒԹՅ ԱՆ ԲՈՒԺՄ ԱՆ ՀԱՄ ԱՐ
ԱՆՀՐ ԱԺ ԵՇՏ ԴԵՂ ԵՐ
ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտա
կարգ և լիազոր դեսպան Յոգեշ
վար Սանգվանն այցելել է ԵՊԲՀ
«Մուրացան» համալիր՝ նվիրա
բերելու համալսարանական հի
վանդանոցի քիմիաթերապիայի
կլինիկային թալասեմիա հիվան
դության բուժման համար անհ
րաժեշտ դեղեր:
Յոգեշվար Սանգվանը նշեց, որ
Հնդկաստանի դեսպանությունն
արդեն երրորդ անգամ է հանդես
գալիս նման կարևոր նախա
ձեռնությամբ, որի նպատակն է
ներդրում ունենալ հիվանդ երե
խաների բուժման գործում:
Նա վստահություն հայտնեց,
որ երկարամյա գործակցությու
նը Երեվանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական
համալսարանի հետ շարունա
կական է լինելու կրթության,
կլինիկական և գիտական ոլոր
տում:
ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանո
ցային համալիրի գլխավոր բժիշկ
Բագրատ Բավեյանը շնորհակա
լություն հայտնեց դեսպանին նվի
րատվության համար՝ ընդգծելով,

որ այս տարիներին բազմաթիվ
շնորհակալական նամակներ է
ստացել այն պացիենտների կող
մից, որոնց կյանքի որակը էակա
նորեն բարելավվել է տրամադր
ված դե
ղե
րի շնոր
հիվ: Ի նշան
երախտագիտության, նա դիվա
նագետին փոխանցեց համալսա

րանում բուժում ստացող փոքրիկ
ներից մեկի ձեռքի աշխատանքը:
ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանք
ների գծով պրոռեկտոր Արմեն Մի
նասյանի և ԵՊԲՀ միջազգային
գործունեության և արտաքին կա
պերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ
Սահակյանի ուղեկցությամբ Հնդ
կաստանի արտակարգ և լիազոր
դեսպան Յոգեշվար Սանգվանը
ծանոթացավ
հիվանդանոցային
համալիրի
հնարավորություննե
րին, շրջեց բաժանմունքներում:
Այս պահին «Մուրացան» հիվան
դանոցային համալիրում բուժում է
ստանում թալասեմիա ունեցող 31
հիվանդ, տրամադրված դեղերի
քանակը մոտ երկու տարի կբավա
րարի դրանց կարիքն ունեցողնե
րին:
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Գիտխորհրդի նիստում

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 3 ԱՄԲԻՈՆՆ 
ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ ԿԿՐԻ ԱՆՎԱՆԻ ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ
«Հարգել այն կոլեկտիվ
ն երը, որտեղ աշխատում եք»,սա 80-ամյա բժշկի՝ երիտասարդներին
ուղղված ամենակարևոր հորդորն է։
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի նիստում
ծննդյան 80-ամյակի առիթով ան
վանի վիրաբույժ, վիրաբուժության
թիվ 3 ամբիոնի վարիչ Հովհաննես
Սարուխանյանը
պարգևատրվեց
ԵՊԲՀ հուշամեդալով։ Հովհաննես
Սարուխանյանը բժշկական մեծ գեր
դաստանի երկրորդ սերնդի ներկա
յացուցիչն է: Կոչումով բժիշկն իր ան
գնահատելի ավանդն ունի մեր երկ
րում վիրաբուժության զարգացման,
մասնագետների
պատրաստման,
բուժման նոր մեթոդների ներդրման
գործում: Անվանի վիրաբույժին և
գիտնականին երախտագիտությամբ
են հիշում սաները, ուսանողները, բո
լոր նրանք, ովքեր կարողացել են ջա
նասիրությամբ յուրացնել գիտելիքնե
րը, դառնալ պիտանի մասնագետներ:
«Հարգել այն կոլեկտիվ
ն երը, որտեղ
աշխատում եք»,- սա 80-ամյա բժշկի՝
երիտասարդներին ուղղված ամենա
կարևոր հորդորն է։
Հմուտ վիրաբույժի կարծիքով՝ բժշկի
մասնագիտությունն ընտրած յուրա
քանչյուր մարդ պետք է խորությամբ
ուսում
ն ասիրի բժշկագիտությունը, ին
չին էլ ինքը նվիրել է կյանքի մեծ մասը:
Նա 80 տարեկանում էլ իր օգտակար
խորհուրդներով մշտապես կրտսեր
գործընկերների կողքին է։

«Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր
լինել Հովհաննես Սարուխանյանի
կողքին: Նա ականավոր բժիշկ է,
նվիրյալ, փառահեղ վիրաբույժ,
մեր համալսարանի հպարտութ
յունը»,- ընդգծեց ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը՝ հոբելյանի
առթիվ շնորհավորելով բժշկագի
տության անվանի ներկայացուց
չին:
Ուսուցչի մասնագիտական հա
րուստ ուղու մասին խոսեցին աշա
կերտները: Նրանք կայացած վի
րաբույժներ են։ Վիրաբուժության
թիվ 4 ամբիոնի վարիչ, «Հերացի»
թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցի վիրաբուժության կլինիկա
յի ղեկավար Մուշեղ Միրիջանյանը
նշեց, որ և´ դժվար է, և´ պատ
վա
բեր խոսել ուսուցչի, ավագ գոր
ծընկերոջ,
գիտնականի,մանկա
վարժի, եզակի վիրաբույժի մա
սին։ Նա ներկայացրեց Հովհաննես
Սարուխանյանի
կենսագրության
մանրամասները։
Անդրադարձավ
այն
աշխատանքներին,
որոնք
կատարել
է
բժիշկ-գիտնականը
տարբեր
տարիներին:
«Սիրելի
ուսուցիչ, երջանիկ ենք, որ Ձեզ
նման մարդու, գիտնականի հետ
մի ամբողջ կյանք են անցկացրել»,-

շեշտեց պրոֆեսոր Միրիջանյանը՝
մաղթելով
ավագ
գործընկերոջը
ամուր առողջություն և հավելեց,
որ դեռ շատ համատեղ ծրագրեր
պետք է իրականացնեն: Հովհաննես
Սարուխանյանի
մասնագիտական
գործունեության մասին խոսեցին
և շնորհավորեցին նաև դատական
բժշկության ամբիոնի վարիչ Շոթա
Վարդանյանը և ախտաֆիզիոլոգիայի
ամբիոնի
պրոֆեսոր
Գրիզելդա
Նավասարդյանը։ «Ես հուզված եմ,
ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ կարող
եմ ներկա լինել այսօրվա նիստին,
լսել այս քաղցր խոսքերը»,- նշեց
հոբելյարը։ Կոչումով բժիշկը շեշտեց՝
իր հաջողությունների հիմքում նաև
այն կոլեկտիվներն են, որոնց հետ
նա աշխատել է։ Նա թվարկեց իր
դասախոսներին, բժշկագիտության
այն
բոլոր
հսկաներին,
ովքեր
աջակցել են իրեն՝ իր ուղին կերտելիս։
Չմոռացավ նաև բժշկական բոլոր
հաստատությունների ղեկավարներին
և ԵՊԲՀ ռեկտորներին, ում հետ
աշխատել և աշխատում է։
Նշենք, որ ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի
որոշմամբ վիրաբուժության թիվ 3
ամբիոնն այսուհետև կկրի անվանի
բժիշկ-գիտնական
Հովհաննես
Սարուխանյանի անունը։
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ԵՊԲՀ ԳԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ԶԱՐԳ ԱՑՄ ԱՆ 
2018-2028/38ԹԹ. ՀԱՅ ԵՑ ԱԿ ԱՐԳ Ը
ԵՊԲՀ-ն առաջին հաստատությունն է, որը
բենչմարքինգ Է անցել Շանհայի վարկանիշավորման
խորհդատվական կազմակերպության կողմից՝
նպատակ դնելով որպես ուղենիշ ռենկինգային
համակարգը, որը ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ
հնարավորություն է ընձեռում ունենալ օբյեկտիվ
վերլուծություն և գնահատական
ԵՊԲՀ գիտական աշխատանքնե
րի գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանը գիտական
խորհրդի անդամ
ն երին ներկայաց
րեց ԵՊԲՀ գիտության զարգացման
2018-2028/38թթ.
հայեցակարգը։
Պրոռեկտորի խոսքով՝ այս կարևոր
փաստաթղթի մշակումը ժամանա
կի հրամայականն է։ Հայեցակարգի
ստեղծման համար հիմք են հանդի
սացել ՀՀ 2014-2025 թվականների
ռազմավարական ծրագրի, ինչպես
նաև գիտության զարգացման 20172020 թվականների ռազմավարա
կան ծրագրի դրույթները, Շանհայի
վարկանիշավորման
խորհրդատ
վական կազմակերպության իրա
կանացրած
բենչմարքինգ-վերլու
ծությունները, «ԵՊԲՀ գիտության
զարգացման
ռազմավարությունը
և քաղաքականությունը 2015-2020»
ծրագիրը և ԵՊԲՀ 2016-2021թթ. գոր
ծունեության ծրագիրը, որը հաս
տատել է բուհի հոգաբարձուների
խորհուրդը: ԵՊԲՀ գիտության զար
գացման 2018-2028/38 թվականնե
րի հայեցակարգը հետազոտական,
գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
բնագավառում
գերազանցության
խթանման
և
միջազգային ասպարեզում, առա
ջին հերթին՝ եվրոպական հետա
զոտական տարածքում մրցունակ
կրթական և հետազոտական հաս
տատություն ստեղծելուն ուղղված
միջոցառում
ն երի ու դրանց արդյու
նավետության գնահատման առանց
քային ցուցանիշերի ամբողջություն
է:
Պրոֆեսորը հանգամանալից ան
դրադարձավ ԵՊԲՀ-ում գիտության
բնագավառին թե´ Խորհրդային
Միության տարիներին, թե´ անկա

խացման
ժամանակա
հատվածում՝ ընդգծելով,
որ յուրաքանչյուր ժամա
նակաշրջան իր մարտա
հրավերներն է դնում բոլոր
ոլորտների, այդ թվում՝ գի
տության առաջ, հետևաբար «խաղի
կանոները», մարտավարությունը ևս
տարբեր են։ Կոնստանտին Ենկոյա
նը տեղեկացրեց, որ նախորդ տա
րի ռեկտորի հանձնարարությամբ
կատարվել է համեմատական-հա
մադրական վերլուծութուն՝ բենչմար
քինգ:
«Հպարտությամբ կարող ենք նշել,
որ ԵՊԲՀ-ն առաջին հաստատութ
յունն է, որը նման վերլուծության
է ենթարկվել Շանհայի վարկանի
շավորման խորհդատվական կազ
մակերպության կողմից՝ նպատակ
դնելով որպես ուղենիշ ռենկինգային
համակարգը, որը ընթացիկ իրավի
ճակի վերաբերյալ հնարավորութ
յուն է ընձեռում ունենալ օբյեկտիվ
վերլուծություն և գնահատական:
Վերլուծության արդյունքների՝ օբ
յեկտիվ ցուցանիշերի հիման վրա,
աշխարհի առաջին 1000 բուհերի հետ
համադրության արդյունքում մենք
կարողացանք կառուցել զարգաց
ման հայեցակարգն իր գաղափարա
խոսությամբ, հիմ
ն ական դրույթնե
րով, տեսլականով, առաքելությամբ
և ճանապարհային քարտեզով»,մանրամասնեց Ենկոյանը։ Նրա
խոսքով՝ համալսարանի գիտության
զարգացման տեսլականն ու առա
քելությունն է՝ 2028/38 թվականնե
րին դառնալ արդյունավետ կառա
վարման համակարգ և միջազգային
ակադեմիական
հեղինակություն
ունեցող համալսարան, որը կհամա
պատասխանի զարգացման միջազ

գային միտում
ն երին և ճկուն կարձա
գանքի գլոբալ փոփոխություններին:
Գերիշխող կրթական դաշտից սա
հուն անցում գիտակրթական դաշտ.
սա մշակված հայեցակարգի հիմ
նական գաղափարախոսությունն է:
Ամփոփելով զեկույցը՝ Կոնստանտին
Ենկոյանը նշեց, որ գերակա է ԵՊԲՀ
մրցակցային դիրքը և դրա կայուն
առաջընթացը համաշխարհային գի
տակրթական շուկայում հիմ
ն արար
և կիրառական գիտական հետազո
տություններում իրականացվող գե
րազանցության ծրագրերի միջոցով
ապահովելը։ Բանախոսն անդրա
դարձավ նաև այն ճանապարհային
քարտեզին, որում նախանշված քայ
լերի իրականացման պարագայում
հնարավոր է կյանքի կոչել գիտութ
յան ոլորտի հավակնոտ ծրագրերը։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն
ընդգծեց, որ առանց գիտության
այսօր հնարավոր չէ պատկերաց
նել որևէ բարձրագույն ուսում
ն ա
կան հաստատության զարգացում:
Մեծապես կարևորելով գիտական
աշխատանքների
իրականացումն
ու գիտության միջազգայնացու
մը բժշկական համալսարանում՝
նա հանձնարարականներ տվեց
ոլորտի
պատասխանատուներին։
Հայեցակարգի վերաբերյալ կարծիք
ներ և առաջարկներ ներկայացրին
նաև ԵՊԲՀ երկարամյա պրոֆեսոր
ները։ ԵՊԲՀ գիտության զարգաց
ման 2018-2028/38թթ. հայեցակարգն
արժանացավ հավանության, այն
գիտխորհուրդը հաստատեց:

Գիտություն

ԵՊԲՀ ԴՈՑԵՆՏԸ ՆՅՈՒ ԴԵԼԻՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
Է ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ
Լյարդի
ուսումնասիրման
ասիական
և
խաղաղօվկիանոսյան ասոցիացիայի տարեկան 27րդ գիտաժողովը (APASL- Annual Conference of the
Asian Pacific Association for The Study of the Liver) այս
տարի անցկացվեց մարտի 14-ից 18-ը Նյու Դելիում:
Միջոցառումը համախմբել էր առաջատար բժիշկգիտնականների՝ աշխարհի տարբեր անկյուններից:
Գիտաժողովին մասնակցող մոտ 9000 պատվիրակները
ներկայացրին զեկույցներ բժշկագիտության արդի
թեմաներով:
Հայաստանյան պատվիրակության կազմում էին
ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի
ամբիոնի
դոցենտ,
բժշկական
գիտությունների
թեկնածու
Վահե
Ազատյանը,
Հայաստանի
լյարդաբանական ասոցիացիայի նախագահ, ՀՀ ԱՆ
գլխավոր լյարդաբան, «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական
հիվանդանոց» ՓԲԸ լյարդաբանական բաժանմունքի
վարիչ Հասմիկ Ղազինյանը, այլ մասնագետներ:
Դոցենտ
Վահե
Ազատյանը
ներկայացրել

է իր, ինչպես նաև ԵՊԲՀ թերապևտիկ և
ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար
Եսայանի, Հասմիկ Ղազինյանի և ինֆեկցիոն
հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ Մելանյա
Շմավոնյանի համահեղինակությամբ «Բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի
փոփոխությունները
վիրուսային
հեպատիտներով հիվանդների մոտ Հայաստանում
2015-2017թթ.»
գիտական
աշխատությունը,
որն
անդրադառնում է վիրուսային հեպատիտներ ունեցող
հիվանդների
բերանի
խոռոչի
լորձաթաղանթի
փոփոխություններին: Գիտական այս հետազոտությու
նը կարևոր հաղորդագրություն է պարունակում ստո
մատոլոգների համար՝ բերանի խոռոչի փոփոխութ

յունների հիման վրա ժամանակին, վաղ հայտնաբերել
վիրուսային հիվանդությունները: Առաջիկայում մաս
նագիտական թիմը ծրագրում է ընդլայնել հետազոտա
կան այս ուղղությունը: Համալսարանական մասնագե
տների ստեղծած ուսում
ն ասիրությունը մեծ արձագանք
է ստացել մասնագիտական շրջանակում: Զեկույցը
կտպագրվի լյարդի ուսում
ն ասիրման ասիական և խա
ղաղօվկիանոսյան ասոցիացիայի տարեկան գիտաժո
ղովի «Hepatology International» հեղինակավոր միջազ
գային գիտական ամսագրում:
Վահե Ազատյանի խոսքով՝ տպավորիչ էր հատկա
պես այն հանգամանքը, որ APASL-ի կողմից անցկաց
վող գիտաժողովի ընթացքում շատ պատվիրակներ
նշել են այն մասին, որ ծանոթ են Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարա
նի պատմությանը և գիտական ներուժին:
Լյարդի
ուսում
ն ասիրման
ասիական
և
խաղաղօվկիանոսյան ասոցիացիայի պատվավոր
նախագահն է հնդիկ պրոֆեսոր, աշխարհահռչակ
գիտնական Շիվ Սարինը (Shiv Kumar Sarin), որի ղե
կավարությամբ ևս Հնդկաստանում մասնագիտական
գործունեությունը տեղի բժշկական կազմակերպութ
յուններում հաջողությամբ շարունակում են նաև ԵՊԲՀ
շրջանավարտները:
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ԱՆՑԿ ԱՑՎ ԵՑ «ԱՐԴ Ի ԽՆԴԻՐՆ ԵՐ Ը 
ԷՆԴ ՈԴ ՈՆՏ ԻԱՅ ՈՒՄ» ԽՈՐ ԱԳՐ ՈՎ ՍԵՄ ԻՆ ԱՐ
Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական հա
մալսարանում կազմակերպվել էր
«Արդի խնդիրները էնդոդոնտիա
յում» խորագրով սեմինար, որին
մասնակցում էին ուսանողներ, կլի
նիկական օրդինատորներ և բժիշկ
ներ՝ հանրապետության տարբեր
մարզերից:
Սեմինարի ընթացքում հետաքր
քիր հարցեր քննարկվեցին, խնդիր
ների մասին մանրամասն զեկույց
ներ ներկայացրին ոլորտի մասնա
գետները: Սեմինարին հրավիրված
էր ամերիկահայ ճանաչված էնդո
դոնտիստ, տարբեր միջազգային
ասպարեզներոմ դասախոսող, բա
րերար Նշան Օդաբաշյանը, որը
ներկաներին խոստացավ ավելի
հաճախ լինել բժշկական համալսա
րանում և հանդես գալ դասախո
սություններով:

Սեմինարը նախաձեռնել էին Երե
վանի պետական բժշկական հա
մալսարանը և Հայաստանի ստո
մատոլոգների ասոցիացիան:

Գիտություն

ԲԺՇԿ ԱԿ ԱՆ ՔԻՄ ԻԱՅ Ի ԱՄԲ ԻՈՆ Ի ՍՏԵՂԾՄ ԱՆ
95-ԱՄՅ ԱԿ ԻՆ ՆՎԻՐՎ ԱԾ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ
ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ ՀԱՄ ԱԺ ՈՂ ՈՎ

ԵՊԲՀ բժշկական քիմիայի ամ
բիոնի ստեղծման 95-ամյակին էր
նվիրված ներամբիոնական գիտա
կան խմբակի ուսանողական գիտա
կան ամփոփիչ համաժողովը: Բժշ
կական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
Մագդալինա Մելքոնյանի խոսքով՝
ամբիոնում նման միջոցառում
ն երն

ավանդական են: Ամբիոնում ամեն
տա
րի անց
կաց
վել են ոչ միայն ու
սանողական գիտական կոնֆե

րանսներ,
այլև
«բրեյն-ռինգեր»
և այլ գիտական միջոցառում
ն եր:
Մագդալինա Մելքոնյանն ընդգծեց,
որ այս միջոցառում
ն երը նպաս
տում են, որպեսզի մեծանա ապագա
բժիշկների՝ գիտական աշխատան
քով զբաղվելու ցանկությունը:
Ուսանողները սովորում են աշխա
տել գիտական գրականությամբ, ծա
նոթանում են գիտական աշխատանք
կատարելու մեթոդներին:
Ուսանողական այս միջոցառման
մասնակիցներին ողջունեց ԵՊԲՀ
գիտության
գծով
պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը: Նա նշեց,
որ գիտությամբ զբաղվել ցանկա
ցող յուրաքանչյուր երիտասարդի
համար նման միջոցառում
ն երը կա
րող են հարթակ լինել, ինչպես եղել
է իր դեպքում: Նրա գնահատմամբ՝
զեկուցում
ն երի թեմաները հետաքր
քիր են և արդիական: Բոլոր մասնա
կիցներին նա մաղթեց «գիտականա
հեն» տրամադրություն:
Բժշկական քիմիայի գիտական
խմբակի ուսանողական գիտական
ամփոփիչ համաժողովին զեկույց
ունեցան 14 ուսանողներ, ովքեր ներ
կայացրին բժշկական քիմիային և
բժշկագիտության այլ ճյուղերին վե
րաբերող նյութեր:
Նշենք, որ 1922-ին Երևանի պետա
կան համալսարանի անօրգանական
քիմիայի ամբիոնի հիման վրա նո
րաստեղծ բժշկական ֆակուլտետի
համար ստեղծվեց ընդհանուր քի
միայի ամբիոնը: Այն միավորում էր
ընդհանուր և անալիտիկ քիմիայի
դասընթացները: Ամբիոնի հետա

գա զարգացման համար կարևոր
փուլ դարձավ բժշկական ֆակուլտե
տի անջատումն իբրև ինքնուրույն
ինստիտուտ, իսկ այժմ՝ բժշկական
համալսարան: Այնուհետև ամբիո
նը վերանվանվել է. 1967-ին՝ անօր
գանական, անալիտիկ և կլինիկա
կան քիմիայի, 1982-ին՝ ընդհանուր
քիմիայի, 1993-ին՝ ընդհանուր և
կենսաօրգանական քիմիայի, 2008ին` բժշկական քիմիայի ամբիոն:

Ամբիոնում մշտապես գործում է ու
սանողական գիտական խմբակ, որի
անդամ
ն երը մասնակցում են նաև
փորձարարական հետազոտություն
ների: Ամբիոնը ապահովում է ուսա
նողների ներգրավվածությունը գի
տական խմբակի աշխատանքներին:
Յուրաքանչյուր տարի ուսանողա
կան աշխատանքները հրապարա
կային զեկուցվում են ուսանողական
կոնֆերանսներին, իսկ լավագույն
զեկուցողներն
արժանանում
են
պատվոգրերի:

Կրթություն

ԿԼ ԻՆ ԻԿ ԱԿ ԱՆ ՕՐԴ ԻՆ ԱՏ ՈՐՆ ԵՐ Ի ՀԵՏ
ՔՆՆԱՐԿՎ ԵՑ ԻՆ ՈՒՍ ՈՒՄՆ ԱԿ ԱՆ
ԳՈՐԾ ԸՆԹ ԱՑ ԻՆ ՎԵՐ ԱԲ ԵՐ ՈՂ ՀԱՐՑ ԵՐ
Կլինիկական օրդինատորներն իրենց հուզող ամե
նատարբեր հարցերն ուղղեցին ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանին: Հանդիպման սկզբում ռեկտորը
հայտնեց, որ շատ շուտով կընդլայնվեն ԵՊԲՀ-ի կլի
նիկական հնարավորությունները, ինչի արդյունքում
էականորեն կբարելավվի
նաև հետբուհական և
շարունակական կրթության կազմակերպման գործըն
թացը:
«Կլինիկական նոր հարթակում ամեն ինչ ծառայելու
է ուսում
ն ական և գիտական գործընթացի բարելավ
մանը»,- ընդգծեց Արմեն Մուրադյանը՝ հավելելով, որ
համալսարանական կլինիկաները որակյալ կադրերով
համալրելը մշտապես բուհի ղեկավարության ուշադ
րության կենտրոնում է:
Նախատեսվում է նաև արդիականացնել և վերազինել
համալսարանական ստոմատոլոգիական ծառայութ
յունները:

ԵՊԲՀ պրոռեկտորների և պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
հրավիրված ընդլայնված հանդիպման ընթացքում սո
վորողների բարձրացրած հարցերը բազմազան էին:
Կլինիկական օրդինատորները բուհի ղեկավարի
ուշադրությունը հրավիրեցին ուսում
ն ական գործըն
թացի մի շարք խնդիրների վրա՝ սկսած անհրաժեշտ
գրականության թարմացումից մինչև կազմակերպա
կան հարցեր:
Արմեն Մուրադյանը կլինիկական օրդինատորներին
հորդորեց առաջին հերթին լավ տիրապետել սեփա
կան մասնագիտությունը, շարունակ զարգացնել մաս
նագիտական հմտությունները, լինել նախաձեռնող և
պատասխանատու:
Ավանդական դարձած հանդիպում
ն երը սովորողնե
րի հետ լինելու են շարունակական:

Կրթություն

«Մ ԱՆԿ ԱԲ ՈՒԺ ԱԿ ԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅ ԱՆ
ՀԻՄՆ ԱԽՆԴ ԻՐՆ ԵՐ Ը. ԵՐ ԵԿ, ԱՅՍ ՕՐ ԵՎ 
ՎԱՂ Ը» ԽՈՐ ԱԳՐ ՈՎ ԸՆԴԼ ԱՅՆՎ ԱԾ 
ՔՆՆԱՐԿ ՈՒՄ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Մանկաբուժական կրթության հիմ
նախնդիրներին նվիրված քննարկումը
ԵՊԲՀ-ում էր համախմբել մայրության
և մանկության, բժշկագիտության այլ
ոլորտները ներկայացնող առաջատար
մասնագետների։ «Մանկաբուժական
կրթության հիմ
ն ախնդիրները. երեկ,
այսօր և վաղը» խորագրով քննարկ
ման
ընթացքում
մասնագետներն
անդրադարձան մեր հանրապետու
թյունում մանկաբուժության վիճա
կին, մանկական հիվանդությունների
տարածվածությանը, մանկաբույժնե
րով և նեղ մասնագետներով հագեց
վածությանը Երևանում և մարզերում,
աշխարհում մանկաբույժների պահան
ջարկին, մանկաբուժական կրթութ
յան առանձնահատկություններին և
աշխարհի տարբեր երկրներում այդ
կրթության կազմակերպմանը, շա
րունակական բժշկական կրթությանը
և մասնագիտական հմտությունների
զարգացմանը: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանն ընդգծեց, որ քննարկումը
նվիրված է մանկաբուժական կրթութ
յան հիմ
ն ախնդիրներին։
Ներկայացնելով
մանկաբուժական
կրթության անցած ճանապարհը և
ներկան՝ մասնագետները նպատակ
են դրել համատեղ ջանքերով մշա
կել հետագա զարգացման ուղիները։
Ժողովրդագրական ցուցանիշերի բա
րելավումը, մանկության ոլորտի նեղ
մասնագետների ավելացումն առա
ջիկա ծրագրերի հիմքում են լինելու։
Ռեկտորի խոսքով՝ մասնագետների
թվի նվա
զում է նկատ
վում նաև զար
գացող երկրներում, այնպիսի երկր
ներում, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և
Չինաստանը։ Արմեն Մուրադյանը կար
ևորեց այն հանգամանքը, որ չնայած
մանկաբուժության ոլորտի խնդիրնե
րին, անգնահատելի է մեր երկրի ման
կաբույժների ավագ սերնդի ներդրումը
երեխաների առողջության պահպան
ման գործում։ ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկա
բույժ, ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 2
ամբիոնի դոցենտ Սերգեյ Սարգսյանը
նեկայացրեց Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի
փորձը։ Նա ընդգծեց, որ երեխաների
առողջությունը և, առհասարակ, առող

ջությունը բժիշկների և պացիենտների
համատեղ «արտադրանքն» է, հետաբար,
երեխաների դեպքում՝ բժիշկների և ծնող
ների։ «Արաբկիր» բժշկական համալիրի
երեխաների և դեռահասների առողջութ
յան ինստիտուտի ղեկավարը մատնան
շեց այն անելիքները, որոնք անհրաժեշտ
են ոլորտը բարելավելու համար։ ԵՊԲՀ
մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ,
«Մուրացան» համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրի թիվ 2 կլինիկայի
ղեկավար Նունե Բաղդասարյանն անդ
րադաձավ մանկաբույժ դառնալու արդի
պահանջներին։ Մանկաբույժների աշխա
տանքի գերակշիռ և ամենակարևոր բաղ
կացուցիչը, հիվանդությունների բուժմա
նը զուգընթաց հիվանդությունների կան
խարգելումն է։ Նունե Բաղդասարյանի
գնահատմամբ՝ երեխաների առողջութ
յան բարելավումը պետք է դիտարկել որ
պես ժողովրդի ապագային ուղղված կար
ևոր գործոն։
Ե
լույթ ուն
ցավ նաև ՀՀ ԱՆ մոր և
մանկան առողջության պահպանման
վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը։
Նա նշեց, որ մոր և մանկան առողջութ
յան ոլորտը գտնվում է հասարակության
և զանգվածային լրատվական միջոց
ների մշտական ուշադրության կենտ
րոնում, և հաճախ այս ոլորտին տրվող
գնահատականները
մասնագիտական
չեն։ Մանկաբույժի աշխատանքն առաջին
հերթին պահանջում է մեծ պատասխա
նատվություն և նվիրում, որը ոչ բոլորն
են պատրաստ դրսևորել։ Անդրադարձ
կատարվեց նաև ընտանեկան բժշկութ
յան և մանկաբուժության ընդհանրութ
յուններին։ ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկութ
յան ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Միքայել
Նարիմանյանը, ներկայացնելով սեփա
կան փորձը, նշեց, որ ընտանեկան բժիշկ
ներն աշխատում են մանկական հասակի
երեխաների հետ առողջության պահ
պանման առաջնային օղակում, իսկ ավե
լի լուրջ խնդիրների դեպքում համատեղ
աշխատում են մանկաբույժների հետ:
Ելույթ ունցավ նաև զարգացման գծով
ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհրդական Գևորգ
Թամամյանը։ Նա խոսեց ոլորտում մի
ջազգային չափանիշերին համապատաս
խան փոփոխություններ իրականացնելու
հնարավորությունների մասին։ Իրենց
տեսակետները ներկայացրին հանրա
պետության առաջատար այլ մասնագետ
ներ, ովքեր կարևորեցին այս թեմայով
քննարկման անցկացումը։ Ամփոփելով
երկու ժամ տևողությամբ արտադրական
քննարկումը՝ Արմեն Մուրադյանն առա
ջարկեց բոլոր տեսակետները և քննարկ
ման արդյունքներն առավել հանգամա
նալից ներկայացնել հունիսի 1-ին ԵՊԲՀում կայանալիք համաժողովում:

Կրթություն

Կրթություն

ԵՊԲՀ ԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ

Բեռնարդ Ֆլեյշեր

2017 թվականի նոյեմբերի 30-ից
Համբուրգի Bernhard Nocht ինս
տիտուտի պրոֆեսոր Բեռնարդ
Ֆլեյշերը նաև Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանի
բժշկական գենետիկայի ամբիոնի
այցելու-պրոֆեսոր է:
Բեռնարդ Ֆլեյշերը գերմանացի
բժիշկ, պարազիտոլոգ և իմունո
լոգ է: Նա բժշկական կրթություն
ստացել է Գիսենի և Համբուրգի
համալսարաններում: Համբուրգի
համալսարանում 1993 թվականին
դարձել է տրոպիկական բժշկութ
յան և իմունոլոգիայի պրոֆեսոր,
ապա ղեկավարել Համբուրգի
Էպենդորֆ համալսարանական
հիվանդանոցի
իմունոլոգիայի
ինստիտուտը:

Մասնագիտական աշխատան
քի տարբեր ժամանակաշրջանում
պրոֆեսոր Բեռնարդ Ֆլեյշերը
աշխատել է Գերմանիայի հայտ
նի համալսարաններում, ղեկա
վարել Համբուրգի տրոպիկական
բժշկութ
յան Bernhard Nocht ինս
տիտուտը:
Բեռնարդ Ֆլեյշերը Համբուրգ
քաղաքի,
նաև
Լեոպոլդինա
գիտությունների
ակադեմիա
յի անդամ է: Պարգևատրվել է
Հիգիենայի և միկրոբիոլոգիայի
գերմանական միության, ինչպես
նաև Արոնսոնի մրցանակներով:
Պրոֆեսորը տպագրվել է աշ
խարհի հեղինակավոր ամսագ
րերում և մասնակցել բազմաթիվ
գիտական համաժողով
ն երի:

բժշկական գենետիկայի
ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր

2017 թվականի նոյեմբերի 30ից Երուսաղեմի Hadassah Mount
Scopus հիվանդանոցի մանկաբու
ժության բաժնի ղեկավար Յակով
Բերկունը նաև Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի բժշկա
կան գենետիկայի ամբիոնի այցե
լու-պրոֆեսոր է:
Նա բժշկական կրթություն ստա
ցել է Երուսաղեմի հրեական հա
մալսարանում, անցել մանկաբու
ժության օրդինատուրա Bikur Cholim հիվանդանոցում, այնուհետև
զբաղվել կլինիկական իմունոլո
գիայի և ալերգոլոգիայի ուսում
նասիրությամբ Հադասա համալ
սարանական հիվանդանոցում:
Բժիշկ Բերկունը աշխատել է Իս
րայելի հայտնի բժշկական կենտ
րոններում: Կլինիկական աշխա
տանքին զուգահեռ՝ մասնագետը
դասախոսել է նաև Երուսաղեմի
հրեական և Թել Ավիվի համալսա

րաններում: Նա ղեկավարել է
Bikur Cholim հիվանդանոցի
քաղաքացիական պաշտպա
նության արտակարգ գործո
ղությունների բաժինը, 20002004թթ. ե
ղել է Bikur Cholim
հիվանդանոցի
ռևմատոլո
գիայի և իմունոլոգիայի կլինի
կայի ավագ մասնագետ, 20032004թթ.՝ նույն հիվանդանոցի
կլինիկական իմունոլոգիայի և
ալերգոլոգիայի բաժնի ղեկա
վար, 2004-2011թթ.՝ Chaim Sheba բժշկական կենտրոնի Safra
Children's հիվանդանոցի ման
կաբուժության բաժնի ավագ
մասնագետ, 2007-2009թթ.՝ նույն
հիվանդանոցի փոխտնօրեն, այ
նու
հետև 2011-ից Hadassah Mount
Scopus հիվանդանոցի մանկաբու
ժության բաժնի ղեկավարն է:
Յակով Բերկունը մի շարք մի
ջազգային և տեղական միություն
ների անդամ է, տպագրվել է աշ

Յակով Բերկունը

բժշկական գենետիկայի
ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր
խարհի հեղինակավոր ամսագրե
րում և ելույթներով հանդես եկել
բազմաթիվ միջազգային համա
ժողով
ն երում:

Կրթություն
հետազոտման բաժնի
ղեկավար,
մանկա
բուժության դոցենտ
Սարո
Արմենյանը
նաև Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան
պետական
բժշկա
կան համալսարանի
ուռուցքաբանության և
հանրային առողջութ
յան ամբիոնների այ
ցելու-պրոֆեսոր է:
Սարո
Արմեն
յանը
բժշկական
կրթութ
յունը սկսել է
Սարո Արմենյան
Չ

ի
կ
ա
գ
ո
յ
ի
համալսա
ուռուցքաբանության և հանրային
րա
ն
ում,
այ
ն
ու
հետև Պո
առողջության ամբիոնների
մոնա քաղաքի առող
այցելու-պրոֆեսոր
ջապահական գիտութ
2017 թվականի դեկտեմբերի 31յունների
արևմտյան
ից ԱՄՆ-ի City of Hope հիվանդա համալսարանում,
Հարավային
նո
ցի Childhood Cancer Survivor- Կալիֆորնիայի մանկական հի
ship կլինիկայի և արդյունքների

վանդանոցում անցել մանկաբու
ժության ռեզինդետուրա, ապա
ձեռք բերել արյունաբանի և ու
ռուցքաբանի մասնագիտացում,
ինչպես նաև սովորել նույն համալ
սարանի կանխարգելիչ բժշկութ
յան բաժնում:
Բժիշկն արժանացել է մի շարք մի
ջազգային մրցանակների, որոնց
թվում՝ the American Society of
Bone Marrow Transplantation HistoGenetics New Investigator Award-ը,
"Paul Calabresi Clinical Oncology
Career Development Award-ը, the
Ruby N. Roney Endowment-ը:
Բժիշկ Արմենյանը անդամակցում
է ԱՄՆ-ի մի շարք մասնագիտա
կան միությունների, ելույթներ է
ունեցել բազմաթիվ գիտական
համաժողով
ն երում և տպագրվել
աշխարհի հեղինակավոր ամսագ
րերում:

«ՀԵՐԱՑԻ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ 
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ ԳՐԱՆՑԵԼ
Ֆարսյան
Արտավազդ,
11-րդ
դասարան՝ 1-ին կարգ,
Կուրղինյան
Մհեր,
10-րդ
դասարան՝ 2-րդ կարգ,
Ադիբեկյան
Սեդա,
10-րդ
դասարան՝ 3-րդ կարգ,
Գրիգորյան Լիլիթ, 11-րդ դասարան՝
3-րդ կարգ;
Դասավանդող ուսուցիչ՝ Ռուբինա
Հարությունյան:
2017-18
ուսում
ն ական
տարվա
առարկայական օլիմպիադայի հան
րապետական փուլին քիմիայից
մասնակցել է 6 աշակերտ, որոնցից
երկուսը ստացել են առաջին կարգի
դիպլոմ, մեկ աշակերտ՝ գովասա
նագիր:
Աղեկյան Մովսես, 11-րդ դասարան՝
1-ին կարգ,
Մաթևոսյան Հովհաննես, 11-րդ
դասարան՝ 1-ին կարգ:
Դասավանդող ուսուցիչ՝ Սոնա
Սիմոնյան:
2017-18
ուսում
ն ական
տարվա
առարկայական
օլիմպիադայի
հանրապետական փուլին կենսա

բանություն առարկայից ԵՊԲՀ-ի
«Հերացի» ավագ դպրոցից մաս
նակցել է 5 աշակերտ, որոնցից 4-ը
արժանացել են դիպլոմ
ն երի:

Կրթություն

ՊԻՐ ՈԳ ՈՎ Ի ԱՆՎ ԱՆ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ 
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ԿԼԻՆ ԻԿ ԱԿ ԱՆ ՕՐԴ ԻՆ ԱՏ ՈՐ Ի
ՍՊԱՍ ՈՒՄՆ ԵՐՆ ԱՎ ԵԼ Ի ՔԱՆ ԱՐԴ ԱՐ ԱՑ ՎԵԼ ԵՆ
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության
գծով պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը ՌԴ Ն.Ի.
Պիրոգովի անվան ազգային հետազոտական բժշկա
կան համալսարանի երկրորդ տարվա օրդինատոր
Ժուրաբեկ Տուրսումատովին հանձնեց հավաստագիր
այն մասին, որ նա թերապևտիկ ստոմատոլոգիա մաս
նագիտությամբ հաջողությամբ ավարտել է կրթական
5-շաբաթյա ծրագիր ԵՊԲՀ կլինիկական բազաներում:
Կլինիկական օրդինատորը ԵՊԲՀ պրոռեկտո
րին պատմեց իր տպավորությունների մասին: Նա
իր գոհունակությունը հայտնեց հետբուհական և
շարունակական կրթության ֆակուլտետի ընդհանուր
ստոմատոլոգիական գործունեության կուրսի դոցենտ
Թորգոմ Դաշտոյանից, ով ղեկավարել է իր ուսում
ն ա
ռությունը Երևանում: Փորձի փոխանակման նպատա
կով ժամանած կլինիկական օրդինատորը մասնակցել
է գերժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ
Հայաստանի տեսարժան վայրերին, և,
ամենակարևորը՝ ձեռք բերել հայ ըն
կերներ:
Սովորողը խոստովանեց, որ հատկա
պես իմպլանտոլոգիայի ոլորտում հայ
մասնագետների գիտելիքներն ու փոր
ձը գերազանցել են իր սպասում
ն երը:
Հինգ շաբաթ տևողությամբ դասըն
թացը իրականացվել է ԵՊԲՀ-ի և Ն.Ի.
Պիրոգովի անվան համալսարանի
միջև ստորագրված պայմանագրով:

և կիրառմամբ ստոմատոլոգիական
բարդ գործընթացների:
«Ես անգամ ինձ համար հիսուն կե
տից բաղկացած ցանկ եմ կազմել բո
լոր այն նորարարությունների մասին,
որոնք տեսա և սովորեցի այստեղ»,ընդգծեց Ժուրաբեկ Տուրսումատո
վը, ով նաև հասց
րել է ծա
նո
թա
նալ

Կրթություն

ԵՊԲՀ ԴԱՆ ԻԱՑ Ի ՊՐԱԿՏ ԻԿ ԱՆՏՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
Հ ԱՅ ԱՍՏ ԱՆ Ը ՏԱՆ ՆՄԱՆ Է
Կոպենհագենի համալսարանի ուսանողուհիներ 25-ամ
յա Միան և 26-ամյա Կատրինը սննդի ոլորտում իրենց
6-շաբաթյա մասնագիտական պրակտիկան անցնելու
համար ընտրել են Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանը:
Պատմելով իրենց ընտրության մասին՝ Կատրինն ասում
է. «Մեր համալսարանում անցկացվեց հանդիպում, որը
կոչ
վում էր «
Ճաշ պրո
ֆե
սոր
նե
րի հետ»: Եվ այս հան
դիպման ընթացքում ԵՊԲՀ երկու պրոֆեսորներ հան
դես եկան ելույթներով: Դրանից հետո մենք սկսեցինք
մտածել՝ արդյոք հնարավորություն կլինի գնալ և անցնել
պրակտիկա ԵՊԲՀ-ում: Այդ նպատակով մենք նամակ
ուղարկեցինք համալսարանի հիգիենայի և էկոլոգիայի
ամբիոնի դասախոս Արմեն Մկրտչյանին, որն էլ նշեց, որ
մենք կարող ենք գալ, եթե ունենք նման ցանկություն»:

Ներկայացնելով Հայաստանի և մայրաքաղաք Երևանի
մասին իր տպավորությունները՝ Միան ընդգծում է, որ
Երևանն այնքան տարբեր է Կոպենհագենից: «Եվ հենց
դրա
նով էլ քա
ղա
քը շատ դուր ե
կավ մեզ: Մ
շա
կույթն
այստեղ, իրոք, ապշեցնող է: Մարդիկ շատ ուշադիր և

հոգատար են», - նշում է նա:
Կատ

րինն էլ պատ
մում է, որ հենց սկզբից սի
րեց
Հայաստանը: «Ես հիացած եմ հայկական մշակույթով,
մենք շատ սիրեցինք հայկական խորովածը, լավաշը,
տոլման: Հայաստանը կարծես տուն լինի մեզ համար»,
- ասում է ուսանողուհին:
Աղջիկներն ընդգծում են, որ վստահորեն խորհուրդ
կտան իրենց ընկերներին և համակուրսեցիներին ևս
իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցկացնել Երե
վանի պետական բժշկական համալսարանում, քանի որ
դա շատ կարևոր փորձ կլինի նրանց համար: «Չեմ կար
ծում, որ շատ սկանդինավցիներ են գալիս Հայաստան:
Այժմ նրանք կլսեն Հայաստանի մասին, և դա, իրոք,
հրաշալի կլինի», - շեշտում է Մ
 իան: Կ
 ատրինն էլ վստա
հեց
նում է, որ ո
գեշն
չել է իր շատ ըն
կեր
նե
րի գալ և
սովորել Հայաստանում: «Ես ինքս շատ կուզենայի մի օր
վերադառնալ Հայաստան, ուղղակի որպես տուրիստ», ավելացնում է նա:
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Կլինիկաներ

Գ ԱՐՆ ԱՆ ԱՅ ԻՆ ՏՈՆ՝ «ՄՈՒՐ ԱՑ ԱՆՈՒՄ»
Հերթական անգամ համալ
սարանական
հիվանդանո
ցի թե ներ
սում, թե բա
կում
տոնական
տրամադրություն
էր: Խաղաթերապիայի կաբի
նետի
կողմից
կազմակերպ
ված
«Գարնանային
տոնին»
մասնակցեցին
հիվանդանո
ցում բուժում ստացող երեխա
ներն ու նրանց ծնող
նե
րը, ինչ
պես նաև բուժանձնակազմը:
Կազմակերպվեցին տարատեսակ
խաղեր, նկարչական մրցույթներ:

Հիվանդանոցային ծաղրածուն
շրջեց բաժանմունքներում՝ ծա
ղիկներ բաժանելով բոլոր կա
նանց և փոքրիկներին: Ուրախ
ենք, որ կարողացանք լավ
տրամադրություն փոխանցել
նաև Արցախում երկու տարի
առաջ հրթիռահրետակոծու
թյան հետևանքով վիրավո
րում ստացած Գևորգ Գրիգոր
յանին և Վարդան Անդրեաս
յանին, ովքեր ևս այսօր իրենց
ծնողների հետ մեզ հետ էին:

Կլինիկական գործունեություն

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2017
ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

«Հերացի» թիվ 1 և «Մուրացան» համալսարանական
հիվանդանոցային համալիրների 2017-ի գործունեութ
յան հաշվետվություններին էր նվիրված ԵՊԲՀ կլինի
կական խորհրդի այս տարվա առաջին նիստը։ ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ կլինիկական
խորհրդի նիստերի անցկացումն առաջին հերթին ուղղ
ված է խնդիրների վերհանմանը, ինչպես նաև արձա
նագրված հաջողությունների ամփոփմանը։
Ռեկտորը մեծապես կարևորեց բուժական աշխա
տանքների բարելավման հարցը։ Նա ընդգծեց, որ նա
խորդ տարի երկու համալսարանական հիվանդանոց
ներում էլ բեկում
ն ային էր ընդհանուր մահացության
ցուցանիշերի նվազումը: Այս ցուցանիշի նվազմանը,
բուժական աշխատանքների բարելավմանը զուգահեռ,
նպաստել են նաև մահվան դեպքերի պաթանատո
միական, կլինիկական վերլուծություններին նվիրված
կոնֆերանսները։ Նախորդ տարի համալսարանական
կլինիկաներում ստեղծվել և արդիականացվել են նոր
ծառայություններ, ձեռք են բերվել նոր սարքեր, բարձ
րացվել են բուժաշխատողների աշխատավարձերը:
Արդյունքները շոշափելի են, սակայն կլինիկական գոր
ծունեության ոլորտում անելիքները դեռ շատ են։ Օրա
կարգային է համալսարանական ստոմատոլոգիական
կլինիկաների անարդյունավետության բարձրացման
հարցը։
Կլինիկական խորհրդի կազմում փոփոխությունների

հաստատման հարցից հետո հիվանդանոցային հա
մալիրների գլխավոր բժիշկները ներկայացրին կա
տարված աշխատանքի արդյունքը։ «Հերացի» համալ
սարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արեն
Բաբլումյանը, ներկայացնելով հիմ
ն ական ցուցանիշե
րը, նշեց, որ վերջին մեկ տարում ավելացել է թե´ ստա
ցիոնար, թե´ ամբուլատոր պայմաններում բուժօգնութ
յուն ստացող քաղաքացիների թիվը, աճել են մուտքերը
վճարովի ծառայություններից:
Ամփոփելով նախորդ տարվա հաջողությունները՝
բժշկական կազմակերպության ղեկավարը նշեց, որ
նախորդ տարվա ամռանը «Արյունաբանական կետի»
ստեղծման շնորհիվ հնարավոր է դարձել անհրաժեշտ
բուժօգնությունն առավել օպերատիվ կազմակերպել:
Համալսարանական մի քանի կլինիկաներ համալրվել
են վերջին սերնդի բուժսարքավորում
ն երով, և այս գոր
ծընթացը շարունակական է։
Հիվանդանոցային համալիրի կազմում գործող
«Հերացի» պոլիկլինիկայում ամեն շաբաթ շարունա
կում է աշխատանքը պրոֆեսորական պոլիկլինիկան,
որի շրջանակում ԵՊԲՀ տարբեր ոլորտները ներկայաց
նող առաջատար պրոֆեսորներն անցած տարի անվ
ճար բժշկական խորհրդատվություն են տրամադրել
հազարից ավելի քաղաքացիների։ Համալսարանական
հիվանդանոցային համալիրում ծրագրվում է լապո
րասկոպիկ և էնդոկրին վիրաբուժական ծառայության
ոլորտում ներդնել բուժման նոր մեթոդներ։
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխա
վոր բժիշկ 
Բագ
րատ Բ
 ա
վե
յա
նը նշեց, որ 2017 թվա
կանի ընթացքում վերանորոգվել և շահագործման են
հանձնվել համալսարանական հիվանդանոցի մի շարք
տարածքներ: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է
նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքի նոր
մասնաշենքի վերանորոգմանը։ Վերանորոգման աշ
խատանքներ են իրականացվել նաև մանկաբուժական
թիվ 1 կլինիկայում և խաղաթերապիայի սենյակում,
որը նաև տեղափոխվել է և կահավորվել։ Վերանորոգ
վել է ևս 12 հիվանդասենյակ։ Այս համալսարանական
համալիրում ևս ավելացել է վճարովի ծառայություննե
րից ստացված մուտքերի, ամբուլատոր և ստացիոնար
պայմաններում բուժօգնություն ստացողների թիվը:

Կլինիկական գործունեություն
Նեկրոտիկ էնտերոկոլիտի կանխարգելման ոլոր
տում «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանո
ցի բժիշկների՝ մասնավորապես մանկական վիրա
բուժության կլինիկայի բժիշկ, մանկական վիրաբու
ժության ամբիոնի դասախոս Արման Հարությունյանի
արձանագրած լուրջ հաջողությունները ներկայացվել
են Մոսկվայի միջազգային գիտագործնական համա
ժողովում (VI International Scientific and Practical Conference) և Շվեդիայում միկրոհամակարգերին նվիր
ված միջազգային փառատոնի ընթացքում: Բագրատ
Բավեյանը խոսեց նաև առաջիկայում անհետաձգելի
մանկական որովայնային վիրաբուժության մեջ նեկ
րոտիկ էնտերոկոլիտի կանխարգելման կարևոր այս
թեման առավել հանգամանալից որևէ ձեռնարկի մի
ջոցով ներկայացնելու հնարավորության մասին:
Նշենք, որ երկու համալսարանական համալիրների
նեղ մասնագետների մասնակցությամբ անցած տար
վա ընթացքում այցեր են կազմակերպվել մարզային
բժշկական հաստատություններ։

Անդրադարձ կատարվեց նաև բուժանձնակազմե
րի վերապատրաստման խնդրին, մանագիտական և
կազմակերպական այլ հարցերի։
Նիստի ավարտին ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանք

ների գծով պրոռեկտոր Արմեն Մինասյանը պարգև
ներ և պատվոգրեր հանձնեց մի խումբ բժիշկների,
աշխատակիցների, նաև 8 կլինիկական օրդինատորի։
Արմեն Մինասյանը նշեց նաև այն հանգամանքը, որ
վերջին տարիներին համալսարանական հիվանդա
նոցների կլինիկական աշխատանքների իրականաց
ման գործում կլինկական օրդինատորներն աչքի են
ընկել բարձր պատրաստվածությամբ, անգամ մի քա
նիսը՝ ուսման գործընթացին զուգահեռ, երրորդ տա
րում նաև աշխատանքի են անցել համալսարանական
հիվանդանոցում: Պատվոգրերի արժանացան նաև
կլինիկայի ղեկավարներ։ Համալսարանի ղեկավա
րության ուշադրությունից չէր վրիպել «Մուրացան» հի
վանդանոցային համալիրի մանկական և նորածնային
վերակենդանացման կլինիկայի շուրջօրյա ամենագ
նաց ռեանիմոբիլների վարորդների պատասխանա
տու աշխատանքը, ովքեր ևս արժանացան խրախու
սական նվերների:
Ամփոփելով նիստը՝ Արմեն Մուրադյանը շնորհավո
րեց կին աշխատակիցներին գարնանային մեկամսյա
կի առթիվ և շնորհակալություն հայտնեց կատարած
աշխատանքի համար: Նա բարձր գնահատեց բոլոր
այն բուժաշխատողներին, ովքեր ամենօրյա մաս
նագիտական սխրանքներ են կատարում և, հաճախ
վտանգելով իրենց սեփական առողջությունը, անձն
վիրաբար կատարում իրենց պատասխանատու առա
քելությունը:

Բժշկի ուղին

«ԽՍՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ ԵՎ Ս ԵՐ» ՈՉ ՔԻՄ ԻԱԿ ԱՆ 
ԲԱՆ ԱՁԵ ՎԸ Մ
 ԱԳԴ ԱԼ ԻՆ Ա Մ ԵԼՔ ՈՆՅ ԱՆ Ը 
ԿԻՐ ԱՌ ՈՒՄ Է  ԱՎ ԵԼ Ի ՔԱՆ ԿԵՍ ԴԱՐ
ՀԿԿ
Կենտկոմի
քարտուղա
րը։ 1972 թվա
կա
նից ՀԽՍՀ գյու
ղատնտեսության մինիստրության
գիտության և կադրերի պատ
րաստման գլխավոր վարչութ
յան պետն էր և ն
 ախարարի տե
ղակալը։ Եղել է ՀԿԿ Կենտկոմի
անդամ, բյուրոյի անդամ, ՀԽՍՀ
5-7-րդ գումարում
ն երի Գերագույն
խորհրդի պատգամավոր։ Մհեր
Մելքոնյանի երեք երեխաներն էլ
կայացած մասնագետներ են: Կրտ
սեր դուստրը՝ Լյուդմիլա Մելքոն
յանը, կենսաբանական գիտութ
յունների թեկնածու է, դոցենտ:
Որդին՝ Վահան Մելքոնյանը,
տնտեսական
գիտությունների
թեկնածու է:
ելքոնյանների ընտանիքը,
հոր աշխատանքով պայ
մանավորված,
տարիներ շա
րունակ ստիպված է եղել փոխել
բնակության աշխարհագրությու
նը, ինչի հետևանքով Մագդալինա
Մելքոնյանը՝ ընտանիքի ավագ
դուստրը,
հաճախել է տարբեր
դպրոցներ, տարբեր քաղաքներում:
Ծնվել է Սպիտակում, առաջին դա
սարան գնացել է Երեվանի Ալեք
սանդր Պուշկինի անվան դպրոցում,
բայց ավարտել է Անտոն Չեխովի
անվան թիվ 55 դպրոցը:
1-10-րդ դասարանների միջակայ
քում էլ մեկ տարի 7-րդ դասարանում
սովորել է Գրոզնիում: Երբ հայրը
գործուղվել էր Սիսիան, կրտսեր քույ
րը մեկնել է ծնողների հետ այնտե
ղի հայկական դպրոցում սովորելու
նպատակով, իսկ Մագդալինան, ով
ի սկզբանե ռուսական կրթություն էր
ստանում, մնում է Երևանում, բնակ
վում իրենց հարևանուհու զարմիկի՝
այժմ անվանի լեզվաբան, բազմա
թիվ դասագրքերի հեղինակ Ելենա
Մխիթարյանի և նրա քրոջ հետ: Հենց
այս տա
րի
նե
րին է նրա մոտ ձևա
վորվում որոշակի հետաքրքրություն
նաև նկարչության, ժամանակակից
երաժշտարվեստի հանդեպ: Առհա
սարակ ընտանիքում բոլորը երաժշ
տական են եղել: Թե՛ մայրը, ով
մասնագիտությամբ ինժեներ էր, թե՛
մյուս բարեկամ
ն երը սիրել են երգել
տարբեր ընտանեկան հավաքույթ
ների ժամանակ: Հարազատ Գրոզ

Մ

Եթե երբևէ եղել եք կենսաբա
նական
գիտությունների
դոկ
տոր,
պրոֆեսոր
Մագդալինա
Մելքոնյանի աշխատասենյակում,
ապա անհնար է նկատած չլինեք
պա
տի ողջ եր
կայն
քով ձգվող մեծ
գրապահարանը: Տարիների ըն
թացքում հավաքված բազմաթիվ
գրքերի գերակշիռ մասը մասնագի
տական է: Նեյրոքիմիա, կենսաքի
միա, օքսիդատիվ սթրես (աղմուկ և
վիբրացիա), բնական և սինթետիկ
հակաօքսիդանտների ազդման մե
խանիզմ
ն եր,
α2-ադրենոբլոկա
տորների էֆեկտիվությունը սթրեսի
և նեյրոդեգեներատիվ հիվանդութ
յունների պայմաններում. սրանք
նրա երկարամյա մասնագիտական
գործունեության
գիտահետազո
տական հիմ
ն ական բնագավառ
ներն են:
«Երջանիկ եմ, որ աշխատում եմ
բժշկական համալսարանում: Այս
տեղ ամեն ինչ հոգեհարազատ է,
սիրում եմ աշխատել երիտասարդ
ների հետ»,-ասում է «Բժշկի ուղին»
ակնարկաշարի 14-րդ թողարկման
հերոսը:
1993-ից Մագդալինա
Մելքոնյանը ղեկավարում է ԵՊԲՀ
բժշկական քիմիայի ամբիոնը:

Մանկության երջանիկ
տարիներն անցել են
Գրոզնիում

Հ

յ ուսիսային Կովկասի ամե
նամեծ
քաղաքներից
մե
կի՝ Չեչնիայի Հանրապետության
մայրաքաղաք Գրոզնիի հետ են
կապված Մագդալինա Մելքոնյա
նի մանկության ամենաջերմ հիշո
ղությունները: Ամռան ամիսներին
տան երեք երեխաները մեկնել են
մայրական կողմի տատի ու պա
պի մոտ: Ընտանիքը տեղափոխվել
էր Գրոզնի 1920-ականների սկզբին
Լենինականում տեղի ունեցած երկ
րաշարժի հետևանքով:
«Գրոզնին ինտերնացիոնալ քա
ղաք էր, որտեղ անցել են մեր կյան
քի ամենաերջանիկ տարիները:
Տատիկս՝ Զարղալամը, շատ կար
դա
ցած կին էր, ով մա
նուկ հա
սա
կից թոռների մեջ սերմանում էր սեր
գրականության
հանդեպ»,-պատ
մում է պրոֆեսորը: Հայրը՝ Մհեր
Մելքոնյանը, ավարտել է Երևանի
ան ասն աբ ուծ ակ ան-ան ասն աբ ու
ժական ինստիտուտը։ Մասնակցել
է Հայրենական մեծ պատերազմին։
Եղել է Սպիտակի շրջսովետի գործ
կոմի նախագահը, ՀԿԿ Սիսիանի
շրջկոմի առաջին քարտուղարը,

Մագդալինա Մելքոնյան
նիի մասին խոսելիս ակամա հուզվում
է, որովհետև պատերազմական գոր
ծողությունների հետևանքով մանկու
թյունը խորհրդանշող քաղաքը կորց
րել է իր երբեմ
ն ի գեղեցկությունն ու
հմայքը: Վերջին անգամ՝ մոտ երեք
տասնամյակ առաջ, հարազատներից
մեկի հարսանիքին է մասնակցել, սա
կայն տխրութ
յամբ է նշում, որ որ
ևէ
բարեկամ Գրոզնիում այլևս չի բնակ
վում: Անգամ հարազատների գերեզ
մաններն են ոչնչացվել:
ռանձնակի ջերմությամբ է հի
շում իր առաջին ուսուցչուհուն՝
Մոնյա Մարտինով
ն ային, ում հաջող
վեց արմատացնել տատիկի հիմք
դրած սերը դեպի գրականությունը:
Չեխովի անվան դպրոցում ավար
տական դասարաններում ուսանելը
պատահական չէր: Դպրոցում հայ
տարարվում է ֆիզմաթ դասարա
նում սովորելու մրցույթ: Հենց այդ
տարիներին էլ բացահայտվում են
Մագդալինա Մելքոնյանի նաև ար
տիստական ունակությունները: Նա
գլխավոր դերում է հանդես գալիս
«Մեծապատիվ մուրացկաններ» վե
պի դպրոցական թատերական բե
մադրության մեջ: Նրա խաղը, արևմ
տահայերենով շատ բնական խոսելու
ձիրքը արժանանում են հանդիսա
կանների, այդ թվում թատերարվես
տի անվանի ներկայացուցիչների
ուշադրությանը: Նախքան բժշկի
ու
ղին ընտ
րե
լը մտա
ծել է նաև թա
տերարվեստի մասին, սակայն հայ
րը բացառել է դստեր դերասանուհի
դառնալու ցանկությունը և որևէ ան
գամ նրա ներկայացումը դիտելու
այդպես էլ չի եկել:
ռաջին անգամ հանգամանա
լից պատմելով մանկության ու
պատանեկության տարիների մասին՝
նկա
տում է, որ տար
բեր դպրոց
նե
րում սովորելը, կյանքի դժվարին իրա
վիճակներում հայտնվելը, տարբեր
սոցիալական խմբերի հետ շփում
ն ե
րը նաև կյանքի մեծ դպրոց էին, որից
ստացած պտուղները բժիշկ-գիտնա
կանին պետք են եկել արդեն հասուն
կյանքում: Կենսաբանական գիտութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսորը խոս
տո
վա
նում է, որ բժիշկ դառ
նա
լու իր
որոշման մասին դասարանցիներին
սկզբնա
կան շրջա
նում չի հայտ
նել,
քանի որ սովորում էր ֆիզմաթ դասա
րանում: Յուրի Գերմանի վեպի հիման
վրա 1958-ին նկարահանված «Дорогой
мой человек» ֆիլմի դիտումը վճռորոշ
նշանակություն է ունենում դպրոցն ար
ծաթե մեդալով ավարտած աշակերտի
մասնագիտության ընտրության հար
ցում:
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Բժշկի ուղին
25 տարի է ղեկավարում է
ԵՊԲՀ բժշկական քիմիայի
ամբիոնը

Մոսկվայում բժշկական կրթություն
ստանալը, չնայած մեծ ցանկությա
նը, հանգամանքների բերումով չի
ստացվում: Այն ժամանակ բժշկա
կան ինստիտուտ ընդունվելուց հե
տո, ինչպես իր սերնդակիցներից
շատերը, Մագդալինա Մելքոնյանը
ևս որպես մասնագիտացում ընտ
րում է տեսական բժշկությունը, իսկ
նախքան այդ ուսանողական տա
րիներին աչքի է ընկել ակտիվութ
յամբ, մասնակցել է ինստիտուտում
անցկացվող ոչ միայն ուսում
ն ական,
այլև գիտական, մշակութային և
ժամանցային միջոցառում
ն երին:
ամեմատականներ
տանե
լով իր սովորելու ժամանակ
ների և այժմյան իրականության
հետ՝ նա վստահ է, որ ուսում
ն ական
գործընթացի հանդեպ յուրաքանչ
յուր սովորողի առողջ մոտեցումը
և պատասխանատվությունը պետք
է բարձրանա: Առհասարակ, նա
գտնում է, որ ի տարբերություն նա
խորդ դա
րի երկ
րորդ կե
սի, հի
մա
հեռահաղորդակցության միջոցների
զարգացումը բոլորովին նոր հեռա
նկարներ ու հնարավորություններ
են բացել երիտասարդների առաջ
բոլոր ոլորտներում: Եթե նախկինում
գիտական այս կամ այն աշխատան
քի համար տեղեկատվություն հայ
թայթելը կարող էր ամիսներ տևել,
ուղեկցվել նամակագրությամբ դե
պի այլ երկրներ, իսկ մեքենագրե
լիս ցանկացած վրիպակի դեպքում
ստիպ
ված էիր մա
քուր է
ջից սկսել,
ապա հիմա թե´ աղբյուրների որո
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նումը, թե´ տեղեկատվություն ստա
նալն ու փոխանցելը վայրկյանների
հարց է:
ագդալինա
Մելքոնյանը
բժշկական ինստիտուտի երկ
րորդ կուրսում էր սովորում, երբ հան
դիպում է ապագա ամուսնուն՝ Յուրի
Նշանյանին, ով մասնագիտությամբ
տեսական մեխանիկ է, տեխնի
կական գիտությունների դոկտոր:
Նորաստեղծ ընտանիքում սկսվում է
առողջ իմաստով «մրցակցություն»:
Տարիների աշխատանքի ու շարու
նակական մասնագիտական զար
գացման շնորհիվ ամուսիններից յու
րաքանչյուրն իր ոլորտում կայացած
և պահանջված մասնագետ է:
պարտությամբ է ընդգծում, որ
իր մասնագիտական կայացման
և շատ հաջողությունների հասնելու
հարցում իրեն բարոյապես մեծապես
աջակցել և անգամ այդ հաջողու
թյուններին դրդել է ամուսինը: Բժշկի
մասնագիտություն է ընտրել երկու
երեխաներից միայն մեկը: Դուստրը՝
Սոնա Նշանյանը ԵՊԲՀ-ից հետո
ուսումը շարունակել է Մոսկվայի
Ի.Մ. Սեչենովի անվան առա
ջին պետական բժշկական հա
մալսարանում: Այժմ բնակվում և
մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի
և վերարտադրողական առողջութ
յան ոլորտում հաջողված մասնա
գիտական գործունեություն է իրա
կանացնում Մոսկվայում, բժշկական
գիտությունների թեկնածու է: Տղան՝
Վահագն Նշանյանը գնաց պապի
հետքերով, Երևանի անասնաբու
ծական-անասնաբուժական ինստի
տուտն ավարտելուց հետո կրթութ
յունը շարունակել է Հայաստանի
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ամերիկյան համալսարանում: Այ
նուհետև 1990-ականների սկզբին
երկրի սոցիալ-տնտեսական խնդի
րով պայմանավորված նորաստեղծ
ընտանիքի հետ տեղափոխվել է
Ռուսաստան, ուր ավարտել է նաև
Միջազգային հարաբերությունների
Մոսկվայի պետական ինստիտուտի
(МГИМО) պետական կառավար
ման ֆակուլտետը, այնուհետև մեկ
նել է Ղրղզստան: Այժմ աշխատում
է Բիշքեկում բանկային համակար
գում: Մագդալինա Մելքոնյանն ու
նի երկու թոռ՝ Յուրի և Մագդալինա
Նշանյանները: Երկուսն էլ բարձ
րագույն կրթություն են ստացել
Ռուսաստանի
Դաշնությունում:
Յուրին՝ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների ոլորտում, Մագդալինա
կրտսերը՝ էկոնոմիկայի:
ոսելով
բժիշկ-տեսաբանի՝
կենսաքիմիկոս
դառնալու
ո
րոշ
ման մա
սին՝ նշում է, որ ընտ
րությունը կատարելիս, ինչպես և
կյանքի շատ այլ իրավիճակներում,
առաջնորդվել է առաջին հերթին պա
տասխանատվության
զգացումով:
Իր՝ որպես մասնագետ ձևավորման
և կայացման գործում Մագդալինա
Մելքոնյանն անգնահատելի է հա
մարում ավագ գործընկերների, ու
սուցիչների
ներդրումը:
Ինչպես
ինքն է բնորոշում, թե իր կյանքում,
թե բժշկագիտության պատմության
մեջ «մեծեր» են եղել Վահան Մխի
թարյանը, Էմիլ Մխեյանը, Սիմոն
Միրզոյանը, Էմիլ Գաբրիելյանը,
Վաղինակ Գրիգորյանը, այլք:
«Ոչ միայն իրենց հետաքրքիր դա
սախոսություններով, այլև կերպա
րով, նիստ ու կացով, մեծությամբ են
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Մագդալինա Մելքոնյան
նպաստել իմ ևիմ շատ գործընկեր
ների կայացմանը»,- ասում է զրու
ցակիցս:
Չի մոռանում նաև այն գործընկեր
ների մասին, որոնց հետ աշխատել
է տարբեր տարիների կտրվածքով.
Միխայիլ Աղաջանով, Էլեոնորա
Միքայելյան, Դիանա Գևորգյան,
Լիլիա Չիլինգարյան, Նելլի ՄելիքԱգաևա, շատ ուրիշներ:
աղտնիք չէ, որ այսօր կրթութ
յան բնա
գա
վա
ռում
շատ է
խոսվում ուսանող-դասախոս երբեմն
ոչ այնքան պարզ փոխհարաբերութ
յունների մասին: Այս հարցում ևս նա
իր «երկաթյա» դիրքորոշումն ունի:
«Դարեր շարունակ բժիշկը հասա

պահպանումը կրթության բնագա
վառի վառ ներկայացուցիչն անհրա
ժեշտություն է համարում:
ագդալինա Մելքոնյանը բազ
մաթիվ գիտական ընկերու
թյունների և խորհուրդների անդամ
է, մարդ, ով հա
ճույք է ստա
նում
ամենօրյա աշխատանքից, վստա
հեցնում՝ իր ղեկավարած ամբիոնի
հաջողությունն առաջին հերթին մեկ
մարդու պես աշխատելու մեջ է: Մեր
համալսարանի երկարամյա ներկա
յացուցիչը զեկուցում
ն երով հանդես է
եկել մի շարք միջազգային գիտաժո
ղով
ն երում: Նրա ղեկավարությամբ
ամբիոնի ուսում
ն ական և գիտական
գործունեությունը թևակոխել է նոր

ֆիզիկաքիմիական պրոցեսներին,
նրանց դերին և նշանակությանը:
Ծրագրով նախատեսված թեմատիկ
նյութն ուսանողներին մատուցվում
է դասախոսությունների, գործնա
կան աշխատանքների և լաբորատոր
փորձերի տեսքով: Համաձայն ծրագ
րային պահանջների կիրառվում է
ինքնուրույն աշխատանքի եղանակը:
Գործնական պարապմունքների մի
մասն են կազմում լաբորատոր աշ
խատանքները, որոնց ընթացքում ու
սանողները ձեռք են բերում քիմիա
կան լաբորատորիայում աշխատե
լու փորձ, սովորում են ինքնուրույն
կատարել պարզ գործողություններ:
Ամբիոնում գործում է ուսանողական

րակության ամենակիրթ, ամենա
զարգացած, ամենահարգված ներ
կայացուցիչ է, որը պետք է օրինակ
ծառայի բոլորին»,- շեշտում է երկա
րամյա դասախոսը: Այս սկզբունքն
առաջին կուրսում բժշկական քիմիա
սովորող ապագա բժիշկներին չի
զլանում կրկնել:
Աշխատելով 1-ին կուրսեցիների
հետ՝ նրա ղեկավարած ամբիոնն
այսպիսով հայ և օտարերկրացի ու
սանողներին ոչ միայն առարկային
լավ ծանոթացնելու, այլև կրթելու,
դաստիարակելու գործառույթներ է
իրականացնում: Տարիներ անց բազ
մաթիվ են դեպքերը, երբ խստության
համար իրեն ուսանողները շնորհա
կալություն են հայտնել: Ակադե
միական մթնոլորտը, բարձրագույն
ուսում
ն ական
հաստատությունում
ավանդույթների ձևավորումն ու

ժամանակաշրջան: Վերջին տաս
նամյակներում ամբիոնում իրա
կանացվում են մի շարք գիտական
հետազոտություններ, կատարելա
գործվում են դասավանդման մեթոդ
ները, բարձրացվում է դասախոսների
որակավորումը, հրատարակվում են
ուսում
ն ական տասնյակ դասագրքեր
ու ձեռնարկներ: Ամբիոնում առար
կաների ուսուցումն անցկացվում է
ընդհանուր բժշկության, ստոմատո
լոգիական, ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետների առաջին կուրսի ուսա
նողների համար:
ռալեզու տարբերակով դա
սավանդվում է երկու առար
կա՝ կենսաֆիզիկական քիմիա և
կենսաօրգանական քիմիա, որոնք
նախատեսված են ուսանողներին
ծանոթացնելու
կենսաբանական
համակարգերում տեղի ունեցող

գիտական խմբակ, որի անդամ
ն երը
մասնակցում են նաև փորձարարա
կան հետազոտությունների անցկաց
մանը:
ագդալինա Մելքոնյանը մեծ
ոգևորությամբ է հիշում իր
դոկտորական աշխատանքը, երբ
Երևանի նախկին նուրբ բրդյա գործ
վածքների («Կանվոլնի») գործարա
նի կին աշխատակցուհիների օրինա
կով ևս մեկ անգամ անդրադարձել է
աղմուկի ազդեցությանը մարդու օր
գանիզմի վրա, մասնավորապես՝ որ
պես սթրեսի գործոն: Իր հեղինակած
հետազոտության ընթացքում պարզ
վել է, որ գործարանի աշխատակցու
հիների մոտ առկա է հակաօքսիդան
տային համակարգի խանգարում:
Համապատասխան
հակաօքսի
դանտների կիրառման արդյունքում
արյան հետազոտությունը ցույց է
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տվել, որ վիտամին E-ի կիրառումը
բարելավել է կանանց առողջությու
նը, ինչը նաև մեծ գոհունակություն
էր առաջացրել աշխատակցուհինե
րի շրջանում: Կատարված հետա
զոտությունը ձևակերպվել է որպես
պրակտիկ գործնական առաջարկ:
երջին տարիներին բժշկական
քիմիայի ամբիոնում զբաղ
վում են գիտական մի շարք նոր ուղ
ղությունների
ուսում
ն ասիրմամբ:
Մասնավորապես՝ հանրապետութ
յունում
սինթեզված օրգանական
միացությունների հակասթրեսային,
հակաօքսիդանտային, հակահիպօք
սիկ
հատկությունների և դրանց
կիրառման
արդյունավետության
ուսում
ն ասիրությամբ՝
աղմ
կ ային
սթրեսի պայմաններում և մի շարք
նեյրոդեգեներատիվ
հիվանդութ
յունների մոդելների վրա:
նդրադառնալով երկու տարի
անց 100-ամյակը բոլորող հա
րազատ բժշկական համալսարանին՝
Մագդալինա Մելքոնյանը չէր կարող
չհիշել նաև բոլորին հայտնի պատե
րազմական, մութ ու ցուրտ 90-ական
ների մասին: Դժվարին տարիները,
սակայն, թույլ չտվեցին, որպեսզի
գոնե մեկ օր համալսարանի աշխա
տանքները դադարեն, հակառակը՝
սուղ պայմաններում էլ աշխատա
կիցները գալիս էին աշխատան
քի և պատվով կատարում ապագա
բժիշկներ կրթելու կարևոր առաքե
լությունը:
Բժշկական քիմիայի ամբիոնի վա
րիչը ներկայացնում է ԵՊԲՀ աշխա
տակիցների մի սերունդ, ում կյանքն
ու մասնագիտական գործունեութ
յունն ավելի քան կես դար է անբա
ժան է բժշկական մայր բուհից:
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Մելքոնյանն
այն
մանկավարժներից է, որի դեպքում
«խստություն և սեր» ոչ քիմիական
բանաձևն առավել քան կիրառական
է: Նա խիստ է, պահանջկոտ, բայց և
արդարամիտ:
«Եթե տեսնում եմ, որ ուսանողը
ձգտում է, աշ
խա
տում է իր վրա և
որևէ բան իրեն չի հաջողվում, ապա
այդ դեպ
քում չեմ կա
րող չգնա
հա
տել նրա ձգտումը, ինքն իր վրա աշ
խատելու մեծ ցանկությունը: Բայց
խիստ եմ այն ուսանողների նկատ
մամբ, ովքեր ժամանակը չեն գնա
հատում և ջ անք չեն թափում լավ սո
վորելու համար»,- նկատում է տիկին
Մելքոնյանը:

Նրա գնահատմամբ՝ համալսարա
նական այս նոր կառույցը ուսանող
ների ու աշխատակիցների կողմից
բարձրացված խնդիրները վեր հա
նող, իրավունքներն ու պատասխա
նատվությունը սահմանող կարևոր
օղակ է:
Ոչ միայն բժշկական քիմիայի, այլև
յուրաքանչյուր գիտական ասպարե
զում սեփական աշխատանքը սի
րելը կարևոր նախապայման է: Նա
առաջնորդվում է այս սկզբունքով,
ինչպես նաև մարդկային այնպիսի
արժեքներով, որոնց առկայությունը
թե՛ առօրյա կյանքում, թե՛ սերունդ
ներ կրթելու գործում պարտադիր
պայման են:

Ա

Կ

արգապահական
հարցերը
տասնամյակներ
շարունակ
նրա ուշադրության կենտրոնում են:
Այսօր նա ակտիվորեն ներգրաված է
նաև ԵՊԲՀ ռեկտորի նախաձեռնութ
յամբ ստեղծված կարգապահական
հանձնաժողովի աշխատանքներում:

Նախագծի հեղինակ`
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ՄԱԳԴԱԼԻՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ
անձնական արխիվից
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ԱՆ ԵՍԹ ԵԶ ԻՈԼ ՈԳ ԻԱՅ Ի ԵՎ
Ռ ԵԱՆ ԻՄ ԱՏ ԱԼ ՈԳ ԻԱՅ Ի ՈԼ ՈՐՏ ՈՒՄ
ԻՐ ԻՆ Ա Մ ԱԼԽ ԱՍՅ ԱՆ ԻՆ ԷՔՍՏՐ ԻՄ Ի 
ՀՄԱՅՔՆ Է ԳՐԱՎ ՈՒՄ

Անեսթեզիոլոգիան և ռեանիմա
տալոգիան
առողջապահության
ամենաբարդ և միաժամանակ ամե
նապահանջված ուղղություններից
են, առանց որոնց անհնար է պատ
կերացնել ժամանակակից բժշկութ
յունը: Անեսթեզիոլոգիայի զար
գացմամբ է պայմանավորված նաև
վիրաբուժության մեջ նորարարութ
յունների ներդրումը: Արագ կողմ
նորոշվելու կարողություն, տրա
մաբանություն,
առարկայական
մտածողություն և ամենակարևորը՝
խորը գիտելիքներ. այս մասնագի
տությունը տարբերվում է բժշկագի
տության մյուս ուղղություններից:
Այստեղ պատասխանատվության
բարձր զգացումը ոչ միայն առաջ
նային, այլև պարտադիր պահանջ
է: ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին
ընդառաջ իրականացվող «Բժշկի
ուղին» շարքը գարնանային տոնե
րի առթիվ մեր համալսարանի կին
բժիշկ-գիտնականների մասին է:

Ամենից լավ գիտի մարդու
կյանքը փրկելու
յուրաքանչյուր րոպեի
թանկ գինը
ԵՊԲՀ անեսթեզիոլոգիայի և ին
տենսիվ թերապիայի ամբիոնի վա
րիչ, «Հերացի» համալսարանական
բժշկական համալիրի անզգայաց
ման և ինտենսիվ թերապիայի ծա
ռայության ղեկավար, բժշկական
գիտությունների դոկտոր Իրինա
Մալխասյանը այն բժիշկներից է,
ով անձ
նա
զոհ նվիր
ված է մաս
նագիտությանը: Տասնամյակների
բավականին բարդ աշխատանքի
հետևում առաջին հերթին մարդ
կային ճակատագրերն են: Մարդու
կյանքը փրկելու գործում առաջին
հայացքից ոչ այնքան կանացի
մասնագիտություն ընտրած բժիշկն
ամենից լավ գիտի յուրաքանչյուր
րոպեի թանկ գինը:
Ֆիզմաթ դպրոցի շրջանավար
տը չէր պատ
կե
րաց
նի, որ բժիշկ
է դառնալու: Ապագա մասնագի
տությունն ընտրելու հարցում իր
վրա ազդել է մայրիկի և նրա բժիշկ

ընկերուհու կարծիքը: Ընդունվե
լու առաջին տարում, ինչպես ինքն
է ասում «բարեհաջող» կտրվել է,
սակայն հաջորդ տարի դպրոցը
ոսկե մեդալով ավարտած Իրինա
Մալխասյանի համար բժշկական
ինստիտուտ ընդունվելն արդեն
պատ
վի հարց էր: Եր
րորդ կուր
սի
սկզբից, երբ ուսման գործընթա
ցը լսարանից տեղափոխվել է կլի
նիկաներ, ապագա անեսթեզիո
լոգ-ռեանիմատոլոգը հասկացել է,
որ բժշկութ
յունն այն
քան էլ խորթ
չէ իրեն: Կլինիկական մթնոլորտի
հետ առաջին ծանոթությունը Եր
ևանի 3-րդ կլինիկական հիվանդա
նոցում էր, ուր ապագա բժիշկները
սկսել են պրոպեդևտիկա ուսում
նասիրել:
«Կարծես ուղեղումս մի բան կա
տարվեց, առաջացավ կարեկցան
քի, գթասրտության զգացում դեպի
տառապող հիվանդը, ով ցավե
րի մեղմացման և բուժման կարիք
ուներ»,-պատմում է բժիշկ-գիտնա
կանը:
րոֆեսորի
հարազատնե
րի ու բարեկամ
ն երի շրջա
նում շատ են անվանի բժիշկները,
սակայն ընտանիքի անդամ
ն երը
բժիշկ չէին: Նրա մայրը՝ Գալինա
Մալխասյանը, կենսաբան էր, հայ
րը՝ Էդուարդ Մալխասյանը, երկ
րաբան,
երկրաբանահանքաբա
նական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, Սովետական Միությու
նից եզակի միջազգային երկրաբա
նության կոմիտեի իսկական ան
դամ, ԽՍՀՄ Պետրոգրաֆիական
կոմիտեի անդամ։ 1976 թվականից
զբաղեցրել է Կովկասի միներա
լային հումքի ինստիտուտի հայ
կական մասնաճյուղի ղեկավարի
պաշտոն։

Պ

Կենսագրական տվյալներ

 ասնագիտական գործունեութ
Մ
յան երկար տարիները
Իրի
նա Մալխասյանը նվիրել է մեր
երկրում անեսթեզիոլոգիայի և
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ռեանիմատոլոգիայի զարգացմա
նը, սեփական օրինակով նպաստել
ոլորտի առաջընթացին:
-ին ա
վար
տել է Եր
ևանի բժշկական ինս
տիտուտը, 1978–1979 անցել է ին
տերնատուրա
«Կարդիոլոգիա»
մասնագիտությամբ՝ Երևանի №
1 շտապօգնության հիվանդանո
ցում, որի ավարտից հետո ՀՀ ԱՆ
ուղեգրով 1979-1983թթ.
աշխա
տել է որ
պես բժիշկ-սրտա
բան
Մասիսի շրջանային հիվանդա
նո
ցում: Ն
րան էր վստահ
ված ին
ֆարկտերով հիվանդների բուժու
մը: Հետաքրքրական է, որ ընկե
րուհին, ով նույնպես աշխատում էր
Մասիսում, անեսթեզիոլոգ-ռեանի
մատոլոգ էր: Երիտասարդ բժիշկ
ները հաճույքով օգնում էին իրար
աշխատանքային գործընթացում:
Հարակից մասնագիտության հետ
առնչությունը,
մասնակցությունը
անզգայացում
ն երին երիտասարդ
մասնագետի մոտ ձևավորեցին
հետաքրքրություն դեպի նոր նեղ
մասնագիտացում:
րջանային
հիվանդանոցում
պայմանագրային
աշխա
տանքի ավարտից հետո Իրի
նա Մալխասյանը 1983-ից ըն
դունվել է աշխատանքի որպես
բժիշկ-ռեանիմատոլոգ
ՍՍՀՄ-ի
ԲԳԱ համամիութենական վիրա
բուժության գիտական կենտրոնի
Երևանի
մասնաճյուղում,
իսկ
1984-1986թթ. անցել է կլինիկա
կան օրդինատուրա՝ «Անեսթե
զիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա»
մասնագիտությամբ ԽՍՀՄ-ի ԲԳԱ
Համամիութենական
վիրաբու
ժության գիտական կենտրոնում,
Մոսկվայում:
-ից մինչև 2001թ. զբա
ղեցրել է «Էրեբունի»
բժշկական կենտրոնի անեսթեզիո
լոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի
բաժանմունքի ավագ օրդինատորի
պաշտոնը: 1984-1992թթ. բազմիցս
վերապատրաստվել է «Անեսթե
զիոլ ոգ իա-ռեան իմ ատ ոլ ոգ իա»
մասնագիտությամբ ԽՍՀՄ ԲԳԱ
վիրաբուժության համամիութենա
կան գիտական կենտրոնում, Ա.Ն.
Բակուլևի անվան սրտանոթային
վիրաբուժության համամիութենա
կան կենտրոնում (Մոսկվա), ԽՍՀՄ
ԲԳԱ փոխպատվաստման և ար
հեստական օրգանների գիտա
հետազոտական
ինստիտուտում
(Մոսկվա), Մոսկվայի Մ.Ֆ. Վլադի

1978

Շ

1986

միրսկու անվան շրջանային գիտա
հետազոտական կլինիկական ինս
տիտուտում (MOНИКИ), Վիլնյուսի
ազգային սրտանոթային վիրա
բուժության կենտրոնում (Լիտվա),
ինչպես նաև Կիևի սրտանոթային
վիրաբուժության գիտական կենտ
րոնում (Ուկրաինա):
1994-1995թթ.
վերապատրաստ
վել է Փ
ա
րի
զի «HENRI MONDOR» հոսպիտալում (Ֆրանսիա)՝
«Վերակենդանացում և ինտենսիվ
թերապիա» մասնագիտությամբ:
Տարբեր տարիների մասնագետը
պատասխանատու
պաշտոններ
է զբաղեցրել հանրապետության
առաջատար բժշկական կենտրոն
ներում:
-2007թթ. զբաղեցրել է
2-րդ բժշկական միա
վորման անեսթեզիոլոգիայի և ին
տենսիվ թերապիայի բաժանմուն
քի վարիչի պաշտոնը, իսկ 2007-ից
մինչև 2011-ը՝ ՀՀ առողջապահութ
յան նախարարության վ
ն ասված
քաբանության և օրթոպեդիայի
գիտական կենտրոնի առաջատար
գիտաշխատողի և անեսթեզիոլո
գիայի և ինտենսիվ թերապիայի
ծառայության ղեկավարի պաշտո
նը:
1999-ին բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ
Գնունու Մխոյանի կողմից ԵՊԲՀում «Էրեբունի» բժշկական կենտ
րոնի կլինիկական բազայի վրա
հիմ
ն ադրվեց
անեսթեզիոլոգիա
յի, ռեանիմատոլոգիայի և ինտեն
սիվ թերապիայի ամբիոնը, որը ոչ
միայն բժշկական համալսարա
նի ուսանողներին ծանոթացնում
է առարկայի հիմունքներին, այլև
պատրաստում է կադրեր, ովքեր
կարողանում են ցուցաբերել գերա
զանց արդյունքներ՝ աշխատելով
կրիտիկական վիճակների բժշկութ
յան բոլոր չորս բնագավառներում`
անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թե
րապիա (ռեանիմատոլոգիա), ան
հետաձգելի բժշկություն և աղետ
ների բժշկություն: Մեծ է պրոֆեսոր
Մխոյանի ներդրումը մեր հանրա
պետությունում անեսթեզիոլոգիայի
և ինտենսիվ թերապիայի զարգաց
ման գործում:
րինա Էդուարդի Մալխասյանը
հանդիսացել է պրոֆեսոր
Մխոյանի հետ համատեղ ամբիոնի
հիմ
ն ադիրներից մեկը և 2011 թվա
կանից նրան է վստահված ամբիո
նի, ինչպես նաև «Հերացի» համալ
սարանական բժշկական համա
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լիրի անզգայացման և ինտենսիվ
թերապիայի ծառայության ղեկա
վարումը:


Կան զգացողություններ,
որոնք բառերով հնարավոր
չէ փոխանցել
Անեսթեզիոլոգիան և ռեանիմա
տո
լո
գիան բժշկի առջև դնում են
հանրագիտարանային գիտելիքներ
ունենալու հրամայականը. շատ լավ
տեղեկացված լինել տարատեսակ
հիվանդությունների և ամենակար
ևորը՝ մարդու բոլոր օրգան-համա
կարգերի գործունեության մասին:
Ոլորտի ներկայացուցիչներն ամեն
օր առնչ
վում են տար
բեր հի
վան
դությունների և վ
ն ասվածքների,
ծայրահեղ ծանր, դեկոմպենսաց
ված վիճակներին: Նրանց աշխա
տանքը վերաբերում է թե՛ վիրահա
տական միջամտություններին, թե՛
այլ պաթոլոգիաների ընթացքին:
Այս ոլորտում երկարամյա աշխա
տանքը կոփում է մասնագետին:
Իրինա Մալխասյանին ճանաչողնե
րը վստահաբար կփաստեն, որ նա
աչքի է ընկնում իր պահանջկոտութ
յամբ, երբեմն որոշ իրավիճակնե
րում կարող է անզիջում լինել, բայց
ոչ՝ դաժան: Խոստովանում է, որ
տասնամյակների փորձը նրա մեջ
չի փոխել դիմացինին կարեկցելու
կարողությունը, ինչն անչափ կար
ևոր է յուրաքանչյուր բժշկի աշխա
տանքում: Իսկ «երկաթյա» բնա
վորությունը ձևավորվել և կոփվել
է մեծ պատասխանատվության,
գերծանրաբեռնված աշխատանքի
և անքուն գիշերների արդյունքում:
ասնագիտական
ուղին
ներկայացնելիս
Իրինա
Մալխասյանը հիշում է, թե ինչպես
1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝
իր եղբոր ծննդյան օրը, նա լսում է
հայտարարություն այն մասին, որ
բոլոր բժիշկներին կանչում են բուժ
հաստատություններ: Նա ևս շտա
պում է մասնագիտական պարտքը
կատարելու: Պարտքը սխրանք հա
մարելն այս դեպքում վերամբարձ
չի հնչի: Բժիշկը մտնում է հիվան
դանոց դեկտեմբերի 8-ին, բայց
հնարավորություն է ունենում տուն
գնալ միայն հուն
վա
րի 10-ին: Այդ
օրերի ապրում
ն երը, հայ և հետա
գայում իրենց տարբեր երկրներից
միացած բժշկական ինտերնացիո
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Իրինա Մալխասյան
նալ թիմերի տեսածն ու արածը,
ինչպես ասում են, թույլ նյարդերի
համար չեն, կան զգացողություն
ներ, որոնք բառերով հնարավոր չէ
փոխանցել...
«Էքստրիմի
հմայքը՝
սուր
զգացողություններ, ակ
տիվ գոր
ծողություններ, գերակտիվ աշ
խատանք, արագ մտածելու և որո
շում
ն եր կայացնելու կարողություն,
քրոնիկական հոգնածություն, քնի
պակաս, հերթապահություններ..»,աշխատանքի մանրամասներն է
նկարագրում անվանի բժիշկը, ով
ժամանակի մեծ մասն անցկացնում
է կլինիկական մթնոլորտում: Այս
պիսի ապրելակերպը փոխակերպ
վում է կյանքի բնականոն ռիթմի,
առանց որի այլևս հնարավոր չէ
պատկերացնել օրը:
չ միայն այս նեղ մաս
նա
գի
տացումն
ընտրածներին,
այլև առհասարակ բժիշկ դառնա
լու ցանկություն ունեցողներին նա
խորհուրդ է տալիս հարցին մոտե
նալ մեծ պատասխանատվությամբ,
քանի որ հետագա տարիներին ժա
մանակի մեծ մասը պետք է նվիրվի
մասնագիտությանը:
Անձնական
ժամանակի բացակայության փոր
ձությունը հոգեբանորեն ոչ բոլորն
են ի զորու հաղթահարել:
Նա այն կլինիցիստներից է, ով հա
ջողությամբ համատեղում է պրակ
տիկ բժշկությունը գիտամանկա
վարժական գործունեության հետ:
Պրոֆեսորի գիտական աշխա
տանքները վերաբերում են թոքե
րի արհեստական օդափոխության
օժանդակ եղանակներին և շնչառա
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կան դիսթրես-համախտանիշի ու
տարբեր ծագման շնչառական ան
բավարարությունների բուժմանը,
սահմանային վիճակների բժշկա
կան կառավարման սկզբունքնե
րին: Ա
վե
լի քան 140 տպագր
ված
գիտական աշխատանքների հեղի
նակ և համահեղինակ է:
նվանի մասնագետը 19772002թթ. ՀՀ անեսթեզիոլոգ
ների և ռեանիմատոլոգների ընկե
րակցությունների փոխնախագահն
էր, 2004-ից ա
մո
քիչ բուժ
ման և
ցավի բուժման հայկական ընկե
րակցության
փոխնախագահը,
2000թ. Միջազգային ակադեմիա
կան և ԱՊՀ երկրների միջազգային
խորհրդի շնչառական հիվանդութ
յունների բուժման գծով ընկերակ
ցության, այլ միջազգային միավո
րում
ն երի անդամ է:
ժիշկ-գիտնականը ԵՊԲՀ հո
գաբարձուների խորհրդի ան
դամ է, ակտիվ մասնակցություն
ունի նաև համալսարանական և
առողջապահական մի շարք այլ
խորհուրդների
աշխատանքնե
րում: 1995-ին ինտենսիվ թերա
պիայի ասպարեզում նվաճում
ն երի
համար պարգևատրվել է «HENRI
MONDOR» ոսկե մեդալով (Ֆրան
սիա, 
Փա
րիզ), 2015-ին ՀՀ ա
ռող
ջապահության, բժշկագիտության
զարգացման բնագավառում մա
տուցած ծառայությունների, ինչպես
նաև կրթության ոլորտում ունեցած
ձեռքբերում
ն երի համար արժանա
ցել է պետական պարգևի՝ «Մխի
թար Հերացի» մեդալի:
Իր կրտսեր գործընկերների շար
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քում Իրինա Մալխասյանը տես
նում է փայլուն մասնագետներ,
ովքեր կոմպետենտ բժիշկ դառնա
լու ձգտում ունեն: Հայաստանում,
Արցախում և արտերկրում տասն
յակ համագումարների, մասնա
գիտական հավաքների, գիտա
ժողով
ն երի մասին պատմող իր և
գործընկերների
լուսանկարները
նա մեր խնդրան
քով ներ
կա
յաց
նում է առաջին անգամ: Ինչպես
շնորհակալ մարդ, նա չի մոռանում
իր ուսուցիչներին: ԵՊԲՀ անես
թեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թե
րապիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Ռիտա Թովմասի Վիրաբյանին, ով
Հայաստանում այս ոլորտի առա
ջին գիտությունների դոկտորն է:
Ռիտա Վիրաբյանը մեծ ավանդ
ունի մեր երկրում մասնագետների
մի քանի սերունդների պատրաստ
ման գործում: Սիրելի ուսուցչի հետ
լուսանկարն իր մշտական տեղն
ունի Իրինա Մալխասյանի հիվան
դանոցի աշխատասենյակում, որը
նաև արվեստի հետաքրքիր շնչով է
ողողված:
Վաղ առավոտյան ընդամենը մեկ
գա
վաթ սուրճ, և բժշ
կին կրկին
սպասում է սիրված աշխատանքը,
մարդկային կյանքեր փրկելու ամե
նօրյա մարդասիրական ծառայութ
յունը:
Հեղինակ `
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԻՐԻՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆԻ
անձնական արխիվից

Դեպի 100-ամյակ

ՀՈԲ ԵԼՅ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ՏԱՐ Ի՝ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ 
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ԱՄ ԵՆ ԱԵՐԿ ԱՐ ԱՄՅ Ա
ՌԵԿՏ ՈՐՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
2018 թվականը հոբելյանական է բժշկական համալսարանի երկու ամենաերկարամյա ռեկտորների՝ Վիլեն
Արմենի Աստվածատրյանի և Վիլեն Պարույրի Հակոբյանի համար:
Այս տարի լրանում են բժշկական բարձրագույն կրթության անվանի գործիչ, ԽՍՀՄ, այնուհետև՝ ՌԴ ԲԳԱ
թղթակից-անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ա.
Աստվածատրյանի 85 և Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ինչպես
նաև միջազգային 6 այլ ակադեմիաների անդամ,ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ (20002016թթ.), ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (2006-2016թթ.), ՀՀ
ԳԱԱ նախագահի խորհրդական (2016 թվականից), բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, բժշկա
կան ծառայության գնդապետ Վ.Պ. Հակոբյանի 80-ամյա հոբելյանները:
Չափազանց մեծ է բժշկական համալսարանի վերոնշյալ երախտավորների ավանդը մեր բուհի կայացման և
զարգացման գործում: Ինչ խոսք՝ մանրամասն ներկայացնել նրանց գործունեությունը մեկ հրապարակման
սահմաններում հնարավոր չէ, սակայն հնարավոր է ընդգծել նրանց պաշտոնավարման ընթացքում իրակա
նացված այն կարևորագույն միջոցառում
ն երը և ծրագրերը, որոնց արդյունքում նաև նրանց պաշտոնավար
ման տարիներին բժշկական ինստիտուտը, այնուհետև՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանը գտնվել է հանրապետության բուհական համակարգի ամենաառաջինների շարքում:

Վիլեն Արմենի Աստվածատրյան

Ծ

նվել է Երևանում: Վ. Չկալո
վի անվան միջնակարգ դպրո
ցը 1950 թվականին ավարտելուց
հետո ընդունվել է Երևանի բժշկա
կան ինստիտուտի բուժպրոֆիլակ
տիկ ֆակուլտետ: 1956 թվականին
նորավարտ բժիշկն աշխատանքի
է անցել Երևանի մանկական 2-րդ
հիվանդանոցում, որտեղ ստանում է
մանկաբույժի մկրտություն՝ օրդինա
տորի պաշտոնում:
1958 թվականին Վ. Աստվածատր
յանը ընդունվում է Մոսկվայի Ն.Ի.
Պիրոգովի անվան 2-րդ բժշկական
ինստիտուտի ասպիրանուրան, որ

տեղ խորացնոմ է մանկաբուժութ
յան բնագավառում իր գիտելիքները:
Միաժամանակ զբաղվելով գիտա
հետազոտական գործունեությամբ
և 1961 թվականին ամփոփելով իր
հետազոտությունների արդյունքնե
րը՝ պաշտպանում է թեկնածուական
ատենախոսություն, ապա որպես
ասիստենտ սկսում է իր գիտաման
կավարժական
գործունեությունը
Երևանի բժշկական ինստիտուտում՝
բժիշկների կատարելագործման ֆա
կուլտետի մանկաբուժության ամբիո
նում: 1963 թվականին, երբ այդ ֆա
կուլտետի բազայի վրա հիմ
ն ադրվում

է Երևանի բժիշկների կատարելա
գործման ինստիտուտը, Վ. Աստվա
ծատրյանը նույն պաշտոնով տեղա
փոխվում է նորաստեղծ ինստիտուտ,
որտեղ 1965 թվականին ստանում է
դոցենտի պաշտոն: 1967-1971թթ. այդ
ինստիտուտում նա միաժամանակ
աշխատել է որպես դեկան:
1968 թվականին դոկտորական թեզ
պաշտպանած Վիլեն Աստվածատր
յանը 1970 թվականին նշանակվում
է բժիշկների կատարելագործման
ինստիտուտի
մանկաբուժության
ամ
բիո
նի վա
րիչ, իսկ 1 տա
րի անց,
ընտրվելով բժշկական ինստիտուտի
հոսպիտալային մանկաբուժության
ամբիոնի վարիչ, ղեկավարում է նոր
հիմ
ն ադրված ամբիոնը և նրան կից
գիտահետազոտական լաբորատո
րիան՝ դրանք դարձնելով ինստիտու
տի առաջատար օղակներ:
1973 թվականին Վ. Աստվածատրյա
նը նշանակվում է բժշկական ինստի
տուտի ուսում
ն ական աշխատանքնե
րի գծով պրոռեկտոր, 2 տարի անց՝
ռեկտոր և 12 տարի ղեկավարում է
Երևանի բժշկական ինստիտուտը՝
հանդես բերելով բժշկական բարձ
րագույն կրթության կազմակերպչի
ունակություններ և վարպետություն,
որոնք էլ ավելի բարձրացրին բժշկա
կան ինստիտուտի հեղինակությունն
ու վարկը ոչ միայն Հայաստանում,
այլև Խորհրդային Միությունում:
Որպես բժիշկ-գիտնական՝ մեծ էր
նրա դերը մանկաբուժության բնա
գավառում: Անվանի մանկաբույժը

Դեպի 100-ամյակ
մի քանի տարի ղեկավարել է հան
րապետության պուլմոնոլոգիական
մանկական կենտրոնը՝ ամուր հիմ
քերի վրա դնելով այդ բուժական
կենտրոնում կատարվող բուժկան
խարգելիչ աշխատանքը, միաժա
մանակ պատրաստելով կադրեր և
դրանց մասնակից դարձնելով ոչ
միայն կլինիկական, այլև գիտական
գործունեությանը: Հիշատակության
արժանի էին նաև Վ. Աստվածատր
յանի ղեկավարությամբ կատար
վող գիտական հետազոտություն
ները: Իր աշխատակիցների հետ
նա զգալի աշխատանք է կատարել
բացահայտելու ինտերֆերոնի և
դրա որոշ խթանիչների ազդեցութ
յունը մանկական այնպիսի ծանր
և տարածված հիվանդությունների
բուժման և ախտորոշման գործում,
ինչպիսիք են սուր ռեսպիրատոր
հիվանդությունները: Գիտական աշ
խատանքների և կլինիկական փոր
ձարկում
ն երի ընթացքում ստաց
վեցին գոհացնող տվյալներ, և
գիտնականը հասավ այն բանին, որ
մի քանի անգամ նվազեց հիվանդա
ցության թիվը ինչպես մանկական
կոլեկտիվ
ն երում, այնպես էլ ման
կական հիվանդանոցներում: Կլինի
կաներում ստացված արդյունքների
մասին 1974 թվականին Վ. Աստվա
ծատրյանը զեկուցումով հանդես
եկավ Վարշավայում տեղի ունեցած
միջազգային կոնգրեսում, որը նվիր
ված էր վարակիչ և մանկաբուժական
հիվանդություններին՝ արժանանա
լով ունկնդիրների բարձր գնահա
տականին:
Իմունաբանության՝ որպես գի
տության, բուռն զարգացումը մեծ
հետաքրքրություն էր առաջացրել
նաև կլինիցիստների, մասնավո
րապես մանկաբույժների շրջանում,
որոնք նույնպես ակտիվորեն մաս
նակցում էին իմունաբանական հար
ցերի մշակման աշխատանքներին:
Հայաստանում երեխաների իմունա
բանական առաջին հետազոտությու
նը պատկանում է Վ. Աստվածատր
յանին և նրա աշխատակիցներին:
Անվանի բժիշկը իր մեջ հաջողութ
յամբ համակցելով մանկաբույժի,
գիտնականի և մանկավարժի լավա
գույն հատկանիշները և ամփոփելով
բազմամյա գիտամանկավարժական
գործունեության փորձը՝ գրել և 1975
թվականին հրատարակել է բժշկա
կան բարձրագույն ուսում
ն ական
հաստատությունների համար նա
խատեսված «Մանկական հիվան
դություններ» դասագիրքը, որը հան
րապետությունում ոչ միայն առաջինն
էր, այլև լուրջ ներդրում էր մանկա

բուժական գիտական գրականութ
յան մեջ: Այդ աշխատության համար
1976 թվականին Վ. Աստվածատր
յանն արժանացավ ՀԽՍՀ պետական
մրցանակի: Ի դեպ՝ նա Հայաստանի
բժիշկ-գիտնականներից առաջինն
էր, որ արժանացավ այդ պատվա
բեր մրցանակին: Մեծ ճանաչում են
գտել նաև Վիլեն Աստվածատրյա
նի «Առողջ մանուկ», «Բժշկական
էթիկա»
գրքերը,
«Կլինիկական
մանկաբուժություն» և «Երեխանե
րի պարբերական հիվանդությունը»
աշխատությունները: Շուրջ 30 տա
րի ղեկավարելով մանկաբուժության
ամբիոնը՝ նա զգալիորեն նպաստել
է մանկաբուժական կադրերի պատ
րաստմանը, ինչպես նաև մանկաբու
ժության՝ որպես բժշկության կարևո
րագույն բնագավառի զարգացմանը:
1976 թվականից նա ղեկավարել է
Հայաստանի մանկաբույժների գի
տական ընկերությունը, այնուհետև՝
երեխաների պահպանման ասոցիա
ցիան, երկար տարիներ եղել է Ման
կաբույժների
համամիութենական
գիտական ընկերության վարչության
անդամ, ԽՍՀՄ բժշկական բարձրա
գույն կրթության խորհրդի անդամ,
բժշկական տարբեր հրատարակութ
յունների խմբագրական խորհրդի
անդամ, նաև՝ Հայաստանի բուհերի
ռեկտորների խորհրդի նախագա
հի տեղակալ: Նա պարգևատրվել է
«Ժողովուրդների բարեկամություն»
շքանշանով:
Ի պատիվ բժշկական համալսա
րանի ռեկտորների՝ հարկ է նշել այն
հանգամանքը, որ նրանցից յուրա
քանչյուրը, ելնելով որպես ռեկտոր

իր գործունեության ժամանակաշր
ջանից, ընձեռված հնարավորութ
յուններից և պայմաններից, արել է
հնարավոր ամեն ինչ, որի արդյուն
քում կայացել է այսօրվա բժշկա
կան բարձրագույն ուսում
ն ական
այն հաստատությունը, որը կարող է
իրեն թույլ տալ դառնալ նաև կրթօ
ջախ արտասահմանցի 1000-ավոր
ուսանողների և շրջանավարտների
համար:
Վ.Ա. Աստվածատրյանի ռեկտո
րության տարիներին բնականա
բար մեր բուհի կապերը սահմանա
փակվում էին միայն Խորհրդային
Միության սահմաններում: Չկար
միջազգային հարաբերությունների և
ճանաչման այն վիճակը, որն առկա է
այսօր: Հ
 արկ է նշել նաև, որ ԽՍՀՄ-ի
կազմում գտնվող բոլոր հանրապե
տությունների ուսում
ն ական հաս
տատությունների ղեկավարումը կա
տարվում էր Մոսկվայից, ահա ինչու՝
բուհերը սահմ
ն ափակվում էին միայն
կենտրոնից եկող հրահանգների և
հրամանների կատարմամբ:
1975-87թթ. ընկած ժամանակա
հատվածում ղեկավարել բարձրա
գույն ուսում
ն ական հաստատություն,
նշանակում էր անշեղորեն իրագոր
ծել Խորհրդային Միության բարձրա
գույն և միջնակարգ մասնագիտա
կան կրթության նախարարության
հրամանները՝ համարյա բացառելով
տվյալ բուհում ծնվող առաջարկութ
յունները, որոշում
ն երը:
Քանի որ բժշկական ինստիտուտում
ընթացող աշխատանքներն ամենայն
մանրամասնությամբ ներկայացվել
են բուհական պատմագրի՝ «Ապա

Դեպի 100-ամյակ
գա բժշկի» էջերում, ուրեմն թերթենք
նրա հավաքածուները՝ տեսնելու, թե
ինչով էր ապրում Երևանի բժշկական
ինստիտուտը, և որն էր այդ տարի
ներին բժշկական ինստիտուտի ռեկ
տորի գործունեության գլխավոր ուղ
ղությունը:
Ըստ հրապարակումների՝ ժա
մա
նակն այնքան քաղաքականացված է
եղել, որ բուհի կյանքում կարևոր են
եղել քաղաքական ուսուցման կազմա
կերպման, Սովետական Միության
կոմունիստական
կուսակցության
պատմության սկզբնաղբյուրների ու
սում
ն ասիրման, ռեվոլյուցիայի (այն
տարիներին այդպես էր կոչվում հե
ղափոխությունը) բոցաշունչ մարտիկ
ների, ՍՄԿԿ Կենտկոմի, ՀամԼԿԵՄ
և ՀԼԿԵՄ Կենտկոմ
ն երի որոշում
ն ե
րի իրագործումը, կոմունիստական
տոների՝ մայիսմեկյան, Հոկտեմբեր
յան հեղափոխության, Հայրենական
մեծ պատերազմում սովետական
ժողովրդի տարած հաղթանակի,
Լենինի ծննդյան, Հայաստանի սո
վետականացման,
ինստիտուտա
յին կուսակցական և կոմերիտական
կազմակերպությունների
կոնֆե
րանսներին նվիրված միջոցառում
ները, հիմ
ն ականում ուշադրության
կենտրոնում էին հասարակագիտա
կան ամբիոնների գործունեությունը,
քաղպարապմունքները, ինստիտու
տի հեռանկարների համապատաս
խանեցումը կուսակցության համա
գումարների որոշում
ն երին:
Ինստիտուտում հիմ
ն ական գոր
ծունեութունը
նպատակաուղղված
էր ուսանողների կոմունիստական
դաստիարակությանը,
սոցիալիս
տական պարտավորություւների կա
տարմանը, ՍՄԿԿ պլենում
ն երի և
համագումարների որոշում
ն երի լույ
սի ներքո սեփական խնդիրների վե
րակազմավորմանը և իրագործմա
նը, սոցիալիստական մրցույթների
կազմակերպմանը...
Նման անհեթեթությունների թվար
կումը շատ հեռուն կտանի՝ համոզե
լով մի հանգամանքում՝ որքան էլ խե
լացի և կազմակերպչական մեծ ունա
կություններ ունեցող անհատ լիներ
բուհի ղեկավարը, միևնույնն է՝ բու
հին առնչվող բոլոր հարցերը ղեկա
վարվում էին Մոսկվայից՝ միութենա
կան կենտրոնից, բացառելով ինքնու
րույն քայլի որևէ հնարավորություն՝
ուսում
ն ական ծրագրերի փոփո
խության, արտերկրի բուհերի հետ
առնչության, ինքնուրույն ֆինան
սական հարցերի կարգավորման,
տնօրինման որևէ հնարավորություն:
Այդուամենայնիվ՝ 1975-87թթ. բժշկա

կան ինստիտուտը ղեկավարած ռեկ
տոր Վ.Ա. Աստվածատրյանի հեղի
նա
կութ
յունն այն
քան բարձր էր, որ
նա ընտրվել էր ԽՍՀՄ, այնուհետև
ՌԴ ԲԳԱ թղթակից-անդամ: Որպես
կլինիցիստ և գիտնական, այնուա
մենայնիվ, նա կարողանում էր հնա
րավորության սահմաններում լուծել
կարևորագույն հարցեր, որոնք առնչ
վում էին գիտամանկավարժական
կադրերի համաչափ ընտրությանն ու
տեղաբաշխմանը՝ ըստ ամբիոնների
և գիտահետազոտական լաբորատո
րիաների: Նրա համար չափազանց
անհանգստացնող էր այն վիճակը,
որ ստեղծվել էր գիտամանկավար
ժական կրտսեր և միջին անձնա
կազմի համամասնության գործում:
Իր գործունեության ընթացքում նա
չափազանց կարևորում էր երիտա
սարդ մասնագետների, հատկա
պես ասպիրանտների գործուղումը
Սովետական Միության գիտական
կենտրոններ՝ մեծ տեղ տալով նրանց
որակական վերապատրաստմանը:
Իր գործունեության ընթացքում նա
հատկապես մեծ ուշադրության ար
ժանացրեց ուսանողների պրակտի
կայի արդյունավետ կազմակերպ
մանը, գրադարանային խորհրդի
ստեղծմանը ուղղված աշխատանք
ներին, 4-րդ կուրսի ավարտից հետո
լավագույն ուսանողների արտադրա
կան պրակտիկայի կազմակերպմա
նը դեմոկրատական երկրներում:
1980 թվականին Վ. Աստվածատր
յանը բժշկական կադրերի պատ
րաստման բնագավառում ձեռք բե
րած ակնառու հաջողությունների
համար և բժշկական ինստիտուտի
հիմ
ն ադրման 50-ամյակի առթիվ
պարգևատրվում է «Աշխատանքա
յին Կարմիր դրոշի» շքանշանով, իսկ
մի խումբ գիտնականներ, այդ թվում
նաև Վիլեն Աստվածատրյանը, ար
ժանանում են գիտության վաստա
կավոր գործիչի կոչման:
Նրա ռեկտորության ընթացքում
ինստիտուտում կատարվեցին մի
շարք նորամուծություններ. 1975 թվա
կանին ստեղծվեց նախապատրաս
տական բաժանմունքը, Հայաստանի
բժշկության պատմության թանգա
րանը, էականորեն բարելավվեցին
գրադարանի պայմանները, այն տե
ղափոխվեց լաբորատոր մասնաշենք:
Այդ թվականների ձեռքբերում
ն ե
րից էր ընդարձակ և հարմարավետ
ուսանողական ճաշարանի ստեղծումը, որը ժամանակին համարվում
էր լավագույնը Երևանի բուհերի մեջ:
Այդ տարիներին առանձնահատուկ
ուշադրության արժանացան արտա

սահմանցի ուսանողները, ստեղծվեց
ռուսաց լեզվի նոր ամբիոն՝ արտա
սահմանցի ուսանողների համար, որ
տեղ նրանք ռուսերեն էին սովորում՝
հետագայում ռուսերենով բժշկա
կան կրթություն ստանալու համար:
Ստեղծվեցին նաև նոր ամբիոններ՝
կլինիկական դեղաբանության, ու
ռուցքաբանության, ստոմատոլոգիա
կան ևայլն:
Այդ տարիներին ինստիտուտը դոկ
տորական ատենախոսությունների
պաշտպանության մասնագիտական
խորհուրդ ունենալու իրավունք ստա
ցավ, որի նախագահը մինչև 1987
թվականը Վիլեն Աստվածատրյանն
էր:
Վ. Աստվածատրյանը գիտական
գոր
ծու
նեութ
յան մեջ մեծ տեղ էր
հատկացնում համատեղ կատարված
աշխատանքներին՝ բարձր գնահա
տելով միասնական ուժերով կատար
վող աշխատանքների գիտական
արժեքը: Նա համատեղ գիտահե
տազոտական աշխատանքներ էր կա
տարում ոչ միայն Երևանի բժշկական
ինստիտուտի և հանրապետության
բժշկական գիտական այլ կենտրոն
ների, այլև Խորհրդային Միության
հայտնի ինստիտուտների, մասնա
վորապես՝ ԽՍՀՄ ԲԳԱ մանկաբու
ժության ինստիտուտի ցիտոքիմիայի
լաբորատորիայի հետ: Վ. Աստվա
ծատրյանի ղեկավարած ամբիոնի
և դրան կից պրոբլեմային լաբորա
տորիայի մասնագետները մի քանի
տա
րի (1977-1982թթ.) ԽՍՀՄ ԲԳԱ
մանկաբուժության
ինստիտուտի
հետ համատեղ համալիր ծավալուն
աշխատանք են կատարել, որը նպա
տակ ուներ բացահայտել կյանքի
առաջին տարվա ընթացքում երեխա
ների մահացության պատճառների
սոցիալհիգիենիկ և բժշկական հայե
ցակետերը, ինչպես նաև՝ մշակել հա
մապատասխան միջոցառում
ն եր այդ
պատճառների եթե ոչ վերացման,
ապա զգալի նվազեցման համար: Իր
գործունեության վերջին 20 տարինե
րի ընթացքում Վ. Աստվածատրյանը
հիմ
ն ականում ուշադրությունը կենտ
րոնացրել էր մանկական պարբերա
կան հիվանդության պրոբլեմի վրա՝
անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելով
այդ բնագավառում գիտության ժա
մանակակից մեթոդներով հետազո
տություններ կատարելու համար:
Երևանի բժշկական ինստիտուտը 12
տարի ղեկավարած ռեկտորի՝ Վիլեն
Արմենի Աստվածատրյանի նախկին
աշխատասենյակը այսօր լսարան է,
որը կրում է նրա անունը։
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Ծ

նվել է Թալինի շրջանի
Գառնահովիտ գյուղում: 1954
թվականին ընդունվել է Երևանի
բժշկական ինստիտուտի բուժպ
րոֆիլակտիկ ֆակուլտետ: Ուսա
նողական առաջին տարիներից
սկսած ակտիվորեն մասնակցել
է հասարակական, իսկ 3-րդ
կուրսից՝ ուսանողական գիտական
ընկերության աշխատանքներին։
Ավարտելով ինստիտուտը՝ երի
տասարդ մասնագետը 1960 թվա
կանին գործուղվում է Արթիկի
շրջան, որտեղ զբաղեցնում է գյու
ղական բժշկական տեղամասի
վարիչի պաշտոնը:
1962 թվականին Վ. Հակոբյանը
վերադառնում է Երևան և աշխա
տանքի անցնում բժշկական ինս
տիտուտի դեղագիտության ամ
բիոնում:
1967 թվականին հաջողությամբ
պաշտպանելով թեկնածուական,
1977 թվականին՝ դոկտորական
թեզերը՝ 1978 թվականից դառ
նում է դեղաբանության ամբիոնի
պրոֆեսոր:
1979 թվականին նա ընտրվում
է ինստիտուտի բուժական ֆա
կուլտետի դեկան, 1983-1986թթ.
ինստիտուտի կուսակցական կո
միտեի առաջին քարտուղարն էր,
իսկ 1986 թվականին զբաղեցնում
է ուսում
ն ական աշխատանքնե
րի գծով պրոռեկտորի պաշտոնը:
1987-2006թթ. Վ. Հակոբյանը վա

րում է Երևանի պետական բժշկա
կան
համալսարանի
ռեկտորի
պաշտոնը:
Ի տարբերություն իր նախորդի՝
Վ. Աստվածատրյանի, բժշկա
կան
ինստիտուտի 18-րդ ռեկտոր Վ.Պ.
Հակոբյանի հանդեպ ճակատա
գիրն ավելի բարեհաճ գտնվեց:
Նրա ռեկտորության տարիները
համընկան ԽՍՀՄ-ի հիմքերի թու
լացման, այնուհետև՝ փլուզման,
դրա հետևանքով բուհի ինքնուրույ
նության դրսևորման, միջազգային
կապերի հաստատման, հասարա
կարգերի փոփոխման, ժողովր
դական վերածնունդի, Արցախյան
շարժման, ցավոք, նաև՝ ավերիչ
երկրաշարժի հետ: Խորհրդային
երկաթյա կարգուկանոնի հետզհե
տե թուլացումը հնարավորություն
տվեց բարձրագույն ուսում
ն ական
համակարգի անվանի կազմա
կերպչին օրակարգի հարց դարձնել
ինքնուրույն որոշում
ն եր կայացնելը
և դրանք իրագործելը:
Նախադեպը չունեցող բոլոր իրա
վիճակներում ռեկտորը հարկադր
ված էր ժամանակի հրամայակա
նով վերևից կարգադրվող հրա
մանների փոխարեն ինքնուրույն
որոշում
ն եր կայացնել և այդ որո
շում
ն երով վերակառուցման շրջա
նում առաջնորդվել, հանգամանք,
որը պահանջում էր բացառիկ հա
մարձակություն:
Ոչ միայն հասարակական կյան

քում էին միմյանց հաջորդում նա
խադեպը չունեցող իրավիճակները,
այլև բուհի կյանքում՝ անվճար հա
մակարգից վճարովի, ուսանողնե
րի՝ դասախոսություններին ազատ
հաճախման
համակարգերին
անցումը,
հասարակագիտական
առարկաների կարգավիճակի փո
փոխությունները, համալսարանի
գործունեության վրա անմիջական
ազդեցություն ունեցող տնտեսա
կան և էներգետիկ ճգնաժամի, ար
տերկրից թելադրվող կրթական
բազմապիսի համակարգերի, դա
սադուլների, գործադուլների օրըս
տօրե ավելանալու առկայությու
նը պահանջում էին աշխատանքի
կազմակերպման բոլորովին նոր,
նախադեպը չունեցող ձևեր՝ դրան
ցից բխող որոշում
ն երով:
Այդ որոշում
ն երը գալիս էին իրա
կանացնելու
համակարգչային
կրթության ներդնումը ուսում
ն ա
կան գործընթացում, ինստիտու
տում գործավարության, նյութերի
արխիվացման գործում հայերենի
գործածության կիրառումը, ժամա
նակին չափազանց տարածված
ելույթները, հոդվածները, ռեկտո
րատում և գիտական խորհրդում
քննարկում
ն երը ռուսերենի փո
խարեն հայերենով կազմակերպե
լը, հնդիկ և իրանցի ուսանողների
կրթության կազմակերպումը մեր
կրթօջախում
հանրապետության
համար ծանրագույն տնտեսական
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ճգնաժամային
պայմաններում՝
1993 թվականին: Այս ընթացքում
շատ էին նաև ծայրահեղություննե
րը, որոնք ինստիտուտը ստիպված
էր ընդունել և կատարել: Միայն
մեկ օրինակ. ազգային զարթոնքի
տարիներին, երբ հանրապետութ
յան նորընտիր ղեկավարության
գործունեության
ամենացայտուն
գծերից մեկը պոպուլիզմն էր՝ ժո
ղովրդին դուր գալու ցանկությունը,
հերոս երևալը, 1991-92 ուսում
նական տարում ընդունելության
քննություններից
բավականին
ցածր դրական նիշեր հավաքած
220 դիմորդներ կառավարության
ճնշմամբ հրամանագրվեցին որ
պես բժշկական ինստիտուտի 199293 ուսում
ն ական տարվա առա
ջին կուրսի ուսանողներ: Փաստը
ոչ միայն զա
վեշ
տա
կան էր, այլև
բավականին տխուր արդյունք
ներ թելադրող: Այսինքն՝ հաջորդ
տարվա ընդունելության քննութ
յունների ժամանակ այդ ապառնի
ուսանողների
համեմատությամբ
բավականին բարձր նիշեր հավա
քած դիմորդները դուրս կմնային,
քանի որ արդեն առաջին կուրսում
հրամանագրված 220 ուսանող էր
առկա: Փաստը վերհիշում եմ՝ ներ
կայացնելու այն իրավիճակը, որում
բժշկական ինստիտուտի ռեկտորը
պետք է գործեր:
Ավանդական 6-օրյա շաբաթից
հնգօրյակի անցնելը ևս մեծ խնդիր
ներ առաջադրեց ինստիտուտի ղե
կավարությանը՝ դասացուցակնե
րի հիմ
ն ովին փոփոխություններ,

առարկաների տեղա
շարժեր. 5 օրերի մեջ
տեղավորել ավանդա
կան 6 օրվա մեջ տեղա
վորված կրթական հա
մակարգը՝ հեշտ գործ
չէր:
Հոգսաշատ
և
ծանրագույն,
Հայաս
տանի համար մղձա
վանջային
տարինե
րին, երբ, ինչ
պես ժա
մանակին ընդունված
էր ա
սել՝ մոսկովյան՝
կենտրոնական հեռուս
տատեսությունը
ան
գամ Հայաստանի լավ
եղանակի մասին չէր
նշում, բժշկա
կան ինս
տիտուտի ուրախների և
հնարամիտների թիմը,
որը վայելում էր ռեկտո
րի անմիջական հոգա
ծությունն ու ուշադրությունը, լույսի
շող էր հիշեցնում խավարի թա
գավորության մեջ: Յուրաքանչյուր
ելույթից հետո տղաներն իրենց
շնորհակալությունն էին հայտ
նում ինստիտուտի ռեկտորին և
խոստանում՝ իրենց նկատմամբ
նման ուշադրության պատասխանը
դարձնել հաջորդ հաղթանակը:
Ուշադրության կարիք ունեցողնե
րի հանդեպ բարձր մարդկային գոր
ծելակերպի մասին էր վկայում այն
փաստը, որ, ի նկատի ունենալով
ինստիտուտի անվանի մասնագետ
թոշակառուների վիճակը, ովքեր
արդեն մեր աշխատակիցները չէին,
Վ.Պ. Հակոբյանի հատուկ որոշ
մամբ նրանց տրվում էր նպաստ,
որը առանց վարանելու կարելի էր
կոչել «գոյության նպաստ»: Նույն
տարիներին բոլորն էին խոսում,
որ բժշկական ինստիտուտը լուծել
է էներգետիկ ճգնաժամի հարցը:
Քչերը գիտեն, որ կեսգիշերին ռեկ
տորը շրջում էր ինստիտուտի շրջա
կա տարածքներում՝ նկատելու լու
սագողության դեպքերը. ի նկատի
ունեցեք՝ ոչ թե հանձնարարում էր
բնագավառի պատասխանատու
ներին, այլ ինքն անձամբ էր կան
խում լուսագողության դեպքերը
շրջանայինի տարածքում: Թվար
կումնրը շատ հեռուն կարող են տա
նել, միայն ա
վե
լաց
նեմ մի փաստ.
տնտեսական ճգնաժամի օրերին՝
տնտեսման ծայրահեղությունների
գնացող բուհերում նպատակահար

մար գտան փակել իրենց թերթերը:
Հետագայում՝ 5-6 տարի անց, այդ
բուհերը վերաբացեցին իրենց թեր
թերը, սակայն ունեցան կրթօջախի
կենսագրության ընդհատման ժա
մանակահատված, որը չունեցավ
միայն բժշկական ինստիտուտը, որի
«Ապագա բժիշկ» թերթի հանդեպ
Վ.Պ. Հակոբյանի վերաբերմունքը
չափազանց դրական էր: Ավելին՝
ռեկտորի ֆոնդից գումար հատ
կացվեց թերթի խմբագրակազմում
ունենալու աշխատակից, ով անգ
լերեն թողարկում
ն եր կպատրաս
տի՝ նպատակ ունենալով այլազգի
ուսանողներին ևս տեղյակ պահել
ինստիտուտում կատարվող իրա
դարձություններին:
Թվում էր՝ այն ժամանակահատ
վածը, որը ենթադրում էր բազմա
զան, բազմապիսի փոփոխություն
ներ՝ առանց ընդունված վերևից
եկող հրամանների, հրահանգների՝
պետք է խուճապային իրավիճակ
ստեղծեին, մինչդեռ բժշկականում
այդ իրավիճակում տրվում էր հան
րապետության բոլոր բուհերի հա
մեմատությամբ ամենաբարձր աշ
խատավարձը,
կազմակերպվում
էր արտասահմանցի ուսանողների
կրթությունը մեզ մոտ, ավելին՝ հա
մալսարանը սկսեց այլազգիների
համար ռուսերենի փոխարեն անգ
լերենով ուսուցման կազմակեր
պումը, որը մեծապես նպաստեց
արտասահմանցի ուսանոնղների
կրթության որակի բարձրացմա
նը: Մինչ այդ որոշման կայացումը
արտասահմանցի
ուսանողները
բժշկական ինստիտուտի ռուսաց
լեզվի անբիոնում 1 տարի ռուսե
րեն սովորելուց հետո ստիպված
էին 1 տարվա ընթացքում սովորած
ոչ լիարժեք ռուսերենով գիտելիք
ներ ձեռք բե
րել ևի
րենց երկր
նե
րում ներկայանալ որպես բժիշկներ:
Ժամանակի հրամայականով անգ
լերենով ուսուցումը եկավ շտկելու
չափազանց կարևոր այդ հարցում
առկա բացը:
Վ. Հակոբյանի հետևողական
ջանքերի շնորհիվ ԵՊԲՀ-ն սկսեց
մասնակցել Tasis Tempus-ի ծրագ
րերին, որոնք կրթության եվրոպա
կան ֆոնդի կողմից առաջարկվում
էին որպես համագործակցության
ծրագիր բարձրագույն կրթութ
յան բնագավառում: Կոնկրետ և
հանգուցային հարցերի լուծման
շնորհիվ այդ ծրագրերը նպաստե

Դեպի 100-ամյակ
ցին ԵՊԲՀ-ում վարչական կառա
վարման հիմ
ն ական մեթոդների
ներդրմանը, միջազգային կապե
րի հաստատմանը, միջերկրածով
յան մի շարք բուհերի՝ Մարսելի
Էքս Մարսել, Լյուվենի կաթոլիկ,
Սալոնիկի Արիստոտելի անվան
համալսարանների
հետ
փոր
ձի փոխանակմանն ու գործնա
կան մի շարք միջոցառում
ն երի
կազմակերպմանը: ԵՊԲՀ ռեկ
տո
րի կողմից հավանության արժանա
ցավ հայ-ֆրանսիական ատամ
ն ա
բուժական-ատամ
ն ատեխնիկական
կենտրոնի ստեղծման գաղափարը,
և նրա իսկ անմիջական գործնական
մասնակցությամբ իրականացավ
ֆրանսահայ բարերարների բարե
գործական միջոցառումը, և սկսեց
գործել ուսում
ն ական քոլեջ-կենտ
րոնը: Նրա տնօրինության տարի
ներին իր իսկ նախաձեռնությամբ
և անմիջական ղեկավարությամբ
բժշկականը ընդլայնեց միջազգա
յին կապերն ու շփումերը, մասնա
գետների և ուսանողների փոխայ
ցելության, կատարելագործման և
ուսուցման համագործակցության
պայմանագրեր կնքվեցին, համա
տեղ գիտական ու գիտամանկա
վարժական ծրագրեր մշակվեցին
Մոսկվայի, Բոստոնի, Կոլումբիայի
(ԱՄՆ) համալսարանների բժշկա
կան ֆակուլտետների, Դելիի (Հնդ
կաստան), Թուլուզի (Ֆրանսիա),
Հալեպի (Սիրիա), Իրանի բժշկա
կան համալսարանների հետ:
1995 թվականի մարտին Երևա
նի բժշկական ինստիտուտը վե
րակազմավորվեց համալսարանի,
որին՝ որպես համալսարանական
կլինիկա հատկացվեցին առաջին
հիվանդանոցը և նրան հարող ողջ
համալիրը: Այս հարցում չափա
զանց մեծ էին ռեկտորի ջանքերը:
Կրթական համակարգի որակա
կան վերափոխում
ն երի ուղղու
թյամբ նրա կատարած նորամու
ծությունը եռաստիճան կրթական
համակարգի ներդրումը և ընտա
նեկան բժիշկների համակարգին
անցնելն էր:
Վ. Հակոբյանի՝ տարիներ տևած
համառ պայքարի արդյունքում
2000 թվականին սեփականության
իրավունքով բժշկական համալսա
րանի տնօրինությանը հանձնվեց
Զեյթուն ուսանողական ավանի
մասնաշենքերից մեկը, իսկ ուսա
նողների և աշխատակիցների ձմե
ռային և ամառային հանգիստն

առավել արդյունավետ կազմա
կերպելու նպատակով առողջարա
րական կենտրոններ ստեղծվեցին
Դիլիջանում, Աղվերանում, Սևանի
ափին՝ Շորժայում:
Նրա
նախաձեռնություննե
րից մեկը չափազանց կարևոր էր
ուսանողության համար: Նկատի
ունենալով այն հանգամանքը, որ
շուկայական հարաբերություննե
րը բացառում են ձրի բուժումը, իսկ
ուսանողների զգալի մասը վճարու
նակ չէր, նա պայ
մա
նա
գիր կնքեց
Երևանի ուսանողական պոլիկլինի
կայի հետ, որի արդյունքում ուսա
նողները հնարավորություն ստա
ցան պոլիկլինիկայի ծառայությու
նից օգտվել անվճար:
Արժանահիշատակ է այն փաս
տը, որ բժիշկ-գիտնականը համա
ռորեն պայքարում էր լայն տարա
ծում ստացած վատ սովորույթների,
մասնավորապես՝ ծխելու մոլուցքի
դեմ՝ կիրառելով խստիվ պատժա
միջոցներ:
Կիրառական
գիտությունների
բնագավառում
աշխատանքներն
առավել նպատակային և արդյու
նավետ դարձնելու համար նրա
նախաձեռնությամբ գիտահետա
զոտական կենտրոնը վերակազմա
վորվեց գիտաախտորոշիչ կենտրո
նի:
Վ. Հակոբյանն իր ավանդն
ունի հայկական բանակը զինվո
րական բարձրորակ բժիշկներով
ապահովելու գործում: Նրա ան
միջական մասնակցությամբ 1994
թվականին համալսարանում հիմ

նադրվեց ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետը: 1995 թվականին Վիլեն
Հակոբյանին շնորհվեց բժշկական
ծառայության գնդապետի կոչում:
Վ. Հակոբյանի ռեկտորական արդ
յունավետ գործունեությունը նշա
նավորվեց «Մխիթար Հերացի»
մեդալով, որը նա ստացավ 1998
թվականին,
նույն
թվականին
Լեհաստանի բժշկական ակադե
միայի կողմից բազմավաստակ
բժշկագետին շնորհվեց «Ալբերտ
Շվեյցերի» ոսկե մեդալ:
Մեծ է նրա գործունեությունը նաև
գիտական հրատարակությունների
կազմակերպման և մասնակցության
ուղ
ղութ
յամբ. նա ընտր
վել է ՀՀ
ԳԱԱ «
 Հայաստանի բժշկագիտութ
յուն» ամսագրի գլխավոր խմբագիր
(Երևան), Ռուսաստանի բժշկա
կան գիտությունների ակադեմա
յի «Փորձարարական և կլինիկա
կան ֆարմակալոգիա» հանդեսի
(Մոսկվա), Իրանի Իսլամական
Հանրապետության բժշկական մի
ջազգային ամսագրի խմբագրա
կան խորհրդի (Թեհրան), բժշկա
կան խմբագրությունների միջազ
գային ընկերության անդամ (ԱՄՆ):
Շնորհավորելով անվանի գիտնա
կանին՝ առ այսօր ԵՊԲՀ ամենաեր
կարամյա ռեկտորին հոբելյանի
առիթով՝ բարեմաղթանք, որ նույն
ավյունով շարունակի մասնակցել
այն բուհի կյանքին, որը ղեկավա
րել է 18 տարի։
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Հետաքրքիր է իմանալ
Ապրիլի 7. մայրության և գեղեցկության տոն

8 ԿԱՆ ԱՅՔ, ՈՎՔԵՐ ՓՈԽԵԼ ԵՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ Ը
Ինչպես գիտենք՝ մարդկությունը զարգանում է գի
տութ
յան և բժշ
կութ
յան շնոր
հիվ: Թ
վում է, թե նոր
հորիզոններ բացելը տղամարդկանց մենաշնորհն է,
քանի որ գիտնականների մեծամասնությունը ուժեղ
սեռի ներկայացուցիչներ են: Այնու ամենայնիվ, չար
ժե թերագնահատել նաև կանանց դերը գիտության
մեջ: Պատմության ցանկացած ժամանակաշրջանում
դժվար չէ գտնել տաղանդավոր և հանճարեղ կին գիտ
նականների, ովքեր գիտությունը տղամարդկանց հետ
հավասար առաջ էին մղում: Հաճախ, նրանց բացա
հայտում
ն երը մնում են անարդարացիորեն անտես
ված, չնա
յած ողջ մարդ
կութ
յու
նը օգտ
վում է նրանց
հայտնագործման պտուղներից: Այսօր կին-գիտնա
կանները, ովքեր գլխավորում են կամ ներգրավված

են մեծ գի
տա
կան խմբե
րի մեջ, հազ
վա
դեպ հան
դիպող երևույթ չեն (չնայած այն փաստի, որ գենդե
րային անհավասարակշռությունը դեռ պահպանվում
է): Կին-գիտնականները, կին-բժիշկները, կին-գյու
տարարները մեր երկրագունդը դեպի լավն են փո
խում, և դա արդեն ոչ մեկին տարօրինակ չի թվում:
Հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ այն ժամանակնե
րում, երբ կանայք համարվում էին թույլ սեռ ևերկ
րորդ կարգի գիտնական, նրանք ամեն դեպքում իրա
կանացրել են հեղափոխական բացահայտում
ն եր: Ձեզ
ենք ներկայացնում այն կանանց, որոնց հայտնագոր
ծությունները փրկել են միլիոնավոր մարդկանց կյան
քեր, և ովքեր իրենց օրինակով ապացուցել են, որ
բժշկությունը հենց «կանացի» գործ է:

Մարիա Կյուրի. ռադիոակտիվության երևույթի բացահայտումը

100 տարի առաջ ոչ ոք չգիտեր՝ ինչ է ռադիոակտիվությունը: Այն հնարել
է Մարիա Սկլոդովսկայա-Կյուրին այն բանից հետո, երբ հայտնաբերել է
նոր քիմիական տարր՝ ռադիումը: Նա է անվանել այդ հատկությունները
ռադիոակտիվ: Մեկ տարի անց Մարիան դարձավ Նոբելյան մրցանակ
ստացող առաջին կինը: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարի
ներին Մարիան ստեղծել է շարժական ռենտգենյան սարքերը և հորինել է
սնամեջ ասեղներ ռադիումով, որոնք հականեխել են միլիոնավոր վիրա
վորված զինվորների մարմ
ն ի վիրավոր մասերը: Առանց Կյուրիի հայտնա
գործման չէին լինի ոչ ռենտգենը, ոչ ուռուցքների բուժման ճառագայթային
մեթոդները, ոչ էլ նույնիսկ միջուկային էներգետիկան:

Ռոզալինդ Ֆրանկլին. ԴՆԹ-ի կառուցվածքի բացահայտումը

Բժիշկ Ֆրանկլինը ռենտգենի օգնությամբ առաջին անգամ նկարել է ԴՆԹ-ի
կառուցվածքը և եզրակացրել է, որ այն ունի պարույրի ձև: Ռոզալինդն առաջ
անցավ միանգամից մի քանի գիտական հաստատություններից, սակայն նրա
համար այդ պատմությունը շատ տխուր ավարտ ունեցավ: «Լեդի ԴՆԹ»-ն
հիվանդացել է քաղցկեղով անընդհատ ճառագայթման մեջ լինելու պատճառով
և մահացել է իր բացահայտումից հետո, իսկ նրա հայտնագործության հիման
վրա Ֆրենսիս Կրիկը, Ջեյմս Ուոթսոնը և Մորիս Ուիլկինսը Նոբելյան մրցա
նակ են ստացել: Ռոզալինդի ներդրումը երկար տարիներ մոռացվեց: Որոշ կեն
սագիրներ կարծում են, որ դա տեղի է ունեցել դժբախտ պատահականության
սկզբունքով, մյուսները կարծում են, որ գործընկերները պարզապես գողացել են
լուսանկարը և իրենց քայլն արդարացրել են նրանով, որ Ֆրանկլինը կին է, իսկ
դա նշանակում է, որ չի կարողանա բացատրել իր սեփական բացահայտումը:

Քրիստինա Նյուսլյայն-Ֆոլհարդ. բացահայտել է սաղմի
զարգացման վրա ազդող գեները

Կենսաբան Նյուսլյայն-Ֆոլհարդը Էրիկ Վիշաուսի հետ միասին ստուգել է մրգային
ճանճերի հազարավոր գեներ և ապացուցել, որ մեկ բջջից զարգանում է ամբողջ օր
գանիզմը: Նրանք հետևել են նաև մուտացիայի ենթարկված հազարավոր միջատների
և բացահայտել են, թե ԴՆԹ-ում ինչպիսի խանգարում
ն երն են շեղում
ն երի պատաս
խանատուն: Ավելի ուշ պարզվեց, որ մարդկային սաղմի մուտացիան տեղի է ունենում
այդպես: Հիմա Նյուսլյայնի և Վիշաուսի հետազոտությունները թույլ են տալիս նվա
զեցնելու վիժում
ն երի և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնվելու ռիսկը, իսկ
իրենց աշխատանքի համար գիտնականները ստացել են Նոբելյան մրցանակ:

Հետաքրքիր է իմանալ
Գերտրուդա Բել Էլիոն. հայտնաբերել է բազմաթիվ
հիվանդությունների դեմ դեղորայք

Առանց այս Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր կնոջ դեղագիտության աշխարհը
լրիվ ուրիշ կլիներ: Չէին ստեղծվի մալարիայի, հերպեսի և հոդատապի դեմ դեղե
րը: Չէր լինի նաև սակավարյունության դեմ պայքարող դեղորայքը: Չէին հայտ
նաբերի ազիդոտիմիցինը՝ ՁԻԱՀ-ը կանխող դեղորայքը: Արդարության համար
հարկ է նշել, որ այդ դեղերի մեծ մասը Գերտրուդան հայտնաբերել և փորձարկել
է տղամարդ գիտնականների հետ համահեղինակային իրավունքով:

Բարբարա Մաք-Քլինթոկ. հայտնաբերել է շարժական գեները

 արբարան իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսում
Բ
ն ասիրել է եգիպտացորենը, ինչի հա
մար գիտական հանրույթը նրան աննորմալ է համարել: Նրան անվանել են <խելագար
Բարբարա>: Սակայն կինն ուշադրություն չէր դարձնում և շարունակում էր ուսում
ն ասի
րել եգիպտացորենը: Մի անգամ նա հայտնաբերել է, որ բանջարեղենի ԴՆԹ-ի մեջ կան
թռչող գեներ, ինչի մասին հայտնել է գործընկերներին: 30 տարի նրան ոչ ոք չի հավա
տացել: Եվ միայն 1980-ականների սկզբներին, շնորհիվ տեխնոլոգիաների զարգացման,
գիտնականները պարզեցին, որ թռչող գեները՝ տրանսպոսոնները, իրականում գոյութ
յուն ունեն: Իսկ ավելի ուշ պարզվեց, որ մարդկային ԴՆԹ-ի կեսն այդպիսի գեներ են,
իսկ Բարբարային շնորհեցին Նոբելյան մրցանակ: Դրանից հետո մարդիկ արձանագրել
են ավելի քան 100 մարդկային հիվանդություն, որի պատճառը կարող են լինել շարժա
կան գեները՝ թոքերի քաղցկեղ, մանկական աուտիզմ, տղամարդկային անպտղություն:

Նեթթի Սթիվենս. հայտնաբերել է սեռական քրոմոսոմ
ն երը

Սթիվենսը դեռևս անցած դարի սկզբում առաջին անգամ գրել է, որ քրոմոսոմ
ն երը
լինում են տղամարդկային և կանացի: Բացահայտումը հաճախ վերագրում են նրա
ուսուցչին՝ Էդմունդ Ուիլսոնին, ով նրանից անկախ իրականացրել է նման հետազո
տություններ: Սակայն Նեթթին է առաջին անգամ հայտնաբերել, որ կանայք ունեն
երկու մեծ ХХ-քրոմոսոմ
ն եր, և հենց նա է հայտնաբերել Y-քրոմոսոմը բզեզի մոտ:
Նրա բացահայտման ազդեցության տակ Ուիլսոնը խմբագրել է իր աշխատանքը, իսկ
Նեթթի Սթիվենսը պաշտոնապես դարձել է առաջին կին ծագում
ն աբանը:

Ջեյմս Բարրի. հայտնագործել է կեսարյան հատումը

19-րդ դարում կնոջ համար անպարկեշտություն էր գիտությամբ զբաղվելը: Ի՞նչ կարող էր այդ
դեպքում անել այն աղջիկը, ով որոշել էր իր կյանքը բժշկությանը նվիրել. ձևացնել, որ տղա
մարդ է, ընդունվել բժշկության ֆակուլտետ որպես տղամարդ և ամբողջ կյանքում աշխատել
տղամարդու անվան տակ. հենց այդպես էլ արել է Մարգարեթ Էն Բաքլին (Ջեյմս Բարրին):
Ջեյմսն աշխատել է որպես վիրաբույժ Քեյփթաունի անգլիական գաղութում, զարգացրել է
բժշկությունը, պայքարել է համաճարակների դեմ, հեռավոր գյուղերին դեղորայք է հասցրել և
Աֆրիկայում անցկացրել է առաջին կեսարյան հատումն ու փրկել է մոր և երեխայի կյանքը: Այն
մասին, որ Ջ
 եյմսն իրականում կին է եղել, իմացել են միայն նրա մահից հետո:

Նատալյա Բեխտերևա. հայտնաբերել է «սխալների դետեկտորը»
Նատալյա Բեխտերևան մարդու ուղեղում հայտնաբերել է մեխանիզմ, որն անվանել

է «սխալների դետեկտոր»: Հասկանալու համար, թե ինչպես է այն աշխատում, հիշեք
զգացմունքները. դուք դուրս եք գալիս բնակարանից, սակայն հանկարծ այնպիսի զգա
ցում եք ունենում, որ ինչ-որ բան այն չէ: Դ
 ուք վերադառնում եք տուն և նկատում եք, որ
մոռացել եք արդուկն անջատել կամ փակել ծորակը: «Ինչ-որ բան այն չլինելու» զգա
ցումը հենց «սխալների դետեկտորն» է: «Դետեկտորի» աշխատանքի խանգարում
ն երը
կարող են հանգեցնել լուրջ հիվանդությունների և հոգեկան խանգարում
ն երի: Ասենք,
եթե մարդը կոտրել է իր աջ ձեռքը, նա սկսում է աշխատեցնել միայն ձախ ձեռքը: Եվ
գիպսը հանելուց հետո նա շարունակում է աշխատեցնել ձախ ձեռքը, որովհետև «դե
տեկտորն» իրեն ասում է, որ այդպես ճիշտ է: Նման վիճակ է նաև թմրամոլության ժա
մանակ: Մարդը հասկանում է, որ դա սխալ է, սակայն չի կարող հաղթահարել «դետեկ
տորին»: Այդ մեխանիզմի վրա կարելի է ազդել էլեկտրական հոսանքի միջոցով: Բեխտերևան ԽՍՀՄ-ում առաջին
անգամ մարդկային ուղեղի մեջ էլեկտրոդներ է տեղադրել: Հիմա այն կիրառվում է Պարկինսոնի հիվանդության,
էպիլեպսիայի, թմրամոլության և շատ այլ վտանգավոր հիվանդությունների բուժման ժամանակ

Տպագրության պատրաստեց ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ

Ապրելու ապրիլ

ԵՊԲՀ ԱՊ ԱԳ Ա ՌԱԶՄ ԱԿ ԱՆ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐՆ 
ԱՅՑ ԵԼ ԵԼ ԵՆ «ԵՌ ԱԲԼ ՈՒՐ» 
ԶԻՆՎ ՈՐ ԱԿ ԱՆ ՊԱՆԹ ԵՈՆ
«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում տարիներ
առաջ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի նախա
ձեռնությամբ բացվել է զոհված զինվորական բժիշկների
հիշատակն անմահացնող պուրակ: Ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի 1-ին կուրսի կուրսանտները դասախոսա
կան կազմի հետ միասին այցելեցին պուրակ՝ մաքրման
աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: Ավան
դույթի համաձայն՝ ամեն տարի գարնանամուտին հենց
առաջին կուրսի կուրսանտներին է վստահվում պուրա
կը մաքրելու աշխատանքը:

Բարեկարգման աշխատանքներից հետո ապագա
ռազմական բժիշկներին ներկայացվեց «Եռաբլուր»
զինվորական պանթեոնի ստեղծման պատմությունը:
Կուրսանտները մեծ ոգևորությամբ են կատարել
իրենց առաջադրանքը` դրանով իսկ ընդգծելով իրենց
դերը թե’ որպես բժիշկ, թե’ որպես զինվորական:

Ապրելու ապրիլ

ԱՊՐԻԼՅԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
Մեր հողը, մեր հայրենին
Մեր երկիրն ամայացավ։
Սև հագի՛ր. սև ս
 իրտ մարե...
Մի ազգ, մի ժողովուրդ
Չմեռավ, այլ մահացավ.
Գարուն ա ձյուն ա արել...

Ապրիլ...
Գարունը բնության, կյանքի, զարթոնքի, բայց ապրիլը մեզ՝ հայերիս համար ցավի, կորստի, պայքարի և
դաժան եղեռնի խորհուրդ ունի։ Յուրաքանչյուրիս համար այդ ցավի ու կորստի հիշողությունը մեր արյան,
մեր գենի մեջ է ։ Մ
 եկ դար է անցել Հ
 այոց եղեռնից, բայց կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Մենք դեռ սգում ենք մեր
մեկուկես միլիոն անմեղ զոհերի կորուստը, հայ պանդուխտը դեռ իր էրգիրն է հիշում, իսկ ոսոխն էլ թերևս
ներկայանում է իր ժխտողական քաղաքականությամբ։ Ամեն անգամ, երբ երեխաներս հարց են տալիս եղեռ
նից, մտավախությամբ ու զգոնությամբ եմ պատասխանում նրանց, չեմ ցանկանում իմ տեսակետը նրանց
պարտադրել, բայց, ցավոք, իմ ատելությունն ու ցասումն այնքան մեծ է, որ ձայնս խեղդվում է կոկորդումս։
Միգուցե ես ազգայնամոլ կամ ծայրահեղական թվամ, բայց այսօր, ինչպես նախկինում թուրքը հակահայկա
կան քարոզչությամբ է դաստիարակում իր զավակներին։ Նորօրյա թուրքը աշխարհին է ներկայանում բարե
պաշտ, ազնիվ, կիրթ, ժողովրդավար քաղաքացու դիմակով և, ցավոք, նույնիսկ մեր հայրենակիցների շրջա
նում կան միամիտներ, որոնք հավատում են նրանց, ինչպես մեր նախնիները հավատացին նոր թուրքերին և
հավատով լցված իշխանությունը տվեցին մարդասպան երիտթուրքերին։
Այո՛, թշնամին չի փոխվել և դրա վառ ապացույցը ապրիլյան պատերազմն է, որը ցույց է տալիս, թե Թուրքիան
իր պանթուրքիզմի ծրագիրը երբեք էլ չի մոռացել և փորձում է իր եղբայր ազերիների ձեռքով իրականացնել
այն։
Ապրիլյան քառօրյային մեր հայորդիները արիաբար դուրս եկան թշնամու հզոր բանակի դեմ։ Նույնիսկ մեկ
փամփուշտը բավական եղավ նրանց հզորագույն տանկերի և անօդաչու սարքերի դեմ, մեկ նռնակը՝ մի ամ
բողջ գունդ վնասազերծելու համար։ Դա պատահական չէ, քանի որ հայորդին գիտակցում է իր մի բուռ հողի
կարևորությունը, և ևս մեկ անգամ ապացուցում, որ մենք հող չենք գրավում, այլ ազատագրում ենք, իսկ յու
րաքանչյուր հայ զինվոր կրողն է Նժդեհի գաղափարախոսության և հետնորդը Անդրանիկի։
Հոգու կորով և խոնարհում հայ մայրերին, հավերժ փառք ու հիշատակ մեր նահատակ քաջերին։
Փա՛ռք հայ զինվորին։
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
ԵՊԲՀ քոլեջ՝ 205-12 խումբ

Մշակույթ

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՆՇՎԵՑ «ՀՆԴԿ ԵՐ ԵՆ Ի ՕՐ Ը»
Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատան նա
խաձեռնությամբ ԵՊԲՀ-ում մարտի 27-ին նշվեց «Հնդ
կերենի օրը» տոնակատարությունը, որին մասնակ
ցեցին ԵՊԲՀ հնդիկ ուսանողները, նաև նրանք, ով
քեր հետաքրքրված էին հնդկերենով: Մշակութային
միջոցառման ծրագրում ներառված էր հայերեն բա
նաստեղծությունների ընթերցանություն և հնդկերենի
մրցույթ:
Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանում Հնդկաս

տանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յոգեշվար
Սանգվանը:
Արդեն երեք տասնամյակ է, ինչ ԵՊԲՀ-ում բժշկական
կրթություն են ստանում հնդիկ ուսանողներ: Մեր բու
հի 2000 հնդիկ շրջանավարտները մասնագիտական
հաջողված գործունեություն են ծավալում աշխարհի
տարբեր երկրների առողջապահական առաջատար
կազմակերպություններում: Այսօր բժշկական համալ
սարանում սովորում է ավելի քան 980 հնդիկ:

YSMU Guests

WORLD-RENOWNED ARMENIAN
FOOTBALLER HENRIKH MKHITARYAN
DONATES HIS CAR TO HOMELAND
DEFENDER REHABILITATION CENTRE AT
YSMU GREAT HALL
Future doctors and university
football fans greeted the captain
of the Armenian national football
team, Arsenal midfielder Henrikh
Mkhitaryan, who came to Yerevan
State Medical University after Mkhitar Heratsi with an important mission,with great enthusiasm.
YSMU Rector Armen Muradyan
mentioned that the series of traditional meetings at the University
with the famous representatives of
different spheres is unique as on the
spotlight is the new national team,
a team of heroic boys, comprised
of defenders of the homeland, with
their doctors standing behind them.
The head of the university presented the background of the creation of the Homeland Defender
Rehabilitation Center, reminding
that Henrikh Mkhitaryan was one
of the first to join the charity initiative of postcards made by wounded
soldiers for women’s holidays exactly on year ago. His willingness to
support the center was confirmed
once again. The famous footballer had a surprise. He donated the

car he received for being included
in 2017 Armenian Top 10 Athletes
List to Wounded and Disabled Servicemen Rehabilitation Centre. The
boys gave handmade souvenirs to
the world-famous Armenian athlete.
Gevorg Grigoryan and Vardan
Andreasyan, who were wounded
as a result of rocket-propagation in
Artsakh in 2016, were on the stage
with other homeland defenders.
The boys came from Artsakh to

Yerevan with their parents to see
Henrikh Mkhitaryan-that was their
dream. Immediately after the meeting at YSMU Henrikh Mkhitaryan
accompanied by Armen Muradyan and future doctors visited the
Homeland Defender Rehabilitation
Center, got acquainted with the
center’s facilities, talked to the boys,
toured the center, signed football
balls and donated them to the boys
receiving rehabilitation treatment.

YSMU Guests

RA NATIONAL ASSEMBLY PRESIDENT
VISITED THE REHABILITATION CENTER
OF THE HOMELAND DEFENDER
On March 15 RA National Assembly President Ara Babloyan visited
the Homeland Defender’s Rehabilitation Center, located in the building of Yerevan N1 “Heratsi” hospital complex.
Ara Babloyan, accompanied by
YSMU Rector Armen Muradyan,
toured the rehabilitation center,
got acquainted with the large-scale
works accomplished in a short time
after his previous visit. The center is
equipped with modern professional
equipment and is the only one in
the region with its capabilities.
Armen Muradyan presented to
the head of the parliament the current activities and future plans of
the center and informed that besides the health problems of the
disabled people, they also plan to

solve issues related to their education and work.
According to the
Rector of YSMU,
all chairs of the
Medical Univer-

sity are ready to help and support
everyone receiving treatment in the
rehabilitation centers. The Head of
the Parliament spoke to the convalescents, inquired about their
health.

INDIAN AMBASSADOR PRESENTS
MURATSAN COMPLEX WITH MEDICINES
FOR THALASSEMIA DISEASE TREATMENT
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to the Republic of Armenia Yogeshwar Sangva visited Muratsan Complex of YSMU to donate the necessary
drugs for the treatment of clinical thalassemia to the Clinic of Chemotherapy at the University Hospital. Yogeshwar Sangwan mentioned that the Indian Embassy has
been performing such an important initiative for the 3rd
timethe aim of which is to contribute to the treatment
of sick children. He expressed confidence that long-term
cooperation with State Medical University after Mkhitar
Heratsi will continue in the educational, clinical and scientific fields.
Bagrat Baveyan, Chief Medical Officer of Muratsan
Hospital Complex of YSMU, thanked the Ambassador
for donation, underlining that he has received many
thanks letters from those patients whose quality of life
has improved significantly due to medicines. In a sign of
gratitude, he handed the diplomat a work of one of the
children receiving treatment at the University. Accompanied by YSMU Vice-Rector for Clinical Affairs Armen

Minasyan and YSMU Vice-Rector for International Affairs and External Relations Yervand Sahakyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India Yogeshvar Sangwan got acquainted with the capabilities of the
hospital complex and toured the departments.
At this moment, 31 patients with thalassemia are receiving treatment in the Muratsan Hospital Complex and the
number of medicines provided will be enough for those
who need them for two years.

Education

A NUMBER OF ISSUES RELATED TO THE
EDUCATIONAL PROCESS WERE DISCUSSED
WITH CLINICAL RESIDENTS
Clinical residents addressed various questions to YSMU
Rector Armen Muradyan. At the beginning of the meeting, the Rector stated that soon YSMU’s clinical possibilities would be expanded, as a result of which the process
of organization of post-graduate and continuous education will be substantially improved.
“In the new clinical platform, everything will serve to
improve the academic and scientific process,” said Armen Muradyan, adding that replenishment of university
clinics with qualified personnel is always in the center of
attention of the university administration. It is also envis-

aged to modernize and equip university dental services.
During the extended meeting with the YSMU vice rectors
and professorial staff, the issues raised by the students
were diverse. Clinical residents drew the attention of the
Head of University to a number of issues of the educational process, ranging from updating the necessary literature to organizational issues.
Armen Muradyan urged clinical residents to firstly master their profession, to develop their professional
skills, to be initiative and responsible. Traditional meetings with students will be continuous.

FOR YSMU DANISH INTERNS
ARMENIA IS LIKE HOME
Mia and Katrine are from University of Copenhagen. 25 and 26-year-old
students chose Yerevan State Medical
University after Mkhitar Heratsi to
do their field work as a part of their
Master thesis. Girls are studying Master in human nutrition.
While telling about their decision
to do a 6-week internship in Armenia, Katrine says: “Actually in our
university there was a meeting called
“Lunch with the professors”. And at
this meeting two professors from Yerevan State Medical University came
in and had a speech. And then we
thought: “maybe there was an opportunity to go to YSMU and be a part
of a project or do an internship. So

we wrote an e-mail to professor Armen Mkrtchyan, and he said that
we could come”.
Sharing their impressions from
Armenia and its capital, Mia notes
that Yerevan is so different from
Copenhagen. “That’s why we loved
it so much. The streets, the culture
are amazing. I don’t think a lot of
Scandinavians hear about Armenia or go to Armenia. So to hear
about it now is amazing. We will,
for sure, tell our friends about our
experience here”, - she adds. “I really
liked the Armenian culture, Armenian people from the very beginning.
We loved Armenian barbeque and
lavash, as well as dolma. It’s like be-

ing home. I know I inspired a lot of
my friends to come to Armenia. And
I would like to come back one day
again, just as a tourist to go out in the
nature”, smiles Katrine.
Author: TATEVIK GHAZARYAN
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THE ROW OF VISITOR-PROFESSORS OF
YSMU CONTINUES TO BE ACCOMPLISHED

BERNARD FLEISCHER

Visiting Professor at the
Chair of Medical Genetics

From November 30, 2017, Yakov
Berkun, Head of the Department
of Pediatrics at Hadassah Mount
Scopus Hospital in Jerusalem, is
also a visiting professor at the
Medical Genetics Department at
Yerevan State Medical University
after Mkhitar Heratsi.
He received medical education
at the Jewish University of Jerusalem, passed the residency at the
Bikur Cholim Pediatric Residency
Hospital, and then studied Clinic
Immunology and allergology at
Hadassah University Hospital.
Dr. Berkun has worked in multiple well-known Israeli medical
centers. Concurrent to clinical
work, the specialist has also lectured at the Jewish University of
Jerusalem and Tel Aviv University. He has been leading the Bikur

From November 30, 2017, Bernard Fleischer, professor of Bernhard Nochburg Institute in Hamburg, is also a visiting professor at
the Department of Medical Genetics at Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi.
Bernard Fleischer is a German
physician, parasitologist and immunologist. He received medical
education at the University of
Hamburg and Giessen. At the University of Hamburg in 1993 he became a professor of tropical medicine and immunology, and then
headed the Immunology Institute
of Hamburg Eppendorf University

Cholim Hospital Emergency
Response Unit during the
period from 2000 to 2004.
From 2003 to 2004 he was
the head of Clinical Immunology and Allergy Department of the same hospital.
During the period of 20042011 he occupied the title of
Senior Specialist of the Pediatric Department of Safra
Childrens Hospital of Chaim
Sheba Medical Center. From
2007 to 2009 he was the Senior Hospital Specialist in Hospital
of Rheumatology and Immunology of Bikur Cholim Hospital, and
since 2011, he has been head of the
Department of Pediatrics at Hadassah Mount Scopus Hospital.
Yakov Berkun is a member of a
number of international and local

Hospital.
During his professional career,
Professor Bernard Fleischer has
worked at well-known German
universities and has led the Hamburg Bernhard Nocht Institute of
Tropical Medicine.
Bernard Fleischer is a member of
Academy of Sciences of Hamburg,
as well as Leopoldina. He has been
awarded by the German Union of
Hygiene and Microbiology, as well
as the Aaronson Award.
The professor has been published
in the world’s most prestigious
magazines and has participated in
numerous scientific conferences.

Yakov Berkun

Visiting Professor at the Chair
of Medical Genetics
unions, he has been published in
many world-renowned magazines
and has presented on numerous
international conferences.

Science

YSMU ASSOCIATE PROFESSOR
PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON VIRAL
HEPATITIS IN NEW DELHI
The 27th Annual Conference of the Asian
Pacific Association for the Study of the Liver
(APASL) was held on March 14-18 in New Delhi. The event brought together leading physicians from around the world. About 9,000 delegates from the conference presented reports
on current topics in medicine. The Armenian
delegation consisted of Associate Professor of
Therapeutic and Family Dentistry at YSMU,
Candidate of Medical Sciences Vahe Azatyan,
Head of the Armenian Association of Liver
Surgery, Chief Neurologist of the Ministry of
Health of the Republic of Armenia, Hasmik
Ghazinyan, Head of the Neurology Infection
Clinic Hospital, and other specialists.

Associate Professor Vahe Azatyan presented his scientific work entitled "Changes in Mouth Mucosa in
Viral Hepatitis Patients in Armenia in 2015-2017" by
co-author of the Department of Therapeutic and Family Dentistry YSMU, Dean of the Faculty of Dentistry
Lazar Yesayan, Hasmik Ghazinyan and the head of Department of Infectious Diseases Melanya Shmavonyan.
The work addresses the changes in the mucous membrane of patients with hepatitis. This scientific research
contains important messages for dentists such as early
detection of viral diseases based on changes
in oral cavity. In the near future the professional team is planning to expand this
research direction. The study created by
university-based specialists has received a
great deal of expertise. The report will be
published in the prestigious International
Journal of Hepatology International, annual conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver. According to
Vahe Azatyan, it was impressive that during
the conference hosted by APASL, many delegates mentioned that they are familiar with
the history and scientific potential of Yerevan State Medical University after Mkhitar
Heratsi.

Culture

YSMU FUTURE MILITARY DOCTORS VISITED
YERABLUR MILITARY PANTHEON
Many years ago
at the initiative of
YSMU
Military
Medical
Faculty
a memorial grove
dedicated to the
perished military
doctors was opened
at the “Yerablur”
military pantheon.
The
Military
Medical
Faculty
1st year students
together with the
teaching staff visited the park to carry out cleaning works. According to the tradition, the first year students
are entrusted with cleaning the grove every
spring. After cleaning works, the future military doctors were introduced to the
history of creation of “Yerablur” military pantheon. The cadets were enthusiastic about their task, thus emphasizing their role both as a doctor and a military.

THE UNIVERSITY CELEBRATED “THE
DAY OF INDIAN LANGUAGE”
On the initiative of the Embassy
of India in Armenia “The Day of
Indian Language” was celebrated at
Yerevan State Medical University.
The Celebration was attended by
the Indian students of YSMU and
all those who were interested in the
Indian Language.

The cultural activities included reciting Armeinan poetry and

a competition of Indian
Language. It is known that
India is a multinational
and multilingual country,
and the purpose of the organized event was once
again to review the Indian
Language, its rich culture
and history by a national
day.
The event was honored
by the Ambassador extraordinary and Plenipotentiary of

India to Armenia Yogeshwar Sangwan.
It’s worth stating that it’s has been
already three decades that future
Indian doctors receive education at
YSMU. The 2000 Indian graduates
of our University are professionally successful in different corners of
authoritative medical institutions.
Today more than 980 Indians are
studying at YSMU.

Towards the 100th anniversary

YSMU RECTORS WHO RULED
FOR THE LONGEST TERM
The year 2018 is a jubilee year for the two long-term Rectors of the Medical University, Vilen Armen
Astvatsatryan and Vilen Paruyr Hakobyan.
This year is marked by jubilees of Professor V.A. Astvatsatryan (85 y.o.), prominent doctor of medical
higher education, USSR, then a correspondent member of Russian Academy of Sciences, Honored Scientist,
Doctor of Medical Sciences, and V.P. Hakobyan (80 y.o.), Member of NAS Presidium (2000-2016), academician-secretary of the Natural Sciences Department of the National Academy of Sciences of the Republic
of Armenia (2006-2016), advisor to the Presidency of the National Academy of Sciences of the Republic
of Armenia (2006 - 2016), Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,
2016), doctor of medical sciences, professor, colonel of medical service, winner of “Mkhitar Heratsi” prize.
The contribution of the aforementioned benefactors of the Medical University to the establishment and
development of our university is extremely high. Of course, it is impossible to present their activities in detail within one article, but it is possible to underline the most important events and programs implemented
during their tenure as a result of which during the years of their presidency, the medical institute and later
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi is among the first institutions in the educational
system.

foreign students, the new Chair of Russian was established where the students studied in Russian for
receiving medical education in Russian. In those
years, the institute received the right for the defense
of the doctoral dissertations which was headed by
Vilen Astvatsatryan until 1987.

In honor of the rectors of the Medical University, it is
worth mentioning that each of them, taking into consideration the rector’s terms and conditions, has done
everything possible that has resulted in the establishment of today’s medical higher education institution
that can afford to become a school for 1000s of foreign
students and alumni abroad.
A number of innovations were made at his RA number of innovations have been made in his governing
years. In 1975, the preparatory department was created; it was transferred to a laboratory building. A large
and comfortable cafeteria was created, which once was
considered the best among the universities of the city.
During those years special attention was paid to the

Towards the 100th anniversary
but also in the life of the university, transition from the
free system to the paid system, students, the system of
free attendance of lectures, changes in social science
status, the existence of strikes–all these required new
approaches. It seemed that all these would result to a
mess whereas YSMU gave the highest salaries of that
time among all higher institutions. The education of
foreign students was organized, moreover, the University started teaching in English instead of Russian
which later counted on the increase of the educational
quality of international students.

Unlike his predecessor V. Astvatsatryan, the 18th rector, V.P. Hakobyan`s years as a Rector coincided with
the collapse of the USSR, and subsequent destruction,
as a result -the establishment of international ties, social changes, popular revival, the Artsakh movement,
and, unfortunately, the devastating earthquake.
The rector was obliged to make his own independent
decisions instead of taking orders from above. He made
his own decisions in terms of a lot of infrastructures
and reconstruction of the university-a circumstance requiring exceptional courage. Not only in non-social life,

During the time English came to rectify the gap in an
extremely important issue.

