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Նու բար Ա ֆե յա նը՝ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

 Գի տա կան խորհր դի նիստ 

« Լան ցե տը» դուրս է գա լիս մի ջազ գա յին աս պա րեզ

Պատ վոգ րեր,  գա վաթ ներ և շ նոր հա կա լագ րե ր՝ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին

Գիրք՝ շտա պօգ նութ յան բժիշկ նե րի հա մար

Հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր

Պետք է լի նել նա խա ձեռ նող եվ  պա տաս խա նա տու. Արմեն Մուրադյան

Լի դա  Սա հակ յա նի հա մար քի միան կյան քի փի լի սո փա յութ յուն է

Լևոն Մկրտչյանը՝ վեց տասնամյակ բժշկական համալսարանում

Բժշ կա կան բու հին հա ջող վեց հա տել հա սա րա կա ծը. Երվանդ Սահակյան

Լա րի սա Ա վե տիս յա նը կյան քում հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար կրթութ յունն ա ռա ջին 
տե ղում է դա սում

Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը հա մոզ ված է՝ եր բեք ուշ չէ զբաղ վել սի րած գոր ծով

7
Նու բար Ա ֆե յանն առ ցանց հան դի պեց ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա-

կան կազ մի հետ

Քն նարկ վե ցին մաս նա գետ նե րի փոր ձի փո խա նակ ման հե ռան կար նե րը

ԵՊԲՀ հյուրեր

Կար ևոր է հա մա ճա րա կա բա նա կան մտա ծե լա կեր պի ձևա վո րու մը. Ար մե նակ  Համ բար ձում յա ն

 Հայ մաս նա գետ նե րը մեծ նե րուժ ու նեն. գեր մա նա ցի բժիշկ-գիտ նա կան

 Ցան կա ցած խնդիր պետք է լու ծել նո րա րա րա կան ճա նա պար հով

Տ պա վոր ված  Հա յաս տա նում կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րի մա կար դա կով

Ա պա գա բժիշկ ներն ար դեն մաս նա գի տա կան օ տար լե զու ներ են սո վո րում
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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «ՄՈԱ» ՍՊԸ տպագրատանը։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի նա խա գահ ա պա գա թո քա բա նը

Օգ նե լը ե րի տա սարդ բժշկի ա ռաջ նա յին նպա տակն էր

Հն դիկ ու սա նո ղու հին ցան կա նում է նպաս տել կա նանց ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը
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Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած ման րան կար չու հին

Ա պա գա բժիշ կը ե րա զում է անվ ճար կլի նի կա բա ցե լու մա սին

Հն դիկ շրջա նա վար տը նպա տակ ու նի ամ րապն դել կան խար գե լիչ բժշկութ յու նը

 Ման կա բու ժութ յունն ա վե լին է, քան մաս նա գի տութ յուն

"Lancet" enters the international arena

Certificates of honor, cups and certificates of appreciation to foreign students

“Armenian scientists have great potential” - German doctor-scientist

YSMU succeeded in crossing the equator

Visiting professor at YSMU impressed with the level of clinical skills in Armenia

Visiting professor at YSMU impressed with the level of clinical skills in Armenia

Future Pulmonologist, Chairman of the Council of International Students

Armenia is a source of inspiration for the Indian future surgeon

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



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
գի տա կան խորհր դի նիս տին ներ կա-
նե րը նախ մեկ րո պե լռութ յամբ հար-
գե ցին կո րո նա վի րու սի հետ ևան քով 
կյան քից հե ռա ցած պրո ֆե սոր, ման-
կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 
1 ամ բիո նի վա րիչ, գի տա կան խորհր-
դի ան դամ  Գա գիկ  Բեգ լար յա նի հի-
շա տա կը։ Ա պա՝ եր կա րամ յա բա-
րե խիղճ և  ան բա սիր աշ խա տան քի, 
ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հութ յան և 
կր թութ յան գոր ծում ներդ րած նշա նա-
կա լի ա վան դի հա մար ԵՊԲՀ շնոր-
հա կա լագ րի ար ժա նա ցավ էն դոս կո-
պիկ և  էն դոկ րին վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից 
ան դամ Ար մեն  Մե լիք յա նը: ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց ան վա նի վի-
րա բույ ժին՝ կա տա րած աշ խա տան քի 
հա մար՝ հայտ նե լով, որ պրո ֆե սո րը 
տե ղա փոխ վում է ար տեր կիր, փո-
խում է մշտա կան բնա կութ յան վայ-
րը։ «Ան կախ նրա նից՝ կաշ խա տեք 
հաս տի քով, թե որ պես հրա վիր յալ 
պրո ֆե սոր, բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում միշտ սպաս ված եք, հարգ ված 
և  սիր ված»,-ա սաց ռեկ տո րը։ Իր հեր-
թին Ար մեն  Մե լիք յա նը նշեց, որ իր հա-
մար մեծ պա տիվ էր աշ խա տել բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում։  Նա հա մա ռոտ 
ներ կա յաց րեց տա րի ներ ա ռաջ իր 
ղե կա վա րած ամ բիո նի ստեղծ ման 
պատ մութ յու նը՝ ընդգ ծե լով, որ ինչ-
պես ամ բիո նի կազ մա վոր ման տա-
րի նե րին, այն պես էլ հի մա՝ անհ նար 
է պատ կե րաց նել էն դոս կո պիկ վի-
րա բու ժութ յունն ա ռանց գի տա կան 
նվա ճում ե րի ներդր ման և պ րակ տիկ 
գոր ծու նեութ յան։  Մաս նա գե տը կար-
ևո րեց ո լոր տը ե րի տա սարդ կադ րե-
րով ա պա հով ման հար ցը։

 Հա ջոր դիվ ռեկ տո րը գի տա կան 
խորհր դի ան դամ ե րին տե ղե կաց-
րեց, որ Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 
ո րոշ մամբ ա ռող ջա պա հա կան հա-
մա կար գում ներդ րած նշա նա կա լի 
ա վան դի հա մար պրո ֆե սոր, ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, վի-
րա բու ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նի վա րիչ 
 Հով հան նես  Սա րու խան յա նին շնորհ-
վել է «Եր ևա նի պատ վա վոր քա ղա-
քա ցի» կո չում։ Ար մեն  Մու րադ յա նը 
նշեց, որ գի տա կան խորհր դի և 
 մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի 
հա մա տեղ հայ տը բա վա րար վել է, և 
 Հով հան նես  Սա րու խան յա նը նման 
կոչ ման է ար ժա նա նում նաև բժշկա-
գի տութ յան ո լոր տում եր կա րամ յա 

գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յան և  ու նե ցած 
ձեռք բե րում ե րի հա մար:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի պետ, գնդա պետ 
 Վար դան  Ծա տուր յա նը՝ 
ներ կա յաց նե լով բու հում 
դեռևս նա խորդ տա րի գիտ-
խորհր դի հաս տատ մանն 
ար ժա նա ցած, ապ րիլ յան 
պա տե րազ մի հե րոս, ա վագ 
լեյ տե նանտ  Մե րու ժան 
Ս տե փան յա նի ան վա նա-
կան կրթա թո շա կը, նշեց՝ 
կրթա թո շա կին կա րող է 
հա վակ նել ռազ մաբժշ կա-
կան ո լոր տում զին ծա ռա-
յող նե րի, ար ցախ յան պա տե րազ մի 
մաս նա կից նե րի և ն րանց հա վա սա-
րեց ված ան ձանց նկատ մամբ ա ռանձ-
նա կի հո գա տա րութ յուն ցու ցա բե րած 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա-
վել բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե-
ցող կուր սան տը:

 Վար դան  Ծա տուր յա նի փո խանց-
մամբ՝ ֆա կուլ տե տի խոր հուր դը 
քննար կել է ե րեք թեկ նա ծո ւի հա-
վակ նութ յու նը, և  արդ յուն քում ա ռա-
ջադ րել է ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի 
կուր սանտ, ար ցախ յան վեր ջին 44-
օր յա պա տե րազ մի ակ տիվ մաս նա-
կից, սեր ժանտ  Նի կո լայ Գ րի գոր յա նի 
թեկ նա ծութ յու նը, ով պա տե րազ մի 
ըն թաց քում  Շու շիից, ռմբա կո ծութ-
յան տակ վի րա վոր նե րի տար հա նու-
մը կազ մա կեր պե լուն մաս նակ ցե լու 
հա մար Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան 
պե տա կան պարգ ևի՝ «Ա րիութ յան 
հա մար» մե դա լի է ար ժա նա ցել:

 Գի տա կան խոր հուր դը հաս տա-
տեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
ե րաշ խա վո րած ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռո ւի թեկ նա ծութ յու նը:

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ-
ծեց, որ սահ ման ված այս կրթա թո շա-
կը նվիր ված է մի ե րի տա սար դի, ո րը 
զեն քի ամ բողջ պա շա րը սպա ռե լուց 
հե տո շա րու նա կել է պաշտ պա նել իր 
դիր քը՝ մար տա կան փա ռա հեղ ու ղի 
անց նե լով:

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց 
մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան կենտ րո նի կա տա րե լա-
գործ ման դա սըն թաց նե րի ու սում ա-
կան պլան նե րը և ծ րագ րե րը, ո րոնք 
հաս տատ վե ցին գի տա կան խորհր դի 
կող մից։

Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 

կազ մա կերպ ման վար չութ յան պետ 
 Դա վիթ  Մե լիք- Նու բար յա նը ներ կա-
նե րի ու շադ րութ յա նը հրա վի րեց ռեկ-
տո րի նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված 
ՀՀ 2021-2025 թվա կան նե րի ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մա կար գի զար-
գաց մանն ուղղ ված հա յե ցա կարգ-գի-
տա գործ նա կան ձեռ նար կին: Ն րա 
խոս քով՝ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի կող մից մշակ ված գի-
տա գործ նա կան ձեռ նար կը վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րի ա ռող ջա պա հա կան 
տար բեր ցու ցա նիշ ներ ամ փո փող 
կար ևոր փաս տա թուղթ է, ո րի վեր-
լու ծութ յան հի ման վրա ա ռա ջարկ վել 
են շրջա նա կա յին լու ծում եր ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի կա ռուց-
ված քա յին բո լոր բա ղադ րիչ նե րով: 
 Փաս տա թուղթն ա ռա ջին հեր թին 
ուղղ ված է մար դու ա ռող ջութ յան 
ստեղծ մա նը, պահ պան մա նը, բա րե-
լավ մա նը, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում՝ նաև վե րա կանգն մա նը: Նշ-
վեց, որ 

կազմ ված ծա վա լուն աշ խա տան-
քը կներ կա յաց վի գի տա կան խորհր-
դի ան դամ ե րին՝ ծա նո թա նա լու և 
 կար ծիք ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա-
կով:

Ամ փո փե լով նիս տը՝ բժշկա կան 
բու հի ղե կա վարն ա սաց, որ, չնա յած 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով 
պայ մա նա վոր ված հե ռա վար գոր ծու-
նեութ յա նը՝ բու հը հսկա յա կան, վիթ-
խա րի աշ խա տանք է ի րա կա նաց-
րել վեր ջին մեկ ու կես տա րում, ո րի 
մա սին հան գա մա նա լից կզե կուց վի 
ա ռա ջի կա յում։

 Նիս տի ըն թաց քում քվեար կութ յան 
արդ յուն քում շնորհ վե ցին պրո ֆե սո րի 
և  դո ցեն տի գի տա կան կո չում եր: Քն-
նարկ վե ցին ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե-
րին վե րա բե րող այլ հար ցեր:
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 Գիտ խորհր դի ան դամ ե րի հետ 
հա մա տեղ անց կաց վեց հան դի պում՝ 
աշ խար հահռ չակ բիո տեխ նո լոգ, 
«Ավ րո րա» մար դա սի րա կան նա խա-
ձեռ նութ յան հա մա հիմ ա դիր, Moderna 
ըն կե րութ յան տնօ րեն նե րի խորհր դի 
նա խա գահ  Նու բար Ա ֆե յա նի հետ:

 Հա սա րա կութ յա նը հե տաքրք րող 
հար ցե րը՝ կապ ված պատ վաստ ման 
գոր ծըն թա ցի, հա մա ճա րա կա յին ի րա-
վի ճա կի, հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յան, 
կո րո նա վի րու սի դեմ պատ վաս տում ե-
րի անհ րա ժեշ տութ յան հետ, քննարկ վե-
ցին ԵՊԲՀ մաս նա գետ նե րի և  հա յազ գի 
գիտ նա կա նի կող մից:

 Հան դիպ ման մեկ նար կին, բարձր 
գնա հա տե լով բժշկա գի տութ յան ո լոր-
տում ու նե ցած ներդ րում ու հա ջո ղութ-
յուն նե րը, ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի 
ո րոշ մամբ  Նու բար Ա ֆե յա նին շնորհ-
վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո-
չում:

« Մեր հայ րե նա կիցն ա մե նա հայտ նի 
պատ վաս տան յու թե րից մե կի ստեղ-
ծողն է»,- ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նը՝ պատ վաս տում ե րի 
հար ցը հա մա րե լով օ րա կար գա յին:

Ն րա խոս քով՝ հան րա յին լրջա գույն 
խնդիր է ա պա հո վել պատ վաս տում ե-
րի այն պի սի ծած կույթ, ո րը հնա րա վո-
րութ յուն կտա նվա զեց նել վի րու սի տա-
րած ման ռիս կե րը:

 Նու բար Ա ֆե յա նը շեշ տեց, որ հե-
տաքրքր ված է  Հա յաս տա նի հե տա-
գա ծրագ րե րով՝ հաշ վի առ նե լով 
հա մա վա րա կի և  պա տե րազ մի հետ-
ևան քով ա ռա ջա ցած ճգնա ժա մը: 
« Պատ վաս տում ե րի մա սին պատ-
կե րա ցում կազ մե լու հա մար պետք է 
տար բե րա կել ճիշտ և ս խալ տե ղե կատ-
վութ յու նը:  Կար ևո րը, որ ո րո շում ե րը 
հիմ վեն գի տութ յան վրա»,-շեշ տեց նա՝ 
հա վե լե լով. « Մեր ըն կե րութ յու նը 10 տա-
րի ա ռաջ զբաղ վում էր այն պի սի գոր ծու-
նեութ յամբ, ո րի նպա տակն էր ստեղ ծել 
մի դե ղա մի ջոց, ո րը մար դու բջիջ նե րում 
կա րո ղա նա ա ռա ջաց նել մեզ անհ րա-
ժեշտ սպիա տա կու ցը:  Մոտ 6 տա րի 
ա ռաջ աշ խա տե ցինք մեր ստեղ ծած 
տեխ նո լո գիան փոր ձել որ պես պատ-
վաս տան յութ: Ի րա կա նում, մեր աշ խա-
տանք նե րը սկսվել են ա վե լի վաղ, քան 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի ի 
հայտ գա լը»,- ներ կա յաց նե լով պատ-
վաս տան յու թի ստեղծ ման նա խա պատ-
մութ յունն ու գրան ցած հե տա գա հա ջո-
ղութ յուն նե րը՝ նշեց  Նու բար Ա ֆե յա նը՝ 
ա վե լաց նե լով, որ «Moderna»-ն  աշ խար-
հի լա վա գույն պատ վաս տան յութ է ճա-
նաչ վել  Պատ վաս տան յու թե րի հա մաշ-

խար հա յին կոնգ րե սում, և  շուրջ 
500 մի լիոն դե ղա չափ ար դեն 
օգ տա գործ վել է կո րո նա վի րու-
սա յին հա մա վա րա կի դեմ պատ-
վաս տե լու նպա տա կով:

 Նու բար Ա ֆե յա նը պա տաս-
խա նեց հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գետ նե րին հե տաքրք րող 
հար ցե րին՝ մաս նա վո րա պես 
անդ րա դառ նա լով հար ցին՝ ինչ-
պես է ազ դում պատ վաս տան-
յութն ար դեն վի րու սով հի վան-
դա ցած և  լա վա ցած մարդ կանց 
վրա: Ըստ  Նու բար Ա ֆե յա նի՝ 
տար բե րութ յունն էա կան չէ:

Անդ րա դառ նա լով՝ կա՞ արդ-
յոք հա կա մար մին նե րի նվա զա-
գույն շեմ, որն ինչ պես պատ-
վաստ ված, այն պես էլ ար դեն 
վա րակ ված մարդ կանց կա րող 
է պաշտ պա նել, ի պա տաս խան 
հայ գիտ նա կա նը հա վե լեց, որ 
դեռևս ըն դուն ված շեմ չկա, սա-
կայն հա մա վա րա կի ու սում ա-
սի րութ յամբ զբաղ վող տար բեր 
գի տա կան կենտ րոն ներ աշ խա-
տում են այդ ուղ ղութ յամբ:

ԵԲՊՀ մաս նա գետ նե րի կող մից 
հնչեց ված հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում 
էր կո րո նա վի րու սի մու տաց ված տե-
սակ նե րին և ն րան, թե պատ վաս տու-
մից հե տո որ քա՞ն ժա մա նակ է կա րե լի 
պաշտ պան ված լի նել դրա նից:  Նու բար 
Ա ֆե յանն ա սաց, որ այս հար ցը նույն-
պես տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի կող-
մից ու սում ա սի րութ յուն նե րի ա ռար կա 
է, և  ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող պատ-
վաս տան յու թե րը, ո րոնք հա կա մար մին 
են ա ռա ջաց նում covid-19-ի  դեմ, պետք 
է միտ ված լի նեն կա տա րե լա գործ վե-
լու՝ վի րու սի մու տաց ված տե սակ նե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար:

Ամ փո փե լով հնչեց րած հար ցե րը՝ 
 Նու բար Ա ֆե յանն ընդգ ծեց, որ չկա որ-
ևէ պատ վաս տան յութ, որն ամ բող ջութ-
յամբ անվ տանգ է, ինչ պես բժշկութ յան 
մեջ ցան կա ցած մի ջամ տութ յուն: «Այս 
վի րու սի ազ դե ցութ յու նը մար դու ա ռող-
ջութ յան վրա վատ կամ ա վե լի վատ է: 
 Ցան կա ցած պա րա գա յում այն թող նում 
է որ ևէ հետ ևանք ա ռող ջութ յան վրա: 
 Հետ ևա բար՝ պաստ վաս տան յու թի բա-
ցա սա կան ազ դե ցութ յան ռիս կերն ա վե-
լի փոքր են»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, 
որ պետք է բարձ րաց նել մարդ կանց 
պա տաս խա նատ վութ յու նը հա սա րա-
կութ յան ա ռաջ՝ չվա րակ վել և  վի րու սը 
չփո խան ցել ու րիշ նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը, կար ևո րե լով պատ-
վաս տում ե րի հան րայ նա ցու մը, նշեց՝ 

բո լո րը պետք է գի տակ ցեն՝ վա րակ վե-
լուց հե տո ա ռա ջա ցած հա կա մար մին-
նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում սպառ-
վում են և  մե ծաց նում հա մա վա րա կի 
տա րած ման ռիս կե րը:

 Նու բար Ա ֆե յա նը պա տաս խա նե-
լով բժշկա կան բու հի ղե կա վա րի հար-
ցին՝ ինչ պե՞ս է հնա րա վոր ա պա հո վել 
պատ վաս տում ե րի ցան կա լի ծած կույթ 
 Հա յաս տա նում, և  ե՞րբ մեր երկ րում կլի-
նի «Moderna» տե սա կի պատ վաս տան-
յու թը, ընդգ ծեց, որ ա ռա ջին հեր թին դա 
կապ ված է պե տութ յան ու նե ցած հնա-
րա վո րութ յուն նե րի և  հա մա վա րա կի 
ռիս կե րը ճիշտ գնա հա տե լու հետ: 
« Մենք աշ խա տում ենք ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան և  այն երկր նե րի հետ, ո րոնք 
պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել 
ա ջակ ցել, որ  Հա յաս տա նը նույն պես 
հնա րա վո րութ յուն ու նե նա ձեռք բե րել 
«Moderna» տե սա կի պատ վաս տան-
յութ»,-եզ րա փա կեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տո րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը կար ևո րե լով հան դի-
պու մը՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց հա-
յազ գի գիտ նա կա նին հյու րըն կալ վե լու 
հա մար՝ հույս հայտ նե լով, որ հա սա րա-
կութ յու նը հա մա վա րա կի դեմ պայ քա-
րում կու նե նա գի տակց ված մո տե ցում:

ՆՈւԲԱՐԱՖԵՅԱՆԸ՝ԵՊԲՀ

ՊԱՏՎԱՎՈՐԴՈԿՏՈՐ

Գիտություն



«ԼԱՆՑԵՏԸ»ԴՈւՐՍԷԳԱԼԻՍ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՍՊԱՐԵԶ

 Կա րիե րա յի կենտ րո նի նա խա ձեռ նած « Լան ցետ» ծրագ րի մի-
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում հու նի սի 30-ին 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լեց  Մոսկ վա յի Ի.  Սե չե նո վի 
ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի միկ րո վի-
րա բու ժա կան թի մին, ո րը հա ջորդ 4 օր վա ըն թաց քում անց կաց րեց 
միկ րո վի րա բու ժութ յան, ռե կոնստ րուկ տիվ և  դի մած նո տա յին վի-
րա բու ժութ յան ին տեն սիվ դա սըն թաց ներ։

 « Լան ցե տի» մեն թոր, ա պա գա ա նո թա յին վի րա բույժ, 1-ին կուր-
սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Տիգ րան Սև յանն իր խոս քում շեշ տեց, 
որ « Լան ցետն» ի րե նից ներ կա յաց նում է բրենդ, ո րի նպա տակն է 
ե րի տա սարդ տա րի քից մարդ կանց մոտ վստա հութ յուն ձևա վո րել 
դե պի այդ բրեն դը և  հասց նել նրանց վի րա բու ժութ յան մեջ այն կե-
տին, որն ի րենց անհ րա ժեշտ է:

« Փաս տա ցի մենք ստեղ ծել ենք այդ բրեն դը. այս պա հին այն 
զար գաց ման փու լում է: Ն պա տակ ու նենք ձևա վո րել ա պա գա վի-
րա բույժ նե րի է լի տա, ո րը հե տա գա յում կփո խան ցի իր գի տե լիք-
նե րը հա ջորդ սե րունդ նե րին: Այ սինքն՝ ձևա վոր վե լու է սերն դա-
փո խութ յան մշա կույթ, որ տեղ մար դիկ սո վո րե լու են աշ խա տել 
թի մով: Այ սօր մեզ միա ցել են մեր ռուս գոր ծըն կեր նե րը:  Բա ցի 
դրա նից, մենք կապ ենք հաս տա տել մեր հնդիկ, հոր դա նան ցի 
և  այլ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ:  Սեպ տեմ բե րից ի րենց 
հետ ևս կսկ սենք աշ խա տել « Լան ցե տի» շրջա նա կում», - հայտ նեց 
 Տիգ րան Սև յա նը:

 Հա յաս տա նում, նրա խոս քով, ծրագ րի նպա տակն է ա պա հո վել 
սերն դա փո խութ յուն և  վի րա բույժ նե րի դաս տիա րա կութ յուն, իսկ 
աշ խար հի հա մար՝ դառ նալ վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն:
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ԵՊԲՀ ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ, 
ա ռող ջա պա հութ յան հմուտ կազ մա կեր պիչ  Հա րութ յուն  Ման գո յա նի հե ղի նա-
կած « Նա խա հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նութ յուն» գիր քը  Հայ րե նի քի պաշտ-
պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում հանձն վեց բժշկա կան հա մայն քի դա-
տին:  Փոր ձա ռու բժիշկն աշ խա տել է գրքի ստեղծ ման վրա շուրջ ե րեք տա րի:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով ներ կա նե րին, ընդգ ծեց, որ 
լույս է տե սել ծա վա լով փոքր, բայց բո վան դա կա լից գիրք, որ տեղ ամ փոփ ված 
են գոր ծե լա կար գե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են մի ջազ գա յին մո տե ցում ե րը՝ 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րում:

« Տեքս տում հստակ, քայլ առ քայլ ցույց է տրվում, թե ինչ պի սի գոր ծե լա-
կարգ պետք է ու նե նա բժիշկն այս կամ այն ի րա վի ճա կում՝ սուր շնչա ռա կան 
ան բա վա րա րութ յուն, շո կա յին ի րա վի ճակ ներ կամ ցա վա յին հա մախ տա նիշ 
և  այլն»,- նշեց ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա-
կի, պա տե րազ մի հետ ևան քով լրջա գույն փոր ձութ յուն նե րի են թարկ ված 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա մար հստակ գոր ծե լա կար գե րը մեր 
օ րե րում պա հանջ ված են:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ձեռ նարկն ար դիա կան է և  ժա մա նա կին 
հա մա հունչ՝ կազմ ված բժիշկ  Ման գո յա նին բնու թագ րող ձևա չա փով:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում այ սօր ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան 
սկզբունք նե րի հեր թա կան հաղ թար շավն է»,- ա սաց բու հի ղե կա վա րը՝ 
հույս հայտ նե լով, որ ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան հա յե րեն նմա նօ րի նակ 
ձեռ նարկ նե րը վստահ քայ լե րով բա րե փո խում եր կկա տա րեն ա ռող ջա-
պա հութ յան ո լոր տում:

Ինչ պես նշեց գրքի հե ղի նակ  Հա րութ յուն  Ման գո յա նը՝ անդ րա դարձ է 
կա տար վել մի բնա գա վա ռի, որ տեղ ա պա ցու ցո ղա կան տե ղե կատ վութ-
յան մեծ պա կաս կա: «Այս գիր քը մեր մա սին է: Իմ ցան կութ յունն է, որ այն 
դառ նա շտա պօգ նութ յան բժշկի հա մար գոր ծըն կեր, ո րի հետ կանց կաց-
նի իր հեր թա պա հութ յան մի մա սը: Այդ պատ ճա ռով ընտ րել եմ ա ռանց 
նկա րագ րութ յուն նե րի գոր ծե լա կար գա յին պարզ ո ճը»,-ա սաց ա ռող ջա-
պա հութ յան կազ մա կեր պի չը՝ ընդգ ծե լով, որ օգտ վել է տար բեր, հիմ ա-
կա նում ռու սա լե զու աղբ յուր նե րից, փոր ձել է ներ կա յաց նել տա րաբ նույթ 
հար ցեր՝ սկսած աշ խար հում շտա պօգ նութ յան կա յան նե րի սկզբնա վոր-
ման պատ մութ յու նից, բժիշկ նե րի առջև դրված պա հանջ նե րից, մի ջազ-
գա յին փոր ձից, աշ խար հում թե մա յի շուրջ ա պա ցու ցո ղա կան նյու թե րի 
հրա տա րա կու մից, մինչև հոս պի տա լաց ման ո րոշ ման ըն դուն ման, ի րա-
վա բա նա կան, օ դա յին տար հան մա նը վե րա բե րող հար ցե րին:

« Նա խա հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նութ յուն» գրքով բժիշկ-գիտ նա կա-
նը ևս  մեկ ան գամ կար ևո րում է մաս նա գի տա կան հա վա տար մագր ման, 
կադ րե րի շա րու նա կա կան կրթութ յան, մաս նա գետ նե րի նոր ի մի ջի ձևա-
վոր ման, ֆի նան սա վոր ման խթան ման հար ցե րը:

 Հա րութ յուն  Ման գո յա նը եզ րա փա կե լով խոս քը՝ շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնք գրքի ա ռան ձին գլուխ նե րը մշա-
կե լիս մեծ ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րել ի րենց մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք նե րով, ինչ պես նաև շտա պօգ նութ յան ծա ռա յութ յան բժիշկ նե-
րի ե րի տա սարդ թի մին:

 Հե ղի նա կի գնա հատ մամբ՝ ձեռ նար կի հիմ ա կան լսա րա նը շտա-
պօգ նութ յան բժիշկ ներն են, ո րոնք, ծա նո թա նա լով գրքում տեղ 
գտած գրա կա նութ յա նը, հնա րա վո րութ յուն կու նե նան հա մալ րել տե-
սա կան գի տե լիք նե րը:

Ն շենք, որ գրքում ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան հի ման վրա լու-
սա բան վում են շտա պօգ նութ յան տե սա կան և  գործ նա կան հիմ ա-
հար ցե րը։ Ա ռա ջին ան գամ հա յե րե նով ներ կա յաց ված է շուրջ 50 
ան հե տաձ գե լի վի ճա կի գոր ծե լա կարգ՝ ինչ պե՞ս ախ տո րո շել, ի՞նչ բու-
ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րել տե ղում, ե՞րբ տար հա նել և  այլն։

Բժշ կա կան հրա տա րա կութ յան ա ռան ձին բա ժին նե րի խորհր դա-
տու նե րը ԱՆ գլխա վոր խորհր դա տու նե րը և ԵՊԲՀ կլի նի կա կան ամ-
բիո նի վա րիչ ներն են:  Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին տար բեր ո լորտ ներ ներ կա յաց նող 
ան վա նի բժիշկ ներ, վե րա կեն դա նաց ման մաս նա գետ ներ, ու սա նող ներ:

ԳԻՐՔ՝ՇՏԱՊՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Կրթություն



 Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րա նի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խոր հուր դը 2020-
2021 ու սում ա կան տար վա ըն թաց քում օ տա րերկ րա ցի 
ու սա նող նե րի հա մար կազ մա կեր պեց և  անց կաց րեց 
մրցա շա րեր տար բեր սպոր տաձ ևե րից՝ կա բադ դի, 
ֆուտ բոլ, վո լեյ բոլ, բադ մին տոն, վազք...

 Մար զա կան մի ջո ցա ռում ե րի հաղ թող նե րը հան դի-
սա վոր ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վե ցին 
պատ վոգ րե րով և  գա վաթ նե րով:

Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի նա խա գահ 
  Սի վա   Շակ թի   Վի րաս վա մին իր ե լույ թում ընդգ ծեց Ու-
սա նո ղա կան խորհր դա րա նի կար ևոր դե րը մար զա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում և շ նոր հա-
կա լութ յուն հայտ նեց ցու ցա բեր ված հսկա յա կան ա ջակ-
ցութ յան հա մար:

Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ   Տիգ րան 
Ա լեք սան յանն, իր հեր թին, շեշ տեց սպոր տի կար ևո-
րութ յու նը բժշկա կան բու հի ու սա նող նե րի կյան քում՝ 
բարձր գնա հա տե լով օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 
խորհր դի ներդ րած ջան քե րը մրցա շա րե րի կազ մա-
կերպ ման գոր ծում: «  Մենք մեծ նշա նա կութ յուն ենք տա-
լիս նման մի ջո ցա ռում ե րին, քա նի որ սպոր տը մար-
դու ա ռող ջութ յան պահ պան ման ան բա ժա նե լի մասն 
է: Կ ցան կա նա յի հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
  Սի վա   Շակ թի   Վի րաս վա միին. այս ըն թաց քում նա ան-
հա վա նա կան աշ խա տանք կա տա րեց», - նշեց   Տիգ րան 
Ա լեք սան յա նը:

ՈւԽ փոխ նա խա գահ Էդ գար   Դեհ բաշ յա նը նույն պես 
շնոր հա վո րեց մար զա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի բո լոր 
հաղ թող նե րին և  ող ջու նեց ու սա նող նե րի ակ տիվ ներգ-
րավ վա ծութ յու նը մի ջո ցա ռում ե րին:

Բժշ կա կան բու հի 19 օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ 
պարգ ևատր վեց նաև շնոր հա կա լագ րով:

 Մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ, ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի 
նա խա գահ   Սի վա   Շակ թի   Վի րաս վա մին նշեց, որ օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող ներն ար ժա նա ցան շնոր հա կա լագ-
րե րի բժշկա կան բու հի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
կող մից կազ մա կերպ ված բազ մա թիվ ծրագ րե րում ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար:   Նա ընդգ ծեց ար տալ-
սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան կար ևո րութ յու նը և ՈւԽ 
դե րը ու սա նո ղա կան կյան քում:

«Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խոր հուր դը միշտ 
կմա բժշկա կան հա մալ սա րա նի Ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի ան բա ժա նե լի մա սը և կ շա րու նա կի 
աշ խա տել ի նպաստ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի», - 
ա վե լաց րեց   Սի վա   Շակ թի   Վի րաս վա մին:

ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ,ԳԱՎԱԹՆԵՐԵՎ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԵՐ՝ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ
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«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հան րա յին նա խա ձեռ նութ-
յան հա մա հիմ ա դիր, «Ավ րո րա» մար դա սի րա կան 
նա խա ձեռ նութ յան հա մա հիմ ա դիր  Նու բար Ա ֆե յանն 
առ ցանց հան դի պում անց կաց րեց Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա-
կազ մի հետ:

 Նու բար Ա ֆե յա նի խոս քով՝ նա խա ձեռ նութ յու նը հար-
թակ է, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է քննար կել ոչ միայն ներ-
կան, այլև՝ ա պա գան: «Այս տա րին շատ բարդ տա րի 
էր մեզ՝ հա յե րիս հա մար:  Մենք չէինք կա րող կան խա-
տե սել հա մա վա րա կը, Ար ցա խի պա տե րազ մը:  Մեզ հա-
մար չկա մեկ ա պա գա, կա ա պա գա յի մի քա նի այ լընտ-
րան քա յին տար բե րակ, ո րոն ցից մե կը մենք պետք է 
ընտ րենք», - նշեց «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հան րա յին 
նա խա ձեռ նութ յան հա մա հիմ ա դի րը:

 Նու բար Ա ֆե յանն ընդգ ծեց, որ սա ոչ քա ղա քա կան և  
ոչ էլ անձ նա կան, այլ հան րա յին նա խա ձեռ նութ յուն է, 
ո րը ձևա վոր վել է 15 կար ևոր նպա տա կի շուրջ:

« Մենք պետք է ընդ հա նուր հայ տա րա րի գանք, թե 
ինչ պես պետք է պաշտ պա նենք ինք ներս մեզ», - ա սաց 
նա:

 Նու բար Ա ֆե յա նը կար ևո րեց  Հա յաս տան-Սփ յուռք 
միաս նութ յան և  հայ կա կան սփյուռ քի ու ժե ղաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Նու բար Ա ֆե յանն անդ րա դար ձավ նաև  Հա յաս տա նում 
կրթութ յան ո րա կի բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յա-
նը՝ պա տաս խա նե լով ու սա նող նե րից մե կի հար ցին: 
« Ցան կա ցած ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռաջ նորդ նե րը 
վա խե նում են նոր մտքե րից:  Կար ևոր է ա դապ տա ցու-

մը նոր մտքե րին, ինչ պես նաև նոր մարդ կանց:  Դա եր-
կար ճա նա պարհ է, բայց փո փո խութ յուն ներ տե ղի են 
ու նե նում:  Սա լա վա տե սութ յան աղբ յուր է ինձ հա մար», 
- ա վե լաց րեց  Նու բար Ա ֆե յա նը:

 Խո սե լով բժշկութ յան ա պա գա յի մա սին՝ նա նշեց, որ 
աշ խար հում հա մա վա րա կի հետ ևան քով ա ռա վել կար-
ևոր է դար ձել հի վան դութ յուն նե րի բա ցա հայ տում ու 
կան խու մը:

Եզ րա փա կե լով հան դի պու մը՝  Նու բար Ա ֆե յանն 
ընդգ ծեց, որ նման հան դի պում ե րի շնոր հիվ ա վե լի 
արդ յու նա վե տո րեն կա րե լի է աշ խա տել ա պա գա յի ուղ-
ղութ յամբ:

«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հան րա յին նա խա ձեռ նութ-
յուն է, ո րը մեկ նար կել է հա յե րի և  ամ բողջ աշ խար հից 
 Հա յաս տա նի բա րե կամ ե րի կող մից:

 Սա հար թակ է, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա այդ 
մարդ կանց փո խա նա կել գա ղա փար ներ և  հան դես գալ 
միաս նա կան տես լա կա նով:  Յու րա քանչ յուր անձ կա րող 
է ներգ րավ վել նա խա ձեռ նութ յա նը՝ դառ նա լով դրա ակ-
տիվ ան դամ ե րից մե կը:

Ն շենք, որ  Նու բար Ա ֆե յա նը ծնվել է 1962 թվա կա նին, 
 Բեյ րու թում: 1977 թվա կա նին ըն տա նի քը տե ղա փոխ-
վել է  Մոն րեալ: 1983 թվա կա նին  քի միա կան ճար տա-
րա գի տութ յան բա կա լավ րիա տի աս տի ճան է ստա ցել 
 Մաք գիլ հա մալ սա րա նից, աս պի րան տու րան շա րու նա-
կել է  Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու տի 
կեն սա քի միա կան ճար տա րա գի տութ յան բաժ նում, որն 
ա վար տել է 1987 թվա կա նին:

2015 թվա կա նին  Ռու բեն  Վար դան յա նի և  Վար դան 
Գ րե գոր յա նի հետ հիմ ադ րել է «100 կյանք» մար դա սի-
րա կան նա խա ձեռ նութ յու նը:

ՆՈւԲԱՐԱՖԵՅԱՆՆԱՌՑԱՆՑ

ՀԱՆԴԻՊԵՑԵՊԲՀՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ԵՎՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԻՀԵՏ

Կրթություն



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի և  Հա յաս տա նում դե-
ղարդ յու նա բե րութ յան ա ռա ջա տար « Լիկ վոր» ըն կե-
րութ յան միջև ստո րագր վեց հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հու շա գիր:

 Հա մա ձայն հու շագ րի՝ կող մե րը հա մա գոր ծակ ցե լու 
են մի շարք ուղ ղութ յուն նե րով, ի րենց ջան քե րը, նե-
րու ժը, մի ջոց ներն ու փոր ձը մեկ տե ղե լով՝ ի նպաստ 
 Հա յաս տա նում դե ղար տադ րութ յան, կրթութ յան և 
 գի տութ յան ո լորտ նե րի զար գաց մա նը, ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ նե րի գործ նա կան գի տե լիք նե րի ամ-
րապնդ ման և  խո րաց ման, բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն 
ու նե ցող շրջա նա վարտ նե րին աշ խա տան քով ա պա-
հով ման և  կա րիե րա յի զար գաց ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի ստեղծ մա նը։

« Լիկ վոր» ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 30-ամ-
յա կի մի ջո ցա ռում երն այ սօր մեկ նար կե ցին՝ R&D 
(Research and Development) գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի բաց մամբ, ո րին ներ կա էր ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը, հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը,  
դե ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի պա տաս խա նա տու նե-
րը:

« Լիկ վոր» ըն կե րութ յան հիմ ա դիր-տնօ րեն  Սեր գեյ 
 Մաթ ևոս յա նի ու ղեկ ցութ յամբ հա մալ սա րա նա կան նե-
րը ծա նո թա ցան ըն կե րութ յան  ար տադ րա կան հնա-
րա վո րութ յուն նե րին, ո րա կի վե րահսկ ման ողջ գոր-
ծըն թա ցին:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը, մի ջազ գայ նաց ման 
գոր ծըն թա ցին հա մա հունչ, այ սօր ստո րագ րում է մի 
հու շա գիր, ո րի շնոր հիվ մեր ու սա նող նե րը և շր ջա նա-
վարտ նե րը մեր երկ րում կա րող են տես նել  եվ րո պա-
կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նող պատ-
շաճ ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յու նը՝ GMP-ն կ յան քի 
կոչ ված:   Հա տուկ հպար տութ յուն է ա ռա ջաց նում այն 
հան գա ման քը, որ հայ և  օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե-
րը, ո րոնք ցան կութ յուն են հայտ նել  Հա յաս տա նում 
բժշկա կան կրթութ յուն ստա նալ, կա րող են տես նել 
աշ խար հի մա կար դա կով ի նո վա ցիոն ար տադ րութ-

յուն, գոր ծա րան և  գի տա հե տա զո տա կան կենտ-
րոն»-ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ 
կար ևո րե լով գի տա կան, կրթա կան ուղ ղութ յու նե-
րով հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն մանն ուղ ղած 
հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

« Գոր ծու նեութ յան 30 տար վա պատ մութ յան ըն-
թաց քում մեր ա ռա քե լութ յան կար ևոր կե տե րից 
մե կը ե ղել է  Հա յաս տա նում դե ղար տադ րութ յան 
ո լոր տի զար գա ցու մը:  Լավ գի տակ ցե լով, որ այդ 
գոր ծում իր կար ևոր դերն ու նի թի մը, մենք մշտա-
պես տար բեր ծրագ րե րով ու նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րով ա ջակ ցել ենք կադ րե րի ա ճին, նրանց հմտութ-
յուն նե րի կա տա րե լա գործ մանն ու  մրցու նակ և 
 պա հանջ ված մաս նա գետ դառ նա լուն: « Լիկ վո րի» 
և ԵՊԲՀ-ի միջև հու շագ րով  ըն կե րութ յու նում 
ստեղ ծե լու ենք ու սում ա կան հար թակ և ԵՊԲՀ 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րին՝ 
որ պես ու սում ա կան ծրագ րի մաս, հատ կաց վե-

լու են հա տուկ դա սա ժա մեր՝ պատ շաճ ար տադ րա-
կան և  պատ շաճ լա բո րա տոր գոր ծու նեութ յան (GMP, 
GLP) ու սում ա սիր ման նպա տա կով»,-նշեց « Լիկ վոր» 
ըն կե րութ յան հիմ ա դիր, գլխա վոր տնօ րեն  Սեր գեյ 
 Մաթ ևոս յա նը՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ի հետ մեկ նար-
կող հա մա գոր ծակ ցութ յունն ուղղ ված է ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ նե րին ար տադ րութ յան գոր ծըն թա ցում 
ներգ րա վե լուն:

Ն շենք, որ  « Լիկ վո րը» հիմ ադր ման 30-ամ յա-
կի առ թիվ նաև սահ մա նել է ա կա դե մի կոս Է միլ 
 Գաբ րիել յա նի ան վան կթա թո շակ, ո րը ԵՊԲՀ-ի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում տրա մադ րե լու է 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիա տի վեր-
ջին կուր սի՝ ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե-
ցող ու սա նո ղին՝ 2021թ.-2022թ. ու սում ա կան տա րում 
մա գիստ րա տու րա յում սո վո րե լու ըն թաց քում: Իսկ 
« Մաթ ևոս յան զար գաց ման հիմ ադ րա մի» կող մից, 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա ըն-
դուն ված, բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող  3 ու սա-
նող կստա նան 2021-22 ու սում ա կան տար վա ուս ման 
վճա րի 50%-ի չա փով փոխ հա տու ցում:

Ս տո րագր ված հու շագ րի, հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նա կում խո շոր այս դե ղարդ յու նա բե րա կան ըն-
կե րութ յու նում  նա խա տես վում են ստե րիլ դե ղե րի 
ար տադ րութ յան վե րա բեր յալ ու սում ա կան և  ար-
տադ րա կան պրակ տի կա ներ, ո րոնց ըն թաց քում ու-
սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ծա նո թա-
նալ ար տադ րութ յան գոր ծըն թա ցին, սկզբունք նե րին 
ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, ինչ պես նաև՝ R&D 
կենտ րո նի աշ խա տան քին, որ տեղ ի րա կա նաց վե լու 
են կեն սա տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տի ու սում ա սի րութ-
յուն ներ և  գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ՝ դե ղար-
տադ րութ յան կա տա րե լա գործ ման, նո րա գույն բարձր 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման, նո րա րար  և  արդ յու-
նա վետ լու ծում ե րի մի ջո ցով ո րակ յալ և  թե րապև տիկ 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ու նե ցող ար տադ րանք 
ստեղ ծե լու նպա տա կով:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու նեց 
 Հա յաս տա նում  Հոր դա նա նի  Հա շիմ յան 
 Թա գա վո րութ յան Ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Խա լեդ  Շա վաբ կա յին և Ա ռա ջին 
քար տու ղար, հյու պա տոս  Մու թա սեմ Ալ բա-
շի րին:

 Հան դիպ ման սկզբում Ար մեն  Մու րադ յա նը  
կար ևո րեց  Հոր դա նա նի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ընդ լայ նու մը բժշկա կան կրթութ յան 
ո լոր տում:   Ռեկ տո րը հի շեց րեց, որ բժշկա-
կան բու հը պա տիվ է  ու նե ցել հյու րըն կա լել 
 Հոր դա նա նի ար քա յադս տե րը՝  Քաղց կե ղի 
վե րահսկ ման մի ջազ գա յին միութ յան նա-
խա գահ  Դի նա  Մայ րե դին,  ին չի շնոր հիվ 
ձևա վոր վե ցին ոչ միայն գործ նա կան, այլև 
ըն կե րա կան ջերմ հա րա բե րութ յուն ներ:

Ար մեն  Մու րադ յա նը հյու րե րին տե ղե կաց րեց, որ 
այս պա հին ԵՊԲՀ-ում սո վո րում է հոր դա նան ցի 194 
ու սա նող:

«Ընդ ո րում՝ ու սա նող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը 
սո վո րում է ա ռա ջին կուր սում, ին չը վկա յում է այն 
մա սին, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի համ բա վը 
 Հոր դա նա նում գնա լով ա ճում է», - նկա տեց բու հի 
ղե կա վա րը:

 Միա ժա մա նակ, ընդգ ծե լով, որ  Հոր դա նա նում 
բժշկութ յու նը բարձր մա կար դա կի վրա է, հատ կա-
պես՝ ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում, 
ռեկ տո րը նշեց. « Հոր դա նա նից  Հա յաս տան գա-
լիս են բժշկութ յուն սո վո րե լու, իսկ  Հա յաս տա նից 
 Հոր դա նան գնում են ա վե լի շատ հու մա նի տար 
ուղ ղութ յուն ներ ու սում ա սի րե լու», - ա սաց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ն  հե տաքրքր ված է  Հոր դա նա նի բժշկա կան 
կենտ րոն նե րում հայ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ փոր ձի փո խա նակ ման այ-
ցեր կազ մա կեր պե լով:

 Դես պան  Խա լեդ  Շա վաբ կան իր հեր թին գո հու նա կութ յամբ անդ րա դար ձավ 
 Հա յաս տա նի և  Հոր դա նա նի միջև ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րին՝ պատ րաս-
տա կա մութ յուն հայտ նե լով խո րաց նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պե տա կան բժշկա կան 
բու հի և  Հոր դա նա նի հա մալ սա րան նե րի միջև:

« Մենք բաց ենք փոխ գոր ծակ ցութ յան նոր ծրագ րե րի և  նա խագ ծե րի հա մար», -  
ա վե լաց րեց հոր դա նան ցի դի վա նա գե տը:  Դես պա նը և հ յու պա տո սը հան դի պե ցին 
նաև ԵՊԲՀ հոր դա նան ցի ու սա նող նե րին, ո րոնց հետ քննար կե ցին նրանց հու զող 
հար ցե րը և դ րանց լու ծում ե րը: 

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
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ՊԵՏՔԷԼԻՆԵԼՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԵՎ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈւ

Բժշ կի հա մար մաս նա գի տութ յունն ա ռա ջին 
հեր թին ա ռա քե լութ յուն է, կո չում: ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի հա մար լի նել կո չու մով 
բժիշկ՝ նշա նա կում է լի նել նա խա ձեռ նող, աշ խա
տել անձն վեր ու անձ նա զոհ, պա տաս խա նա տու 
և՛ ա րած նե րի, և՛ չա րած նե րի հա մար, ինչ պես նաև 
լի նել մտա վո րա կան, ա նել ա վե լին, քան պար
տա վոր ես և ս տա նալ ա վե լի քիչ, քան ի րա վունք 
ու նես: Այս մո տեց մամբ է նա ղե կա վա րում 100
ամ յա բժշկա կան դարբ նո ցը, կրթօ ջախ, որ տեղ 
հայ բժշկութ յան ար մատ ներն են, մեր բժշկա պե
տե րի կեն սագ րութ յու նը, ուր կերտ վել ու թրծվել է 
հայ կա կան բժշկութ յու նը:

 Մեկ դար յա կա ռույ ցի հո բել յա նին նվիր ված՝ 
«Բժշ կի ու ղին» շար քի շրջա նա կում ներ կա յաց
նում ենք ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի մաս նա գի տա կան կա յաց ման ան
ցած ճա նա պար հը: Բ ժիշկգիտ նա կա նը վստահ 
է՝ յու րա քանչ յուր հա սա րա կութ յան մեջ մտա վո
րա կա նութ յան ող նա շա րը բժիշկ ներն են:

 
Ֆելդ շե րից, սա նի տա րից մինչև վի րա բույժ 

Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծում է, որ բո լոր ժա մա նակ-
նե րում, կյան քի բո լոր շրջա փու լե րում իր հա ջո ղութ յուն-
նե րի ան բա ժան մասն են ըն տա նի քը, գոր ծըն կեր ներն 
ու ու սու ցիչ նե րը:  Նա մշտա պես հա տուկ ակ նա ծան-
քով է վե րա բեր վում բժշկա գի տութ յան ա վագ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ինչ պես նրանց ան վա նում են 

բժշկա կա նում՝ «նա հա պե տե րին»: Իր օ րի նա կով ա վագ 
սերն դին մե ծա րելն ու նրանց կա տա րած աշ խա տան քը 
գնա հա տելն ար դեն ձևա վոր ված ա վան դույթ է:

Ար մեն  Մու րադ յա նին ճա նա չող նե րը՝ գոր ծըն կեր ներն 
ու ու սա նող նե րը, վստա հա բար, կհա մա ձայ նեն՝ գեր-
պա հանջ կոտ լի նե լով՝ նա նպաս տում է, որ պես զի շրջա-
պա տող մար դիկ ի րենց վստահ ված աշ խա տան քում ևս 
 լի նեն պար տա ճա նաչ և  պա տաս խա նա տու:

 Տաս նե րեք տա րե կան էր, երբ սկսեց մտա ծել բժշկութ-
յան մա սին:  Շատ կապ ված էր տա տի կի՝ ան վա նի վի-
րա բույժ  Մե լի տա  Պետ րո սի  Բաղ դա սար յա նի հետ: 
 Վերջ նա կան ո րո շու մը կա յաց րել է 1987 թվա կա նի 
հու լի սի 10-ին՝ իր ծննդյան օ րը, և  ար դեն մեկ ա միս 
հե տո աշ խա տան քի ան ցել  Մի քա յել յա նի ան վան ինս-
տի տու տում՝ որ պես վի րա բու ժա կան բլո կի սա նի տար: 
 Տաս նամ յակ ներ հե տո հենց իր նա խա ձեռ նութ յամբ ու 
ջան քե րով վի րա բու ժա կան այս խո շոր կենտ րո նը դար-
ձավ հա մալ սա րա նա կան կա ռույց:
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« Սո վո րում էի  Պուշ կի նի ան վան դպրո ցում, և  քա նի 
որ աշ խա տան քի էի ան ցել, ու սումս փո խե ցի հե ռա կա-
յի: Այդ պա հից սկսած՝ ամ բող ջո վին ընկղմ վե ցի հի վան-
դա նո ցա յին կյան քի մեջ:  Միև նույն ժա մա նակ պատ-
րաստ վում էի ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րին:  Պետք 
է խոս տո վա նեմ՝ ա ռա ջին տա րում կտրվե ցի քի միա յի 
քննութ յու նից… 15 տա րե կան ե րի տա սարդ նե րին բնո-
րոշ է ըն կեր նե րի խնդիր նե րով տար վե լը:

 Տես նե լով մի քա նի նստա րան հե ռու նստած ըն կե րոջս 
ընկճ վա ծութ յու նը, վստահ լի նե լով, որ իմ հար ցա տոմ-
սի բո լոր պա տաս խան նե րը ճիշտ են լրաց ված՝ տար-
վե ցի իր հար ցա տոմ սը լու ծե լով՝ մո ռա նա լով ա ռա վել 
ման րակր կիտ ստու գել ի մը:  Բո ղո քարկ ման ժա մա նակ 
պարզ վեց, որ իմ գրա վոր աշ խա տան քում, ա նու շադ-
րութ յան պատ ճա ռով, սխալ ներ էի թույլ տվել:  Ըն կերս 
ըն դուն վեց, ես՝ ոչ, սա կայն ափ սո սան քով չեմ հի շում 
նրան օգ տա կար լի նե լու փաս տը»,- բժիշկ դառ նա լու իր 
ու ղին ներ կա յաց նե լիս պատ մում է Ար մեն  Մու րադ յա նը:

Իր գնա հատ մամբ՝ ա ռա ջին տա րում հա մալ սա րան 
չըն դուն վե լը լավ դաս էր, ինչ պես նաև քննութ յուն նե րին 
ա ռա վել մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ պատ րաստ վե-
լու ա ռիթ. « Կա տար վածն օ րի նակ էր, թե հա նուն ըն կե-
րութ յան ինչ պես պետք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրել 
նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան և  մար դա սի րութ յան հա-
մար»:

 Չըն դուն վե լով` նա գնաց հի վան դա նոց և  ար դեն աշ-
խա տում էր մեկ դրույ քով:  Մեկ տար վա փոր ձով օ պե-
րա ցիոն սա նի տար էր, որն ու ներ վի րա հա տա րա նում 
աշ խա տե լու ո րո շա կի հմտութ յուն: Այդ ժա մա նա կա-
հատ վա ծը հա մըն կավ 1988 թվա կա նի երկ րա շար ժի 
հետ: Երբ ա ռա ջին կուրս ըն դուն ված ու սա նող նե րը 
ե կան հի վան դա նոց, նա ար դեն վարժ էր հի վան դա նո-
ցա յին, կլի նի կա կան մի ջա վայ րում:  Փոր ձում էր նո րեկ-
նե րին փո խան ցել ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը, ո րոնք 
վե րա բե րում էին վի րա հա տա րա նի գոր ծե լա կար գե րին, 
երկ րա շար ժի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ աշ խա տան քի 
կա տար մա նը, հի վան դա նո ցա յին տե ղա շար ժին:  

« Ման կութ յու նից, պա տա նե կութ յու նից միան-
գա մից ան ցում կա տա րե ցի դե պի հա սու նութ յուն: 
 Պա տա նե կութ յունս շատ կարճ է տևել: Դպ րո ցա կան 
վեր ջին զան գի, ա վար տա կան ե րե կո յի ա րա րո ղութ-
յուն նե րը, կար ծես, շրջան ցել են ինձ:  Շատ հպարտ էի, 
որ ինձ հա ջող վեց հա մո զել ծնող նե րիս, որ պես զի հան-
րակր թա կան դպրոցն ա վար տեմ հե ռա կա և  աշ խա-
տեմ: Այդ տա րի քում ես ինձ վստահ ու ա զատ էի զգում 
« Մի քա յել յան» հի վան դա նո ցի աշ խա տան քա յին մի ջա-
վայ րում: Ինձ հա մար բաց վեց կյան քի նոր շրջան՝ պա-
տաս խա նատ վութ յուն, նոր հե տաքրք րութ յուն ներ, նոր 
մար դիկ: Աշ խա տում էինք կա յա ցած մաս նա գետ նե րի 
հետ: Այդ շրջա նում տե ղի ու նե ցավ Ս պի տա կի երկ րա-
շար ժը:  Մենք մեծ փոր ձութ յուն ան ցանք: Գ րե թե մեկ 
ա միս ապ րում էինք հի վան դա նո ցում»,- պատ մում է 
բժիշ կը:

 Հա ջորդ տա րի քննութ յուն հանձ նե լիս ա մե նա բարձր 
գնա հա տա կա նը ստա ցավ  քի միա յից: Այս պի սով, 

քննութ յուն նե րը բա րե հա ջող հանձ նե լով՝  հա վա քեց 
բարձր միա վոր ներ և  այդ մա սին բա րեխղ ճո րեն զե կու-
ցեց տա նը (ժպի տով է հի շում):  

« Հի վան դա նո ցում աշ խա տան քի ըն դուն ման պա հից 
չեմ դա դա րել աշ խա տել՝ սկզբում որ պես վի րա հա տա-
կան բլո կի ութ վի րաս րահ նե րի սա նի տար, հե տո որ-
պես բու ժակ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում, և  
ար դեն ընտ րութ յան պա հին հասց րել էի առնչ վել բո լոր 
մաս նա գի տութ յուն նե րի հետ. ու նեի հստակ ձևա վոր-
ված պատ կե րա ցում մաս նա գի տութ յուն նե րի մա սին: 
Իսկ իմ ընտ րութ յան մեջ մեծ դեր խա ղաց ո լոր տի ա ռա-
ջա տար նե րից՝  Յու րի  Գեոր գիի  Զոհ րաբ յա նը: Ես տպա-
վոր ված էի ոչ միայն նրա մաս նա գի տա կան հմտութ յուն-
նե րով, այլև մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րով: Ու րո լո գիան 
ինձ գրա վում էր այն հան գա ման քով, որ բա ցի վի րա-
բու ժա կան գի տե լիք նե րից՝ պա հան ջում էր նաև գի տե-
լիք նե րի ահ ռե լի պա շար թե րա պիա յից: Այս բո լոր գոր-
ծոն նե րը գու մար վե ցին, և  ա ռանց ա վե լորդ կաս կա ծի 
դի մե ցի կլի նի կա կան օր դի նա տու րա»,- հի շում է Ար մեն 
 Մու րադ յա նը: 

 Խոս տո վա նում է՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում ու-
սում ա ռութ յան տա րի նե րին ա մե նա մեծ դժվա րութ-
յունն իր հա մար կեն սա քի միա յի ամ բիո նում քննութ յուն 
հանձ նելն էր, քա նի որ այդ ամ բիոնն ի րեն հա րա զատ 
է շատ փոքր տա րի քից: Ամ բիո նի աշ խա տա կից ներն 
ա վե լի շատ ըն տա նի քի ըն կեր ներ էին, քան՝ դա սա խոս-
ներ:  Հենց այդ պատ ճա ռով էլ ցան կա նում էր պատ վով 
հանձ նել բո լոր քննութ յուն նե րը: Բժշ կա կան աշ խար հում 
բո լո րը գի տեն, որ Ար մեն  Մու րադ յա նի մայ րը, ո րը կյան-
քից հե ռա ցել է 2018 թվա կա նին, մինչև կյան քի վերջ դա-
սա խո սել է կեն սա քի միա յի ամ բիո նում:  Դո ցենտ  Լի լիա 
 Չի լին գար յանն ա վե լի քան 5 տաս նամ յակ մաս նա գի-
տա կան կա յաց ման ճա նա պարհ է ան ցել հա րա զատ 
բու հում՝ սո վո րե լով և  սո վո րեց նե լով:

 Լի լիա  Չի լին գար յանն իր մաս նա գի տութ յու նը ժա-
ռան գել էր մո րից՝ ան վա նի վի րա բույժ  Մե լի տա 
 Բաղ դա սար յա նից:  Նա վի րա բույ ժի, այն էլ կին վի րա-
բույ ժի խստութ յան հետ մեկ տեղ՝ բյու րեղ յա մաք րութ-
յուն ու նե ցող, մե ծա հո գի ու բա րի մարդ էր:  Լի նե լով 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի շրջա նա-
վար տը՝  Դի լի ջա նում եր կու տա րի աշ խա տե լուց հե տո, 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց րել մայ րա քա ղա-
քի ա ռա ջա տար բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում: 

Բժշկի ուղին



 Մաս նա գի տա կան ու ղին սկսել է  Հա յաս տա նում՝ օր թո-
պե դիա յի, վնաս ված քա բա նութ յան և պ րո թե զա վոր ման 
հիմ ա դիր, ան վա նի բժիշկ Ք րիս տո ֆոր  Հայ րա պե տի 
 Պետ րոս յա նի ղե կա վա րութ յամբ, այ նու հետև գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նա կել՝  Ռու բեն  Լա զա րի  Պա րոն յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ՝ նախ կին 3-րդ  հի վան դա նո ցի ան-
հե տաձ գե լի վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քում, ո րի լու-
ծա րու մից հե տո սկսել է աշ խա տել Ի վան Ք րիս տո ֆո րի 
Գ ևորգ յա նի ղե կա վա րութ յամբ՝ 2-րդ  բուժ միա վոր ման 
հոս պի տա լա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քում: 
 Կա տա րել է տար բեր բար դութ յան վի րա հա տութ յուն-
ներ, փրկել բազ մա թիվ կյան քեր:

Բժշ կա կան ինս տի տու տի շատ ու սա նող ներ, ո րոնք 
վա ղուց կա յա ցած մաս նա գետ ներ են, կլի նի կա նե-
րում սու բօր դի նա տու րա են ան ցել հենց  Մե լի տա 
 Բաղ դա սար յա նի ղե կա վա րութ յամբ:

Ար մեն  Մու րադ յա նի կյան քում կար ևոր տեղ ու նի հայ-
րը՝ ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ, պրո ֆե սոր, կլառ նե-
տա հար Աբ գար  Մու րադ յա նը, որն իր գոր ծու նեութ յու նը 
կա տա րո ղա կան և կր թա կան աս պա րեզ նե րում նվի րել 
է մեր երկ րում կլառ նե տի ա կա դե միա կան մշա կույ թի 
զար գաց մա նը: Ե րա ժիշտն իր ար վես տով կա րո ղա ցել է 
ո լոր տում ձևա վո րել բարձր մա կար դակ, ազ նիվ մտա ծո-
ղութ յուն, վար պե տութ յան բարձ րա գույն ո րակ: Եր ևա նի 
 Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի փո-
ղա յին նվա գա րան նե րի ամ բիո նի նախ կին վա րիչ, պրո-
ֆե սոր Աբ գար  Մու րադ յա նի ա նունն է կրում նաև մի քա-
նի տա րի ա ռաջ ստեղծ ված դո ւե տը: Ան վա նի ե րաժշ տի 
մա հից հե տո՝ 2011 թվա կա նին,  Մու րադ յան նե րի ըն տա-
նի քի նա խա ձեռ նութ յամբ նկա րա հան վեց նրա հի շա-
տա կին նվիր ված «Ար ծա թե հնչյուն ներ» ֆիլ մը:  

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ 

Ար մեն Աբ գա րի  Մու րադ յա նը ծնվել է 1972թ. հու
լի սի 10ին, Եր ևա նում: 19871993թթ. աշ խա տել է Ա. 
 Մի քա յել յա նի ան վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու
տում, 19871989թթ.՝ որ պես վե րա կեն դա նաց ման բա
ժան մուն քի սա նի տար, այ նու հետև՝ բու ժակ: 1989
1995թթ. սո վո րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տում: 19951998թթ. 
Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի վի րա բու ժութ յան N2 ամ բիո նում ստա
ցել է ու րո լո գի մաս նա գի տա ցում: 19982000թթ. ե ղել 
է ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան և  ճա ռա գայ թա յին թե
րա պիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ: 2000ին պաշտ պա

նել է թեկ նա ծու ա կան թե զը՝ « Շա գա նա կա գեղ ձի նա
խա քաղց կե ղա յին վի ճա կի և  քաղց կե ղի կլի նի կա կան 
ըն թաց քի կան խո րոշ ման մո դե լի հար ցեր» թե մա յով: 
20012002թթ. աշ խա տել է «Ար մե նիա» հան րա պե տա
կան բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա կան բա ժան
մուն քում՝ որ պես հեր թա պա հող բժիշկ, 20022003թթ.՝ 
բժիշկու րո լոգ: 2003ին մաս նակ ցել է Ա ռող ջա պա հութ
յան կա ռա վար ման դպրո ցի և  Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նի «Ա ռող ջա պա հութ յան կա ռա վա րում 
(մե նեջ մենթ) և  կազ մա կեր պում» ծրագ րի «Ա ռող ջա պա
հութ յան տնտե սա գի տութ յան, ֆի նան սա կան կա ռա
վար ման և  մար քե թին գի հի մունք ներ» դա սըն թա ցին, 
2004ին՝ InDevelop Uppsala AB (Ս տոկ հոլմ, Շ վե դիա) 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի զար գաց ման բարձ
րա գույն մի ջազ գա յին ու սու ցո ղա կան ծրագ րին: 2003
2011թթ. ԵՊԲՀում հիմ ել է ու րո լո գիա յի ամ բիոն և 
ս տանձ նել ամ բիո նի վա րի չի պար տա կա նութ յուն նե րը: 
20032008թթ. ե ղել է «Ար մե նիա» հան րա պե տա կան 
բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա
վար:

20042006թթ. ե ղել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա
խա րա րի խորհր դա կան, 20052011թթ.՝ ԵՊԲՀ պրո
ֆե սոր: 2005ին պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թե զը 
« Շա գա նա կա գեղ ձի տա րած ված քաղց կե ղի հա մա լիր 
բուժ ման բա րե լավ ման կլի նի կա կեն սա բա նա կան հի
մունք ներ» թե մա յով: 20062014թթ. ե ղել է ՀՀ ԱՆ գլխա
վոր ու րո լոգ:

20082012թթ. ՀՀ ԱՆ Վ.Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան «Ու
ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նում» աշ խա տել 
է որ պես տնօ րե նի ա ռա ջին (բու ժա կան գծով) տե ղա
կալ: 20092013թթ. ե ղել է  Հայ կա կան ու րո լո գիա կան 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ: 20122014թթ.՝ «Իզ միրլ յան» 
բժշկա կան կենտ րո նի գոր ծա դիր տնօ րեն, 2014ից՝ 
ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ:

2014ի ապ րի լի 23ից 2016ի սեպ տեմ բե րի 9ը զբա
ղեց րել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի պաշ
տո նը: 2016ի նո յեմ բե րի 4ից մինչև դեկ տեմ բե րի 29ը 
զբա ղեց րել է ԵՊԲՀ ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տա րի պաշ
տո նը, իսկ 2016ի դեկ տեմ բե րի 29ից հա մալ սա րա նի 
ռեկ տորն է: Եր կու մե նագ րութ յան և  ա վե լի քան 100 գի
տա կան աշ խա տանք նե րի հե ղի նակ է:  Պարգ ևատր վել 
է ԵՊԲՀ «Ոս կե մե դա լով», ՀՀ վար չա պե տի շնոր հա կա
լագ րով, ՀՀ նա խա գա հի կող մից ար ժա նա ցել է (2017ի 
մա յի սի 28) « Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե
րի հա մար» 2րդ  աս տի ճա նի մե դա լի: 

1990-ա կան նե րի վեր ջին Ար մեն  Մու րադ յա նին սկսե-
ցին հու զել հի վան դա նո ցի աշ խա տան քի կազ մա կերպ-
ման հետ կապ ված շատ հար ցեր. ցան կա նում էր իր և  
ըն կեր նե րի բո լոր գա ղա փար նե րը կյան քի կո չել:

Ն պա տակ ու նե նա լով զբաղ վել ադ մի նիստ րա տիվ 
գոր ծով, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ մամբ՝ ի վեր-
ջո, հա սավ իր նպա տա կին. 2003 թվա կա նին ստանձ նեց  
«Ար մե նիա» հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նի 
ու րո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա վա րի պաշ տո նը, և  իր 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գոր ծըն կեր նե րի հետ ստաց-
վեց: Ըն կեր նե րի, հա մա խոհ նե րի ջան քե րով ձևա վոր-
վեց ու րո լո գիա յի ամ բիո նը, որն այժմ կոչ վում է ու րո լո-
գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիոն:

14



 Պա տա հա կան չէ, որ 2005 թվա կա նին « Մե դի կուս» 
հա մալ սա րա նա կան ու սա նո ղա կան թեր թը նրա ղե կա-
վա րած ամ բիո նը ճա նա չեց « Լա վա գույն ամ բիոն», որն 
ու սա նող նե րի կող մից տրված ա մե նա մեծ գնա հա տակն 
էր նրա հա մար:

«Ու զում եմ ընդգ ծել, որ բժշկա կան բո լոր հաս տա-
տութ յուն նե րում ֆելդ շե րից, սա նի տա րից մինչև վի րա-
բույժ, ջերմ հա րա բե րութ յուն նե րով կապ ված եմ այդ 
կո լեկ տիվն ե րի հետ»,- շեշ տում է ա ռող ջա պա հութ յան 
փոր ձա ռու կազ մա կեր պի չը:  

Ա վե լի քան ե րեք տաս նամ յակ ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գում

Ա վե լի քան 3 տաս նամ յակ լի նե լով ա ռող ջա պա հութ-
յան և բժշ կա գի տութ յան ո լոր տում՝ Ար մեն  Մու րադ յանն 
ի րեն վստահ ված բո լոր պաշ տոն նե րում՝ վի րա բույժ, 
խո շոր բժշկա կան կենտ րո նի ղե կա վար, նա խա րար և 
 ռեկ տոր, հա վա տա րիմ է իր որ դեգ րած գա ղա փար նե-
րին ու սկզբունք նե րին: 

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը, բժշկա կան բու-
հը ղե կա վա րե լու տա րի նե րին նա մշտա պես ե ղել է իր 
ո լոր տին վե րա բե րող ի րա դար ձութ յուն նե րի է պի կենտ-
րո նում՝ աշ խա տանք ներն ուղ ղե լով ա ռա ջին հեր թին 
բու ժօգ նութ յան կազ մա կերպ մա նը, կյան քե րի փրկութ-
յա նը, ի րա վի ճա կի արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը:

Ն շենք, որ նրա ան մի ջա կան նա խա ձեռ նութ յամբ 
տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց վել և 
 շա րու նակ վում են կյան քի կոչ վել նա խագ ծեր, ո րոնք 
ուղղ ված են բարձ րաց նե լու, վե րարժ ևո րե լու բժշկի կար-
ևոր դերն ու հե ղի նա կութ յու նը հա սա րա կութ յան մեջ: 
 Նա խագ ծե րի մի ջո ցով հան րութ յան դա տին են ներ-
կա յաց վել  Հա յաս տա նում և ն րա սահ ման նե րից դուրս 
բնակ վող հայ բժիշկ նե րի, բժշկա կան գեր դաս տան նե-
րի՝ մարդ կանց ա պա քի նե լուն, կյան քեր փրկե լուն ուղղ-
ված ա մե նօր յա բարդ աշ խա տան քը:

Ն րա գոր ծու նեութ յան ա ռանց քում կար ևոր, ան փո-
խա րի նե լի տեղ ու նի 2018 թվա կա նին «Ա ջակ ցութ յուն 
վի րա վոր զին վոր նե րին և  զին վո րա կան հաշ ման դամ-
նե րին» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յան և ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
հետ ստեղծ ված  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ-
նո ղա կան կենտ րո նը: Այն բա րե գոր ծա կան հի մունք-
նե րով ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցում զին ծա ռա յութ-
յան ըն թաց քում ա ռող ջա կան խնդիր ներ ձեռք բե րած 
վի րա վոր զին վոր նե րին, զին հաշ ման դամ ե րին և ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րին:   Կենտ րո նը բո լո րո վին նոր ո րակ 
ա պա հո վեց վի րա վոր տղա նե րի վե րա կանգ նո ղա կան 
բուժ ման կազ մա կերպ ման գոր ծում: Այն թե՛ Ապ րիլ յան, 
թե՛ Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազմ ե րից հե տո շա րու-
նա կում է իր աշ խա տան քը՝ հա նուն զին վոր նե րի ա պա-
քին ման, կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման:  Կենտ րո նում 
տի րող ջերմ մթնո լոր տի շնոր հիվ են այն կրճատ ան-
վա նում « Զին վո րի տուն»՝ փոր ձե լով ա պա հո վել նաև 
նրանց զբաղ վա ծութ յունն ու աշ խա տան քը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի կող մից ա ռաջ նորդ վող նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րում կար միր թե լի պես անց նում է պա տաս-
խա նատ վութ յան զգա ցու մը՝ նա խանշ ված նպա տակն 
ա վար տին հասց նե լու մեծ ցան կութ յան ու թի մա յին ո գու 
ու ղեկ ցութ յամբ:

Ար մեն  Մու րադ յանն ա պա գա բժիշկ նե րին խոր-
հուրդ է տա լիս լի նել լա վա տես, հայ րե նա սեր ու փոր-
ձել ա մեն կերպ կյան քը դա սա վո րել սե փա կան երկ րում՝ 
եր բեք չթե րագ նա հա տել աշ խա տան քի և կր թութ-
յան բա ցար ձակ ար ժեք նե րը, լի նել նա խա ձեռ նող և 
 պա տաս խա նա տու:  Իսկ 100-ամ յա ա վան դույթ ներ ու նե-
ցող հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րին, ո րոնք այ սօր 
աշ խա տում են աշ խար հի մոտ 40 երկ րի ա մե նա հե ղի-
նա կա վոր ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում, նա կոչ է ա նում ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քով, 
բժշկի վեհ կեց ված քով բարձր պա հել հե րա ցիա կան լի-
նե լու պատ վա վոր կո չու մը:

«Կ ցան կա նա յի, որ ե րի տա սարդ նե րը միշտ հի շեն՝ յու-
րա քան յուր նա խա գիծ, նա խա ձեռ նութ յուն, ան շուշտ, ու-
նի  իր բա ժին դժվա րութ յուն նե րը և  այն բա նա լի նե րը, 
ո րոնք վերջ նարդ յուն քում դռներ են բա ցում»,- հա վե լում 
է նա՝ շեշ տե լով, որ չի սի րում փոք րո գի, նենգ, ան պա-
տաս խա նա տու մարդ կանց: Գ նա հա տում է մե ծա հո-
գի, պա տաս խա նա տու և  նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն 
դրսևո րող նե րին: Այս հատ կա նիշ նե րը, նրա գնա հատ-
մանբ, որ պես կա նոն, բնո րոշ են մեծ վի րա բույժ նե րին և  
ան վա նի բժիշկ նե րին:

 Գեր ծան րա բեռն ված ա ռօր յա յում բժշկա կան բու հի 
ղե կա վարն ա զատ ժա մա նակ ու նե նա լու դեպ քում սի-
րում է ըն թեր ցել հու շագ րութ յուն և  կեն սագ րա կան ժան-
րի գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն:

Բժշկի ուղին



«Բժշ կի ու ղին» շար քի շրջա նա կում hա մալ սա
րա նա կան լսա րա նին ներ կա յաց նում ենք դե
ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի քի միա յի ամ բիո նի 
վա րիչ, պրո ֆե սոր  Լի դա  Սա հակ յա նի ան ցած 
մաս նա գի տա կան կա յաց ման ճա նա պար հը:  

Օ րեր ա ռաջ ՀՀ վաս տա կա վոր ման կա վար ժը 
նշեց հո բել յան, ին չը կա տար ված հսկա յա կան 
աշ խա տան քին անդ րա դառ նա լու և  ա ռա ջի կա 
ծրագ րե րը նա խան շե լու լավ հնա րա վո րութ յուն է:

 Գիտ նա կանն աշ խա տան քա յին օ րը սկսում է նա մա-
կագ րութ յու նը ստու գե լու պար տա դիր գոր ծով: Ն րա 
է լեկտ րո նա յին հաս ցեին ուղղ ված նա մակ նե րի աշ խար-
հագ րութ յու նը լայն է՝ ներ կա ու նախ կին ու սա նող նե րը, 
կրտսեր գոր ծըն կեր նե րը նրա հետ մշտա կան կապ են 
պահ պա նում:

«Այս պա հին մեկ դոկ տո րա կան և  ե րեք թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յան ղե կա վար եմ»,- ոգ ևո րութ յամբ 
ա սում է հմուտ մաս նա գե տը՝ շտա պե լով նախ իր լա-
վա գույն ա շա կեր տող նե րի, ա պա սե փա կան հա ջո ղութ-
յուն նե րի մա սին պատ մել:

 Սի րով ու հպար տութ յամբ խո սում է իր գոր ծը շա րու-
նա կող նե րի, պա տա նի ու ար դեն կա յա ցած քի մի կոս նե-
րի, բժիշկ-գիտ նա կան նե րի մա սին, ո րոնց մաս նա գի-
տա կան կա յաց ման գոր ծում լու մա ու նի:

 Լի դա  Սա հակ յա նի կյան քում ճա կա տագ րա կան են 
դար ձել ոչ միայն քի միա յի մաս նա գետ դառ նա լու, այլև 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում աշ խա տան քի անց նե լու 
ո րո շում ե րը:

« Լավ եմ հի շում այդ օ րը: Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի աս պի րան տու րա յում էի սո վո րում, երբ 
հան դի պե ցի եր կու կնոջ, ո րոնք այ ցե լել էին բուհ՝ 
բժշկա կան ինս տի տու տում աշ խա տան քի ա ռա ջար-
կով:  Դա սա խոս նե րից մեկն, ինձ մատ նան շե լով, ա սաց. 
«Ա մե նա լավ քի միա ի մա ցողն ինքն է»: Այս պի սով ինձ 
հա մո զե ցին աշ խա տան քի անց նել բժշկա կան ինս տի-
տու տում, ինչն ինձ հա մար ճա կա տագ րա կան դար ձավ: 
Այդ ժա մա նակ 22 տա րե կան էի»,- կյան քի վճռո րոշ օ րե-
րից մե կը վեր հի շե լով՝ նշում է  Լի դա  Սա հակ յա նը:

 Քի միան նա ընտ րել է որ պես մաս նա գի տա ցում, 
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քա նի որ ցան կա ցել է փոքր-ինչ շեղ վել ֆի զի կա յի 
գծով ու սու մը շա րու նա կե լու՝ ըն տա նի քում ըն դուն ված 
ա վան դույ թից: Ինչ պես ըն դուն ված էր նա խորդ դա րի 
կե սե րին՝ « Սո վե տա կան  Հա յաս տան» թեր թում ծա նո-
թա նա լով հայ տա րա րութ յա նը և  լավ տի րա պե տե լով 
մա թե մա տի կա յին՝ նա դի մում է մայր բու հի քի միա կան 
ֆա կուլ տետ (այս ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու հա մար այդ 
ժա մա նակ անհ րա ժեշտ էր հանձ նել քննութ յուն քի միա 
և  մա թե մա տի կա ա ռար կա նե րից):  

Ար դեն 53 տա րի է՝  Լի դա  Սա հակ յանն աշ խա տում է 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ կրթե լով, սո վո րեց նե լով 
և  շա րու նա կե լով ինք նակր թութ յան և  մաս նա գի տա կան 
շա րու նա կա կան կրթութ յան բե ղուն գոր ծու նեութ յու նը:

«Կր թել եմ սե րունդ ներ՝ ո չինչ չակն կա լե լով, և  եր ջա-
նիկ եմ, որ վա յե լում եմ հայ և  օ տա րերկ րա ցի գոր ծըն-
կեր նե րիս հար գանքն ու սե րը»,- նկա տում է գիտ նա կա-
նը:

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
 Լի դա  Սա հակ յա նը 1959-1965թթ. սո վո րել է Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի քի միա կան ֆա կուլ տե տում, 
1965-1968թթ. նույն ֆա կուլ տե տի աս պի րան տու րա յում 
ստա ցել է հետ բու հա կան կրթութ յուն, 1969-ին պաշտ-
պա նել է թեկ նա ծո ւա կան թեզ՝ ստա նա լով քի միա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան:  

2004-ին պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թեզ՝ ար ժա-
նա նա լով ման կա վար ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո-
րի գի տա կան աս տի ճա նի (քի միա յի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կա, ԺԳ.00.02):  Հե ղի նակ է ա վե լի քան 300 գի-
տակր թա կան հրա պա րա կում ե րի, այդ թվում՝ նա խա-
րա րութ յան գրիֆն ու նե ցող 20-ից ա վե լի դա սագր քի: 
 Տա սը հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի, 6 գյու տի հե ղի նակ է։ 
 Քի միա յի «Շ տե մա րան նե րի» գլխա վոր խմբա գիր է և 
 հա մա հե ղի նակ։ 

Հ մուտ քի մի կո սը 2014 թվա կա նին ար ժա նա ցել է ՀՀ 
վաս տա կա վոր ման կա վար ժի պատ վա վոր կոչ ման, 
2010-ին՝ ԵՊԲՀ հո բել յա նա կան ոս կե կրծքան շա նի, 
2000-ին՝ ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ-
յան և ԵՊԲՀ ոս կե մե դալ նե րի, իսկ 2006-ին՝  ՌԴ քի-
միա կան կրթութ յան ըն կե րութ յան և ԼՂՀ  Լա չի նի ան-
կա խութ յան 15-ամ յա կի ոս կե մե դալ նե րի:

2004-ից մինչ օրս ԲՈՀ-ի գի տա կան աս տի ճան ներ 
շնոր հող 02 մաս նա գի տա կան խորհր դի ան դամ է:  1996-
ից մինչ օրս ԵՊԲՀ մեծ խորհր դի, դե ղա գի տութ յան ֆա-
կուլ տե տի խորհր դի ան դամ է, 2008-ից «Բ նա գետ» ամ-

սագ րի քի միա յի բաժ նի պա տաս խա նա տու խմբա գիրն 
է, «Բժշ կութ յուն, գի տութ յուն և կր թութ յուն» գի տա տե-
ղե կատ վա կան հան դե սի, « Ման կա վար ժա կան միտք» 
ամ սագ րի խմբագ րա կան խոր հուրդ նե րի ան դամ է: 
1997, 2006, 2015թթ., քի միա յի մի ջազ գա յին  Մեն դելև յան 
օ լիմ պիա դա յի ժյու րիի նա խա գահ է ե ղել: 1995-ից մինչ 

օրս քի միա յի ա ռար կա յա կան հան րա պե տա կան օ լիմ-
պիա դա յի ժյու րիի նա խա գահն է:

2005-ից մինչ օրս քի միա յի մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա-
յի  Հա յաս տա նի թի մի, ինչ պես նաև գնա հատ ման մե թո-
դա բա նութ յուն մշա կող հան րա պե տա կան հանձ նախմ-
բի ղե կա վարն է, ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման 
և  ո րա կա վոր ման փոր ձա գե տը՝ ու սում ա կան բո լոր 
ա ռար կա նե րի գծով: « Քի միա» ա ռար կա յի չա փո րո շիչ-
ներ և ծ րագ րեր կազ մող հանձ նախմ բի ղե կա վարն է:

 Տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում բազ մա թիվ շնոր-
հա կա լագ րե րի և  պատ վոգ րե րի է ար ժա նա ցել, ո րոնց 
թվում են ՀՀ վար չա պե տի, ԳԱԱ նա խա գա հի, Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տի, ԿԳ նա խա րա րի,  Մոսկ վա յի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի քի միա կան ֆա կուլ տե տի կող մից 
տրված նե րը:

 Գի տա կան ուղ ղութ յու նը՝ կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու-
թե րի սին թեզ և  ակ տի վութ յան ու սում ա սի րում՝ C-տե-
ղա կալ ված ա մի նաթ թու նե րի և α-ա մի նաա դի պի նաթ-
թու նե րի սին թեզ,  Նոր ջրա լուծ կա տիո նա յին և  ամ ֆի ֆիլ 
մե տա ղա պոր ֆի րին նե րի սին թեզ և  հա կա քաղց կե ղա յին 
ակ տի վութ յան in vitro ու սում ա սի րում:   Քի միա յի դա-
սա վանդ ման մե թո դա բա նութ յուն:  Մաս նակ ցել է 4 մի-
ջազ գա յին խո շոր գի տա կան ծրագ րե րի:

Բժշկի ուղին



Կ յանք՝ շա ղախ ված քի միա յի հետ

 Հան րա պե տութ յան, Ար ցա խի և  Ջա վախ քի 7-12-րդ 
 դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը  քի միա են սո վո րում հենց 
 Լի դա  Սա հակ յա նի հե ղի նա կած և  պա տաս խա նա տու 
գե րա տես չութ յան կող մից հաս տատ ված 20-ից ա վե լի 
դա սագր քե րով:  Քի միա յի  մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա-
նե րի ղե կա վա րը փաս տում է՝ յու րա քանչ յուր պա տա նի 
քի մի կո սի հա ջո ղութ յու նը հու զել է ի րեն, յու րա քանչ յուր 
նվաճ ված մե դալ մղել՝ ա նել ա վե լին:  Հա յաս տա նի քի-
միա յի ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը մշտա կան կա պի մեջ են 
գիտ նա կա նի հետ, նա նաև հա մա վա րա կի պայ ման նե-
րում է առ ցանց  խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րում, վե-
րա պատ րաս տում եր անց կաց նում:  Պա տա հա կան չէ, 
որ ընդգրկ ված է երկ րի լա վա գույն ման կա վարժ նե րին 
ներ կա յաց վող գրքում:

«Իմ կյան քում ես ա ռաջ նորդ վել եմ «կամ ո չինչ, կամ՝ 
շատ լավ» սկզբուն քով: Ե թե ա նել որ ևէ բան, ա պա շատ 
լավ: Եր բեք չեմ հաս կա ցել, թե ինչ է նշա նա կում բա վա-
րար:  Ե թե դա սա խո սել, ա պա դառ նա լով ա մե նա լավ 
դա սա խո սը: Այլ կերպ ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել»,- 
ընդգ ծում է հա մալ սա րա նա կա նը՝ կա տա կով նշե լով, որ 
ե թե հնա րա վո րութ յուն ու նե նար կյան քը նո րից սկսել՝ 
կրկին քի մի կոս կդառ նար:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ քի միան առ կա է կյան քի յու րա-
քանչ յուր ո լոր տում: Այս ճշգրիտ գի տութ յու նը նրա հա-
մար կյան քի նկա րագ րութ յան մե թոդ է, փի լի սո փա յութ-
յուն:  

«Կ յան քը շա ղախ ված է քի միա յի հետ, մեզ շրջա պա-
տող ա մեն ին չում կա քի միա»,- ման րա մաս նում է եր-
կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը:

ԵՊԲՀ 100-ամ յա հո բել յա նը  Լի դա  Սա հակ յա նի հա-

մար ևս  կար ևոր ի րա դար ձութ յուն է. կյան քի և  օր վա գե-
րակ շիռ մա սը նա անց է կաց նում հա րա զատ դար ձած 
հա մալ սա րա նում:

Իր ցան կութ յունն է, որ պես զի ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցը կա տա րե լա գործ վի, մշտա պես բարձ րաց վի դա-
սա խո սա կան կազ մի ո րա կա վո րու մը:

Ան ցած ճա նա պար հը ներ կա յաց նե լիս չի մո ռա նում 
ի րեն գի տե լիք ներ փո խան ցած բժիշկ-գիտ նա կան նե րին: 
 Հա տուկ ակ նա ծան քով է հի շում կեն սա քի միա յի ո լոր տի 
նվիր յալ ներ Է միլ Մ խե յա նին,  Գաբ րիել  Խա չատր յա նին, 
նաև փաս տում է, որ քի միա կան կրթութ յան ո րա կը մեր 
երկ րում վեր ջին տա րի նե րին ան կում է ապ րել, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է քի միա կան գոր ծա րան նե րը փա կե-
լու, աշ խա տա տե ղե րի թվի նվազ ման հան գա ման քով:

 Զա վակ նե րը ևս  մայ րի կի մաս նա գի տութ յու նից հե ռու 
չգնա ցին՝ եր կուսն էլ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու են:  Որ դին՝  Կա րեն  Մե լիք յա նը, մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում է  Մոսկ վա յում՝ գի-
նե կո լոգ է, դա սա խոս:  Դուստ րը՝  Գա յա նե  Մե լիք յա նը, 
աշ խա տում է  Քա թա րում, հա ջող ված նյար դա բան է:

 Չորս թոռ նե րից եր կու սը ևս «սպի տակ բա նա կի» ներ-

կա յա ցու ցիչ ներ են: Իր ա նու նը կրող թոռ նի կը՝  Լի դա 
 Մե լիք յա նը, ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է, այժմ հետ բու հա-
կան կրթութ յու նը շա րու նա կում է կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա յում, ա պա գա մաշ կա բան է:  Նա նաև Heratsi iLAB 
(« Հե րա ցի» ի նո վա ցիոն լա բո րա տո րիա) ու սա նո ղա կան 
նա խա ձեռ նութ յան ղե կա վարն էր, ուս մա նը զու գա հեռ 
աշ խա տում է բժշկա կան բու հում՝ որ պես զար գաց ման 
բաժ նի ա վագ մաս նա գետ: 

 Լի դա յի եղ բայ րը՝  Ռո բեր տը, ա վար տել է Ի.Մ. Սե չե-
նո վի ան վան  Մոսկ վա յի ա ռա ջին պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը:  Նա «1+2» ծրագ րի շրջա նա կում 
ստա նա լով սպա յի կո չում՝ որ պես բժիշկ, ծա ռա յել է 
 Սա նա սա րում ( Կու բաթ լու), ակ տիվ մաս նակ ցել է Ար-
ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մին, ստա ցել վի րա վո րում: 
Այժմ վե րա կանգ նում է ա ռող ջութ յու նը՝ ա պա գա յի նոր 
ծրագ րե րով:  

Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող դա սա խոս, ման-
կա վարժ  Լի դա  Սա հակ յա նը ու րա խութ յամբ նշում է, որ 
հպար տա նում է իր ե րե խա նե րով, թոռ նե րով և  աշ խար-
հի տար բեր անկ յուն նե րում բնակ վող և  աշ խա տող սա-
նե րով:  

 Քի միա կան բազ մա թիվ բա նաձ ևե րի տի րա պե տե լով՝ 
պրո ֆե սո րը վստահ է, որ բա նաձ ևեր ի մա նալն այն-
քան կար ևոր չէ, որ քան մարդ լի նե լը ու մարդ կա յին լավ 
հատ կա նիշ ներ ու նե նա լը:
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Ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա
կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր, ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Լ ևոն Մկրտչ
յա նը  Հա յաս տա նում և  հայ րե նի քի սահ ման նե
րից դուրս հե ղի նա կութ յուն վա յե լող գիտ նա կան 
է, ո րին ճա նա չում են բժիշկ նե րի տասն յակ սե
րունդ ներ: 100ամ յա բու հի հո բել յա նի շրջա նա
կում «Բժշ կի ու ղին» շար քի հեր թա կան՝ 39 րդ 
 թո ղար կու մը նվիր վում է նրան:

« Մարդ կա յին կյան քը աշ խա տան քի դի մաց լա վա գույն 
գնա հա տա կանն է»,- այս հա մոզ մանն է ան վա նի բժիշկ-
գիտ նա կա նը, որն ու ղիղ 60 տա րի է մաս նա գի տա կան 
կա յաց ման եր կար ճա նա պարհ է ան ցել հա րա զատ բու-
հում՝ կյան քի գե րակ շիռ մա սը նվի րե լով բժշկա գի տութ-
յա նը, գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծին:

Ա նա տո միա կան մաս նա շեն քի նրա աշ խա տա սեն-
յա կում՝ իր սերն դա կից նե րի նման, փակց ված են հի-
շար ժան հան դի պում ե րի մա սին վկա յող, ա կա նա վոր 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րի լու սան կար ներ, փաս տաթղ թեր, 
մաս նա գի տա կան նյու թեր: Այս տեղ գի տա կան, պատ-
մա կան հե տաքր քիր մթնո լորտ է տի րում, որն, ան շուշտ, 
բնո րոշ է բու հի այս մաս նա շեն քին:

 Նա բժիշկ է դար ձել հոր օ րի նա կով, ո րը  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ էր:  Նեղ 
մաս նա գի տա ցում էր ձեռք բե րել ներ քին հի վան դութ-
յուն նի, թե րա պիա յի գծով:

« Մայրս մա հա ցել է, երբ 3 տա րե կան էի, քաղց կե-
ղի հետ ևան քով: Եվ այս հան գա ման քը ևս  պատ ճառ 

է դառ նում, որ պես զի հե տա գա յում ու սում ա սի րեմ ու-
ռուց քա բա նութ յան բնա գա վա ռը»,- պատ մում է Լ ևոն 
Մկրտչ յա նը, ո րը շուրջ 300 գի տա կան աշ խա տան քի, 13 
մե նագ րութ յան, ՀՀ և ՌԴ 7 պա տեն տի հե ղի նակ է:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը ե ղել է ստա լին յան կրթա թո շա-
կա ռու, գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ սկսել է զբաղ վել 
դեռ ու սա նո ղա կան տա րի նե րից:  Բժշ կա կան ինս տի-
տու տի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա-
գահն էր, այ նու հետև՝ գի տա կան ղե կա վա րը:  

32-տա րե կա նում պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե-
նա խո սութ յուն՝ դառ նա լով ախ տա բա նա կան ա նա տո-
միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր: 1976 թվա կա նին նշա նակ-
վել է Վ.Ա. Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան 
ազ գա յին կենտ րո նի տնօ րեն, ո րը ղե կա վա րել է 23 տա-
րի:

Պ րո ֆե սոր Մկրտչ յա նը աշ խա տել է ԱՄՆ-ի և Եվ րո-
պա յի խո շո րա գույն հա մալ սա րա նա կան և  օն կո լո գիա-
կան գի տա կան կենտ րոն նե րում:  Պատ րաս տել է բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի 20-ից ա վե լի դոկ տոր և  թեկ նա ծու: 
Իր գի տա կան նվա ճում ե րի հա մար ար ժա նա ցել է 
բազ մա թիվ պարգև նե րի: Անգ լիա յում,  Չի նաս տա նում, 
 Բել գիա յում մաս նակ ցել է նո րա րա րա կան ցու ցա հան-
դես նե րի, ո րոն ցից մե կում ար ժա նա ցել է  Կո ման դո րի 
շքան շա նի:

Ան վա նի ու ռուց քա բա նը  Հա յաս տա նի բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի հիմ ա դիրն է, ո րը նե րառ-
վել է Բժշ կութ յան հա մաշ խար հա յին ա կա դե միա յում 
(PANEL):

ԼԵՎՈՆՄԿՐՏՉՅԱՆԸ՝ՎԵՑՏԱՍՆԱՄՅԱԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈւՄ

Բժշկի ուղին



 Փա րի զում,  Պե կի նում և  Կո ւա լա  Լում պու րում նա ներ-
կա յաց րել է հա կա քաղց կե ղա յին պատ վաս տան յու թի 
ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ կա տար ված իր հե տա զո տութ-
յուն նե րը, ո րոնք մեծ հե տաքրք րութ յուն են ա ռա ջաց րել 
գի տա կան հան րութ յան շրջա նում:

 Գիտ նա կանն իր ազ գա նու նը կրող՝ Մկրտչ յա նի ան-
վան էմբ րիո նալ հա կաու ռուց քա յին մո դուլ յա տո րի 
ստեղ ծողն է (эмбрионального противоопухолевого 
модулятора (ЭПОМ-LM), ո րը շատ չա փո րո շիչ նե րով 
նմա նեց վում է հա կա քաղց կե ղա յին պատ վաս տան յու-
թի, ո րը գրանց ված է ՌԴ գյու տա րար նե րի պե տա կան 
ռեեստ րում:  

2013 թվա կա նի « Գի տութ յան աշ խար հում» (Scientific 
American)  ամ սագ րի ա ռա ջին հա մա րում, ո րը տպագր-
վում է 16 երկ րում՝ 18 լեզ վով, լույս է տես նում խորհր դա-
յին և  ռուս գիտ նա կան-ֆի զի կոս, « Գի տութ յան աշ խար-
հում» ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիր,  Ռու սաս տա նի 
Բ նա կան գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի փոխ-
նա խա գահ, «Ակն հայտն՝ ան հա վա նա կան» հե ռուս տա-
հա ղորդ ման գի տա կան ղե կա վար,  Նո բել յան մրցա-
նա կի դափ նե կիր, ա կա դե մի կոս   Սեր գեյ  Կա պի ցա յի 
հար ցազ րույ ցը Լ ևոն Մկրտչ յա նի հետ:

 

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

Լ ևոն  Նի կի տի Մկրտչ յանն ու ռուց քա բան է, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր (1972), ՀԽՍՀ, ՀՀ 
ԲԳԱ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի նա խա-
գահ, ՌԴ ԲԳԱ ա կա դե մի կոս,  Ռու սաս տա նի գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միա յի ար տա սահ ման յան ան դամ:

Ծն վել է 1938 թվա կա նին,  Գան ձա կում ( Կի րո վա բադ, 
Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ, ԽՍՀՄ)։ 

 Նա 1961 թվա կա նին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տը։ 1961-1977թթ. աշ խա-
տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տում, նախ՝ որ-
պես պա թո մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ, ա պա՝ 
դո ցենտ և պ րո ֆե սոր:  1977-1999թթ. ե ղել է ու ռուց քա-
բա նութ յան գի տա կան կենտ րո նի տնօ րեն, 1999-ից՝ 
քաղց կե ղի կան խար գել ման լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, 
2000-ից՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
պրիո նա յին լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար։

Զ բաղ վում է չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն նե րի կան-
խար գել ման և  բուժ ման հար ցե րով։1984-1999թթ. ե ղել 
է Ուկ րաի նա յի նա խա րար նե րի կա բի նե տի « Վիդ գուկ» 
քվան տա յին բժշկութ յան կենտ րո նի գի տա կան խորհր-
դա տուն: Ս տեղ ծել է բազ մար ժեք սաղմ ա յին հա կաու-
ռուց քա յին պատ վաս տան յութ։ 

1982-1991թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ բժշկա կան գի տա կան ըն-
կե րութ յուն նե րի խորհր դի նա խա գահ, 1996-ից՝ Ն յու 
 Յոր քի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս։

 Պարգ ևատր վել է «Ոս կե սկա վա ռակ» (ԱՄՆ, 1995), 
 Քեմբ րի ջի «Ոս կե աստղ» (1996թ.) մե դալ նե րով:  Ա մե-
րիկ յան կեն սագ րա կան ինս տի տու տի կող մից 1996 
թվա կա նին ար ժա նա ցել է « Տար վա մարդ» մրցա նա կին:

 Մի շարք հե ղի նա կա վոր հայ և  օ տա րերկ րա ցի մաս-
նա գի տա կան միա վո րում ե րի ան դամ է:

Անդ րա դառ նա լով ան ցած ճա նա պար հին՝ սե փա կան 
օ րի նա կով փաս տում է, որ կան խար գե լիչ բժշկութ յունն 
ա պա գա յին միտ ված, ա պա գա յի բժշկութ յունն է: Ինչ-
պես քաղց կե ղի, այն պես էլ այլ հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում նա կար ևո րում է կան խար գել ման աշ խա տան-
քի ի րա կա նա ցու մը: Իր գոր ծու նեութ յամբ՝ ա ռաջ նա հեր-
թութ յու նը հենց կան խար գե լիչ բժշկութ յանն է տա լիս:

Բժշ կա գի տութ յան կան խար գե լիչ ուղ ղութ յուն նե-
րը նա ա ռա վե լա պես սկսել է գնա հա տել  Հեյ դել բեր գի 
( Գեր մա նիա) և  Քեմբ րի ջի բժշկա կան հա մալ սա րան նե-
րում աշ խա տե լիս:

Ա պա գա բժիշկ նե րին դա սա վան դե լով 3-րդ և 6-րդ 
 կուր սե րում (կլի նի կա կան  մոր ֆո լո գիա)՝ նկա տում է, որ 
մեծ բա վա րար վա ծութ յուն է ստա նում աշ խա տան քից:

 Կար ծում է, որ ա ռա ջի կա զար գաց ման հա մար կար-
ևոր է նյու թա տեխ նի կա կան բա զա յի հզո րա ցու մը, ինչ-
պես նաև կար ևոր է հա մա րում բժշկի կո չում ստա նա լու 
չա փա նիշ նե րի խստա ցու մը:

«Գտ նում եմ, որ պետք է բարձ րաց նել բժիշկ-մաս-
նա գետ ներ պատ րաս տե լու մա կար դա կը, և  ա ռա վել 
բարձր չա փա նիշ ներ սահ մա նել ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցում»,- կար ևո րում է փոր ձա ռու դա սա խո սը՝ այս 
հա մա տեքս տում ընդգ ծե լով, որ հա վա սա րա պես էա-
կան է բժիշկ նե րի տե սա կան գի տե լիք նե րին զու գա հեռ 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րի զար գա ցու մը:

Լ ևոն Մկրտչ յա նի կի նը՝  Լու զի նա  Հայ րում յա նը, լեզ-
վա բան է, ռու սե րե նի մաս նա գետ, ո րը նույն պես եր կար 
տա րի ներ աշ խա տել է բժշկա կան մայր բու հի նախ կին 
ռու սաց լեզ վի ամ բիո նում, ղե կա վա րել է այն:  Տար բեր 
տա րի նե րի կտրված քով ար ժա նա ցել է բարձր, այդ 
թվում ՌԴ նա խա գա հի պարգ ևի՝ իր հե ղի նա կած աշ-
խա տութ յուն նե րի հա մար:

Ա մու սին ներն ու նեն մեկ որ դի՝ Ար մեն Մկրտչ յա նը, 
ո րը ու ռուց քա բան է, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նի եր կու թոռ նե րը  Հա յաս տա նի 
ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ ներ են:

Ա պա գա բժիշկ նե րին իր դա սա խո սութ յուն նե րից 
զատ՝ Լ ևոն Մկրտչ յա նը խոր հուրդ է տա լիս ըն թեր ցել 
նաև գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն, ինք նակրթ վել:
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Բժշ կա կան 100-ամ յա բու հի մի ջազ գա յին գոր-
ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ-
տոր, դո ցենտ Եր վանդ  Սա հակ յա նը կար ևոր նպա-
տակ ու ներ՝ ընդ լայ նել Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի աշ-
խար հագ րութ յու նը՝ հա տե լով հա սա րա կա ծը: Եվ, 
ի հար կե, նրան դա հա ջող վեց. ԵՊԲՀ-ն  ար դեն 
ու սա նող ու նի  Սեյ շել յան կղզի նե րից և Ավստ րա-
լիա յից:

Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող պրո ռեկ տո րի 
հետ զրու ցել ենք դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե-
րին հաս տատ ված մի ջազ գա յին կա պե րի, դրանք 
հե տա գա յում բժշկա կան բու հի մի ջազ գայ նաց ման 
գոր ծըն թա ցին ծա ռա յեց նե լու, ինչ պես նաև դա-
տա կան բժշկութ յան ո լոր տում արդ յու նա վետ աշ-
խա տան քի և զ գա լի հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին:   

  Պա րոն  Սա հակ յան, դա տա կան բժշկութ յու նը շատ 
հե տաքր քիր ո լորտ է: Ար տա շա տի միջշր ջա նա յին բաժ
նում  Դուք աշ խա տել եք որ պես դա տաբժշ կա կան փոր
ձա գետ, 1984 թվա կա նից առ այ սօր ԵՊԲՀ դա տա կան 
բժշկութ յան ամ բիո նի դո ցենտ եք: Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք 
դա տա կան բժշկութ յու նը: Ի՞նչ ու շագ րավ դեպք կհի շեք 
այդ ո լոր տում  Ձեր գոր ծու նեութ յու նից:

-  Նախ ա սեմ, որ մաս նա գի տութ յամբ ես վի րա բույժ 
եմ: 6-րդ  կուր սում՝ այն ժա մա նակ սու բօր դի նա տու-
րա յում, հիմ ա կան մաս նա գի տա ցում ըն թա նում էր 

3 ուղ ղութ յուն նե րով՝ թե րա պիա, վի րա բու ժութ յուն և 
 գի նե կո լո գիա: Ես ան ցա վի րա բու ժութ յան դա սըն թա ցը, 
ա պա՝ ևս  մեկ տա րի ին տեր նա տու րա՝ վի րա բու ժութ-
յան գծով: Այդ ըն թաց քում նույ նիսկ ինք նու րույն վի րա-
հա տութ յուն ներ եմ կա տա րել:  Բայց հե տո դա տա կան 
բժշկութ յան ամ բիո նի վա րի չի կող մից ստա ցա աշ խա-
տան քի շատ գրա վիչ ա ռա ջարկ. ի հար կե, դա տա կան 
բժշկութ յան ամ բիո նում աշ խա տելն ինձ հա մար շատ 
մեծ պա տիվ էր, դա հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս նաև 
զբաղ վե լու գի տա կան և  ման կա վար ժա կան աշ խա տան-
քով: Եվ ես ըն դու նե ցի այդ ա ռա ջար կը:  Բայց հե տո, 
երբ ար դեն ա մեն ինչ հա մա ձայ նեց ված էր, և  ես պետք 
է աշ խա տան քի անց նեի ամ բիո նում, ե րե կո յան շատ 
ա նակն կալ զանգ ստա ցա այն ժա մա նակ վա ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րար Է միլ  Գաբ րիել յա նի կող մից, ո րը 
հրա վի րեց ինձ իր մոտ՝ ա ռա ջար կե լով  Մա սի սի շրջա նը 
սպա սար կող հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժշկի՝ բու ժա-
կան գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը:  Նա ա սաց, որ հի վան-
դա նո ցում լուրջ խնդիր ներ կան, և  հար կա վոր է օգ նել 
գլխա վոր բժշկին՝ դրանք վե րաց նե լու: Ի հար կե, ես ցան-
կա նում էի ամ բիո նում մալ, բայց քա նի որ ա ռա ջար կը 
շատ հարգ ված նա խա րա րի կող մից էր, ես ան մի ջա պես 
ըն դու նե ցի այն:  Նույն օ րը տվե ցին հրա մա նը, իսկ հա-
ջորդ օր վա նից ար դեն ես աշ խա տան քի ան ցա  Մա սի սի 
հի վան դա նո ցում:  Սա կայն գլխա վոր բժշկի տե ղա կա լի 
աշ խա տան քին զու գա հեռ ես սկսե ցի աշ խա տել նաև ՀՀ 
դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բյու րո յի Ար-
տա շա տի, Ա րա րա տի,  Մա սի սի միջշր ջա նա յին բաժ նում՝ 
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որ պես դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ, ին չը հի վան դա-
նո ցի հետ որ ևէ առն չութ յուն չու ներ: Այն ժա մա նակ շատ 
ըն դուն ված էր մրցակ ցութ յու նը հի վան դա նոց նե րի միջև: 
Իմ՝ աշ խա տան քի անց նե լուց 3 տա րի հե տո  Մա սի սի 
շրջա նի կենտ րո նա կան հի վան դա նո ցը ճա նաչ վեց լա-
վա գույն շրջա նա յին հի վան դա նոց նե րից մե կը:

Դ րա նից հե տո ես խնդրե ցի պրո ֆե սոր Է միլ 
 Գաբ րիել յա նին ինձ ա զա տել աշ խա տան քից, ո րով-
հետև ցան կա նում էի վե րա դառ նալ  բժշկա կան ինս տի-
տուտ:  Վե րա դառ նա լուց հե տո ևս  շատ հե տաքր քիր բան 
կա տար վեց: ԵՊԲՀ այն ժա մա նակ վա ռեկ տոր  Վի լեն 
 Հա կոբ յանն ինձ ա ռա ջար կեց՝ անհ րա ժեշ տութ յու նից 
ել նե լով, մեկ կի սամ յակ դա սա վան դել նոր մալ ա նա տո-
միա յի ամ բիո նում: Ես հա մա ձայն վե ցի, սա կայն մեկ կի-
սամ յա կը դար ձավ եր կու կի սամ յակ:  Հե տո ար դեն աշ-
խա տան քի ան ցա դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նում:

Իսկ դա տա կան բժշկութ յան ո լոր տը հե տաքր քիր և 
 պա տաս խա նա տու է նրա նով, որ քո գրած բո լոր հետ-
ևութ յուն ներն ան պայ ման պետք է լի նեն հիմ ա վոր ված, 
ա մեն բա ռը պետք է լի նի հա վա սա րակշռ ված, ո րով-
հետև այդ հետ ևութ յուն նե րը վե րա բե րում են մարդ կանց 
ճա կա տագ րին:  Պետք է շատ ու շա դիր լի նել փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի անց կաց ման ըն թաց քում: Ե ղել են դեպ-
քեր, երբ գոր ծը ներ կա յաց վել է որ պես հան կար ծա-
մա հութ յուն, բայց ի րա կա նում դա ե ղել է բռնի մահ, և, 
ի հար կե, հա կա ռա կը:  Հա ճե լի էր ա մեն ան գամ հա մոզ-
վել, որ մեր եզ րա կա ցութ յուն նե րը հիմ ա վոր ված էին և  
որ ևէ ա ռար կութ յան հիմք չէին հան դի սա նում: 

  Լի նե լով դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի դո ցենտ՝ 
շուրջ 20 տա րի հա մա կար գում եք ԵՊԲՀ մի ջազ գա
յին գոր ծու նեութ յու նը և  ար տա քին կա պե րը: Ինչ պե՞ս 
ստաց վեց այս ան ցու մը:

- Ան ցու մը դե պի մի ջազ գա յին ո լորտ ի րա կա նում դա-
տա կան բժշկութ յան ո լոր տից չէր:  Մինչև դա տա կան 
բժշկութ յան ո լոր տում աշ խա տե լը՝ սու բօր դի նա տու րա-

յում, ես ընտր վե ցի ԵՊԲԻ կո մե րի տա կան կազ մա կեր-
պութ յան ա ռա ջին քար տու ղար:  Դա ևս  հե տաքր քիր 
աշ խա տանք էր: Այդ ժա մա նակ վա նից սկսվե ցին ու սա-
նո ղա կան ակ տիվ մի ջո ցա ռում ե րը:  Մենք հիմք դրե-
ցինք  Խորհր դա յին  Միութ յան մյուս հան րա պե տութ-
յուն նե րի՝ Վ րաս տա նի,  Ռու սաս տա նի,  Մերձ բալթ յան 
երկր նե րի,  Բե լա ռու սի, Ուկ րաի նա յի,  Չե խոս լո վա կիա յի, 
 Լե հաս տա նի բժշկա կան բու հե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յա նը՝ ու սա նող նե րի միջև փո խա նակ ման ծրագ րե-
րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով:  Սա կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տան քի փոր ձի կար ևոր դպրոց էր ինձ հա մար: 
 Բա ցի դրա նից՝ ես հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա լի նե լու 
նաև Ար ևել յան Եվ րո պա յի երկր նե րում՝  Գեր մա նիա յում, 
 Չե խոս լո վա կիա յում,  Լե հաս տա նում: Այ սինքն՝ մի ջազ-
գա յին կա պե րի ո լոր տում իմ գոր ծու նեութ յու նը սկսվեց 
դեռ այդ տա րի նե րին: 1979 թվա կա նին ու սա նո ղա կան 
կա ռույց նե րի փո խա նա կա յին ծրագ րե րից մե կի շրջա-
նա կում ինձ հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց լի նե լու նաև 
Արևմտ յան Եվ րո պա յի երկր նե րից մե կում՝  Մեծ Բ րի տա-
նիա յում:

Ե րի տա սարդ տա րի նե րի իմ գոր ծու նեութ յան ըն թաց-
քում խորհր դա յին երկր ներն ար դեն ազ գա յին զար թոնք 
էին ապ րում, մար դիկ հաս կա նում էին, որ ա նընդ հատ 
կենտ րո նաց ված ղե կա վա րութ յան ցու ցում ե րով աշ-
խա տե լը սահ մա նա փա կում էր նրանց ի րա վունք նե րը: 
 Հա յաս տա նում նույն պես զգաց վում էր այդ մի տու մը. 
մենք ար դեն կար դում էինք Ե ղի շե  Չա րեն ցի,  Հով հան նես 
 Շի րա զի և  այ լոց ան տիպ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Այ-
սինքն՝ դեռ  Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին ես հասց-
րել էի տես նել, թե ինչ կար «եր կա թե վա րա գույ րի» ետ-
ևում:  Հենց այդ տա րի նե րին հաս տատ ված մի ջազ գա յին 
կա պերն ինձ հե տա գա յում օգ նե ցին իմ ներ կա յիս աշ-
խա տան քում:      

 Ար դեն 30 տա րուց ա վե լի է, ինչ գո յութ յուն ու նի և  
արդ յու նա վե տո րեն գոր ծում է ԵՊԲՀ ար տա սահ ման ցի
նե րի, ա պա՝ օ տա րերկ րա ցի նե րի դե կա նա տը, ո րի կա
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յաց ման ճա նա պար հին ա նու րա նա լի ներդ րում ու նեք 
նաև  Դուք: Ի՞նչ ձեռք բե րում եր կա ռանձ նաց նեք:  Հե՞շտ 
է աշ խա տել օ տա րերկ րա ցի նե րի հետ: Ի՞նչ հե տաքր քիր 
կամ զա վեշ տա լի դեպք կհի շեք:

- Սկզ բում ես աշ խա տում էի որ պես սփյուռ քա հայ ու-
սա նող նե րի դե կա նի տե ղա կալ: Իսկ դե կա նը պրո ֆե-
սոր Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յանն էր:  Դա 1993 թվա կանն 
էր: Այդ ժա մա նակ գոր ծում էին սփյուռ քա հայ և  ար տա-
սահ ման ցի ու սա նող նե րի դե կա նատ նե րը:  Հե տո դրանք 
միաց վե ցին, և 1994 թվա կա նին ես դար ձա դե կան: Ու-
սա նող նե րի ընդ հա նուր թի վը մոտ 400 էր: Ար տա սահ-
ման ցի նե րի հետ աշ խա տե լը միշտ էլ հե տաքր քիր է և, 
միա ժա մա նակ, դժվար, ո րով հետև նրանք ըն տա նի քից 
կտրված մար դիկ են, նրանք հա տուկ ու շադ րութ յան կա-
րիք ու նեն:  Բա ցի դրա նից՝ տար բեր երկր նե րի քա ղա քա-
ցի ներ՝ տար բեր մտա ծո ղութ յամբ, տար բեր հա յացք նե-
րով՝ եր ևույթ նե րի նկատ մամբ:  Հար կա վոր է դա միշտ 
հաշ վի առ նել:

 Մի զա վեշ տա լի դեպք պատ մեմ:  Լավ հի շում եմ՝ դեկ-
տեմ բեր ա միսն էր, շատ խստա շունչ ձմեռ էր: Ե րե կո յան՝ 
մոտ ժա մը 11-ին, մեր բնա կա րա նի տան դու ռը թա կում 
են: Սկզ բում մտա ծե ցի, թե քա մու ձայնն է և  ու շադ րութ-
յուն չդարձ րի:  Բայց երբ կրկնվեց՝ հաս կա ցա, որ դուռն 
են թա կում, գնա ցի, դու ռը բա ցե ցի, տե սա վեր նա շա պի-
կով օ տա րազ գի ու սա նող է կանգ նած: Ես, ի հար կե, ան-
հանգս տա ցա, հարց րի՝ ինչ է պա տա հել:  Նա ա սաց, որ 
մա յի սի ա ռա ջին շա բաթ օ րը քրոջ հար սա նիքն է, և  իր 
եր կիր գնա լու թույլտ վութ յուն խնդրեց:  Սա վառ ա պա-
ցույցն է այն բա նի, թե որ քան տար բեր կա րող են լի նել 
խնդիր նե րի լուծ ման վե րա բեր յալ մեր և  այլ մտա ծե լա-
կերպ ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի մո տե ցում ե րը:

 Նա խորդ տա րի նե րի՝ իմ աշ խա տան քի փոր ձը ցույց 
տվեց, որ հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա յու նութ-
յան ա պա հով ման և  զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է ներգ րա վել օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի և  ընդ լայ-
նել միջ հա մալ սա րա նա կան կա պե րը:  Մենք տե սանք, 
որ շատ երկր նե րում ու սու ցու մը տար վում է անգ լե րեն 
լեզ վով: 1996-97 թվա կան նե րից սկսե ցինք նա խա պատ-
րաստ վել անգ լե րե նով ու սուց մա նը. դա սա խոս նե րը 
հա մա պա տաս խան դա սըն թաց ներ ան ցան, որ պես զի 
կա րո ղա նանք ամ բող ջութ յամբ կազ մա կեր պել այդ գոր-
ծըն թա ցը: 2001 թվա կա նին ար դեն լիո վին պատ րաստ 
էինք անգ լե րե նով ա ռա ջին կուր սի ըն դու նե լութ յան հա-
մար: Եվ մեկ տա րի հե տո՝ 2002 թվա կա նից, մենք սկսե-
ցինք ու սա նող ներ ըն դու նել անգ լա լե զու դա սա վանդ-
մամբ: Այ սինքն՝ նպա տա կը մեծ թվով ու սա նող նե րի 
ընդգր կում էր ԵՊԲՀ կազ մում:  Կար ևոր էին նաև անհ-
րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներն այն մա սին, թե ինչ է կա-
տար վում մի ջազ գա յին աս պա րե զում՝ կրթութ յան ո լոր-
տում:  Մեր նպա տակն էր դառ նալ ու սա նող ըն դու նող 
եր կիր, այ սինքն՝ օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի հա մար 
բժիշկ-մաս նա գետ ներ պատ րաս տող եր կիր:  Կա րող եմ 
ա սել, որ մեզ հա ջող վեց դա. շատ կարճ ժա մա նա կում 
մենք օ տա րերկ րա ցի նե րի թի վը կտրուկ ա վե լաց րինք:        

  Կա րո՞ղ եք ա սել՝ այս պա հին քա նի երկ րից և  քա նի 
ար տա սահ ման ցի ու սա նող է սո վո րում բժշկա կան բու
հում:

- Այս պա հին մոտ 1850 ու սա նող ու նենք 33 երկ րից: 
Ի հար կե, 2020-21 ուս տա րում մենք նա խա տե սում էինք, 
որ թի վը կանց նի 2000-ից, սա կայն խան գա րե ցին և՛ հա-

մա վա րա կը, և՛ պա տե րազ մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ-
նիսկ այս պայ ման նե րում, օ տա րերկ րա ցի նե րի ընդ հա-
նուր թի վը ոչ թե պա կա սեց, այլ ա վե լա ցավ: 

 Ո՞րն է բժշկա կան հա մալ սա րա նում  Ձեր եր կա րա կե
ցութ յան հիմ քը:

- Ես աշ խա տել եմ հա մալ սա րա նի հա մար, հա նուն 
հա մալ սա րա նի՝ հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նե լով 
բո լոր այն նպա տակ նե րը, ո րոնք նա խան շել է հա մալ սա-
րա նը: Ո չինչ միան գա մից չի լի նում: Անհ րա ժեշտ է եր կա-
րատև ու համ բե րա տար աշ խա տանք՝ բո լոր դժվա րութ-
յուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար:

 Մի քա նի երկ րում կա րո ղա ցանք ստեղ ծել շրջա նա-
վարտ նե րի միութ յուն ներ, ո րոնք շատ մեծ օ ժան դա կութ-
յուն են ցույց տա լիս հա մալ սա րա նի հե ղի նա կութ յան 
բարձ րաց ման ա ռու մով: 40-ից ա վե լի երկ րում ԵՊԲՀ-ն  
ու նի շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն 
են ծա վա լում: Շր ջա նա վարտ նե րի միութ յուն ներ ու նենք 
Հնդ կաս տա նում,  Մեծ Բ րի տա նիա յում,  Լի բա նա նում, 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում՝  Հայ բժիշկ նե րի միութ յու նը, 
 Սի րիա յում նույն պես ու նեինք, սա կայն, ցա վոք, պա տե-
րազ մից հե տո այն դա դա րեց գոր ծել:

2019 թվա կա նին Հնդ կաս տա նի քննութ յուն նե րի ազ-
գա յին կենտ րո նից ճշտե ցինք, թե մեր շրջա նա վարտ նե-
րից քա նիսն են ի րենց երկ րում հանձ նել ար տա սահ ման-
յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի քննութ յու նը (FMGE 
– Foreign Medical Graduates Examination):  Պար զե ցինք, 
որ 88.5%-ը հանձ նել է:  Մեր շրջա նա վարտ նե րը բարձր 
ցու ցա նիշ ներ են գրան ցել ու գրան ցում նաև  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում հանձ նած քննութ յուն նե րի ըն թաց քում: 
 Սա, ի հար կե, մեծ պա տիվ է բե րում մեր հա մալ սա րա-
նին:

 Նույն տա րում Հնդ կաս տա նում մրցա նա կա բաշ խութ-
յուն տե ղի ու նե ցավ տար բեր ան վա նա կար գե րում:  Մեր 
հա մալ սա րա նը ճա նաչ վեց օ տա րերկր յա լա վա գույն 
բժշկա կան բու հը՝ հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար: Մր ցա-
նակն ինձ հանձ նեց հան րա հայտ հնդիկ դե րա սան  Ջե կի 
Շ րո ֆը:

Ա կա դե մի կոս-ֆի զիո լոգ Ի վան  Պավ լո վի տե սութ յան 
հա մա ձայն՝ մար դու բո լոր ռեֆ լեքս նե րի մեջ պետք է լի-
նի մի հա տուկ՝ նպա տա կի ռեֆ լեք սը:  Փաս տո րեն՝ իմ 
աշ խա տան քի ամ բողջ ո ճը դա է ե ղել՝ ու նե նալ հա մալ-
սա րա նի հետ կապ ված նպա տակ, բա ժա նել այն մա սե-
րի և  հետ ևո ղա կա նո րեն հաս նել այդ նպա տա կի ի րա-
գործ մա նը:  Կար ծում եմ՝ դա է ճիշ տը:

Հարցազրույց



Իմ նպա տակ նե րից մեկն էլ հա մալ սա րա նի աշ խար-
հագ րութ յու նը մե ծաց նելն էր: Ու զում էի հա տել հա սա-
րա կա ծը, այ սինքն՝ ու սա նող ըն դու նել նաև հա սա րա-
կա ծից հա րավ ըն կած երկր նե րից: 3 տա րի ա ռաջ դա 
հա ջող վեց. մենք  Սեյ շել յան կղզի նե րից ու սա նող ու նե-
ցանք և  հի մա՝ ար դեն Ավստ րա լիա յից:  

 ԵՊԲՀն  ա նընդ մեջ հաս տա տում և  վե րա հաս տա տում 
է միջ բու հա կան արդ յու նա վետ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը 
միջ պե տա կան մա կար դա կով:  Հատ կա պես ո՞ր երկր նե
րի հետ է բժշկա կան բու հը սերտ հա մա գոր ծակ ցութ
յուն ի րա կա նաց նում: Ի՞նչ նոր ծրագ րեր են նա խանշ
վում բու հի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թացն ա ռաջ 
մղե լու տե սանկ յու նից:

-  Պետք է նշեմ, որ  Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  
ար տա քին կա պե րի գծով ԵՊԲՀ նա խորդ պրո ռեկ տոր-
նե րը լավ հիմ քեր էին ստեղ ծել բժշկա կան բու հի մի ջազ-
գայ նաց ման ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև ա պա հո վել էին 
մեր հա մալ սա րա նի մուտ քը դե պի մի ջազ գա յին կրթա-
կան շու կա:

Մենք կար ևո րում ենք միջ հա մալ սա րա նա կան կա-
պե րի զար գա ցու մը:  Սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցոմ ենք 
 Գեր մա նիա յի հա մալ սա րան նե րի հետ:  Մաս նակ ցել ենք 
Եվ րա միութ յան ներ կա յաց րած բազ մա թիվ ծրագ րե րին, 
ե ղել են ու սա նող նե րի փո խա նա կում եր  Հու նաս տա նում, 
Ֆ րան սիա յում,  Պոր տու գա լիա յում, Իս պա նիա յում,  Մեծ 
Բ րի տա նիա յում,  Բել գիա յում: ԵՄ ծրագ րե րի շրջա նա-
կում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մինչ այժմ էլ շա րու նակ-
վում է:  Զու գա հե ռա բար մենք զար գաց նում ենք նաև 
ու ղիղ կա պե րը տար բեր երկր նե րի բժշկա կան հա մալ-
սա րան նե րի հետ:  Վեր ջին շրջա նում ակ տի վա ցավ նաև 
ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը:  Հու նի սի 8-ին Ֆ րան սիա յի դես պա նութ յու նում 
մենք պայ մա նա գիր կնքե ցինք այդ երկ րում գոր ծող մեկ 
հա մալ սա րա նի հետ: Եվս եր կու հա մալ սա րա նի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րեր ստո րագր վել էին 
մինչ այդ:  Դա թույլ կտա մեր ե րի տա սարդ նե րին զար-
գաց նե լու մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը, տի րա պե-
տե լու Եվ րո պա յում կի րառ վող բու ժա կան և  ախ տո րոշ-
ման մե թոդ նե րին, կա տա րե լա գոր ծե լու դա սա վանդ ման 

մե թոդ նե րը:
Ա վան դա կան շատ լավ կա պեր ենք ու նե ցել  Միաց յալ 

 Նա հանգ նե րի ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի և 
 հի վան դա նոց նե րի հետ:  Ռու սաս տա նի հետ կա պե րը 
շատ վա ղուց են հաս տատ վել, մեր ու սում ա կան ծրագ-
րե րը նույն պես նմա նութ յուն ներ ու նեն: Վ րաս տա նի հետ 
ևս  ակ տիվ է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

 Ո՞ր ո լորտն է  Ձեզ ա վե լի հո գե հա րա զատ՝ գի տա
կա՞ն, թե՞ ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը:

- Ինձ հո գե հա րա զատ միշտ ե ղել է գի տա կան ո լոր տը, 
բայց, ցա վոք, դա սա խո սա կան և  հա մալ սա րա նա կան 
աշ խա տան քը ժա մա նակ չի թո ղել դրա հա մար:

  Դուք կան խե ցիք իմ հա ջորդ հար ցը՝ հասց նու՞մ եք 
հանգս տա նալ: Ո՞րն է հանգս տի՝  Ձեր կող մից նա խընտ
րե լի տար բե րա կը:

- Ազն վո րեն պի տի ա սեմ՝ չեմ հասց նում: Ե թե ա մեն 
դեպ քում գտնում եմ ա զատ ժա մա նակ՝ հատ կաց նում 
եմ այն թոռ նիկ նե րիս: Իմ հանգս տութ յու նը թոռ նիկ նե-
րիս հետ է: Ա զատ ժա մա նակս պատ կա նում է նրանց: 
Եր բեմ ստաց վում է ժա մա նակ տրա մադ րել նաև ըն-
թեր ցա նութ յա նը, շախ մա տին: Իսկ ե րի տա սարդ տա րի-
նե րին հանգս տութ յունս գտնում էի նկա րե լով:

 Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:  Ձեր ե րե խա նե
րը և՞ս ընտ րել են բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:

-  Մի կար ևոր սկզբունք ու նեմ. եր բեք չեմ տե ղա փո-
խում աշ խա տան քա յին խնդիր ներն ըն տա նիք: Իմ տրա-
մադ րութ յունն ու հոգ սե րը ես եր բեք ըն տա նի քում ցույց 
չեմ տա լիս:  Դա ինձ մոտ ստաց վում է:

Տ ղաս ստո մա տո լոգ է, աղ ջիկս՝ նյար դա բան, ապ-
րում և  աշ խա տում է  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում:  Պետք 
է ա սեմ, որ ո չինչ չեմ պար տադ րել ե րե խա նե րիս, ի րենք 
են ընտ րել ի րենց մաս նա գի տութ յու նը:

Ու նեմ ե րեք թոռ նիկ, իսկ չոր րոր դը շու տով կծնվի:
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 Սե րունդ ներ կրթող բժշկա կան բու հի ու սում
նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, 
բ.գ.դ. պրո ֆե սոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նը բուհն 
ա վար տե լուց հե տո իր աշ խա տան քա յին գոր ծու
նեութ յու նը ծա վա լել է բժշկա կան հա մալ սա րա
նում:

19751981 թվա կան նե րին սո վո րել է ԵՊԲՀ 
սան հի գիե նիկ ֆա կուլ տե տում, 2005ից առ այ
սօր ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի 
վա րիչն է, Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը զբա ղեց նում է 2016 
թվա կա նից: 

 Հա մալ սա րա նա կան լսա րա նին ենք ներ կա
յաց նում ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տո րի հա ջո ղութ յան հաս նե լու բա նաձ ևը 
և  բու հի ա ռա ջըն թա ցի նրա տես լա կա նը: 

- Ձեր ճա նա պար հը բժշկա կան բու հի հետ սկսել 
եք ա վե լի քան չորս տաս նամ յակ ա ռաջ: Կ պատ մե՞ք` 
ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք մաս նա գի տութ յու նը, ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րի և  հա մալ սա րա նում ձեր գոր ծու-
նեութ յան մա սին: 

-Ինձ միշտ շատ հո գե հա րա զատ է ե ղել ֆի զի կա մա-
թե մա տի կա կան բնա գա վա ռը, ո րոշ չա փով նաև մի-
ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, սա կայն ծնող նե րիս 
խորհր դով ընտ րե ցի բժշկութ յու նը:  Հա մալ սա րանն 
ա վար տե լուց հե տո ըն դու նե ցի բու հում աշ խա տե լու 
ա ռա ջար կը և  մինչ այս պա հը հա ճույ քով կա տա րում 
եմ այն:  Սո վո րե լու տա րի նե րին ե ղել եմ շատ ակ տիվ, 
դպրո ցում ղե կա վա րել եմ պիո նե րա կան կազ մա կեր-
պութ յան դրու ժի նա յի խոր հուր դը, ա պա կո մե րիտ-
միութ յան քար տու ղարն էի, հե տա գա յում ղե կա վա րել եմ 
հա մալ սա րա նի կո մե րիտ միութ յան աշ խա տանք նե րը: 
Ինչ պես մեր օ րե րում, այն պես էլ իմ սո վո րե լու տա րի-
նե րին, բժշկա կան հա մալ սա րա նում ա ռա ջի նից եր րորդ 
կուր սե րում սո վո րե լը շատ ժա մա նակ էր պա հան ջում: 
 Դա էր պատ ճա ռը, որ այդ ըն թաց քում չեմ ցու ցա բե րել 
որ ևէ հա սա րա կա կան ակ տի վութ յուն:  Չոր րորդ կուր-
սում ֆա կուլ տե տի, իսկ բուհն ա վար տե լուց հե տո հա-
մալ սա րա նի կո մե րիտ միութ յան կո մի տեի քար տու ղարն 
էի: Ն շեմ, որ դա հե տաքր քիր դպրոց էր, որն օգ նել է ինձ 
հաս կա նալ կյան քի, ճիշտ ապ րե լու և  ա րա րե լու փի լի սո-
փա յութ յու նը:

 Պե տա կան ա վար տա կան քննութ յուն նե րի ժա մա նակ, 
ինչ պես ար դեն ա սա ցի, ա ռա ջարկ ստա ցա աշ խա տել 
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ամ բիո նում, ին չին սի րով հա մա ձայ նե ցի: Այդ օր վա նից 
մինչ այս պա հը ես բու հի պա տե րի ներ սում եմ, և  այն 
ինձ հա մար դար ձել է երկ րորդ տուն:

 Յու րա քանչ յուրն ու նի հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
իր բա նաձ ևը: Ո՞րն է ձեր բա նաձ ևը, և  ի՞նչ տեղ ու նի 
կրթութ յու նը՝ կյան քում հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու 
հար ցում: 

-Կ յան քում հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար կրթութ-
յունն, ի հար կե, ա ռա ջին տե ղում է:  Հա ջորդ կար ևոր 
գոր ծոնն աշ խա տա սի րութ յունն է:  Պար տա դիր պայ-
ման նե րից է նաև կար գա պա հութ յու նը, և, ին չու ոչ՝ նաև 
հա ջո ղակ լի նե լը. կար ևոր է ճիշտ ժա մա նա կին ճիշտ 
տե ղում հայտն վե լը: 

 Դուք աշ խա տան քա յին եր կար տա րի ներ եք նվի
րել բու հին, ու նե՞ք այլ հե տաքրք րութ յուն ներ, ո րոն ցով 
լցնում եք ձեր ա զատ ժա մա նա կը: 

- Վեր ջին շրջա նում, չնա յած ա զատ ժա մա նակ շատ 
քիչ եմ ու նե նում, այն փոր ձում եմ նվի րել ըն տա նի քիս, 
մայ րի կիս, քա նի որ ծնող նե րին խիստ անհ րա ժեշտ է, 
հատ կա պես, մեծ տա րի քում՝ մեր ու շադ րութ յունն ու 
հո գա տա րութ յու նը: Ինձ հե տաքրք րում են նաև աշ-
խար հում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը. դրանք 
փոխ կա պակց ված են, և, ան պայ ման, որ ևէ կերպ պրո-
յեկտ վում են մեր երկ րի վրա:  Կար ծում եմ՝ ի րա վի ճա կի 
ճիշտ վեր լու ծութ յուն կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
հիմ վել ին ֆոր մա ցիա յի սկզբնաղբ յուր նե րի օբ յեկ տիվ 
ցու ցա նիշ նե րի վրա: 

Ին չո՞վ պետք է ա ռաջ նորդ վեն ու սա նող նե րը մաս
նա գի տութ յուն ընտ րե լիս:  Ձեր զա վակ նե րի մաս նա գի
տա կան կողմ ո րոշ ման վրա դուք ազ դե ցութ յուն ու նե
ցե՞լ եք: 

- Ցան կա ցած բնա գա վա ռում հնա րա վոր է հաս նել 
խոր քա յին հա ջո ղութ յուն նե րի՝ աշ խա տան քը սի րով կա-
տա րե լու պա րա գա յում միայն: Ի տար բե րութ յուն ծնող-
նե րիս՝ զա վակ նե րիս մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան 
հար ցում ես ազ դե ցութ յուն չեմ ու նե ցել: Ա վագ դուստրս 
զբաղ ված է ստեղ ծա գործ աշ խա տան քով. ա վար տել է 
Փ.  Թեր լե մեզ յա նի ան վան գե ղար վես տի պե տա կան քո-
լե ջը, ա պա կրթութ յու նը շա րու նա կել է Եր ևա նի գե ղար-
վես տի պե տա կան ա կա դե միա յում և  այժմ զբաղ վում է 
իր սի րած աշ խա տան քով:  Կրտ սեր դուստրս ընտ րեց 
բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, և չ նա յած այժմ բնակ վում է 
ար տերկ րում՝ ես հույս ու նեմ, որ մի օր ան պայ ման կվե-
րա դառ նա հայ րե նիք:

 Հա վե լեմ, որ ե թե այն պես է ստաց վում, որ քո ընտ-
րած մաս նա գի տութ յան մեջ չես գտնում քեզ, եր բեք ուշ 
չէ երկ րորդ մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լու հնա րա վո-
րութ յունն օգ տա գոր ծե լը:  Մի պահ ես փոր ձե ցի մաս-
նա գի տա նալ ի րա վա բա նութ յան բնա գա վա ռում՝ ինձ 
հե տաքրք րող ո լորտ նե րը խոր քա յին ի մա նա լու հա մար, 
բայց հան գա մանք նե րի բե րու մով այն չկա րո ղա ցա 
ի րա կա նաց նել: 

Ու սում ա մե թո դա կան ծրագ րե րը փո փո խութ յուն
նե րի են են թարկ վում ժա մա նա կին հա մըն թաց: Ո րո՞նք 
են այ սօր վա հրա մա յա կան նե րը, և դ րանց ան ցում կա
տա րե լու հա մար ի՞նչ ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ կան: 
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- Տա րի ներ ա ռաջ  Հա յաս տա նում ներդր ված չէր 
կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման հա-
մա կար գը:  Մաս նակ ցե լով կրթութ յան ո րա կի ա պա-
հով ման դրա մաշ նոր հա յին բազ մա թիվ ծրագ րե րի և 
 լի նե լով եվ րո պա կան ա ռա ջա տար բու հե րում՝ ես ու նեմ 
մեր կրթա կան դաշ տը մի ջազ գա յին կրթութ յան ո րա կին 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու  առ կա հիմ ա կան խնդիր-
նե րի լուծ ման իմ տես լա կա նը: Երբ ինձ ա ռա ջարկ վեց 
հա մա կար գել ու սում ա կան աշ խա տանք նե րը, ես ար-
դեն պատ կե րաց նում էի խնդիր նե րի ա ռաջ նա հեր-
թութ յու նը: Ա կա դե միա կան ո լոր տը դան դաղ շարժ վող 
մե խա նիզմ է, և  փո փո խութ յուն ներն ան մի ջա պես չեն 
տա լիս ի րենց արդ յունք նե րը. տա րի ներ են պա հանջ-
վում:  Պայ մա նա վոր ված վեր ջին մե կու կես տար վա ի րա-
դար ձութ յուն նե րով՝ հա մա վա րակ, պա տե րազմ, մեր 
կող մից պլա նա վոր ված և  ի րա կա նաց վող աշ խա տանք-
նե րի տեմ պը փոքր-ինչ դան դա ղել է, սա կայն վստահ 
եմ, որ հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան և  կո լեկ տի վի  
հետ հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում կա-
պա հո վենք նա խա տես ված արդ յուն քը:  Հատ կա պես 
կար ևո րում եմ  ու սուց ման պրո ցե սում կի րառ վող գոր-
ծի քա կազ մի լրամ շակ ման, նոր մե թոդ նե րի ներդր ման 
և  դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաս տում ե րի հետ կապ-
ված խնդիր նե րի լու ծու մը: Ա ռա ջին ան գամ բժշկա կան 
կրթութ յան մեջ ներդր վել է ար հես տա կան ին տե լեկ-
տի գոր ծի քը:  Մենք աշ խա տել ենք IT ո լոր տի մաս նա-
գետ նե րի հետ, մշակ վել են ար հես տա կան ին տե լեկ տի 
գոր ծի քի ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում օգ տա գոր ծե լու 
ճա նա պարհ նե րը և  այս ա մե նի արդ յուն քում ու սա նող-
նե րը կլի նի կա կան դեպ քե րի վեր լու ծութ յուն կա տա րե-
լու ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն կու նե նան: 
Կ լի նի կա կան բո լոր ա ռար կա նե րը նե րառ վե լու են այդ 
հա մա կար գի մեջ: Այս ծրա գիրն ար դեն պատ րաստ է 
և  փորձ նա կան ներդր վել է 2 կլի նի կա կան ամ բիո նում: 
 Հե տա գա յում նա խա տե սում ենք այս պի սի ծրա գիր ու-
նե նալ նաև տե սա կան բժշկա կան ա ռար կա նե րի հա-
մար:

Այ սօր մեր խնդիր նե րից մե կը կրթա կան հա մա կար-
գում հե տա զո տա կան բա ղադ րի չի ներդ րում է:  Մենք 
մշա կել ենք « Հե տա զո տութ յան հի մունք նե րը» նոր 
ա ռար կա յա կան մո դուլ, ո րը փոր ձա րա րա կան ձևով 1 
տա րի է կի րառ վում է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-

տե տում:  Նոր ու սում ա կան տա րում այդ մո դու լի արդ-
յու նա վե տութ յունն ամ փո փե լուց հե տո այն կներդր վի 
նաև մյուս ֆա կուլ տետ նե րում` հնա րա վո րութ յուն տա-
լով ամ րապն դել ու սում ա ռութ յան, հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի և  գի տութ յան կա պը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը վեր ջերս վեց տա րի ժամ-
կե տով ան ցավ ինս տի տու ցիո նալ հա վա տար մագ րում: 
Ա ռա ջի կա յում դի մե լու ենք մի ջազ գա յին բժշկա կան 
կրթութ յան ո րա կա վոր ման կենտ րո նին՝ կրթա կան 
ծրագ րե րի հա վա տար մագր ման հայ ցով: Ե թե ու նե նանք 
կրթա կան ծրագ րե րի մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րում՝ 
կմե ծաց նենք մեր հա մալ սա րա նում կրթութ յուն ստա նա-
լու շա հագր գիռ ան ձանց թի վը: Դա շատ կար ևոր է նախ-
ևա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ ըստ կրթութ յան մա սին 
օ րեն քի բժշկա կան կրթա կան ծրագ րե րը պետք է լի նեն 
հա վա տար մագր ված և  նաև այն պատ ճա ռով, որ, օ րի-
նակ, ար տա սահ ման յան շատ երկր ներ մի քա նի տա րի 
հե տո մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րում չան ցած կրթա-
կան ծրագ րե րը չեն ճա նա չե լու: 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կող մից վեր ջին տա րի
նե րի ըն թաց քում կա տար վում են լայ նա ծա վալ բա րե
փո խում եր: 100ամ յա բու հը, հատ կա պես ո՞ր ո լորտ
նե րում է ա ռա վել մեծ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցում:

- Բու հի թիվ մեկ ա ռա քե լութ յու նը բժիշկ ներ կրթելն է: 
Այս տեղ հա ջո ղութ յուն ներն ակն հայտ են. մեր շրջա նա-
վատ նե րը փայ լուն գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում և՛ հայ-
րե նի քում, և՛ նրա սահ ման նե րից այն կողմ՝ աշ խար հի 
զար գա ցած երկր նե րում: Չ նա յած, ինչ պես ար դեն ա սա-
ցի, կրթութ յան ո լոր տում ա նե լիք նե րը շատ են, այ նո ւա-
մե նայ նիվ,  մեր բու հը ար ժա նա հա վա տո րեն կա տա րել 
է իր ա ռա քե լութ յու նը կրթութ յան դաշ տում:

Ես հա մոզ ված եմ, որ պլա նա վոր ված ծրագ րե րը և  այն 
ա ռա ջըն թա ցը, ո րը բուհն այ սօր ա պա հո վում է, կնպաս-
տեն, որ պես զի ԵՊԲՀ-ն  դառ նա տա րա ծաշր ջա նի լա-
վա գույն բու հե րից մե կը:  Մենք ու նենք փայ լուն ե րի տա-
սար դութ յուն: Ես հա վա տում եմ ե կող սերն դին, նրանք 
ու նեն աշ խա տե լու ա վե լի լայն  հնա րա վո րութ յուն, և վս-
տահ եմ, որ ար ձա նագր վե լու են շատ ա վե լի լավ արդ-
յունք ներ:
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ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ
յան գծով պրո ռեկ տոր, ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ
ման ամ բիո նի վա րիչ  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը վստահ է՝ 
ո րակ յալ, պատ շաճ ախ տո րո շում ա մե նա կար ևորն է 
արդ յու նա վետ բուժ ման գոր ծում:

Եր կար տա րի ներ աշ խա տե լով բժշկա կան մայր բու
հում, շփվե լով սո վո րող նե րի տար բեր սե րունդ նե րի 
հետ՝  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը հա մոզ ված է, որ լավ ե րի
տա սարդ ներ ու մաս նա գետ ներ են մշտա պես հա մալ
րե լու սպի տակ բա նա կի շար քե րը:

Պ րո ռեկ տո րի հետ խո սել ենք մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան, ախ տո րո շիչ ճա ռա գայ թա բա նի մաս նա
գի տութ յան կար ևո րութ յան, հետ բու հա կան կրթութ
յան զար գաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի մա սին: 

Կ պատ մե՞ք` ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք  Ձեր մաս նա գի տութ յու նը՝ 
խո սե լով նաև ու սա նո ղա կան տա րի նե րի մա սին: 

-Եր կար եմ մտա ծել, թե ինչ մաս նա գի տութ յուն ընտ րեմ: Ինձ 
եր բեք ծնող ներս չեն ուղ ղոր դել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ-
յան հար ցում, իսկ ես ընտ րութ յունս կա տա րում էի բժշկութ յան 
և  ի րա վա բա նութ յան մեջ, քա նի որ եր կու մաս նա գի տութ յունն 
էլ շատ սի րել եմ:  Սա կայն  մաս նա գի տութ յան վերջ նա կան 

ընտ րութ յան մեջ նշա նա կա լի դեր ու նե ցավ իմ ֆի զի կա մա թե-
մա տի կա կան կրթութ յու նը, ո րը ինձ ստի պեց գնալ դե պի սար-
քա վո րում եր, ախ տո րո շում, հաշ վարկ ներ... 1996 թվա կա նին 
ըն դուն վել եմ բժշկա կան հա մալ սա րան և  մեծ հա ճույ քով եմ 
սո վո րել:  Հու րա խութ յուն ինձ՝ դա սա խոս նե րիս մեծ մա սը 
մինչև հի մա աշ խա տում են այս տեղ:  Բո լորն ինձ ճա նա չում 
են ար դեն 25 տա րի՝ կյան քի բո լոր փու լե րում, ու սա նո ղա կան 
տա րի նե րից բո լո րին շատ սի րում ու հար գում եմ: Իմ ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րը լի են ե ղել շատ հե տաքր քիր մի ջա դե պե-
րով: Ու սա նող էինք, ե րի տա սարդ, աշ խույժ կուրս ենք ե ղել, 
ու րախ:  Կուր սըն կեր նե րով մինչև հի մա էլ պահ պա նում ենք 
ըն կե րութ յու նը՝  ար դեն ըն տա նիք նե րով, ե րե խա նե րով: 

 Դուք նեղ մաս նա գի տութ յամբ ախ տո րո շիչ ճա ռա գայ թա
բան եք: Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տում որ քա նո՞վ է այս նեղ 
մաս նա գի տա ցու մը կար ևոր: 

-Ինչ պես նշե ցի՝ ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան կրթութ յունն 
իր դե րը խա ղաց, և  այն գի տակ ցու մը, որ ո րակ յալ, պատ շաճ 
ախ տո րո շու մը ա մե նա կար ևորն է հի վան դի արդ յու նա վետ 
բուժ ման մեջ, ինձ ստի պե ցի որ պես նեղ մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րել ճա ռա գայ թա բա նութ յու նը: Այն բա վա կան հե տաքր-
քիր ո լորտ է, ո րը շատ ա րագ, սրըն թաց զար գա նում է:  
 Ժա մա նա կին միայն ռենտ գեն հե տա զո տութ յունն էր, այ նու-
հետև ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յու նը, բայց երբ ե կավ 
ար դեն ա վե լի ման րակր կիտ հե տա զոտ ման՝ ա վե լի բա րակ 
շեր տով հե տա զո տութ յան հնա րա վո րութ յու նը, և  բու ժող բժիշ-
կը, վի րա բույ ժը ա վե լի հստակ կա րո ղա ցան պատ կե րաց նել, 
թե ին չի հետ գործ ու նեն, շրջա կա հյուս վածք նե րը որ քա նով 
են ներգ րավ ված պրո ցե սի մեջ և  այլն:   Ցա վոք, ժո ղովր դի մեջ 
մի մո տե ցում կա. ե թե կա  հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա, 
ա պա մյուս հե տա զո տութ յուն ներն ին չի՞ հա մար են դեռևս 
ի րա կա նաց վում:  Սա շատ սխալ մո տե ցում է, ո րով հետև շատ 
պա թո լո գիա ներ կան, ո րոնց ախ տո րոշ ման հա մար տար բեր 
մե թոդ ներ հան դի սա նում են  ոս կե ստան դարտ: Չ պետք է 
թե րագ նա հա տել հե տա զո տութ յան որ ևէ մե թո դի դե րը, յու-
րա քանչ յուրն իր հեր թին անհ րա ժեշտ է, որ պես զի բժիշ կը կա-
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րո ղա նա ա ռա վե լա գույն տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ ախ տա-
հար ման վե րա բեր յալ: 

Ըստ  Ձեզ՝ ու սա նող նե րի հե տաքրք րութ յու նը որ քա նո՞վ է 
մեծ ճա ռա գայ թա յին ախ տո րո շում մաս նա գի տութ յան նկատ
մամբ:

- Հե տաքրք րութ յու նը շատ մեծ է: Ու սա նո ղութ յան մեծ հատ-
վա ծը գի տակց ված, ի մա նա լով, թե ինչ է ի րե նից ներ կա յաց-
նում ախ տո րո շիչ ճա ռա գայ թա բա նութ յու նը, ընտ րութ յուն 
են կա տա րում:  Սա կայն կան ու սա նող ներ, ո րոնք ընտ րում 
են մաս նա գի տութ յու նը՝ հաշ վի առ նե լով, օ րի նակ, որ MRT-ն  
ան հե տաձ գե լի հե տա զո տութ յան մե թոդ չէ, շատ լավ է՝ չենք 
հեր թա պա հի, ու նենք մաս նա գի տութ յուն, ո րի ժա մա նակ հեր-
թա պա հե լու կա րիք չկա:  Բայց հի մա կա մաց-կա մաց հաս նում 
ենք նրան, որ սա էլ է դառ նում ան հե տաձ գե լի հե տա զոտ ման 
մե թոդ:  Շատ ու սա նող ներ էլ մտա ծում են՝  ա վար տե լուց հե-
տո ինքս սո նոգ րա ֆիա յի սարք ձեռք կբե րեմ, կգնամ, կաշ խա-
տեմ: Ս խալ մո տե ցում է: Ձգ տու մը ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ-
ման մաս նա գի տութ յան ձեռք բե րե լուն չա փից դուրս շատ է, 
հե տո ի րենց մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տում են ոչ բո լո րը: Ես 
յու րա քանչ յուր տա րի ա ռա ջին կուր սի օր դի նա տոր նե րի հետ 
զրույ ցում ա ռա ջար կում եմ ևս  մեկ ան գամ մտա ծել, ո րով հետև 
ա վար տե լուց հե տո պետք է կա րո ղա նան աշ խա տան քով 
ա պա հով վել:  Հա յաս տա նում  չեն կա րող այդ քան հե տա զոտ-
ման կենտ րոն ներ լի նել: 

 Դուք 2016ից ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տորն եք: Ինչ պես կգնա հա տեք հետ
բու հա կան կրթութ յան ո լոր տի զար գա ցու մը բժշկա կան բու
հում, ի՞նչ բա րե փո խում եր եք նա խա տե սում ա ռա ջի կա յում: 

-Ա մեն ինչ պետք է սկսվի պլա նա վո րու մից: Բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նը, ի հար կե, կա րող է մաս նակ ցել պլա նա վոր մա նը՝ 
հետ բու հա կան բժշկա կան կրթութ յան մա սով, բայց ո րո շո ղը 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ, բնա կա նա բար, չի կա րող 
լի նել. հա մալ սա րա նը կրթա կան ծա ռա յութ յուն է մա տու ցում: 
Պ լա նա վո րու մը թույլ կտա հաս կա նալ, թե  Հա յաս տա նում այս 
կամ այն մաս նա գի տութ յուն նե րի մա սով որ քան  թա փուր տե-
ղեր են առ կա, որ պես զի  հե տո աշ խա տա տե ղե րով կա րո ղա-
նան ա պա հով ված լի նել:   Սա ոչ միայն հետ բու հա կան, այլև 
բա զա յին բարձ րա գույն կրթութ յանն է վե րա բե րում: Այ սինքն՝ 
այն քան մարդ պետք է ա վար տի, ո րոնք մաս նա գի տութ յուն 
ստա նա լով պի տի հա մալ րեն աշ խա տա շու կան, պետք է ու նե-
նանք պլա նա վոր ված պա հան ջարկ, որ պես զի մենք կա րո ղա-
նանք լավ մաս նա գետ ներ տալ աշ խա տա շու կա յին:  Կար ևոր 
է, որ մար զա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը քա ղա քի ա ռող ջա պա-
հութ յա նը զու գա հեռ զար գա նա, հա մըն թաց քայ լի:  Կան մաս-
նա գի տութ յուն ներ, ո րոնք լրիվ կենտ րո նա ցել են Եր ևա նում, 
օ րի նակ MRT-ն՝ բա ցի Եր ևա նից կա միայն Գ յում րիում: Այս-
պի սի խնդիր ներ շատ կա րե լի է թվել այս ո լոր տում:

Իսկ ինչ վե րա բեր վում է բա րե փո խում ե րին՝ դրանց հա-
մար միշտ տեղ կա:  Վեր ջերս, օ րի նակ, քննար կում էինք, որ 
պետք է լի նի ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի մաս նա գի տութ յուն-
նե րի ցան կից բխող կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի, ռե զի դեն-
տու րա յի մաս նա գի տութ յուն նե րի ցանկ, ո րը հստակ պետք է 
գրված լի նի՝ ինչ բա զա յին մաս նա գի տութ յուն ստա ցած շրջա-
նա վար տը ինչ մաս նա գետ կա րող է դառ նալ, ինչ ծրագ րի 
արդ յուն քում՝ ինչ գի տե լիք ներ, ինչ հմտութ յուն ներ պետք է ու-
նե նա և  ինչ ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նակ: Մ յուս տար վա նից, 
հու սով եմ, բազ մա թիվ փո փո խութ յուն ներ կլի նեն կլի նի կա-
կան օր դի նա տու րա յի մաս նա գի տութ յուն նե րի մեջ: 

 Լավ սո վո րե լուց, գի տե լիք ներ ստա նա լուց բա ցի ի՞նչ հատ
կա նիշ նե րով պետք է օժտ ված լի նի ու սա նո ղը՝ ա պա գա բժիշ
կը: 

-Ու սա նո ղը գի տե լիք կստա նա բա զա յին կրթութ յան, հետ-
բու հա կան կրթութ յան ըն թաց քում, աշ խա տան քի ըն թաց քում, 
ա նընդ հատ...  Բայց պետք է իր մեջ մեծ սեր ու նե նա դի մա ցի-
նի, ան ծա նոթ մար դու հան դեպ, դաս տիա րա կութ յուն պետք է 
ու նե նա, հո գա տար լի նի: Շփ վե լով ու սա նո ղութ յան հետ՝ հա-
մոզ ված եմ՝ լավ ե րի տա սարդ նե րի սե րունդ  է գա լիս հնին փո-
խա րի նե լու: Ե րի տա սարդ նե րի մտա հո գութ յան ա ռիթ նե րը քիչ 
չեն, ինչ պես մեր ժա մա նակ. պա տե րազմ, հետ պա տե րազ մա-
կան շրջան, պան դե միա... ժա մա նա կաշր ջա նը, ո րում ապ րում 
ենք՝  ծանր է:   Հան դուր ժող, նե րո ղա միտ պետք է լի նեն: 

Իր աշ խա տան քի ըն թաց քում ինչ պի սի՞ դժվա րութ յուն նե րի 
է հան դի պում բժիշ կը: 

-Բ ժիշ կը բազ մա թիվ դժվա րութ յուն նե րի կա րող է բախ վել: 
 Շատ բարդ է, երբ հի վան դը կաս կա ծե լի աղբ յուր նե րից ինչ-որ 
բան է կար դում և  գա լիս է քեզ մոտ ի սկզբա նե ո րո շած, որ 
ե թե իր կար դա ցա ծի հա մա պա տաս խան ախ տո րո շում կամ 
բուժ ման տակ տի կա չա սես՝ քեզ չի հա վա տա լու:  Կամ՝ հի վան-
դի հա րա զատ նե րը, կապ չու նե նա լով մաս նա գի տութ յան հետ, 
հար ևա նա կան, բա րե կա մա կան «խորհր դում» ար դեն ո րո շում 
են ախ տո րո շու մը, ու ե թե դե ղեր չես նշա նա կում, ու րեմ լավ 
բժիշկ չես:   Կամ այս մո տե ցու մը՝ ե րեք հո գու մոտ ե ղել եմ՝ 
կա րող եմ չոր րոր դի մոտ էլ լի նել, որ ճիշտ բու ժում ստա նամ: 
 Տար բեր մար դիկ, տար բեր մո տե ցում եր, տար բեր մտա հո-
րի զոն ներ, տար բեր ո լորտ ներ, հիմ ա կա նում տրա մադր վում 
են վատ՝ կաս կա ծամ տո րեն են վե րա բեր վում:  Սա կայն կան 
նաև շատ դրա կան կող մեր, երբ գնա հատ ված ես, և  բու ժե լուց 
հե տո ե րախ տի քի ու շնոր հա կա լութ յան ան կեղծ խոս քեր ես 
լսում, գա լիս և  հա րա զա տի պես գրկում են քեզ: 

 Բա ցի հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յա յից՝ ի՞նչ հե տաքրք րութ
յուն ներ ու նեք, ո րոն ցով լցնում եք  Ձեր ա զատ ժա մա նա կը: 

- Շատ եմ սի րում մարդ կանց ի րար գլխի հա վա քել՝ ըն կեր-
նե րով, ըն կեր նե րի ըն տա նիք նե րով: Իմ ժա մա նա կի մի մա սը 
ըն տա նի քիս հա մար է:  Նաև սի րում եմ հե ծա նիվ քշել: 

Կ պատ մեք նաև  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:  Ձեր զա վակ նե րին  
ուղ ղոր դե՞լ եք ընտ րել բժշկի ու ղին: 

-Ինչ պես ինձ իմ ծնող նե րը չեն ուղ ղոր դել մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րե լիս, այն պես էլ ես նրանց եր բեք չեմ ուղ ղոր դի, ո րով-
հետև մի բան ինձ հա մար հստակ է. ե թե չսի րեց, ա պա 10 տա-
րի հե տո, երբ ա վար տի բժշկա կա նը, ար դեն ա վե լի ինք նու-
րույն ու հա սուն կլի նի, կսկսի զբաղ վել նրա նով, ին չը  սի րում 
էր: 

Որ պես հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք ու սա նող նե րին: 
 Հատ կա պես նեղ մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լիս ի՞նչն է պետք 
կար ևո րել: 

- Միայն մեկ խոր հուրդ: Եր բեք ուշ չէ կանգ նել և զ բաղ վել 
նրա նով, ին չը ա վե լի շատ են սի րում: Որ տա րի քում էլ լի նի, որ 
կուր սում էլ լի նի, ե թե հաս կա ցաք, որ չեք աշ խա տե լու բժիշկ՝ 
մի տան ջեք ոչ ձեզ, ոչ հա րա զատ նե րին, ոչ էլ ժա մա նակ կորց-
րեք: Ա ռա վել ևս՝ հետ բու հա կան կրթութ յան ժա մա նակ, եր բեք 
նո րաձ ևութ յան հետ ևից չընկ նեք, հեշ տին չնա յեք: Երբ մարդ 
պետք է տհա ճութ յամբ աշ խա տի, պետք է չաշ խա տի, այ լա-
պես կփչաց նի գոր ծը: 

 Թող նման ան հե տաձ գե լի ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք ստեղ ծե-
ցին պան դե միան և  պա տե րազ մը,  չլի նեն  ու սա նող նե րի և  մեր 
բո լո րի կյան քում:  Ար հա վիրք նե րը շատ են փո խում մար դու 
կյան քը: Ուժ, ե ռանդ, ձգտում բո լո րիս:

Հարցազրույց



 Հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի մեկ 
տա րում ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ-
յան ամ բիո նը  հան րա յին ի րա զեկ ման 
և  քա ղա քա ցի նե րի՝ հի վան դութ յան 
դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ գի տե լիք-
նե րի բարձ րաց ման լայ նա ծա վալ աշ-
խա տանք է ի րա կա նաց րել: Ամ բիո նի 
աշ խա տա կից նե րի գոր ծու նեութ յու նից 
ան մասն չի մա ցել նաև գի տա կան, 
կլի նի կա կան ուղղ վա ծութ յան գոր ծու-
նեութ յու նը:

 Հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ար մե նակ 
 Համ բար ձում յա նը նշում է, որ Covid-
19-ը նոր վա րակ է, ո րը մար դու ա ռող-
ջութ յան վրա կա րող է ծանր հետ ևանք-
ներ թող նել:  Կո րո նա վի րու սը, նրա 
խոս քով, 21-րդ  դա րի ա ռա ջին հա մա-
վա րա կը չէր, սա կայն յու րա քանչ յուր 
հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի մե խա-
նիզմ երն ու մո տե ցում ե րը տար բեր 
են:

Ն շենք, որ հա մա ճա րա կա բա նութ յան 
ամ բիո նի կող մից մշակ վել են օ դա կա-
թի լա յին մե խա նիզ մով տա րած վող վա-
րակ նե րի, այդ թվում՝ կո րո նա վի րու-
սա յին հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րի 
ու ղե ցույց ներ, ո րոնք շու տով կտպագր-
վեն և կ հանձն վեն հան րութ յան դա-
տին: Ա պա գա բժիշկ նե րը, ու սա նող նե-
րը, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նան շուրջ 70 է ջից բաղ կա ցած ու-
ղե ցույ ցի շնոր հիվ ևս  մեկ ան գամ կար-
ևո րել հա մա վա րա կի դեմ պայ քա րը, 
հա կա հա մա ճա րա կա յին բո լոր կա նոն-
նե րի պահ պա նու մը:  Կո րո նա վի րու սի 
դեմ պայ քա րի ան ցած մեկ տա րում ամ-
բիո նի ղե կա վարն ու աշ խա տա կից նե րը 
ա վե լի քան 5 տասն յակ  հե ռուս տա տե-
սա յին և  է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց-

նե րի հետ են հար ցազ րույց ներ անց-
կաց րել՝ օ պե րա տիվ ար ձա գան քե լով 
հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված 
ի րա վի ճա կին՝ տա լով պար զա բա նում-
ներ: Ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րը շա-
րու նակ վում են առ այ սօր:

« Կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ե րի 
շնոր հիվ նվա զել են ոչ միայն կո րո նա-
վի րու սի, այլև օ դա կա թի լա յին ճա նա-
պար հով փո խանց վող և  ա ղի քա յին 
վա րակ նե րի հի վան դա ցութ յան ցու ցա-
նիշ նե րը»,- նկա տում է պրո ֆե սո րը:

 Հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ-
քա րում նա կար ևո րում է գի տե լիք-
նե րի թար մաց ման մշտա կան գոր-
ծըն թա ցը, փաս տե լով, որ վեր ջին 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ճել է նաև 
սո վո րող նե րի հե տաքրք րութ յու նը հա-
մա ճա րա կա բա նի մաս նա գի տութ յան 
հան դեպ, սա կայն հա մա ճա րա կա բան 
դառ նա լու և  աշ խա տե լու հա մար Ար մե-
նակ  Համ բար ձում յա նը հի շեց նում է, որ 
հար կա վոր է ձեռք բե րել նեղ մաս նա-
գի տա ցում՝ անց նե լով կլի նի կա կան օր-
դի նա տու րա՝ մեկ տա րի տևո ղութ յամբ:

« Հա մա ճա րա կա բա նութ յու նը շատ 
հե տաքր քիր ուղ ղութ յուն է, ո րը պա-
հան ջում է  մաս նա գե տից՝ ա ռա ջին 
հեր թին՝ դառ նալ լավ բժիշկ, քաջ ծա-
նոթ լի նել բու ժա կան գոր ծին՝ հա մա ճա-
րա կա բա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով 
հե տա զո տութ յուն ներ անց կաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րից պատ կե րա-
ցում կազ մե լու հա մար»,- ընդգ ծում է 
ամ բիո նի ղե կա վա րը:

 Նա մե ծա պես կար ևո րում է ա պա գա 
բժիշկ նե րի մոտ հա մա ճա րա կա բա նա-
կան մտա ծե լա կեր պի ձևա վոր ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, ին չը ա ռող ջա պա հա-
կան տար բեր մար տահ րա վեր նե րով 
պայ մա նա վոր ված հրա մա յա կան է: 

 Պա տա հա կան չէ, որ հա մա ճա րա կա-
բա նութ յուն ու սու ցան վում է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի գրե թե բո լոր ֆա կուլ-
տետ նե րի ու սա նող նե րին՝ դա սա խո-
սութ յուն նե րի, գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րի մի ջո ցով:

 Հաշ վի առ նե լով, որ կո րո նա վի րու-
սա յին հի վան դութ յան դեմ պայ քա րը 
շա րու նակ վում է՝ հա մա ճա րա կա բա նը 
որ պես կան խար գել ման արդ յու նա-
վետ մի ջոց կար ևո րում է պատ վաստ-
վե լը: Այն դեպ քում, երբ կո րո նա վի րու-
սով հի վան դա ցած և  պատ վաստ ված 
բնակ չութ յու նը կազ մի շուրջ 70 տո-
կոս, կա րող է ա ռա ջա նալ կո լեկ տիվ 
ի մու նի տետ, ինչն էլ կհան գեց նի հա-
մա վա րա կի մա կար դա կի ի ջեց մա նը: 
 Պատ վաս տու մը պրո ֆե սո րը կյանք 
փրկող, հի վան դութ յան բարդ ըն թաց-
քը կան խար գե լող մի ջոց է հա մա րում: 
 Ցան կա ցած հի վան դութ յան դեպ քում  
հա մալ սա րա նա կա նը հոր դո րում է 
բնակ չութ յա նը՝ վստա հել միայն մաս-
նա գի տա կան կար ծիք նե րին և չզ բաղ-
վել ինք նա բուժ մամբ:

 Հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո-
նի վա րի չը նշում է, որ ամ բիո նի շատ 
շրջա նա վարտ ներ այ սօր մաս նա գի-
տա կան հա ջող գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում ոչ միայն հա յաս տան յան, 
այլև ար տերկ րի ա ռող ջա պա հա կան, 
բժշկա գի տա կան հե ղի նա կա վոր կազ-
մա կեր պութ յուն նե րում՝ նպաս տե լով 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ մա նը 
հա րա զատ բու հի հետ:

Ար մե նակ  Համ բար ձում յա նը ԵՊԲՀ 
նախ կին սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա-
կուլ տե տի շրջա նա վարտ է, նաև տա-
սը տա րի այդ ֆա կուլ տե տի դե կանն է 
ե ղել:   Մաս նա գի տա կան եր կար տա-
րի նե րի գոր ծու նեութ յու նը նվի րել է 
մեր երկ րում հա մա ճա րա կա բա նութ-
յան ո լոր տի, կրթութ յան հա մա կար գի  
զար գաց մա նը՝ տար բեր տա րի նե րի 
կտրված քով պա տաս խա նա տու պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նե լով:

 Նա 12 թեկ նա ծո ւա կան և 1 դոկ տո-
րա կան ա տե նա խո սութ յան գի տա կան 
ղե կա վար է ե ղել:  Հայ հա մա ճա րա կա-
բան նե րի, բժշկա կան ման րէա բան նե րի 
և  մա կա բու ծա բան նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահն է ար դեն ա վե լի քան 20 
տա րի: 2019 թվա կա նից պրո ֆե սո րը 
ՌԴ բժշկա տեխ նի կա կան գի տութ յուն-
նե րի ա կա դե միա յի հայ կա կան մաս-
նաճ յու ղի նա խա գահն է:

 Հե ղի նակ է 4 հե ղի նա կա յին ի րա-
վուն քի, 16 գյու տա րա րա կան ա ռա ջար-
կի, 205 տպագր ված աշ խա տան քի, 1 
մե նագ րութ յան և 4 դա սագր քի:

ԿԱՐԵՎՈՐԷՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻՁԵՎԱՎՈՐՈւՄԸ

30



 Գեր մա նա ցի բժիշկգիտ նա կան, Եր ևա նի Մ խի
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի հրա վիր ված պրո ֆե սոր  Մա տիաս Շ վա բը 
 Հա յաս տան ժա մա նե լու դեպ քում, ա ռա ջին հեր թին, 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց կանց կաց նի ա պա
գա դե ղա գետ նե րի հա մար:

 Գեր մա նիա յի Թ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի կլի
նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, Թ յու
բին գե նի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի կլի
նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի բա ժան մուն քի վա րիչ, 
Շ տուտ գար տի  Ռո բերտ  Բոշ հի վան դա նո ցի կլի նի կա
կան ֆար մա կո լո գիա յի բժիշկ,  Մար գա րետ  Ֆի շեր Բոշ 
ինս տի տու տի տնօ րեն  Մա տիաս Շ վա բի հետ զրու ցել 
ենք բժիշկ դառ նա լու և  մաս նա գի տա կան վե րել քի 
դժվա րին ճա նա պար հի, ինչ պես նաև  Հա յաս տան այ
ցի մա սին:  

- Պ րո ֆե սո՛ր, սկսենք բժիշկ դառ նա լու  Ձեր ո րո շու մից: 
Արդ յո՞ք դա  Ձեր ե րա զանքն էր:

Ծ նող ներս դե ղա գործ ներ էին. զբաղ վում էին ոչ միայն 
դե ղե րի վա ճառ քով, այլև հի վանդ նե րի ախ տո րոշ մամբ և 
 բուժ մամբ:  Հենց այդ էր պատ ճա ռը, որ ես հե տաքրք վե ցի 
բժշկութ յամբ և  ո րո շե ցի սո վո րել այդ մաս նա գի տութ յու նը: 

Սկզ բում ՝10-13 տա րի, աշ խա տում էի որ պես ման կա բույժ, 
ա պա ա վե լի ու ա վե լի սկսե ցի հե տաքրքր վել դե ղե րով և ս տա-
ցա երկ րորդ մաս նա գի տութ յուն՝ կլի նի կա կան դե ղա գե տի: 
Այժմ ա վե լի քան 30 տար վա աշ խա տան քա յին փոր ձով ման-
կա բույժ և կ լի նի կա կան դե ղա գետ եմ:

- Ի՞նչ դժվա րութ յուն նե րի եք հան դի պել մաս նա գի տա-
կան վե րել քի ճա նա պար հին:

 Մի բան է, երբ ո րո շում ես զբաղ վել ան մի ջա կա նո րեն հի-
վանդ նե րի բուժ մամբ, այլ բան՝ երբ ո րո շում ես զբաղ վել դե ղե-
րի հե տա զո տութ յամբ: Ես ո րո շե ցի լի նել հե տա զո տող-գիտ նա-
կան:  Գի տութ յան աշ խար հը հրա շա լի է, բայց, միա ժա մա նակ, 
բարդ:  Դու պետք է լի նես այլ երկր նե րում, անց նես մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում, ու նե նաս մի ջազ գա յին փորձ՝ 
այ լա պես հնա րա վոր չէ աշ խա տել հե ղի նա կա վոր հաս տա-
տութ յուն նե րում:  Պետք է հաշ վի առ նել նաև ըն տա նի քի շա-
հե րը: Ես, օ րի նակ, ստիպ ված էի ԱՄՆ վե րա պատ րաստ ման 
մեկ նել ըն տա նի քիս հետ:  Բա ցի դրա նից, պետք է ա պա հով-
ված լի նել հա մա պա տաս խան գու մա րով: Այս ա մենն, ի հար-
կե, հեշտ չէր, բայց ինձ հա ջող վեց:

- Ին չու՞ ո րո շե ցիք տե ղա փոխ վել գի տութ յան ո լորտ՝ լքե-
լով պրակ տիկ բժշկութ յու նը:

 Պատ ճառ նե րից մեկն այն էր, որ ես ու զում էի ա վե լի լավ 
հաս կա նալ, թե ինչ պես են աշ խա տում դե ղի մե խա նիզմ ե-
րը, որ քա նով են արդ յու նա վետ դե ղե րը, արդ յո՞ք կլի նի կա-
կան ո լոր տում կա նոր դե ղեր ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տութ յուն: 
 Կար ծում եմ՝ սրա նով էր պայ մա նա վոր ված իմ ձգտու մը դե պի 
հե տա զո տա կան աշ խա տան քը:

- Արդ յո՞ք բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու նի ա ռա վե լութ-
յուն ներ:

 Չեմ կար ծում, որ մենք ու նենք որ ևէ ա ռա վե լութ յուն:  Մենք 
ու նենք ա վե լի շատ պար տա կա նութ յուն ներ, մեր մաս նա գի-
տութ յու նը նե րա ռում է հա վել յալ ա ռա ջադ րանք ներ: Օ րի նակ, 
ես՝ որ պես գիտ նա կան-պրո ֆե սոր, ու նեմ սո վո րեց նե լու ա ռա-
քե լութ յուն:  Սա ես չեմ հա մա րում ա ռա վե լութ յուն, դա պար զա-
պես իմ ընտ րութ յունն է:

- Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք այն ժա մա նա կաշր ջա նը, երբ 
աշ խա տում էիք որ պես ման կա բույժ:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նը շատ կար ևոր էր ինձ հա մար: Որ-
պես ման կա բույժ՝ ես ծա նո թա ցա կլի նի կա կան աշ խա տան-

քին:  Շատ բան սո վո րե ցի պա ցիեն տի բուժ ման, նրանց հետ 
շփվե լու, հի վան դութ յուն նե րը, պա ցիեն տի է մո ցիա նե րը հաս-
կա նա լու տե սանկ յու նից: Այժմ, լի նե լով կլի նի կա կան դե ղա-
գետ, ես օգ տա գոր ծում եմ ստա ցածս փոր ձը, ինչն օգ տա կար 
է իմ հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար:

-  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Կ պատ մե՞ք  Ձեր հոբ-
բի նե րի մա սին:

Ա յո, ի հար կե:  Գեր մա նիա յում բժշկութ յուն սո վո րե լու ըն-
թաց քում ես սո վո րե ցի նաև ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ յուն կա-
տա րել: Ա զատ ժա մա նակ ես եր գե հոն եմ նվա գում ե կե ղե ցում: 
Իսկ ու սա նո ղա կան տա րի նե րին ե կե ղե ցում նվա գելն ինձ օգ-
նում էր նաև գու մար վաս տա կել՝ բժշկա կան կրթութ յուն ստա-
նա լու հա մար:

Զ բաղ վում եմ սպոր տով, ինչն օգ տա կար է ա ռող ջութ յան 
հա մար:  Հասց նում եմ նաև գրքեր կար դալ:  Սա կայն ա զատ 
ժա մա նակս միշտ սահ մա նա փակ է: 

- Երբ ևէ ե ղե՞լ եք  Հա յաս տա նում:
Ցա վոք, դեռ ոչ: Իմ այ ցը  Հա յաս տան նա խա տես վում էր 

2019-2020 թվա կան նե րին, սա կայն հա մա վա րա կի պատ-
ճա ռով դա անհ նար դար ձավ:  Բայց ես ու նեմ հայ կո լե գա՝ 
բժիշկ  Լու սի նե  Դա նիել յա նը. նա աշ խա տում է ինձ հետ նույն 
ինս տի տու տում: Եվ հենց նրա շնոր հիվ ես շատ բան գի տեմ 
 Հա յաս տա նի մա սին:  Գի տեմ, որ այն հրա շա լի եր կիր է՝ հնա-
գույն պատ մութ յամբ և  ճար տա րա պե տութ յամբ, հատ կա պես՝ 
ե կե ղե ցի նե րով:  Հայ մաս նա գետ նե րը բա վա կա նին կրթված 
են և  տի րա պե տում են մեծ պո տեն ցիա լի: 

- Պ լա նա վո րու՞մ եք, արդ յոք, այ ցե լել  Հա յաս տան:
Ի հար կե, ե թե պատ վաստ ման գոր ծըն թա ցը հա ջո ղութ յամբ 

ա վարտ վի, մենք կայ ցե լենք  Հա յաս տան և, ա ռա ջին հեր թին, 
հան դի պում կկազ մա կեր պենք ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի հետ՝ վե-
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց անց կաց նե լով դե ղա գետ նե րի 
հա մար: 

- Որ պես փոր ձա ռու բժիշկ և  գիտ նա կան՝ ի՞նչ խոր հուրդ 
կտաք ա պա գա բժիշկ նե րին:

Ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար ա մե նա կար ևո րը կրթութ յունն է 
և  վե րա պատ րաս տու մը: 

- Ինչ պի սի՞ հատ կա նիշ նե րով պետք է օժտ ված լի նի լավ 
բժիշ կը:

 Նա պետք է լի նի շրջա հա յաց և  բաց՝ քննար կում ե րի հա-
մար: Բ ժիշ կը պետք է կա րո ղա նա խո սել, զրու ցել պա ցիեն տի 
հետ՝  որ քան հնա րա վոր է շատ ին ֆոր մա ցիա ստա նա լու և  
արդ յու նա վետ բու ժում կա տա րե լու հա մար:

ՀԱՅՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸՄԵԾՆԵՐՈՒԺՈՒՆԵՆ.
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Բժշ կա կան մայր բու հի 2018 թվա կա նի ու սում
նա կան տար վա լա վա գույն ու սա նող ներ  Սե նիկ 
 Մա տին յա նը և  Լու սի նե  Հով հան նիս յա նը վեր
ջերս ըն տա նիք են կազ մել:

 Գի տե լիք ներն արժ ևո րող և  գի տա կան աշ խար
հում ի րենց հաս տա տուն տե ղը զբա ղեց նե լու 
ձգտմամբ հա մալ սա րա նա կան նե րը շատ ան
գամ եր են աչ քի ըն կել ԵՊԲՀում և  շա րու նա կում 
են ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը 
ծա վա լել այս տեղ՝ ար դեն միա սին, ըն տա նիք 
կազ մած:

Բ ժիշկգիտ նա կան, ՔՈԲՐԵՅՆ թի մի ան դամ 
 Սե նիկ  Մա տին յա նի հետ զրու ցել ենք ձեռք բե
րած հա ջո ղութ յուն նե րի, մաս նա գի տա կան գոր
ծու նեութ յան, ինչ պես նաև գի տա կան ըն տա նիք 
կազ մե լու մա սին:

 Դուք և  Լու սի նեն ու սա նո ղա կան կյան քի ըն թաց քում 
ներգ րավ ված եք ե ղել գի տա կան աշ խա տանք նե րում:  
Կ ներ կա յաց նե՞ք՝ գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե
լու ըն թաց քում ի՞նչ արդ յունք նե րի եք հա սել:

- Եր կուսս էլ մեր հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 
սկսել ենք հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի դաշ տում, 
որ տեղ գի տա կան արդ յուն քը ստաց վում է տա րի նե րի 
աշ խա տան քի շնոր հիվ։ Այ սօր ար դեն իսկ կա րող ենք 
փաս տել, որ մեր օբ յեկ տի վի տակ եր ևում են ա ռա ջին 
արդ յունք նե րը։ Եր կու սիս հե տաքրք րութ յան կենտ րո-
նում ու ղեղն է, և  եր կու դեպ քում էլ հնա րա վոր վե րա-
կանգ նու մը վնաս ված քից հե տո, ուղ ղա կի մի դեպ քում 
թե ման առնչ վում է ու ռուց քա յին պրո ցե սին, մեկ այլ 
դեպ քում՝ կաթ վա ծին։

  Գի տութ յամբ զբաղ վող մար դու մտա ծե լա կեր պը 
տար բեր վում է.  ա վե լի լայն է և  յու րա հա տուկ, ուս տի 
գի տա կան ճա նա պար հին կա րող են բազ մա թիվ դժվա
րութ յուն ներ հան դի պել:  Ինչ պե՞ս եք կա րո ղա ցել հաղ
թա հա րել դրանք՝ կեր տե լով ա մե նա բարդ և  ա մե նա
կար ևոր ու ղին:

-  Մենք միշտ սի րում ենք կրկնել, որ գի տութ յու նը նման 
է ան տա ռի, որ տեղ մուտ քը մեկն է, իսկ ել քեր այդ պես 
էլ ոչ մե կը չի փնտրում։  Դու պատ րաստ ես լի նում մեկ 
քայլ ա ռաջ գնալ մի ուղ ղութ յամբ, ո րը դեռ ոչ ոք չի փոր-
ձել, կամ, մի գու ցե, ան հա ջո ղութ յան է մատն վել։  Պետք 
է պատ րաստ լի նել եր կա րատև ան հա ջո ղութ յուն նե րի, 
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և, որ ա մե նա կար ևորն է, լի նել ար դար՝ արդ յունք նե րի 
մեկ նա բան ման հար ցում։  Պար զա պես պետք է վա յե լել 
պրո ցե սը և մ ալ հե տաքրք րա սեր, չկորց նել զար մա նա-
լու ու նա կութ յու նը։

Lավ բժիշկ դառ նա լու հա մար բազ մա թիվ նա խա
պայ ման ներ կան: Կթ վե՞ք ա մե նա կար ևոր նե րը:

-Բժշ կութ յու նը հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին ո րո-
շա կի փո փո խութ յուն նե րի է են թարկ վել։ Հ նա րա վոր է, 
օ րի նակ Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան զար գաց ման հա-
վա նա կա նութ յու նը ո րո շել այն ժա մա նակ, երբ դեռ այն 
չի էլ զար գա ցել, կամ քրո նիկ դեպ րե սիան մո դու լա վո-
րել ու ղե ղում տե ղադր ված է լեկտ րոդ նե րի մի ջո ցով։ 
Այ սօր գի տա կան նո րա նոր հոդ ված ներ են հայտն վում 
վի րա հա տա կան ռո բոտ նե րի, բարձր տա րա ծա ժա մա-
նա կա յին ճշգրտութ յամբ ու ղե ղի ակ տի վութ յու նը գրան-
ցող սար քե րի,  ար հես տա կան օր գան նե րի մա սին, և  
այս ա րա գութ յու նը պետք է ստի պի ու սա նո ղին ձեռ քը 
պա հել գի տա կան զար կե րա կի վրա, ա նընդ հատ կար-
դալ, հետ ևել նո րութ յուն նե րին, ինք նակրթ վել և  սո վո րել 
ա ռա ջըն թա ցը ա ռա ջին ձեռ քից ստա նալ։

 Սա կայն, ցան կա ցած պա րա գա յում, ե թե նույ նիսկ հա-
մա կար գի չը գե րա զան ցի բժշկին՝ տվյալ նե րի վեր լու-
ծութ յան և  ախ տո րոշ ման ճշգրտութ յան հար ցում, միև-
նույնն է՝ բժշկի դե րը միշտ մում է կար ևո րա գույ նը՝ լսել 
հի վան դի գան գատ նե րը, ու նե նալ էմ պա թիա և ս փո փել 
հի վան դին, մեղ մել նրա տա ռա պան քը՝ ել նե լով մար դա-
սի րա կան ար ժեք նե րից։

 Ծան րա բեռն ված և  հա գե ցած ա ռօր յա յի ըն թաց քում 
արդ յոք գտնո՞ւմ եք ա զատ ժա մա նակ: Ե րի տա սարդ 
գիտ նա կան նե րը սո վո րա բար ին չո՞վ են լրաց նում 
ի րենց ա զատ ժա մա նա կը:

-  Ժա մա նա կը հա րա բե րա կան հաս կա ցութ յուն է։ 
 Մարդ ա զատ է ընտ րել, թե ինչ պես կանց նի իր օ րը, 
ե թե լի նի կազ մա կերպ ված և  հետ ևի հստակ օ րա կար-
գի։  Հետ ևա բար՝ ցան կա ցած ժա մա նակ էլ ա զատ ժա-
մա նակ է։  Գի տութ յա նը տրա մադ րած ժա մա նակն էլ  
ա զատ ժա մա նակ է, քա նի որ կա մա վոր և  սի րով ենք 
ընտ րել այդ գոր ծը։ Ի հար կե, մեր օ րա կար գում կա նաև 
ժամ ոչ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան հա մար։ Այդ 

ժա մա նակ նա խընտ րում ենք շփվել մտե րիմ ե րի հետ և 
զ բաղ վել ակ տիվ հանգս տով՝ բնութ յան գրկում։

Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք նրանց, ով քեր ցան կա նում են 
բժիշկ դառ նալ կամ  պատ րաստ վում են զբաղ վել գի
տութ յամբ:

-Բժշ կութ յու նը սկսվում է հի վան դա սեն յա կում ան քուն 
գի շեր ներ անց կաց նե լով, իսկ գիտ նա կա նը շատ դեպ-
քե րում մում է լա բո րա տո րիա յում՝ հույ սով, որ սա հենց 
այն դեպքն է, երբ փոր ձար կու մը կստաց վի, և, մի գու-
ցե, ստաց ված արդ յուն քը մի օր կհաս նի մահ ճա կա լին 
գամ ված հի վան դին և  կօգ նի նրան։  Շատ կար ևոր է, որ 
բժիշ կը նաև գիտ նա կան լի նի, ու նե նա գի տա կան մտա-
ծո ղութ յուն ու կաս կա ծամ տութ յուն, կա րո ղա նա սառ-
նասր տո րեն վեր լու ծել փաս տե րը և  հա մա կարգ ված 
մո տե ցում ցու ցա բե րի սպե ցի ֆիկ կլի նի կա կան դեպ քին։ 

  Վեր ջերս դուք և  Լու սի նեն կազ մե ցիք տար բեր վող՝ 
գի տա կան ըն տա նիք:  Ըն տա նի քում ևս  գի տա կան 
շունչն է թևա ծո՞ւմ, թե կա րո ղա նում եք եր բեմ լի նել 
սո վո րա կան ըն տա նիք նե րի նման՝ կեն ցա ղա յին թե
մա նե րը ևս  ու շադ րութ յան կենտ րո նում ու նե նալ:

-  Մեր պատ մութ յու նը սկսվում է դեռևս ԵՊԲՀ ու սա նո-
ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նից, որ տեղ էլ ա ռա ջին 
ան գամ հան դի պե ցինք։ Եր կուսս էլ ե կել էինք այն տեղ 
նոր գի տե լիք ներ ստա նա լու, գի տա կան մի ջա վայ րում 
լի նե լու և  հա մալ սա րա նում ի րա կա նաց վող գի տա փոր-
ձե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով։  Մեր ու սա նո ղա կան 
լա բո րա տո րիան վե րա նո րո գե լիս և  կա հա վո րե լիս ար-
դեն սո վո րել էինք միա սին ո րո շա կի կեն ցա ղա յին հար-
ցեր լու ծել, ո րը նաև օգ տա կար ե ղավ ըն տա նե կան կյան-
քում։  Կեն ցա ղա յին հար ցերն էլ ու նեն ի րենց գի տա կան 
կող մը, և  մենք միշտ աշ խա տում ենք ցան կա ցած խնդիր 
լու ծել ա վե լի արդ յու նա վետ, ա րագ և  նո րա րա րա կան 
ճա նա պար հով։  Կար ծում ենք՝ մեր բախ տը բե րել է, որ 
կա րող ենք ցան կա ցած թե մա յով ի րար հետ խո սել և 
 բա վա կա նութ յուն ստա նալ դի մա ցի նի բազ մա կող մա նի 
զար գա ցած ին տե լեկ տից։
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Բժշ կութ յան աշ խար հը պա հան ջում է սեր և  անմ-
նա ցորդ նվի րում: Այս կար ծի քին է նյար դա բա-
նութ յան պրո ֆե սոր,  Չի կա գո յի Հ յու սի սարևմտ յան 
հա մալ սա րա նի Ք նի խան գա րում ե րի կենտ րո նի 
բժշկա կան տնօ րեն,  Լի բա նա նի Ա մե րիկ յան հա մալ-
սա րա նի այ ցե լու պրո ֆե սոր, ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո-
ֆե սոր Հ րայր Ադ դար յա նը: Պ րո ֆե սո րի հետ զրու-
ցել ենք մաս նա գի տա կան ա ռա վե լութ յուն նե րի և 
 մար տահ րա վեր նե րի, ինչ պես նաև  Հա յաս տա նում 
բժշկութ յան ո լոր տի մա սին:  

  Պա րոն Ադ դար յան, ին չու՞ ո րո շե ցիք բժիշկ դառ նալ:

-  Հա մալ սա րան ըն դուն վե լիս չէի մտա ծում բժիշկ դառ-
նա լու մա սին:  Ցան կա նում էի զբաղ վել գի տութ յամբ: Երբ 
բա կա լավ րիա տի տա րի նե րին քի միա և  կեն սա բա նութ յուն 
էի սո վո րում (1984-1988թթ.),  Լի բա նա նը դեռ գտնվում էր 
քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի մեջ: Ես ցան կա նում էի 
գի տութ յան հան դեպ իմ հե տաքրք րութ յու նը հա մա տե-
ղել մարդ կանց օգ նե լու ձգտման հետ: Այս պի սով, սկսե-
ցի նախ նա կան դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցել:  Դի մե ցի և՛ 
հան րա յին ա ռող ջութ յան, և՛ բժշկա կան դպրո ցի աս պի-
րան տու րա և  ըն դուն վե ցի եր կու տե ղում էլ: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, նա խընտ րե ցի գնալ բժշկա կան դպրոց:

 Ի՞նչ մար տահ րա վեր նե րի եք հան դի պել մաս նա գի
տա կան կա յաց ման ճա նա պար հին:

- Բ ժիշկ լի նե լու մար տահ րա վեր նե րը, նախ և  ա ռաջ, 
այդ տեղ հաս նե լու՝ կա յա նա լու ճա նա պար հին են: Քրտ-
նա ջան աշ խա տանք պա հան ջող գոր ծըն թա ցը բա վա-

կա նին եր կար է:  Մար տահ րա վեր նե րի երկ րորդ շար քը 
կապ ված է ար դեն բժիշկ դառ նա լու հետ:  Դա աշ խա-
տանք կամ մաս նա գի տութ յուն չէ, այլ՝ կեն սա կերպ:  Դուք 
24 ժամ և 7 օր բժիշկ եք:  Դա կա րիե րա չէ, երբ կա րող 
ես տուն գալ և  մո ռա նալ գրա սեն յա կի մա սին՝ մինչև հա-
ջորդ օ րը:

- Արդ յո՞ք բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու նի ա ռա վե լութ
յուն ներ:

- Ա ռա վե լութ յուն նե րը շատ են: Ա ռա ջին հեր թին՝ շատ 
բարձր է աշ խա տան քից բա վա րար վա ծութ յան մա կար-
դա կը:  Հիա նա լի զգա ցո ղութ յուն է, երբ օգ նում ես ինչ-որ 
մե կին ա վե լի լավ զգալ կամ կյանք ես փրկում:  Շատ քիչ 
ո լորտ ներ կա րող են ա ռա ջար կել այդ ա ռա վե լութ յու նը: 
Երկ րորդ՝ բժշկի մաս նա գի տութ յունն ա պա հո վում է ֆի-
նան սա կան կա յու նութ յուն և  եր րորդ՝ բժշկի մաս նա գի-
տութ յու նը շաղ կապ ված է ո րո շա կի սո ցիա լա կան կար-
գա վի ճա կի և  հար գան քի հետ, ո րը հա մընդ հա նուր է: Ես 
դրա նում հա մոզ վել եմ իմ ապ րած կամ այ ցե լած յու րա-
քանչ յուր երկ րում:

-  Պատ մե՛ք, խնդրեմ,  Ձեր ան ցած մաս նա գի տա կան ու-
ղու մա սին:

- Սկ սե ցի գի տութ յուն ու սում ա սի րել  Բեյ րու թի Ա մե րիկ-
յան հա մալ սա րա նում և  ա վար տե ցի այն 1988 թվա կա նին՝ 
կեն սա բա նութ յան ո լոր տում բա կա լավ րի կո չու մով: Իմ ուս-
ման վար ձը և  ծախ սե րը փոխ հա տուց վե ցին Գ յուլ բենկ յան 
հիմ ադ րա մի տրա մադ րած կրթա թո շա կի մի ջո ցով:

 Հե տո ըն դուն վե ցի նույն հա մալ սա րա նի բժշկա-
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կան դպրոց: Այս ան գամ ստա ցա մեկ այ կրթա թո շակ 
« Հա րի րի» հիմ ադ րա մի կող մից (ո րը հիմ ադր վել է 
հան գուց յալ վար չա պետ  Ռա ֆիկ  Հա րի րիի կող մից): 1992 
թվա կա նին՝ ա վար տե լուց հե տո, ըն դուն վե ցի Ն յու  Յոր քի 
պե տա կան հա մալ սա րան և 1996 թվա կա նին ա վար-
տե ցի օր դի նա տու րան՝ նյար դա բա նութ յան ո լոր տում: 
Այ նու հետև գնա ցի  Ռո չես թե րի հա մալ սա րան` լրա ցու-
ցիչ դա սըն թաց ներ ստա նա լու է պի լեպ սիա յի խնամ քի 
և  նեյ րո ֆի զիո լո գիա յի բնա գա վա ռում: 1998 թվա կա նին 
ըն դուն վե ցի  Մի նե սո տա յի հա մալ սա րան, որ տեղ վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ ան ցա քնի բժշկութ յան 
ո լոր տում:

1999-ին սկսե ցի իմ կա րիե րան՝ որ պես նյար դա բա նութ-
յան պրո ֆե սո րի օգ նա կան  Սենթ  Լո ւի սի  Վա շինգ տո նի 
հա մալ սա րա նում: Ո րո շե ցի մալ ա կա դե միա կան 
բժշկութ յան աս պա րե զում և չգ նալ մաս նա վոր պրակ-
տի կա յի: 2003 թվա կա նին ինձ ա ռա ջար կե ցին պաշ տոն 
զբա ղեց նել  Վեր մոն տի հա մալ սա րա նում և ն րանց հա-
մար քնի կենտ րոն կա ռու ցել: Ես ըն դու նե ցի ա ռա ջար կը: 
4 տա րի նյար դա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի պրո ֆե սո րի օգ նա կան էի, այ նու հետև դար ձա դո-
ցենտ: Ես կա ռու ցե ցի մեծ, հա մա պար փակ և  բազ մաճ յուղ 
քնի կենտ րոն: 6 տա րի անց ես կրկին փա փա գում էի 
ապ րել մեծ քա ղա քում, ուս տի տե ղա փոխ վե ցի  Չի կա գո: 
Սկզ բում ես մեկ տա րի անց կաց րի  Չի կա գո յի  Լո յո լա հա-
մալ սա րա նում, այ նու հետև տե ղա փոխ վե ցի  Չի կա գո յի 
կենտ րոն՝ Հ յու սի սարևմտ յան հա մալ սա րան, որ տեղ ար-
դեն 11 տա րի է աշ խա տում եմ: Այս տեղ ես քնի կենտ րո նի 
պա տաս խա նա տուն եմ, նաև  Լի բա նա նի Ա մե րիկ յան հա-
մալ սա րա նի այ ցե լու պրո ֆե սոր եմ: Իմ ու սում ա սի րութ-
յուն նե րը հիմ ա կա նում վե րա բե րում են ա ռողջ քնին:

  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Կ պատ մե՞ք  Ձեր 
հոբ բի նե րի մա սին:

- Ա զատ ժա մա նակս սի րում եմ հատ կաց նել լու սան-
կար չութ յա նը, կա րե լի է ա սել լուրջ «փո ղո ցա յին» լու-
սան կա րիչ (street photograph) եմ:  Նաև սի րում եմ կար-
դալ ոչ բժշկա կան գրքեր, ե րաժշ տութ յուն լսել և գ րել այդ 
մա սին:

- Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:

- Ե րե խա ներ չու նեմ:  Վեր ջերս կինս ա պա քին վեց եր-
կա րատև ծանր հի վան դութ յու նից և  այժմ աշ խա տանք է 
փնտրում: Ու նենք 2 կա տու և 3 թու թակ. բո լո րին փրկել 
ենք ա պաս տա րան նե րից: Ն րանք պա հան ջում են նույն-
քան ու շադ րութ յուն, որ քան ե րե խա նե րը:

  Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք բժշկութ յու նը  Հա յաս տա նում:

-  Հա յաս տանն ու նի շատ փայ լուն ու նվիր ված բժիշկ-

ներ, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն-
ներ մա տու ցող ներ: Ես տպա վոր ված եմ  Հա յաս տա նում 
առ կա կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րի մա կար դա կով: 
 Կար ծում եմ՝ երկ րին անհ րա ժեշտ է ա ռող ջա պա հա կան 
ա վե լի լավ են թա կա ռուց վածք, հա մա կարգ, ո րը կա րող 
է ա ջակ ցել այս բո լոր տա ղան դա վոր և ն վիր ված բժիշկ-
նե րին:

  Հայ րե նի քի հետ կապ ված ի՞նչն եք կա րո տում:

- Իմ հայ րե նի քը  Լի բա նանն է:  Հա յաս տանն իմ պա-
պե նա կան հողն է: Ես միայն մեկ ան գամ եմ ե ղել 
 Հա յաս տա նում:  Դա հիա նա լի փորձ էր:  Լի բա նա նից կա-
րո տում եմ սնուն դը, սուր ճը և  Մի ջերկ րա կան ծո վը:

 Պ լա նա վո րու՞մ եք այ ցե լել  Հա յաս տան:

- Ա յո, պլա նա վո րում եմ կնոջս հետ  Հա յաս տան այ ցե-
լել 2022 թվա կա նին, ե թե Covid-19-ը թույլ տա: Ան համ բեր 
սպա սում եմ այդ հնա րա վո րութ յա նը:

 Որ պես փոր ձա ռու բժիշկ և  գիտ նա կան՝ ի՞նչ խոր
հուրդ կտաք ա պա գա բժիշկ նե րին:

-  Խոր հուրդս հետև յալն է. բժշկութ յամբ հե տաքրքր վող-
նե րը չպետք է զբաղ վեն դրա նով ուղ ղա կի, քա նի որ դա 
հեշտ և  ֆի նան սա պես հա տուց վող կա րիե րա է: Ո՛չ:  Դուք 
պետք է հայտն վեք բժշկութ յան աշ խար հում, քա նի որ սի-
րում եք բժշկութ յու նը և  ցան կա նում եք ձեր կյան քը նվի-
րել դրան:  Դա կո չում է և  պա հան ջում է եր կար ժա մեր 
ու քրտնա ջան աշ խա տանք:  Նաև խոր հուրդ եմ տա լիս 
չզբաղ վել բժշկութ յամբ՝ զուտ ծնող նե րի սպա սե լիք ներն 
ար դա րաց նե լու հա մար:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի Օ տար լե զու
նե րի ամ բիոնն ար դեն ա վե լի քան մեկ տա րի 
ղե կա վա րում է դա սա խո սա կան աշ խա տան քի 
եր կար տա րի նե րի փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող և 
 մաս նա գի տա կան կա յաց ման հա րուստ ու ղի ան
ցած լեզ վա բան  Հաս միկ  Հով հան նիս յա նը: Ն րա 
հետ զրու ցել ենք ար դեն ի րա կա նաց ված և  ա պա
գա յում նա խանշ ված արդ յու նա վետ ծրագ րե րի, 
բու հի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցում ամ բիո
նի դե րա կա տար ման և  ար ձա նագր ված ձեռք բե
րում ե րի մա սին: 

-  Տի կի՛ն  Հով հան նիս յան, ան ցած տար վա փետր-
վա րից  Դուք հա մա կար գում եք ԵՊԲՀ օ տար լե զու-
նե րի ամ բիո նի աշ խա տան քը: Ի՞նչ նոր ծրագ րեր և 
 նա խագ ծեր եք ուր վագ ծել և  հասց րել ի րա կա նաց նել 
այս մեկ տար վա ըն թաց քում:

-  Ցան կա ցած նոր աշ խա տանք, բնա կա նա բար, են-
թադ րում է նոր մար տահ րա վեր ներ։ Ինձ հա մար նոր 
աշ խա տան քը նաև մի փոքր ան սո վոր սկիզբ ու նե-
ցավ։  Սո վո րա կան խնդիր նե րը, հա վա նա բար, ա վե-
լի հեշտ հաղ թա հա րե լի կլի նեին, ե թե չլի ներ Covid -19-ը։

Ես դեռ նոր էի հասց րել ծա նո թա նալ ամ բիո նի իմ 
գոր ծըն կեր նե րի հետ, երբ ո րո շում կա յաց վեց անց-
նել առ ցանց ռե ժի մով աշ խա տան քի։  Նոր ի րա վի-
ճա կում աշ խա տան քա յին ա մե նօր յա  շփում ե րը և 
 հա ղոր դակ ցութ յու նը՝ ժո ղովն ե րը, նիս տե րը, մաս նա գի-
տա կան քննար կում ե րը, վար չա կան տե ղե կութ յուն նե րի 
փո խա նա կու մը, հա մալ սա րա նա կան ղե կա վա րութ յան 
կող մից ան հե տաձ գե լի հանձ նա րա րա կան նե րը  կա-
տար վում էին առ ցանց։ Ն կա տի ու նե նա լով նաև այն 
փաս տը, որ ամ բիոնն ու նի 31 աշ խա տա կից (նե րառ յալ 
հրա վիր ված և  ար ձա կուր դում գտնվող դա սա խոս նե րը), 
ընդ հա նուր ամ բիո նի նիս տե րից բա ցի, պար բե րա բար 
անհ րա ժեշ տութ յուն էր ա ռա ջա նում ըստ ստո րա բա ժա-
նում ե րի ևս  կազ մա կեր պել ա ռան ձին-ա ռան ձին հան-
դի պում եր: Այդ պի սով, աշ խա տան քա յին ժո ղովն ե րի 
թի վը ե ռա պատկ վում էր, բայց դա, իմ կար ծի քով, արդ-
յու նա վետ և ն պա տա կա յին աշ խա տե լու միակ տար բե-
րակն էր: Ինչ ևէ, չնա յած գեր լար ված ու ծան րա բեռն ված 
աշ խա տան քա յին գրա ֆի կին (աշ խա տան քա յին ժա մե րի 
սահ մա նա փա կու մը փաս տա ցիո րեն վե րա ցել էր)` մեր 
ամ բիո նը կա րո ղա ցավ և  կար ծես թե շա րու նա կում է 
ա ռանց լուրջ խնդիր նե րի հաղ թա հա րել այս մար տահ-
րա վե րը։ Ն կա րագր ված ի րա վի ճակն, ի հար կե, այս կամ 
այն չա փով վե րա բե րում է նաև բու հի մյուս ամ բիոն նե-
րին:

Օ տար լե զու նե րի ամ բիո նում ի րա կա նաց-
րել ենք հետև յալ նոր ծրագ րե րը.

• այս ու սում ա կան տար վա սկզբից ու սա նող նե-
րին դա սա վանդ վում է մաս նա գի տա կան օ տար 
լե զու, այ սինքն՝ նախ կին ծրագ րի ընդ հա նուր, 
հա ղոր դակ ցա կան ձևա չա փը փո խա րին վել է 
ա ռող ջա պա հութ յան, բժշկութ յան ո լոր տում հա-
ղոր դակ ցա կան բո վան դա կութ յամբ՝ հաշ վի առ-

նե լով մեր ամ բիո նում սո վո րող ու սա նող նե րի, այդ 
թվում նաև քո լե ջի ու սա նող նե րի մաս նա գի տա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։  Կար ծում եմ, 
որ սա ա մե նա կար ևոր փո փո խութ յունն է. դրա նով 
մենք, ըստ էութ յան, ի րա գոր ծում ենք այն, ինչն, 
ըստ իս, ամ բիո նի ա ռա քե լութ յու նը պետք է լի ներ 
ի սկզբա նե:  Հա մա պա տաս խա նա բար փոխ վել են 
նաև դա սագր քե րը։  Մենք այ սօր դա սա վան դում 
ենք  Քեմբ րի ջի, Օքս ֆոր դի,  Փիըր սըն  Լոնգ մա նի և 
 մի ջազ գայ նո րեն բարձր հե ղի նա կութ յուն վա յե լող 
այլ հրա տա րակ չութ յուն նե րի կող մից տպագր ված, 
քննութ յուն ան ցած գրքե րով։  Ժա մա նա կա կից 
դա սագր քե րի կի րա ռութ յան հետ կապ ված հար-
ցերն ընդ հան րա պես ցա վոտ են շատ բու հե րում, 
և  ժա մա նա կի հետ քայ լե լը պա հան ջում է, որ մաս-
նա գե տը նախ տեղ յակ լի նի դրանց գո յութ յան մա-
սին, ա պա դրանք կի րա ռե լու կա րո ղութ յուն ներ և 
 հին մո տե ցում ե րից ժա մա նա կին և  պար բե րա բար 
հրա ժար վե լու վճռա կա նութ յուն ու նե նա: Ս րանք 
դյու րին հար ցեր չեն, ե թե մար դիկ սո վո րում են եր-
կար տա րի ներ նույն նյու թե րով աշ խա տե լուն:   

•  Բո լոր ստո րա բա ժա նում ե րում այժմ պաշ տո նա-
պես կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն ամ բիո նի 
ողջ աշ խա տա կազ մի կող մից ընտր ված հա մա-
կար գող նե րը: Ն րանք պա տաս խա նատ վութ յուն 
են կրում ու սում ա կան նյու թե րի հա սա նե լիութ-
յան, ըն թա ցիկ հար ցում ե րի ան խա փան անց-
կաց ման, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան ստո-
րա բա ժա նում ե րում ու սում ա մե թո դա կան և 
 կազ մա կերպ չա կան այլ աշ խա տանք նե րի հա մար։ 
Ի դեպ, բո լոր դա սա խոս նե րին հնա րա վո րութ յուն 
է տրվե լու փոր ձել ի րենց մաս նա գի տա կան կա-
րո ղութ յուն նե րը, նե րու ժը և  հա ջոր դա կա նութ յան 
սկզբուն քով ստանձ նել հա մա կար գո ղի պար տա-
կա նութ յուն նե րը։

• Ս տեղծ ված ար տա կարգ դրութ յան պա հան ջով 
ամ բիո նի աշ խա տան քը օ պե րա տիվ և  արդ յու նա-
վետ հա մա կար գե լու նպա տա կով ստեղծ վել են 
է լեկտ րո նա յին մատ յան ներ, ամ բիո նի բո լոր ստո-
րա բա ժա նում ե րի դա սա խոս նե րի հա մար հա սա-

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐՆԱՐԴԵՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՕՏԱՐԼԵԶՈւՆԵՐԵՆՍՈՎՈՐՈւՄ

36



նե լի ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի, հա վել յալ նյու-
թե րի (նաև audio և video նյու թե րի) է լեկտ րո նա յին 
փա թեթ ներ, ինչն, ըստ իս, նույն պես մեր ժա մա-
նակ նե րում վա ղուց անհ րա ժեշ տութ յուն է ան գամ 
առ կա ու սուց ման պայ ման նե րում։ Բ նա կա նա բար, 
ու սում ա կան ծրագ րե րը ևս  հա սա նե լի են առ-
ցանց ձևա չա փով։

•  Փո փո խութ յուն ներ ենք կա տա րել նաև ա ռա ջա-
դի մութ յան արդ յունք նե րի գնա հատ ման և գ րանց-
ման ձևե րում։  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ և´ ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ րի նութ յու նը, և´ հա մալ-
սա րա նա կան ֆա կուլ տետ նե րի դե կա նատ նե րը 
բա ռիս ա մե նա լավ ի մաս տով խստա պա հանջ են 
ու սա նող նե րի կար գա պա հութ յան/հա ճա խում ե-
րի և  ա ռա ջա դի մութ յան արդ յունք նե րի անս խալ 
գրանց ման հար ցում, սխալ վե լու հա վա նա կա նութ-
յու նը նվա զա գույ նին հասց նե լու նպա տա կով բա-
ցա կա յութ յուն նե րի, հար ցում ե րի/ստու գարք նե րի 
արդ յունք նե րը, ինչ պես ար դեն նշե ցի, գրանց վում 
են նաև հա տուկ է լեկտ րո նա յին մատ յան նե րում և 
 հաշ վարկ վում են հա մա պա տաս խան հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րով։

• Ամ բիո նի ստո րա բա ժա նում ե րում սկսել ենք մաս-
նա գի տա կան, ու սում ա-մե թո դա կան/գի տա կան 
սե մի նար նե րի շարք, ո րի նպա տակն է ձևա վո րել 
աշ խա տան քա յին խմբե րով քննար կում ե րի, փոր-
ձի փո խա նակ ման մշա կույթ։  Սա, ի հար կե, նույն-
պես լայ նո րեն կի րառ վող պրակ տի կա է բու հե րում 
և  գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
և  ես հու սով եմ, որ արդ յունք ներն ուղղ ված կլի նեն 
դա սա խոս նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի 
հարս տաց մանն ու դա սա վանդ ման ո րա կի բարձ-
րաց մա նը։

 Նա խա տե սում ենք շու տով վերսկ սել օ տար լե զու նե րի 
դա սըն թաց նե րը հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի և 
կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հա մար։  Դա սըն թաց ներն 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ու նպա տա կա յին դարձ նե լու հա-
մար հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յա նը ներ կա յաց վել է 
նոր փա թեթ։ Ու րախ եմ, որ այն հա վա նութ յան է ար ժա-
նա ցել, և  հու սով եմ, որ շու տով ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ-
մի և  ֆա կուլ տե տա յին ամ բիոն նե րի ա ջակ ցութ յամբ նո-
րաց ված դա սըն թաց նե րը կվերսկս վեն։

-  Մաս նա վո րա պես՝ ի՞նչ օ տար լե զու ներ է ու սու ցա-
նում ամ բիո նը:

-  Ներ կա յումս ամ բիո նում դա սա վանդ վում են լա տի նե-
րեն, անգ լե րեն, ռու սե րեն, գեր մա նե րեն և ֆ րան սե րեն։ 
Ա վե լաց նեմ նաև, որ այս լե զու նե րից յու րա քանչ յու րի դա-
սըն թաց նե րը ո´չ ձ ևա չա փով և  ո´չ  էլ բո վան դա կութ յամբ 
միօ րի նակ չեն:  Հետ ևա բար, ամ բիո նում ա ռար կա յա կան 
ծրագ րե րը  վե րա նայ վել և  կազմ վել են՝ հաշ վի առ նե-
լով մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, կի սամ յա կում ժա մա յին ծան րա բեռն վա ծութ յու-
նը, ու սա նող նե րի  մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յու նը, 
դա սըն թաց նե րի հա մար նա խանշ ված վերջ նարդ յունք-
նե րը և  այլն: Բ նա կա նա բար, տար բե րակ ված են նաև 
 Նա խա պատ րաս տա կան և Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց-
ման բա ժին նե րի, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նող-
նե րի հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րը: 

- Ո՞ր լե զու նե րին է ա ռաջ նութ յուն տրվում բու հի մի-
ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցի տե սանկ յու նից:

- Այ սօր գի տա կան հա ղոր դակ ցութ յան մի ջազ գա յին-

միջմ շա կու թա յին լե զուն անգ լե րենն է, հետ ևա բար, մի 
շարք ի րո ղութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված, ոչ միայն 
մեր հա մալ սա րա նում, այլև աշ խար հի շատ հե ղի նա-
կա վոր հա մալ սա րան նե րում ա ռաջ նութ յու նը տրվում է 
անգ լե րե նին: Այ սօր ԵՊԲՀ-ում սո վո րող օ տա րերկ րա-
ցի ու սա նող նե րին մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի 
գե րակ շիռ մասն ու սու ցան վում է անգ լե րե նով:  Մեր դա-
սա խոս նե րից շա տե րը, ո րոնք նաև հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տար և  լա վա գույն մաս նա գետ նե րի համ բավ 
ու նեն, ի րենց տե սա կան աշ խա տանք նե րը, գի տա հե-
տա զո տա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րը մի ջազ գա յին 
բժշկա գի տա կան հան րութ յա նը ներ կա յաց նում են անգ-
լե րե նով: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ մեր ամ բիո նը հա մա-
գոր ծակ ցում է հա մալ սա րա նի մեր մի շարք գոր ծըն կեր-
նե րի հետ՝ նրանց հա մար կա տա րե լով թարգ ման չա կան 
և/ կամ խմբագ րա կան աշ խա տանք ներ:

Ի հար կե, հաշ վի առ նե լով հա մալ սա րա նի մի ջազ գա-
յին բազ մա թիվ կա պե րը նաև ռու սա լե զու գի տա հե տա-
զո տա կան կենտ րոն նե րի գիտ նա կան նե րի հետ, մեր 
ամ բիո նում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն է տրվում 
նաև ռու սե րե նի պատ շաճ ի մա ցութ յա նը:  Ներ կա յումս 
մենք խնդիր ենք դրել թար մաց նե լու, ար դիա կա նաց նե լու 
նաև ռու սաց լեզ վի մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը: 
 Կար ծում եմ, որ  Հա յաս տա նում ռու սաց լեզ վի դրված քը 
բա վա կա նին կա յուն հիմ քեր ու նի և  պար զա պես անհ-
րա ժեշ տութ յուն է ար դեն իսկ հաս տատ ված լեզ վա կան 
ա վան դույթ ներն ամ րապն դելն ու զար գաց նե լը:

-  Կա՞ն, արդ յոք, այլ պե տութ յուն նե րի հետ ամ բիո նի 
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան օ րի նակ ներ:

-  Հաս կա նա լի է, որ այլ պե տութ յուն նե րի հետ մենք՝ 
ամ բիո նը, կա րող է աշ խա տել բու հի հա մա գոր ծակ-
ցութ յան մա կար դա կում: Այժմ մի փոքր վաղ է խո սել 
նման հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին, քա նի որ կար ծում 
եմ, որ ամ բիո նում նախ պետք է ա վե լի բարձ րաց նել 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծութ յան ո րա կը, ո րոշ 
բա րե փո խում եր կա տա րել, ներ քին ռե սուրս ներն օբ-
յեկ տի վո րեն գնա հա տել և  միայն դրա նից հե տո վստա-
հա բար ներ կա յա նալ օ տա րերկ րա ցի գոր ծըն կեր նե րին 
և  հա մա գոր ծակ ցե լու հա վակ նութ յուն ներ ու նե նալ։ 

- Ի՞նչ ձեռք բե րում եր կա ռանձ նաց նեք:
- « Ձեռք բե րում» բա ռը շատ պա տաս խա նա տու է 

հնչում։ Ամ բիո նում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի մեծ 
մա սը, թե´ ձևա չա փե րի և´ թե բո վան դա կա յին ա ռու-
մով, դեռևս ամ րապնդ ման կամ փորձ նա կան փու լում 
են։ Ի հար կե, այժմ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը, կար ծես 
թե, դրա կան զար գաց ման մի տում ու նի, օ րի նակ՝ ա ռա-
ջին կուր սի ու սա նող նե րից շա տե րը ակն հայ տո րեն մեծ 
հե տաքրք րութ յուն են դրսևո րում օ տար լե զու նե րի մաս-
նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի նկատ մամբ, բարձր կուր-
սե րում սո վո րող նե րը տար բեր ա ռիթ նե րով ափ սո սանք 
են հայտ նել, որ ի րենք բաց են թո ղել այս դա սըն թաց-
նե րին հա ճա խե լու հնա րա վո րութ յու նը, դե կա նատ նե րի 
հետ ամ բիո նի ա մե նօր յա ռե ժի մով աշ խա տան քի ո րա կը 
բա րե լավ վել է, ամ բիո նի ներ սում աշ խա տանք նե րը ո րո-
շա կիո րեն հա մա կարգ ված են և  այլն։ Այ նու հան դերձ, 
մեր ա նե լիք նե րը շատ են, ծրագ րե րը՝ բա վա կա նին հա-
վակ նոտ, բայցև՝ ի րա տե սա կան։ Այն պես որ հու սով եմ, 
որ մինչև հա ջորդ հար ցազ րույ ցը, ե թե այն, ի հար կե շատ 
շուտ չլի նի, ես ինձ կկա րո ղա նամ թույլ տալ խո սել մեր 
ամ բիո նի ձեռք բե րում ե րի մա սին։ Իսկ որ դրանք լի նե-
լու են, ես չեմ կաս կա ծում։

Հարցազրույց



Բժշ կա կան բու հի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա
նի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի նա
խա գահ  Սի վա  Շակ թի  Վի րաս վա մին հպարտ է 
 Հա յաս տա նում ապ րե լու և  սո վո րե լու՝ ի րեն ըն
ձեռ ված հնա րա վո րութ յամբ:

23-ամ յա ա պա գա թո քա բանն ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ է: «Ինձ միշտ հե տաքրք րել 
են ինչ պես դա սե րը, այն պես էլ ար տալ սա րա նա յին գոր-
ծու նեութ յու նը», - ա սում է  Սի վան:

Ակ տիվ հա սա րա կա կան և  ու սա նո ղա կան գոր ծու նեութ-
յամբ բու հում ա ռանձ նա ցած ա պա գա բժիշ կը ծնվել և  մե ծա ցել է Հնդ կաս-
տա նի  Թա միլ  Նա դու նա հան գի կենտ րոն  Չեն նաի քա ղա քում:  « Ման կուց 
հե տաքրքր ված էի գրքեր կար դա լով, կա վե ար ձան ներ պատ րաս տե լով և 
գ ծան կար նե րով: Դպ րո ցում մաս նակ ցում էի բո լոր ար տա դա սա րա նա կան 
մի ջո ցա ռում ե րին»:

Հն դիկ շրջա նա վար տը հի շում է մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան՝ իր պատ-
մութ յու նը. « Շատ տա րի ներ ա ռաջ, երբ ես հի վան դա նում էի, մայրս ինձ տա-
նում էր իմ հայ րե նի քա ղա քում բնակ վող մի բժշկի մոտ, ո րը շատ քիչ գու մար 
էր վերց նում: Ա վե լի ուշ ի մա ցա, որ նա եր բեմ նույ նիսկ գու մար չէր վերց նում 
մարդ կան ցից:  Հենց նա ինձ ո գեշն չեց: Այդ պա հից սկսե ցի ե րա զել բժիշկ 
դառ նա լու և  ինձ պես մարդ կանց օգ նե լու մա սին»:

Բժշ կա կան մայր բու հում 6 տար վա հիա նա լի ճա նա պար հոր դութ յու նը, 
նրա խոս քով, հնա րա վոր չէր լի նի ա ռանց ծնող նե րի ա ջակ ցութ յան և  օրհ-
նութ յան:

«Ա ռա ջին պատ ճա ռը, թե ին չու նա խընտ րե ցի  Հա յաս տա նը՝ տար վա 4 
ե ղա նա կի առ կա յութ յունն է: Որ պես բնութ յան սի րա հար՝ դա ինձ շատ գրա
վեց: Երկ րորդ պատ ճա ռը պե տա կան բժշկա կան բու հի շրջա նա վարտ իմ 
ըն կեր ներն էին, ո րոնք խոր հուրդ տվե ցին հենց այս բու հը:  Հե տա գա յում 
ի մա ցա, որ ԵՊԲՀն  ա պա հո վում է բարձ րո րակ ու սում ա կան գոր ծըն թաց: 
Այս բո լոր պատ ճառ նե րի հա մադ րում ինձ ստի պեց ընտ րել  Հա յաս տանն 
ու բժշկա կան հա մալ սա րա նը», - ա սում է  Սի վան:

Օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վար տը շատ է սի րում  Հա յաս տա նը: «Ե ղել եմ 
 Հա յաս տա նի շատ գե ղե ցիկ վայ րե րում՝  Վա նա ձոր,  Լո ռի,  Ծաղ կա ձոր, 
 Գառ նի,  Դի լի ջան, Ս ևան:  Վեր ջին մի քա նի տար վա ըն թաց քում ես չեմ ե ղել 
իմ հայ րե նի քում:  Բայց ինձ թվում է, թե ապ րում եմ իմ հայ րե նի քում, ո րով-
հետև  Հա յաս տա նում բո լորն այն քան բա րի են իմ հան դեպ:  Հա մալ սա րա նում 
և  հան րա կա ցա րա նում նրանք ինձ վե րա բեր վում են ինչ պես ի րենց որ-
դուն: Հ պարտ եմ, որ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա ապ րե լու և  սո վո րե լու 
 Հա յաս տա նում:

 Յու րա քանչ յուր եր ևույթ ու նի եր կու կողմ` դրա կան և  բա ցա սա կան: 
 Հա յաս տա նը նույն պես ու նի եր կու կողմ, բայց եր կուսն էլ նույնն են՝ միայն 
դրա կան», - վստա հեց նում է  Սի վան:

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ԽՈՐՀՐԴԻՆԱԽԱԳԱՀ
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Եր ևան յան կյան քը նրան սո վո րեց րեց ապ րել ինք նու-
րույն՝ ա ռանց որ ևէ մե կից կախ վա ծութ յան:

 Սի վան ան կեղ ծա նում է, որ ա պա գա յում կու զե նար 
մալ և  աշ խա տել  Հա յաս տա նում:  Դա նրա ծրագ րի մի 
մասն է, և  մեծ է ցան կութ յու նը FMGE (Foreign Medical 
Graduates’ Examination-օ տա րերկ րա ցի բժշկա կան շրջա-
նա վարտ նե րի քննութ յուն) քննութ յու նից հե տո վե րա-
դառ նալ  Հա յաս տան:

Որ պես ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ան դամ՝  Սի վան 
իր գոր ծու նեութ յու նը սկսել է դեռևս 2016 թվա կա նից, երբ 
սո վո րում էր 2-րդ  կուր սում: Ա վե լի ուշ՝ 2018 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րին, նա դար ձավ հնդիկ ու սա նող նե րի ներ-
կա յա ցու ցի չը: 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին նշա նակ վեց 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ու սա նո ղա կան խորհր դի 
փոխ նա խա գահ: 2020 թվա կա նի փետր վա րից սկսեց աշ-
խա տել որ պես հնդիկ ու սա նող նե րի խորհր դի ղե կա վար 
և  շա րու նա կում էր աշ խա տել որ պես օ տա րերկ րա ցի ու-
սա նող նե րի խորհր դի փոխ նա խա գահ: 2021 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին ու սա-
նո ղա կան խորհր դա րա նի ընտ րութ յան ժա մա նակ  Սի վան միա ձայն ընտր վեց 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի նա խա գահ:  Փետր վա րի 1-ից նա նաև 
ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի ան դամ է։

Բժշ կա կան բու հի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար  Սի վան կազ մա կեր-
պել է բազ մա թիվ ա կա դե միա կան, մշա կու թա յին և ս պոր տա յին մի ջո ցա ռում-
ներ:

« Ցա վոք, հա մա վա րա կի պատ ճա ռով մենք հրա ժար վե ցինք շատ ծրագ րե
րից:  Բայց ևայն պես՝ փոր ձե ցինք հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում կազ մա
կեր պել մի ջո ցա ռում եր՝ հետ ևե լով անվ տան գութ յան պահ պան ման բո լոր 
կա նոն նե րին և  կար գա վո րում ե րին: Այս կի սամ յա կում մեր կող մից կազ մա
կերպ ված նշա նա վոր ի րա դար ձութ յուն նե րից են գույ նե րի փա ռա տո նը՝ Ho
liն, ֆուտ բո լի, վո լեյ բո լի, բադ մին տո նի մրցա շա րե րը, ման կա բար ձութ յան 
և  գի նե կո լո գիա յի հար ցե րին նվիր ված գի տա ժո ղո վը և բժշ կա կան տար բեր 
թե մա նե րով զե կույց նե րի մրցույ թը: Անց յալ տա րի՝ ամ ռա նը,  Հա յաս տա նում 
հնդկա կան մշա կույ թի կենտ րո նի հետ հա մա տեղ ա ռա ջին ան գամ անց
կաց րինք  Գա նեշ  Չա տուր թի փա ռա տո նը», - պատ մում է  Սի վան: Ն րա խոս-
քով՝ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի գլխա վոր նպա տակն է ա ջակ ցել 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին՝ հաս նե լու ի րենց նպա տակ նե րին և  լու ծե լու 
ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը:

Անդ րա դառ նա լով բժշկի մաս նա գի տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին՝ 
 Սի վան կար ծում է, որ բժիշ կը պետք է համ բե րա տար և  հան գիստ լի նի դժվար 
ի րա վի ճակ նե րում:

«Բ ժիշ կը պետք է օժտ ված լի նի հետև յալ հատ կութ յուն նե րով՝ ըն կե րա սի
րութ յուն, հի վանդ նե րին ժա մա նակ տրա մադ րե լու պատ րաս տա կա մութ
յուն և  հա ղոր դակց վե լու հմտութ յուն ներ:  Լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար շատ 
կար ևոր են նաև կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րը», - շեշ տում է օ տա րերկ րա ցի 
շրջա նա վար տը:

Ա պա գա բժիշկ նե րին նա խոր հուրդ է տա լիս հետ ևել ծնող նե րի և 
 դա սա խոս նե րի ար ժե քա վոր խոր հուրդ նե րին։ 

«Եվ հա ջո ղութ յունն ինք նա բե րա բար կթա կի ձեր դու ռը»,-եզ րա փա կում է 
 Սի վա  Շակ թի  Վի րաս վա մին:

Ուսանողի անկյուն



Ս վետ լա նա Մկրտչ յա նը ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի ման կա բար ձութ-
յուն   գի նե կո լո գիա մաս նա գի տութ յամբ ա ռա ջին կուր սի կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր է: Աշ խա տում է Եր ևա նի քա ղա քա յին 
«Շ տա պօգ նութ յուն» ՓԲԸ-ում՝ որ պես գծա յին բրի գա դի բժիշկ:  
 Պա տե րազ մի և  հա մա վա րա կի օ րե րին աշ խա տել է գեր ծան րա-
բեռն ված. բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նեին գրե թե բո լո րը՝ և՛ վի-
րա վոր զին ծա ռա յող նե րը, և՛ քա ղա քա ցի նե րը, ո րոն ցից շա տե րը 
Covid-19-ով հի վանդ ներ էին:

« Միակ նպա տա կը օգ նելն էր, ցան կա ցած գնով հա մա պա տաս խան 
բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լը:  Պա տե րազ մի օ րե րին մեկ նում էինք Ար
ցախ, որ պես զի ա պա հո վեինք մեր վի րա վոր զին վոր նե րի տե ղա փո
խու մը Եր ևան:  Պա տաս խա նատ վութ յու նը մեծ էր, ո րով հետև այժմ մեր 
հերթն էր օգ նել այն զին վո րին, ով ա մեն ինչ ա րել է մեր և  մեր հայ րե նի
քի հա մար»,- պատ մում է սո վո րո ղը:

 Նա նշում է, որ մեծ մա սը հիմ ա կա նում ա կա նա պայթ յու նա յին, բազ-
մա բե կո րա յին, խո շոր տրա մա չա փի հրե տա նա յին զեն քե րից ստա ցած 
վնաս վածք ներ ու նե ցող վի րա վոր ներ էին:  Տե ղա փո խում էին այն վի րա-
վոր նե րին, ո րոնք գտնվում էին կա յուն վի ճա կում և  են թա կա էին տե ղա-
փոխ ման:

Որ պես բժիշկ ա ռա ջին ան գամ է առնչ վել նման ի րա վի ճա կի հետ, սա-
կայն պա տաս խա նատ վութ յունն այն քան մեծ էր, որ մո ռա նում էր ա մեն 
ին չի մա սին՝ հոգ նա ծութ յուն, դժվա րութ յուն ներ, վտանգ:

 Պա տե րազ մին մաս նակ ցող ե րի տա սարդ շատ մաս նա գետ նե րի նման 
Ս վետ լա նան ևս  փաս տում է, որ կար ևո րը ճիշտ և  ա րագ օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րելն էր, և  մեր տղա նե րին ա պա հով տե ղա փո խե լը Եր ևան:   
 Խոս տո վա նում է, որ բժշկա կան թի մին օգ նում և  պար տա վո րեց նում էր 
մար տիկ նե րի լա վա տե սութ յու նը՝ պայ քա րե լու և  ապ րե լու ցան կութ յու նը:

Ինչ պես շա տե րի մոտ, Ս վետ լա նա յի մոտ նույն պես բժիշկ դառ նա լը 
ման կութ յան ե րա զանք էր:

«Ինձ հա մար կար ծես դա միակ մաս նա գի տութ յու նը լի ներ աշ խար
հում, և վս տահ էի, որ այն էի ընտ րե լու:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ 
ե րա զան քը դար ձավ նպա տակ: Եվ ե թե նո րից հնա րա վո րութ յուն ու նե
նա յի ընտ րութ յան, միան շա նակ ընտ րե լու էի բժշկի մաս նա գի տութ յու
նը»,-ա սում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը:

Ն րա կար ծի քով՝ բժշկի ա ռա վել կար ևոր հատ կա նիշ նե րից է պա տաս-
խա նատ վութ յան զգա ցու մը, նվիր վա ծութ յու նը, ինչ պես նաև մշտա պես 
սո վո րե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը:

«Բ ժիշ կը պետք է սի րով և ն վիր վա ծութ յամբ ա նի իր աշ խա տան քը՝ 
եր բեմ նաև չխնա յե լով սե փա կան ա ռող ջութ յու նը և  ժա մա նա կը, չէ՞ որ 
դժվա րին պա հին նա միակն է, ում հա վա տում և վս տա հում է հի վան
դը»,-նկա տում է ա պա գա ման կա բարձ-գիտ նե կո լո գը:

Որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում ընտ րե լով ման կա բար ձութ յան և 
 գի նե կո լո գիա յի ո լոր տը՝ նկա տում է, որ այն բա վա կա նին դժվար, ան-
կան խա տե սե լի ի րա վի ճակ նե րով հա գե ցած, պա տաս խա նա տու ուղ-
ղութ յուն է, քա նի որ տվյալ դեպ քում բժիշ կը պա տաս խա նա տու է եր կու 
կյան քի հա մար:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րի գնա հատ մամբ՝ յու րա քանչ յուր նո րա ծին 
մի նոր լույս է, ո րի պա կա սը շատ է՝ հատ կա պես հետ պա տե րազմ յան 
դժվա րին օ րե րին:

ՕԳՆԵԼԸԵՐԻՏԱՍԱՐԴԲԺՇԿԻ
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Հն դիկ ու սա նո ղու հի Շ րեա  Նան դի նի  Բո սեն բժիշկ դառ նա լու մա սին ե րա-
զում էր դեռ 5 տա րե կա նից, ծնող ներն էլ ա ջակ ցում և խ րա խու սում էին նրան 
այդ հար ցում:

23-ամ յա Շ րեան Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նո ղու-
հի է: Ծն վել է Հնդ կաս տա նի Օ դի շա նա հան գի  Ռուր կե լա քա ղա քում: 

«Երբ դեռ ե րե խա էի՝ հիա ցած էի բժիշկ նե րով և ս տե տաս կոպ նե րով: Այն-
պես պա տա հեց, որ մի ան գամ ծնող նե րիս հետ բժշկի էի այ ցե լել՝ պատ վաս-
տում եր ստա նա լու: Ես մոտ 5 տա րե կան էի և  վա խե նում էի նե րար կիչ նե րից, 
բայց միան գա մից մո ռա նում էի վա խի մա սին, երբ բժիշկն ինձ քաղց րա վե նիք 
կամ սառ նա շա քար էր խոս տա նում: Ես մինչև հի մա այդ պես եմ ա նում», - կա-
տա կում է հնդիկ ու սա նո ղու հին: Այդ օ րը, շա րու նա կում է Շ րեան, պատ վաստ-
վե լուց հե տո ին քը վերց րեց բժշկի ստե տաս կո պը և  դուրս ե կավ: « Մայրս, 
նկա տե լով դա, վե րա դարձ րեց ստե տաս կո պը՝ իմ ա նու նից նե րո ղութ յուն 
խնդրե լով բժշկից:  Բայց բժիշ կը ժպտաց և  ա սաց նրան, որ մի օր ինքս հիա-
նա լի բժիշկ կդառ նամ: Այդ օր վա նից ո րո շե ցի ան պայ ման բժիշկ դառ նալ, իսկ 
մայրս շատ էր ցան կա նում տես նել ինձ բժշկի սպի տակ խա լա թով», - պատ-
մում է ա պա գա բժիշ կը՝ հա վե լե լով, որ մայ րը նրա ու ժի հե նաս յունն է:  

Շ րեան նաև պրո ֆե սիո նալ Բ հա րատ նատ յամ (հնդկա կան դա սա կան պար) 
է պա րում:  Շատ նա խա սի րութ յուն ներ ու նի, ո րոնց թվում՝ ա ծու խով նկա րե լը 
և  եր գե լը:

 Հա յաս տա նում բո լոր ծա նոթ նե րը նրան խոր հուրդ տվե ցին ԵՊԲՀ-ն՝ որ պես 
բժշկա կան ո րակ յալ կրթութ յուն ա պա հո վող հաս տա տութ յուն:

 Հա յաս տա նը, նրա հա մոզ մամբ, շատ գե ղե ցիկ եր կիր է՝ հնա գույն քրիս տո-
նեա կան քա ղա քակր թութ յամբ:

«Ես ար դեն հասց րել եմ լի նել Ս ևա նում,  Գառ նիում,  Ծաղ կա ձո րում և  Խոր 
 Վի րա պում. Ս ևանն, ան կաս կած, իմ ա մե նա սի րե լի վայրն է», - ան կեղ ծա նում 
է Շ րեան:

Ն րա խոս քով՝ մար դիկ  Հա յաս տա նում իս կա պես շատ ըն կե րա սեր են:
Շ րեան « Հայ-հնդկա կան ըն կե րութ յուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-

յան և  Հա յաս տա նում հնդկա կան մշա կու թա յին կենտ րո նի ան դամ է:
Ա պա գա բժիշ կը հիա ցած է ԵՊԲՀ կրթա կան հա մա կար գով: « Դա սա խոս նե րը 

բա ցա հայ տում են մեր հմտութ յուն նե րը և  միշտ մեր կող քին են դժվար պա հե-
րին:  Շա տե րի հետ եմ ըն կե րա ցել», - ա սում է Շ րեան:

 Նա պատ մում է նաև նեղ մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յան մա սին: Հնդ կաս-
տա նի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում նա ա կա նա տես է ե ղել, թե ինչ պես են 
շատ կա նայք տա ռա պում ծննդա բե րե լիս կամ տար բեր այլ խնդիր նե րի պատ-
ճա ռով: «Ե րա զում եմ հնա րա վո րութ յանս սահ ման նե րում օգ նել աղ քատ նե-
րին և  կա րի քա վոր նե րին:  Հենց այդ պատ ճա ռով էլ ցան կա նում եմ գի նե կո-
լոգ դառ նել և  օգ նել կա նանց ամ բողջ աշ խար հում: Ես ու զում եմ, որ կա նայք 
իմ մի ջո ցով նաև կրթվեն այն պի սի հար ցե րի լայն շրջա նա կի վե րա բեր յալ, 
ինչ պի սիք են ծննդօգ նութ յու նը, հղիութ յու նը և ծնն դա բե րութ յու նը, պտղա բե-
րութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը, սե ռա վա րակ նե րը, հոր մո նալ խան գա-
րում ե րը և  այլն», - ընդգ ծում է Շ րեան:

Բ ժիշկ լի նե լը, նրա խոս քով, հեշտ գործ չէ: « Մենք շատ տա րի ներ, աշ խա-
տա սի րութ յուն, համ բե րութ յուն և  գու մար ենք ներդ նում դրան հաս նե լու հա-
մար: Ես չեմ ու զում լի նել լավ բժիշկ, ո րը բու ժում է հի վան դութ յու նը, ես ու զում 
եմ լի նել հիա նա լի բժիշկ, ո րը հաս կա նում է հի վան դի հո գե վի ճա կը, փոր ձում 
օգ նել ա մեն գնով», - կար ծում է հնդիկ ու սա նո ղու հին, ո րի հա մոզ մամբ՝ բժիշ-
կը չի կա րող լի նել ե սա կենտ րոն:

« Դու նվիր վում ես մարդ կութ յա նը, և  քո կյան քի հիմ ա կան նպա տա կը 
կյան քեր փրկելն է», - ա վե լաց նում է նա:

Շ րեան հաս կա նում է հա յե րեն,  փոր ձում է կա տա րե լա գոր ծել լեզ վի ի մա-
ցութ յու նը: Ա պա գա բժիշ կը զրույ ցը եզ րա փա կում է մոր խոս քե րով.

«Ես պար զա պես կցան կա նա յի ա սել այն, ինչ մայրս միշտ ա սում էր ինձ. 
«Եր բեք մի՛ հանձն վիր, երբ ուր վագ ծել ես քո միակ ե րա զան քը: Ա րա՛ հնա րա-
վոր ա մեն ինչ, դա քո՛ պայ քարն է, պայ քա րի՛ր»:
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 Լաու րա  Փար սա դան յա նը սո վո րում է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սում:  Նա բժիշկ նե րի ըն տա նի քից է, և, ինչ պես ըն-
դուն ված է հա յաս տան յան բժշկա կան շրջա նա կում, մաս նա գի տութ յու նը 
նրան փո խանց վել է ժա ռան գա բար:

«Ե րեք տա րե կա նից ե րա զում էի բժիշկ դառ նալ, ու-
թե րորդ դա սա րա նում ո րո շե ցի, որ դառ նա լու եմ հե-
պա տո լոգ, քա նի որ լյարդն այն օր գանն է, որ ցան-
կա ցած օր գա նի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն է 
կրում»,- ա սում է ա պա գա բժիշ կը:

 Լաու րան, լի նե լով բժշկա կան ըն տա նի քից, մշտա պես 
մտա ծել է այն մա սին, թե ինչ պես է հե տա գա յում ճիշտ և 
գ րա գետ բու ժե լու իր պա ցիենտ նե րին:  Նա հե տաքրքր-
ված է նաև ոչ ա վան դա կան բժշկութ յամբ, քա նի որ իր 
հա մոզ մամբ՝ մար դու օր գա նիզմ ու նի բո լոր պայ ման-
ներն ինք նա նո րոգ վե լու հա մար, և բ ժիշ կը պետք է լի-
նի այն ան ձը, ո րը մարդ կանց կօգ նի, կա ռաջ նոր դի այդ 
գոր ծըն թա ցում:

«Ոչ ա վան դա կան բժշկութ յան փնտրտուք նե րով 
սկսե ցի զբաղ վել յո գա յով, ա ռա վե լա պես սկսե ցի ու սում ա սի րել յո-
գա յի թե րապև տիկ ճյու ղը։ Ար դեն մեկ տա րի է՝ ինքս մարդ կանց դա-
սա վան դում եմ յո գա յի ուս մուն քի այն մա սը, ո րը ես գի տեմ և  շա րու նակ 
սո վո րում եմ։ Իմ ա ռա քե լութ յունն է՝ մարդ կանց սո վո րեց նել ա ռողջ 
լի նե լու ար վես տը: Ե րա զում եմ ու նե նալ ա ռող ջա րան»,- պատ մում է ու-
սա նո ղու հին:   

 Բա ցի բժշկա կան հե տաքրք րութ յուն նե րից՝ սի րում է նկա րել, ա վե լի 
հստակ՝  ման րան կա րել ըն կույ զի կեղ ևի, ծի րա նի կո րի զի վրա։  Սա նրա 
ա մե նա սի րե լի զբաղ մունք նե րից է: Ն րա կար ծի քով՝ կյան քում և  ար վես-

տում հա մոզ մունք ներն են ա պա-
հո վում հա ջո ղութ յուն, ոչ թե վիր-
տո ւալ աշ խար հում հետ ևորդ նե րի 
թի վը:  Պատ րաս տած ձե ռա գործ 
աշ խա տանք ներն էլ նվի րում է հա-
րա զատ մարդ կանց:

 Լաու րա  Փար սա դան յա նը նաև 
սի րում է հե քիաթ ներ կար դալ: 
Ն րա կար ծի քով՝ դրանք մեր պատ-
մութ յան, ա վան դույթ նե րի, ի մաս-
տութ յան խտաց ված տար բե րակն 
են։

Ու սում ա ռութ յու նը ԵՊԲՀ-ում, 
նրա գնա հատ մամբ, ա ռա ջին 
հեր թին իր և շր ջա պա տի ա ռող-
ջութ յու նը պահ պա նե լու հա մար է։  
 Սո վո րո ղի խոս քով՝ այս բնա գա-
վա ռում լիար ժեք գի տե լիք ներ ու-
նե նա լը հեշ տաց նում է կյան քը, հի-
վան դութ յուն նե րը կան խար գե լե լու 
գոր ծըն թա ցը:
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 Լի բա նա նա հայ Օր նել լա  Շա նել Ահ մա դը  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յու նը վե րապ րած ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ է: Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 25-ամ յա շրջա նա-
վար տը ա պա գա սրտա բան է: Ծն վել և  մե ծա ցել է  Լի բա նա նում՝ 
 Բեյ րու թում:

« Մայրս հայ է, հայրս՝ ա րաբ:  Հենց այդ պատ ճա ռով է, 
որ ազ գա նունս հայ կա կան չէ: Այ նու ա մե նայ նիվ, ես լի-
բա նա նա հայ եմ:  Մորս տատն ու մեծ տա տը փրկվել են 
 Ցե ղաս պա նութ յու նից:  Մեր ըն տա նի քի նա խորդ սե րունդ նե-
րը, փախ չե լով Օս ման յան կայս րութ յու նից, եր կար դե գե րում-
նե րից հե տո հաս տատ վել են  Լի բա նա նում, որ տեղ և ծն վեց 
մայրս և  շատ տա րի ներ անց հան դի պեց հորս», - պատ մում է 
Օր նել լան:

 Նա տի րա պե տում է հա յե րեն, ֆրան սե րեն, ա րա բե րեն, անգ-
լե րեն, գեր մա նե րեն լե զու նե րին, սի րում է դաշ նա մուր նվա գել, 
զբաղ վել է լո ղով, սե ղա նի թե նի սով:

Օր նել լան  Լի բա նա նից  Հա յաս տան տե ղա փոխ վեց 18 տա րե-
կա նում: Սկզ բում մտա ծում էր խո հա րար դառ նա լու մա սին. հա-
մեղ ու տեստ ներ ու թխվածք ներ էր պատ րաս տում: Ա պա ո րո շեց 
զբաղ վել կազ մա կերպ չա կան գոր ծով: Ե րեք տա րի՝ 2016-2019 
թվա կան նե րին, AISEC կազ մա կեր պութ յան մարդ կա յին ռե սուրս-
նե րի բաժ նի ղե կա վարն էր կա մա վոր հի մունք նե րով, հա մա ժո-
ղովն եր, տար բեր մի ջո ցա ռում եր էր կազ մա կեր պում:

 Բայց, ի վեր ջո, ո րո շեց շա րու նա կել կրթութ յու նը բժշկութ յան 
աս պա րե զում:

«Ինձ միշտ հիաց րել է այն, թե ինչ պես է աշ խա տում մար-
դու օր գա նիզ մը: Դպ րո ցում իմ ա մե նա սի րած ա ռար կան կեն-
սա բա նութ յունն էր:  Մար դու մար մի նը ինք նա կար գա վոր ման 
յու րա հա տուկ ու նա կութ յուն ու նի, այն պես, որ միշտ պաշտ-
պա նի ի րեն, և  դա, իս կա պես, գե րա գույն ուժ է: Սկզ բում 
չէի պատ կե րաց նում, որ ա պա գա յում բժիշկ կդառ նամ, բայց 
միշտ գի տեի, որ ու զում եմ ինչ-որ բան ա նել կեն սա բա նութ-
յան ո լոր տում, նաև միշտ ու զում էի ինչ-որ ազ դե ցութ յուն ու-
նե նալ մարդ կանց վրա:  Հետ ևա բար՝ բժշկութ յունն իմ ընտ-
րութ յունն էր:  Լի նե լով բժիշկ՝ դու գործ ու նես կյան քե րի հետ, 
կյան քեր ես փրկում, կյանքն ա վե լի լավն ես դարձ նում», 
- վստա հեց նում է Օր նել լան:  Հենց այս պես է նա ու զում իր ներդ-
րում ու նե նալ բժշկութ յան աշ խար հում: « Բա ցի այդ՝ ես միշտ 
սի րել եմ հե տա խու զա կան պատ մութ յուն ներ: Ինձ հա մար 
բժիշ կը նաև հե տաքն նող է. ա նընդ հատ ախ տա նիշ նե րի մա-
սին հարց նե լով, հի վան դին զննե լով, հու շում եր փնտրե լով՝ 
նա վեր ջա պես ախ տո րո շում է:  Դա իս կա պես հրա շա լի է», - 
կար ծում է սփյուռ քա հայ շրջա նա վար տը:

Երբ մայրն աշ խա տում էր  Բեյ րու թի ա ռող ջա րան նե րից մե-
կում, իսկ Օր նել լան սո վո րում էր 2-3 կուր սե րում, նա 1 ա միս 
աշ խա տում էր որ պես բուժք րոջ օգ նա կան. ար յուն էր վերց նում 
հե տա զո տութ յան հա մար, պրակ տի կա էր անց նում նաև հի վան-
դա նո ցի ռա դիո լո գիա յի բա ժան մուն քում, լա բո րա տո րիա յում, 
ամ բու լա տոր բաժ նում:

« Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու գոր ծում մեծ դեր խա ղաց 
մայրս:  Նա ևս  սո վո րել է հայ րե նի քում և  ա նընդ մեջ պատ մում 
էր հա յաս տան յան կյան քի մա սին, թե որ քան պարզ, որ քան 
սի րուն են այս տեղ մար դիկ և  որ քան կար ևոր է՝ կապ ված լի-
նել մեր ար մատ նե րին: Այդ պի սով՝ ես ո րո շե ցի բժշկութ յան 
ճա նա պար հին իմ ա ռա ջին քայ լը կա տա րել այս տեղ՝ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում, ո րը բարձր հե ղի նա կութ յուն ու նի», - 
ա սում է Օր նել լան:

 Ճիշտ է, կյան քը  Հա յաս տա նում և  Լի բա նա նում շատ տար բեր 
է, բայց նա այս տեղ ի րեն շատ եր ջա նիկ է զգում: « Մար դիկ, իս-
կա պես, ըն կե րա սեր և հ յու րըն կալ են, Եր ևա նը գե ղե ցիկ է, և, 
որ ա մե նա կար ևորն է, ես ինձ այս տեղ ա պա հով եմ զգում», 
- ընդգ ծում է Օր նել լան:

ԵՊԲՀ-ում ու սա նե լու տա րի նե րին նրա կյան քում շատ վե րելք-
ներ ու վայ րէջք ներ են ե ղել: « Սա կայն, ի վեր ջո, ես ա վար տե-
ցի հա մալ սա րա նը բարձր գնա հա տա կան նե րով, և  դա այն 
ո րակ յալ կրթութ յան շնոր հիվ էր, ո րը ստա ցել եմ մեր բու-
հի դա սա խոս նե րից և բ ժիշկ նե րից:  Դա եր կար, ինչ-որ տեղ 
սթրե սա յին ճա նա պար հոր դութ յուն էր. ես հան դի պե ցի հիա-
նա լի բժիշկ նե րի, այ ցե լե ցի նո րա կա ռույց հի վան դա նո ցա յին 
բա ժան մունք ներ և հ նա րա վո րութ յուն ու նե ցա զրու ցե լու շատ 
հի վանդ նե րի հետ:  Հա վա տում եմ, որ այս հա մալ սա րա նում 
իմ անց կաց րած յու րա քանչ յուր կար ճատև պա հը կնպաս տի 
իմ՝ որ պես հա ջո ղակ բժշկի ա ճին», - ա սում է Օր նել լան:

Ա պա գա բժշկու հին ծրագ րում է բնա կութ յուն հաս տա տել 
 Գեր մա նիա յում:

«Բժշ կա կա նում սո վո րե լու տա րի նե րին գեր մա նե րե-
նի դա սե րի եմ հա ճա խել և  պատ րաստ վում եմ դի մել՝ 
 Գեր մա նիա յում քննութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար: Այն-
տեղ ու սումս ա վար տե լուց հե տո կա րող եմ վե րա դառ նալ 
 Հա յաս տան: Չ գի տեմ, թե երբ կվե րա դառ նամ, բայց գի տեմ, 
որ ան պայ ման կվե րա դառ նամ  Հա յաս տա նում ապ րե լու: 
Ես նաև ե րա զում եմ բա ցել մի փոք րիկ, անվ ճար կլի նի կա 
 Հա յաս տա նում` կա րի քա վոր մարդ կանց օգ նե լու հա մար», - 
ան կեղ ծա նում է Օր նել լան:

Բժշ կութ յան վե րա բեր յալ նա 2 կար ևոր խոսք է մտա պա հել: 
«Ա ռա ջի նը մի ա մե րի կա ցի բժիշկ է ա սել. « Միշտ լսե՛ք ձեր հի-
վանդ նե րին, նրանք ձեզ տա լիս են ախ տո րո շու մը»: Ուս տի շատ 
կար ևոր է ա ռա վե լա գույն ժա մա նա կը հատ կաց նել՝ հի վանդ նե-
րին լսե լու, նրանց զննե լու և  համ բե րա տար լի նե լու հա մար: Մ յուս 
խոս քի հե ղի նա կը մեր դե կանն է՝  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը. « Ձեր 
սխալ նե րը ձեր հի վանդ նե րի կյան քը կա րող են ար ժե նալ»»:

«Սկզ բում այս խոս քե րի ի մաս տը շատ սար սա փե լի էր 
թվում, բայց այս խոս քերն ինձ ստի պե ցին հաս կա նալ, որ 
բժիշ կը միշտ պետք է պատ րաստ լի նի, ինք նավս տահ և 
 կար գա պահ», - շեշ տում է Օր նել լան: Բ ժիշկ լի նե լը, շա րու նա-
կում է նա, մաս նա գի տութ յուն է, ո րը պա հան ջում է կա տար յալ 
լի նե լու ձգտում, քա նի որ, ե թե դու չլի նես այդ պի սին, մեկ ու րի շը 
կտա ռա պի դրա պատ ճա ռով:

«Ա պա գա բժիշկ նե րին իմ խոր հուր դը՝ քրտնա ջան աշ խա-
տան քը միշտ արդ յունք է տա լիս: Կ լի նեն ա ռար կա ներ, ո րոնք 
ձեզ շատ դժվար կթվան, չեք ի մա նա՝ որ տե ղից սկսել, կու-
զե նաք հանձն վել, կա րող եք կորց նել ձեր մո տի վա ցիան, 
կա րող եք մտա ծել, որ այդ ա մե նը եր բեք չի ա վարտ վի… 
Ե ղե՛ք կար գա պահ, սահ մա նե՛ք նպա տակ, մշա կե՛ք ծրա գիր 
և  հա վա տա րիմ մա ցե՛ք դրան: Երբ սկսեք հան դի պել հի-
վանդ նե րի հետ և  կի րա ռել ձեր բո լոր տե սա կան գի տե լիք նե-
րը գործ նա կա նում և, հատ կա պես, տես նեք ձեր հի վան դին 
ա ռողջ, կհաս կա նաք, որ ուս ման բո լոր 6 տա րի նե րը ձեզ 
ստի պե ցին դառ նալ այն բժիշ կը, ո րը միշտ ցան կա նում էիք 
լի նել», - եզ րա փա կում է Օր նել լա  Շա նել Ահ մա դը:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿԸԵՐԱԶՈւՄԷ

ԱՆՎՃԱՐԿԼԻՆԻԿԱ

ԲԱՑԵԼՈւՄԱՍԻՆ

Ուսանողի անկյուն



 Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան ա պա գա հե տա զո տող  Դար շան  Շին գա լան 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան 
է հա սել Հնդ կաս տա նի արև մուտ քից՝  Ջամ ա գար փոք րիկ քա ղա քից: 2020 
թվա կա նի հու նի սին նա ա վար տել է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը:

26-ամ յա  Դար շանն ի րեն բնու թագ րում է որ պես լա վա տես մարդ. 
« Հա վա տում եմ, որ, չնա յած կյան քի դժվա րութ յուն նե րին, միշտ հու սադ-
րող որ ևէ բան կա. կյան քը մեզ հա մար հա ճե լի ա նակն կալ ներ է պատ-
րաս տում: Ես հան գիստ մարդ եմ, մտե րիմ ըն կեր նե րիս շրջա նա կը շատ 
նեղ է», - ա սում է  Դար շա նը:

 Պատ մե լով բժշկի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան մա սին՝ օ տա րերկ րա ցի 
շրջա նա վար տը նշում է, որ միշտ մտա ծել է՝ ինչ-որ մե կի ցա վը մեղ մե լը կա րող 
է ազն վա կան, վեհ կո չում լի նել:

« Հենց այդ պատ ճա ռով էլ ո րո շե ցի բժիշկ դառ նալ: Իմ կար ծի քով՝ մարդ-
կանց հա մար հոգ տա նե լը՝ երբ նրանք գտնվում են խո ցե լի վի ճա կում, 
ա ռա վե լութ յուն է: Բժշ կութ յունն ինձ միան գա մից գրա վեց:  Հի մա, երբ հե-
տա դարձ հա յացք եմ նե տում, հա վա տում եմ, որ ճիշտ մաս նա գի տութ յուն 
եմ ընտ րել», - ա վե լաց նում է  Դար շա նը:

Իսկ թե ին չու ընտ րեց  Հա յաս տա նը և ԵՊԲՀ-ն՝ հե տա գա կրթութ յան հա մար, 
ա պա գա հե տա զո տո ղը վստահ է՝ ա վե լի շուտ  Հա յաս տանն ի րեն ընտ րեց: 
« Կար ծես կան խո րոշ ված էր իմ այս տեղ լի նե լը: Բժշ կա կան հա մալ սա րա-

նը գրե թե մեկ դար աշ խար հին տվել է օ րի նա կե լի ու պրո ֆե սիո նալ բժիշկ ներ: 
Ես եր ջա նիկ եմ, որ այս քան տա րի ապ րել եմ  Հա յաս տա նում, ո րը հա րուստ 
պատ մութ յամբ և հ նա գույն մշա կու թա յին ժա ռան գութ յամբ գե ղե ցիկ եր կիր է: 
Ես հայ կա կան մշա կույ թի, ա վան դույթ նե րի, հայ րե նա սի րութ յան, ճար տա րա-
պե տութ յան և բ նութ յան երկր պա գուն եմ», - ան կեղ ծա նում է  Դար շա նը:

Եր ևա նում իր կյան քը նա հա մա րում է ա մե նօր յա տոն, կյան քի տոն: «Ես գնա-
հա տում եմ և շ նոր հա կալ եմ հայ ժո ղովր դին՝ բա րութ յան, հյու րըն կա լութ յան, 
մշա կույ թի և, ի հար կե, հա մեղ խո հա նո ցի հա մար», - ա սում է  Դար շա նը:

Ա պա գա յում նա մտա դիր է զար գաց նել կա րիե րան որ պես հան րա յին ա ռող-
ջա պա հութ յան հե տա զո տող: «Ես նպա տակ ու նեմ ամ րապն դել կան խար գե լիչ 
բժշկութ յու նը՝ նպաս տե լով հա մաշ խար հա յին բա րե կե ցութ յա նը՝ ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լոր տում հա մա տեղ հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով», - պար զա բա-
նում է հնդիկ շրջա նա վար տը:

 Ներ կա յումս նա պրակ տի կա է անց նում հա մալ սա րա նա կան տար բեր հի վան-
դա նոց նե րում՝ որ պես բժշկի օգ նա կան: 2020 թվա կա նի հու նի սին հա մալ սա րանն 

ա վար տե լուց հե տո կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի պատ ճա ռով ո րո շեց մեկ տա րի մալ  Հա յաս տա նում `աշ-
խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լու հա մար:  Բա ցի մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ ման գործ նա կան մա սից, 
 Դար շա նը նաև աշ խա տում է որ պես կա մա վոր հե տա զո տող ԵՊԲՀ COBRAIN Armenia թի մում, որն ու սում ա սի-
րում է կո րո նա վի րու սի նյար դա բա նա կան ազ դե ցութ յու նը մար դու օր գա նիզ մի վրա:

Աշ խա տել է  նաև պրո ֆե սոր Ռ. Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նում՝ որ պես հան րա յին ա ռող ջութ-
յան պրակ տի կանտ:  Հա յաս տա նում աշ խա տե լու իր փոր ձը  Դար շա նը շատ հա ճե լի և  օգ տա կար է հա մա րում:

«Իմ կար ծի քով՝ լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար կար ևոր է ու րիշ նե րի հետ վար վել այն պես, ինչ պես ցան կա-
նում ենք՝ մեզ հետ վար վեն: Ա պա գա բո լոր բժիշկ նե րին խոր հուրդ եմ տա լիս հա վա տա րիմ մալ կա րիե րա յի 
աշ խար հում ի րենց ան հա տա կան «ճա նա պար հոր դութ յա նը» և  փայ փա յել այն:  Պետք է ձգտեք նախ դառ նալ 
կա րե կից մարդ, իսկ այ նու հետև հա ջո ղութ յուն նե րը կու ղեկ ցեն ձեզ», - եզ րա փա կում է  Դար շան  Շին գա լան:

ՀՆԴԻԿՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸՆՊԱՏԱԿ

ՈւՆԻԱՄՐԱՊՆԴԵԼԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
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 Նու շիկ  Շի րին յա նը սո վո րում է « Ման կա բու ժութ յուն» մաս նա գի տութ-
յամբ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի 3-րդ  կուր սում: Կ լի նի կա կան օր դի նա-
տու րան անց նում է « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նում՝ զու գա հե ռա բար աշ խա-
տե լով Եր ևա նի շտա պօգ նութ յան ծա ռա յութ յու նում՝ որ պես գծա յին բրի-
գա դի բժիշկ։

 «Շ տա պօգ նութ յան բժշկի աշ խա տան քը սկսել եմ 2020 թվա կա-
նի ապ րի լից, երբ հա մա ճա րա կը դեռ նոր էր սկսվել, և  չէինք կա րող 
պատ կե րաց նել, թե ինչ դժվար ժա մա նակ ներ են սպաս վում... Ան կախ 
նեղ մաս նա գի տա ցու մից՝ միշտ ցան կա ցել եմ աշ խա տել «Շ տա պօգ-
նութ յու նում», քա նի որ սի րում եմ աշ խա տան քի բնույ թը՝ ան կան խա-
տե սե լիութ յուն, ա րագ կողմ ո րոշ վե լու և  գոր ծե լու կա րո ղութ յուն, 
բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող պա ցիեն տին ա ռա ջի նը հաս նե լու 
հնա րա վո րութ յուն, երբ քո աշ խա տան քի արդ յուն քում պահ պան վում 
է նրա ա ռող ջութ յու նը, կանխ վում հաշ ման դա մութ յու նը և, ի հար կե, 
փրկվում կյան քեր»,- պատ մում է  Նու շի կը:

Ինչ պես շատ ա պա գա մաս նա գետ ներ,  Նու շիկ  Շի րին յա նը ևս 
 կո րո նա վի րու սա յին  հա մա վա րա կի օ րե րին աշ խա տել և  աշ խա տում է 
ծան րա բեռն ված, քա նի որ պա ցիենտ նե րի մի մա սը գտնվում էին ծանր 
և  ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կում, մահ ճա կա լա յին ֆոն դը խիստ ծան րա բեռն-
ված էր, ո մանց բու ժօգ նութ յունն անհ րա ժեշտ էր ա պա հո վել տնա յին պայ-
ման նե րում, որն ա ռա վել բար դաց նում էր աշ խա տան քը, միա ժա մա նակ՝ 
բու ժանձ նա կազ մի բարձր հի վան դա ցութ յու նը, դրա հետ ևան քով՝ մարդ-
կա յին ռե սուրս նե րի սղութ յու նը, ֆի զի կա կան խիստ լար վա ծութ յանն ա վե-
լաց նում էին հո գե բա նա կան ծան րա բեռն վա ծութ յու նը:

«Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ չէր կա րող տու ժել ու սում ա ռութ յու նը կլի-
նի կա կան օր դի նա տու րա յում, քա նի որ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցում ման կա բու ժա կան թիվ 1 կլի նի կա յում բու ժօգ նութ յուն էին ստա նում Covid-
19-ով վա րակ ված նո րա ծին նե րը, ո րը ստի պում էր ա ռա վել պա տաս խա նատ վութ յամբ վե րա բեր վել 
աշ խա տան քին»,- նշում է կլի նի կա կան օր դի նա տո րը:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ թվում էր, թե հա մա վա րա կից ա վե լի դժվար ժա մա նա կաշր ջան հնա րա վոր չէ պատ-
կե րաց նել, մինչ դեռ սկսվեց պա տե րազ մը. Covid-19-ի հեր թա կան ա լիք և  վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րի մեծ 
քա նակ, ո րոնք ու նեին բու ժօգ նութ յան և  սահ մա նա մերձ շրջան նե րից ու Ս տե փա նա կեր տից Եր ևան տե ղա-
փոխ վե լու անհ րա ժեշ տութ յուն։

«Երբ հարց ա ռա ջա ցավ՝ կմեկ նեմ արդ յո՞ք Ար ցախ, ան գամ չեմ մտա ծել կամ երկմ տել, քա նի որ 
ու նեի հնա րա վո րութ յուն օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու մեր երկ րի սահ ման նե րը պահ պա նող և  հա նուն 
մեզ բո լո րի ի րենց կյան քը վտան գած և  վի րա վոր ված զին ծա ռա յող նե րին: Այդ պա հին եր ևի չէի էլ գի-
տակ ցում հնա րա վոր վտան գը, ո րո շումս հստակ էր։ Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան տա րած քում, երբ 
ան դա դար լսում ես ռմբա կո ծութ յան ձայ նե րը, տես նում եր կինք բարձ րա ցող պայթ յուն նե րից ա ռա-
ջա ցած ծու խը, զգում ես, թե ինչ կա րող է լի նել:  Բայց ան գամ դա չէր կա րող հա մե մատ վել 18-ամ յա 
զին վո րին օգ նե լու ցան կութ յան հետ։ Ար ցախ մեկ նել եմ բա վա կա նին հա ճախ՝ յու րա քանչ յուր հեր թա-
պա հութ յան ժա մա նակ՝ ա մեն հա ջորդ այ ցին ա վե լի մեծ պատ րաս տա կա մութ յամբ»,- հի շում է ա պա-
գա ման կա բույ ժը:

Այդ ըն թաց քում ե ղել են օ րեր, որ ռմբա կո ծութ յան պատ ճա ռով չեն կա րո ղա ցել վե րա դառ նալ Եր ևան, 1-2 
օր ստիպ ված են ե ղել պատս պար վել բուն կեր նե րում՝ մինչև ի րա վի ճա կի հա մե մա տա բար կա յու նա նա լը։

Բ ժիշկ դառ նա լու ո րո շու մը կա յաց րել է՝ գի տակ ցե լով մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը, պա տաս խա-
նատ վութ յու նը, բար դութ յուն ներն ու բնա վո րութ յան ո րոշ գծե րը, ո րոնք, կար ծում է, հնա րա վո րութ յուն 
կտան լավ մաս նա գետ դառ նալ։

« Նեղ մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լիս այլ տար բե րակ չեմ ու նե ցել. ման կա բու ժութ յունն ինձ հա մար 
միայն մաս նա գի տութ յուն չէ, աշ խա տանքս ինձ հա ճույք է պատ ճա ռում. երբ ծանր վի ճա կում գտնվող 
փոք րի կը ժպտում է քեզ և  յու րա քանչ յուր ա ռա վոտ սպա սում քո այ ցին: Իմ կար ծի քով ման կա բու ժութ-
յու նը կար ևո րա գույն մաս նա գի տութ յուն նե րից մեկն է, չէ՞ որ աշ խա տանքն ուղղ ված է ա մե նա կար ևոր 
էակ նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը և  ա պա գա ա ռողջ սե րունդ ու նե նա լուն»,- ման րա մաս նում է 
սո վո րո ղը՝ հա վե լե լով, որ հսկա յա կան է « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի  ա ջակ ցութ յու նը մաս-
նա գի տաց ման ձեռք բեր ման հար ցում, որ տեղ նա հեր թա պա հել է դեռ ու սա նո ղա կան տա րի նե րից։

 Խո սե լով ու սում ա ռութ յան մա սին՝ նկա տում է, որ  ԵՊԲՀ-ի շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել նաև 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ստա նալ Ն. Ի.  Պի րո գո վի ան վան ռու սա կան ազ գա յին հե տա զո տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տում՝ փո խա նա կա յին ծրագ րի շրջա նա կում։

ՄԱՆԿԱԲՈւԺՈւԹՅՈւՆՆԱՎԵԼԻՆԷ,

ՔԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

Ուսանողի անկյուն





As part of the international coopera-
tion of the Lancet program initiated by 
the Career Center, on June 30, the Med-
ical University hosted the  Microsurgical 
Team of the First State Medical Universi-
ty named after Sechenova, who over the 
next 4 days conducted intensive courses 
of microsurgery, reconstructive and max-
illofacial surgery.

Mentor of "Lancet", future vascular 
surgeon, 1st-year clinical resident Tigran 
Sevyan in his speech stressed that "Lan-
cet" is a brand whose goal is to form peo-
ple's trust in this brand from a young age 
and bring them to the point of view that 
they need.

"In fact, we created this brand. Start-
ing from September, we will also start 
working with them within the framework 
of Lanzet",Tigran Sargsyan said, adding 
that this year we intend to form an elite 
of future surgeons who will pass on their 
knowledge to the next generations in the 
future.

In Armenia, according to him, the goal 
of the program is to provide generation 
after generation and education of sur-
geons, and to become a retraining center 
for the whole world.

"LANCET" ENTERS THE 
INTERNATIONAL ARENA

Education
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The Council of Foreign Students of the Student 
Parliament of the Yerevan State Medical University 
named after  Mkhitara Heratsi During the 2020-2021 
academic year,organized and conducted tournaments 
for foreign students in various sports: kabaddi, foot-
ball, volleyball, badminton, running…

The winners of sports events were awarded with 
diplomas and cups during the solemn ceremony:

In his speech, the Chairman of the Council of For-
eign Students, Siva Shakti Viraswa-min, stressed the 
important role of the Student Parliament in orga-
nizing sport events and expressed gratitude for the 
great assistance provided:

"We attach great importance to such events, since 
sport is an integral part of human health protection. 
during this time, he has done an incredible job,"Ti-
gran Aleksanyan noted:

Deputy Chairman of the Student Council Edgar 
Dekhbashyan also congratulated all the winners of 
sports events and welcomed the active participation 
of students in the events.

19 foreign graduates of the medical university were 
also awarded certificates of appreciation.

The organizer of the event, the chairman of the 
Council of Foreign Students of the YSMU Student Par-
liament Siva Shakti Viraswamy noted that foreign stu-
dents were awarded certificates of appreciation for 
their active participation in many programs organized 
by the student parliament of the medical university.

"The Council of Foreign Students will always re-
main an integral part of the student Parliament of the 
Medical University and will continue to work for the 
benefit of foreign students," added Siva Shakti-Viras-
wamy.

CERTIFICATES OF 
HONOR, CUPS AND 
CERTIFICATES OF 
APPRECIATION TO 

FOREIGN STUDENTS
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Matias Schwab, a German doctor-scientist and invited 
professor at the Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi, will first of all conduct a training course 
for future pharmacists upon arriving  in Armenia.

We have talked to Matthias Schwab, Head of the De-
partment of Clinical Pharmacology, University of Tübin-
gen in Germany, Head of the Department of Clinical Phar-
macology, University Hospital Tübingen, and Director of 
Clinical Pharmacology in Dr. Margaret Fischer-Bosch Insti-
tute, about the difficult path to becoming a doctor, as well 
as his visit to Armenia.

- Professor, let's start with your decision to be-
come a doctor. Was that your dream?

- My parents were pharmacists. They were engaged not 
only in the sale of medicines, but also in the diagnosis and 
treatment of patients. That is why I became interested in 
medicine and decided to pursue that career.

At first, for 10-13 years, I worked as a pediatrician, then 
I became more and more interested in medicine. I got a 
second profession - clinical pharmacist. I am now a pe-
diatrician-clinical pharmacist with more than 30 years of 
experience.

- What difficulties have you faced  on the way to 
professional development?

- It is one thing when you decide to treat patients direct-
ly, it is another thing when you decide to study medicine. 
I decided to become a researcher-scientist. The world of 
science is wonderful, but at the same time, it is difficult. 
You have to be in other countries, undergo professional 
training, have international experience, otherwise it is im-
possible to work in reputable institutions. The interests of 
the family must also be taken into account. For example, I 
had to go to the United States for training with my family. 
In addition, you must be provided with the appropriate 
amount of financial resources. Of course, all this was not 
easy, but I succeeded.

- Why did you decide to move to the field of sci-
ence, leaving practical medicine?

One of the reasons was that I wanted to better under-
stand how drug mechanisms work, how effective drugs 
are, and whether there is a need to create new drugs in 
the clinical field. I think that was the reason for my desire 
to research.

- Does the profession of a doctor have advantag-
es?

- I do not think we have any advantages. We have more 
responsibilities, our profession includes additional tasks. 
For example, I, as a scientist-professor, have a mission 
to teach. I do not consider this an advantage, it is simply 
my choice.

- How would you describe the period when you 
worked as a pediatrician?

- That period was very important for me. As a pediatri-

cian, I became acquainted with clinical work. I learned a 
lot in terms of treating the patient, communicating with 
them, understanding the illness, and the patient's emo-
tions. Now, being a clinical pharmacist, I use the experi-
ence I have gained, which is useful for my research.

- Do you manage to relax? Can you tell us about 
your hobbies?

- Yes of course: While studying medicine in Germany, I 
also learned to play church music. In my free time I play 
the organ in church. And playing in church during my 
student years also helped me earn money for my medical 
education.

I do sports, which is good for my health. I also manage 
to read books, but my free time is always limited.

- Have you ever been to Armenia?
- Unfortunately not yet. My visit to Armenia was planned 

for 2019-2020, but it became impossible due to the pan-
demic. But I have an Armenian colleague, doctor Lusine 
Danielyan. She works with me at the same institute. And 
thanks to her, I know a lot about Armenia. I know that it 
is a wonderful country with ancient history and architec-
ture, especially with churches. Armenian specialists are 
quite educated and have great potential.

- Are you planning to visit Armenia?
- Of course, if the vaccination process is successful, we 

will visit Armenia and, first of all, we will organize a meet-
ing with YSMU students, conduct a training course for 
pharmacists.

- As an experienced doctor-scientist, what ad-
vice would you give to future doctors?

- The most important thing for future doctors is educa-
tion: training.

- What qualities should a good doctor have?
- A good doctor should be cautious and open for dis-

cussions. The doctor should be able to talk to the patient 
to get as much information as possible for effective treat-
ment.

“ARMENIAN SCIENTISTS 
HAVE GREAT POTENTIAL” - 

GERMAN DOCTOR-SCIENTIST
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Vice-Rector for International Affairs at YSMU, Asso-
ciate Professor Yervand Sahakyan aimed to expand 
the geography of Yerevan State Medical University by 
crossing the equator. And, of course, he succeeded. 
YSMU had previously already have students from the 
Seychelles and Australia. Let’s talk to the vice-rector, 
who has many years of experience, about the interna-
tional relations established during the student years, 
and their subsequent use in the process of internation-
alization of the medical university. 

- For more than 30 years, the dean’s office of 
international students has been operating effec-
tively. What achievements can you single out? 
Is it easy to work with foreigners? What inter-
esting or funny story do you remember? 

-Initially, I had been working as the deputy dean for 
the Armenian diaspora students. The dean was Profes-
sor Grizelda Navasardyan. It was the year of 1993. The 
dean’s offices of Armenian Diaspora students abroad 
were operating at that time. They were later reunited 
in 1994. The total number of students was about 400. 
Working for foreigners is always interesting, but at the 
same time, difficult, because people who are cut off 
from their homes need special attention. In addition, 
citizens of different countries have different views on 
certain things. It is necessary to take the latter ac-
count.

Let me tell you a funny story. I remember it was 
December and it was very cold. At about 11 o’clock in 
the evening, they knocked at the apartment door. At 
first I thought it was the wind, I did not pay attention. 
But it happened again, I realized, I went and opened 
the door, I was standing in front of a foreign student in 
a shirt. Of course, I was worried and asked what had 
happened. He said that on the first Saturday of May, he 
asked for permission to be baptized. The approaches 

of young people who think differently about how to 
solve problems may be different. The previous years’ 
work experience showed that in order to ensure the 
financial stability and development of the university, 
it was necessary to attract foreign students and ex-
pand the inter-university relations. We have seen that 
in some countries education is conducted in English. In 
1996-97 they started preparing for English teaching. 
The lecturers underwent appropriate courses in order 
to be able to fully organize the process. In 2001 we 
had fully prepared for the first course in English. Since 
2002, we have been accepting students with English 
language teaching. In other words, the goal was to 
include large numbers of students in the YSMU. They 
could get the necessary information about what is hap-
pening in the field of education in the international are-
na. A country that welcomes our students is a country 
that trains doctors and specialists in foreign countries. 

-Would you say that you succeeded? 
-In a very short time we sharply increased the num-

ber of foreigners. 
- Can you tell me how many students from 

abroad study at YSMU currently?
- Nearly 1850 students from 33 countries. Of course, 

in the 2020-21 academic year, we predicted that it 
would exceed 2000, but it was left out of plans be-
cause of the pandemic and war. However, even under 
these conditions, the total number of foreigners did not 
decrease, but increase.

 -What would you say has been the reason 
for your long-lasting presence in the affairs of 
YSMU? 

- Work for the university, for the sake of the universi-
ty, pursuing all the goals set by the university. Nothing 
is done all at once. We need to work long and hard 
to overcome all the difficulties. In many countries, we 

YSMU SUCCEEDED IN 
CROSSING THE EQUATOR
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have been able to establish alumni associations that 
have been very supportive of the University’s growing 
prestige. More than 40 graduates of YSMU who are ac-
tive in the field. We had alumni unions in India, Great 
Britain, Lebanon, the United States ( Armenian Medical 
Association), Syria too, but, unfortunately, we stopped 
working after the war. 

In 2019, we clarified from the National Center for 
Examinations of India that out of all our alumni taking 
the Foreign Medical Graduates Examination (FMGE), 
88.5% had passed. Graduates with high scores are 
also present in the United States. This, of course, is 
a great honor for the University. At the same time in 
India, awards were given in various categories. Our 
University was recognized as the highest foreign med-
ical university for Indian students. The award was pre-
sented to me by the famous Indian actor Jackie Shroff. 
According to honored academic-physiologist Ivan Pav-
lov, the most important out of all human reflexes is the 
reflex of ambition. In fact, the whole process of work 
was to have a goal related to the university, to divide it 
into parts, and then to achieve that goal. I think that’s 
right. One of my goals was to increase the geography 
of the university. I wanted to pass the equator, that 
is, to admit students from equatorial countries. It has 
been successful for 3 years. 

-Does the medical university work closely with 
any countries in particular? What programs are 
outlined in terms of advancing the process of in-
ternationalization of the university? 

-It should be noted that the former vice-rectors of 
YSMU, through their international activities, had a good 
basis for the internationalization of the medical univer-
sity, as well as for ensuring the entrance of our uni-
versity to the international educational market. We are 
developing inter-university ties. We work closely with 
German universities. We have participated in many 
programs presented by the European Union, there 
have been student exchanges in Greece, France, Por-
tugal, Spain, Great Britain, Belgium. Cooperation within 

the framework of EU programs is still ongoing. At the 
same time, we are developing direct links with med-
ical universities in different countries. Recently, the 
cooperation with French specialists has intensified. On 
June 8, at the French Embassy, we signed a contract 
with a university operating in that country. Cooperation 
agreements were signed with two other universities 
before that. It will allow our young people to develop 
professional skills, master the methods of treatment 
and diagnosis used in Europe, improve teaching meth-
ods. We have traditionally had very good relationships 
with educational institutions and hospitals in the United 
States. Relations with Russia have been established for 
a long time, our curricula also have similarities. Coop-
eration with Georgia is active.

 - Which field is closer to your heart, scientific 
or pedagogical? 

-The field of science has always been close to my 
heart, but, unfortunately, my teaching and university 
work did not leave time for that.

 - You prevented my next question, do you 
manage to relax? What is your preferred leisure 
option?

- I must honestly say I do not make time for leisure. 
In any case, if I find free time, I give it to my grand-
children. My peace are my grandchildren. My free time 
belongs to them. Sometimes it is possible to spend 
time on reading, chess. And when I was young, I found 
peace in painting. 

- Can you tell us about your family? Did your 
children choose to be a doctor? 

-I have a strong principle. I never transfer work prob-
lems to family. I never show my mood and worries in 
the family. I can do it. My son is a dentist, my daughter 
is a neurologist, lives and works in the United States. I 
must say that I did not force anything on my children, 
they chose their profession. I have three grandchildren 
and the fourth will be born soon. 
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The world of medicine requires unwavering devo-
tion. This is the opinion of Hrayr Addaryan, Profes-
sor of Neurology, Medical Director of the Center for 
Sleep Disorders at Northwestern University of Chica-
go, Professor at the American University of Lebanon 
and Visiting Professor at YSMU. We discussed with 
the professor the professional advantages and cur-
rent challenges present in the field of medicine in Ar-
menia.

-Mr. Addaryan, why did you decide to become 
a doctor?

I did not think about becoming a doctor when get-
ting admitted to university. I wanted to explore sci-
ence. When I was studying chemistry and biology 
during my undergraduate years (1984-1988), Leba-
non was still in the midst of a civil war. I wanted to 
combine my interest in science with my desire to help 
people, and started to participate in various courses. 
I applied for a postgraduate degree in public health 

and to medical school, and was accepted in both places. However, I chose to go 
to medical school.

- What challenges have you faced on your way to professional devel-
opment?

The challenges of being a doctor are, first of all, on the way to get there. This 
process requires hard work and is quite long. The second set of challenges is 
related to becoming a doctor. Being a doctor is not a job or a profession, it is 
a way of life. You are a doctor 24 hours a day, 7 days a week. It’s not a career 
when you can come home and forget about the office until the next day.

- Does the profession of a doctor have advantages?

There are many benefits. First of all, the level of job satisfaction is very high. 
It feels wonderful to help someone feel better or to save a life, and very few 
industries can offer this advantage. Second, the profession of a doctor secures fi-
nancial stability; third, the medical profession is associated with a certain degree 
of social status and respect, which is universal. I am convinced of that in every 
country I have lived or visited.

- Please tell us about your professional path.

I began studying science at the American University of Beirut, graduating in 
1988 with a Bachelor’s degree in Biology. My tuition and other expenses were 

VISITING PROFESSOR AT 
YSMU IMPRESSED WITH THE 

LEVEL OF CLINICAL SKILLS IN 
ARMENIA
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reimbursed through a scholarship provided by the Gulbenkian Foundation.

Then I got admitted to the medical school of the same university. This time I received 
a scholarship from the Hariri Foundation (founded by the late Prime Minister Rafik Hariri). 
After graduating in 1992, I enrolled at New York State University; in 1996, I completed 
a residency in neurology. Then I went to the University of Rochester to take additional 
courses in epilepsy care and neurophysiology. In 1998, I was admitted to the University 
of Minnesota, where I received training in sleep medicine.

In 1999, I began my career as an assistant professor of neurology at St. Louis Universi-
ty in Washington. I decided to stay in the field of academic medicine, not to go to private 
practice. In 2003, I was offered a job at the University of Vermont to build a sleep centre 
for them. I accepted the offer. I was an assistant professor of neurology for 4 years, 
then I became an associate professor. I built a large, comprehensive, multi-branch sleep 
center. Six years later, I desired to live in a big ity again, so I moved to Chicago. I first 
spent a year at Loyola University in Chicago, then moved to downtown Chicago, to North-
western University, where I have been working for 11 years. I am in charge of the sleep 
center here, and I am also a visiting professor at the American University of Lebanon. My 
research is mainly on healthy sleep.

- Do you manage to relax? Can you tell us about your hobbies?

I like to invest my free time in photography, one could say I am a serious “street pho-
tographer”. I also like reading non-medical books, listening to music and writing about it.

- Can you tell us about your family?

I have no children. My wife recently recovered from a long illness and is now looking 
for a job. We have 2 cats and 3 parrots, all rescued from shelter. They require as much 
attention as children would.

- How would you describe medicine in Armenia?

Armenia has many brilliant and dedicated doctors, as well as healthcare providers. I am 
impressed with the level of clinical skills present in Armenia. I think the country needs 
better health infrastructure, a system that can support all these talented and dedicated 
doctors.

- What do you miss about your homeland?

My homeland is Lebanon. Armenia is my ancestral land, I have only been to Armenia 
once. It was a wonderful experience. I miss the food, the coffee and the Mediterranean 
Sea from Lebanon.

- Do you plan on visiting Armenia?

Yes, I plan to visit Armenia with my wife in 2022, if Covid-19 allows. I look forward to 
that opportunity.

- As an experienced doctor and scientist, what advice would you give to fu-
ture doctors?

My advice is the following; those who are interested in medicine should not pursue it 
just because it is an easy and financially rewarding career. No. You have to be in the 
world of medicine because you love it and want to dedicate your life to it. It requires a 
title and long hours of arduous work. I advise you not to go into medicine just to live up 
to your parents’ expectations.
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Siva Shakti Viraswami, Chairman of the Foreign Stu-
dents' Council of the Student Parliament of the Medical Uni-
versity, is proud of the opportunity to live and study in Ar-
menia.

The 23-year-old future pulmonologist is a graduate of the 
Faculty of General Medicine. "I have always been inter-
ested in both classes and extracurricular activities," 
says Siva.

The future doctor, distinguished by his active social and 
student activities, was born and raised in Chennai, the capi-
tal of the Indian state of Tamil Nadu. "Since I was a child, 
I was interested in reading books, making clay stat-
ues and drawings. I participated in all extracurricular 
activities at school,” says Siva

The Indian graduate remembers his story of choosing a 
profession. "Many years ago, when I was sick, my mother took me to a doctor in 
my hometown, who took very little money. I later learned that he sometimes 
did not even take money from people. It was he who inspired me. From that 
moment on, I started dreaming of becoming a doctor, to help people like me”.

According to him, a wonderful 6-year trip to YSU would not have been possible without 
the support and blessing of his parents.

"The first reason why I preferred Armenia is the existence of four seasons. 
As a nature lover, it fascinated me a lot. The second reason was the recom-
mendation of my friends who graduated from the State Medical University. 
Later I learned that YSMU provides a high quality educational process. The 
combination of all these reasons made me choose Armenia and the medical 
university,” says Siva.

The foreign graduate loves Armenia very much. "I have been to many beautiful 
places in Armenia; Vanadzor, Lori, Tsakhkadzor, Garni, Dilijan, Sevan. I have 
not been to my home in the last few years, but it seems to me that I live in 
my homeland, because everyone in Armenia is so kind to me. At university, 
in the dormitory, they treat me like their son. I am proud to have had the op-
portunity to live and study in Armenia. Each coin has two sides - positive and 
negative. Armenia also has two sides, but both are the same - only positive," 

Siva assures.
Living in Yerevan taught him to live independently, with-

out anyone’s help.
Siva confesses that he would like to stay and work in 

Armenia in the future. "It sis part of my plan. I have 
a great desire to return to Armenia after the FMGE 
(Foreign Medical Graduates' Examination) exam," 
he said.

As a member of the Student Parliament, Siva started his 
career in 2016, when he was a sophomore. Later, in Sep-
tember 2018, he became the representative of Indian stu-
dents. In September 2019, he was appointed Vice Presi-
dent of the Council of International Students. In February 
2020, he became the Chairman of the Indian Student 

FUTURE PULMONOLOGIST, 
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF 

INTERNATIONAL STUDENTS
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Lokesh Prabakaran is a 5th year  student in  the Faculty 
of General Medicine at Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi.

22-year old Indian future orthopedic surgeon was not des-
tined to be a doctor: his dream was to become a fighter pilot 
and guard his nation  from the sky.

Lokesh was born in Chengalpattu, a town in Tamilnadu (the 
southernmost part of Indian subcontinent). He describes him-
self as an optimistic person who never says no.

First time when he landed in Armenia, he was scared of 
people, their hyperactive behavior and hospitality, then after 
some days he liked it as he hadn’t come across anything like 
that in any other country. “And soon Armenia became my 
second home. I was amazed by the old historical build-
ings, statues and water springs, its history and the leg-
end of which inspired me a lot”, Lokesh tells.

He chose Armenia and YSMU for further education as the 
Yerevan State Medical University was the most recommended. 
“YSMU has a history and experience of a century: it 
made so many great doctors of the world”, he assures.

According to Lokesh, the education system and the method 
of teaching at YSMU are outstanding. Inspiring doctors share 
their experiences.

Among the important features for a good doctor, a foreign 
student singles out self-sacrifice and willingness to serve peo-
ple. “If you want to achieve something, you've to sac-
rifice something - my mom's words. For this profession  
we need so much sacrifice and service minded people 
than  money minded people”, - Lokesh adds. 

He advises future doctors to exercise, study, eat, revise and 
sleep (7-8 hours). “Exercise daily, morning or evening, 
to get a good stretch for your muscles and bones. It 
increases your energy levels, and it will increase your 
memory and brain activity. Study not only the book, but 
also the online updated topics so that you'll be updat-
ed. Eat 5 times a day, 2 times the big meal, 3 times of 
quantitative meal and stay hydrated. It will keep 
you energized throughout your day and you'll be 
able to concentrate on your studies. Don't skip 
your breakfast. We can only treat our patients if 
we are healthy enough”, Lokesh emphasizes.

From his point of view, it’s important to revise the top-
ics daily. “Make your revision time useful by mak-
ing sketchy notes, graphs, mind maps, watching 
videos, understanding concepts. Try to attend 
scientific conferences and keep yourself updat-
ed”, Indian student adds.

ARMENIA IS A SOURCE OF 
INSPIRATION FOR THE INDIAN 

FUTURE SURGEON




