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Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի
գիտական խորհրդի նիստին ներկա
ները նախ մեկ րոպե լռությամբ հար
գեցին կորոնավիրուսի հետևանքով
կյանքից հեռացած պրոֆեսոր, ման
կաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ
1 ամբիոնի վարիչ, գիտական խորհր
դի անդամ Գագիկ Բեգլարյանի հի
շատակը։ Ապա՝ երկարամյա բա
րեխիղճ և անբասիր աշխատանքի,
ինչպես նաև առողջապահության և
կրթության գործում ներդրած նշանա
կալի ավանդի համար ԵՊԲՀ շնոր
հակալագրի արժանացավ էնդոսկո
պիկ և էնդոկրին վիրաբուժության
ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ Արմեն Մելիքյանը: ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը շնոր
հակալություն հայտնեց անվանի վի
րաբույժին՝ կատարած աշխատանքի
համար՝ հայտնելով, որ պրոֆեսորը
տեղափոխվում է արտերկիր, փո
խում է մշտա
կան բնա
կութ
յան վայ
րը։ «Անկախ նրանից՝ կաշխատեք
հաստիքով, թե որպես հրավիրյալ
պրոֆեսոր, բժշկական համալսարա
նում միշտ սպաս
ված եք, հարգ
ված
և սիրված»,-ասաց ռեկտորը։ Իր հեր
թին Արմեն Մելիքյանը նշեց, որ իր հա
մար մեծ պատիվ էր աշխատել բժշկա
կան համալսարանում։ Նա համառոտ
ներկայացրեց տարիներ առաջ իր
ղեկավարած ամբիոնի ստեղծման
պատմությունը՝ ընդգծելով, որ ինչ
պես ամբիոնի կազմավորման տա
րիներին, այնպես էլ հիմա՝ անհնար
է պատկերացնել էնդոսկոպիկ վի
րաբուժությունն առանց գիտական
նվաճում
ն երի ներդրման և պրակտիկ
գործունեության։ Մասնագետը կար
ևորեց ոլորտը երիտասարդ կադրե
րով ապահովման հարցը։
Հաջորդիվ ռեկտորը գիտական
խորհրդի անդամ
ն երին տեղեկաց
րեց, որ Երևան քաղաքի ավագանու
որոշմամբ առողջապահական հա
մակարգում ներդրած նշանակալի
ավանդի համար պրոֆեսոր, ՀՀ գի
տության վաստակավոր գործիչ, վի
րաբուժության թիվ 3 ամբիոնի վարիչ
Հովհաննես Սարուխանյանին շնորհ
վել է «Երևանի պատվավոր քաղա
քացի» կոչում։ Արմեն Մուրադյանը
նշեց, որ գի
տա
կան խորհր
դի և
մասնագիտական
միավորում
ն երի
համատեղ հայտը բավարարվել է, և
Հովհաննես Սարուխանյանը նման
կոչման է արժանանում նաև բժշկա
գիտության ոլորտում երկարամյա

4

գիտ ամ անկ ավ արժ ակ ան
գործունեության և ունեցած
ձեռքբերում
ն երի համար:
Ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետի պետ, գնդապետ
Վարդան
Ծատուրյանը՝
ներկայացնելով
բուհում
դեռևս նախորդ տարի գիտ
խորհրդի հաստատմանն
արժանացած, ապրիլյան
պատերազմի հերոս, ավագ
լեյտենանտ
Մերուժան
Ստեփանյանի
անվանա
կան կրթաթոշակը, նշեց՝
կրթաթոշակին կարող է
հավակնել ռազմաբժշկա
կան ոլորտում զինծառա
յողների, արցախյան պատերազմի
մասնակիցների և նրանց հավասա
րեցված անձանց նկատմամբ առանձ
նակի հոգատարություն ցուցաբերած
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի առա
վել բարձր առաջադիմություն ունե
ցող կուրսանտը:
Վարդան Ծատուրյանի փոխանց
մամբ՝
ֆակուլտետի
խորհուրդը
քննարկել է երեք թեկնածուի հա
վակնությունը, և արդյունքում առա
ջադրել է ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի
կուրսանտ, արցախյան վերջին 44օրյա պատերազմի ակտիվ մասնա
կից, սերժանտ Նիկոլայ Գրիգորյանի
թեկնածությունը, ով պատերազմի
ընթացքում Շուշիից, ռմբակոծութ
յան տակ վիրավորների տարհանու
մը կազմակերպելուն մասնակցելու
համար Արցախի Հանրապետության
պետական պարգևի՝ «Արիության
համար» մեդալի է արժանացել:
Գիտական խորհուրդը հաստա
տեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետի
երաշխավորած անվանական կրթա
թոշակառուի թեկնածությունը:
Ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգ
ծեց, որ սահմանված այս կրթաթոշա
կը նվիրված է մի երիտասարդի, որը
զենքի ամբողջ պաշարը սպառելուց
հետո շարունակել է պաշտպանել իր
դիրքը՝ մարտական փառահեղ ուղի
անցնելով:
Հետբուհական և շարունակական
կրթության
գծով
պրոռեկտոր
Գառնիկ Ավետիսյանը ներկայացրեց
մասնագիտական և շարունակական
կրթության կենտրոնի կատարելա
գործման դասընթացների ուսում
ն ա
կան պլանները և ծրագրերը, որոնք
հաստատվեցին գիտական խորհրդի
կողմից։
Կլինիկական
աշխատանքների

կազմակերպման վարչության պետ
Դավիթ Մելիք-Նուբարյանը ներկա
ների ուշադրությանը հրավիրեց ռեկ
տորի նախաձեռնությամբ ստեղծված
ՀՀ 2021-2025 թվականների առող
ջապահության համակարգի զար
գացմանն ուղղված հայեցակարգ-գի
տագործնական ձեռնարկին: Նրա
խոսքով՝
պրոֆեսորադասախոսա
կան կազ
մի կող
մից մշակ
ված գի
տագործնական ձեռնարկը վերջին
տասնամյակների առողջապահական
տարբեր ցուցանիշներ ամփոփող
կարևոր փաստաթուղթ է, որի վեր
լուծության հիման վրա առաջարկվել
են շրջանակային լուծում
ն եր առող
ջապահական համակարգի կառուց
վածքային բոլոր բաղադրիչներով:
Փաստաթուղթն առաջին հերթին
ուղղված է մարդու առողջության
ստեղծմանը, պահպանմանը, բարե
լավմանը, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում՝ նաև վերականգնմանը: Նշ
վեց, որ
կազմված ծավալուն աշխատան
քը կներկայացվի գիտական խորհր
դի անդամ
ն երին՝ ծանոթանալու և
կարծիքներ ներկայացնելու նպատա
կով:
Ամփոփելով նիստը՝ բժշկական
բուհի ղեկավարն ասաց, որ, չնայած
կորոնավիրուսային համավարակով
պայմանավորված հեռավար գործու
նեությանը՝ բուհը հսկայական, վիթ
խարի աշխատանք է իրականաց
րել վերջին մեկ ու կես տարում, որի
մասին հանգամանալից կզեկուցվի
առաջիկայում։
Նիստի ընթացքում քվեարկության
արդյունքում շնորհվեցին պրոֆեսորի
և դոցենտի գիտական կոչում
ն եր: Քն
նարկվեցին ընթացիկ աշխատանքնե
րին վերաբերող այլ հարցեր:

Գիտություն

ՆՈւԲԱՐ ԱՖԵՅԱՆԸ՝ ԵՊԲՀ
ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ
Գիտխորհրդի
անդամ
ն երի
հետ
համատեղ անցկացվեց հանդիպում՝
աշխարհահռչակ
բիոտեխնոլոգ,
«Ավրորա» մարդասիրական նախա
ձեռնության համահիմ
ն ադիր, Moderna
ընկերության տնօրենների խորհրդի
նախագահ Նուբար Աֆեյանի հետ:
Հասարակությանը
հետաքրքրող
հարցերը՝ կապված պատվաստման
գործընթացի, համաճարակային իրա
վիճակի, համավարակի ազդեցության,
կորոնավիրուսի դեմ պատվաստում
ն ե
րի անհրաժեշտության հետ, քննարկվե
ցին ԵՊԲՀ մասնագետների և հայազգի
գիտնականի կողմից:
Հանդիպման մեկնարկին, բարձր
գնահատելով բժշկագիտության ոլոր
տում ունեցած ներդրումն ու հաջողութ
յունները, ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի
որոշմամբ Նուբար Աֆեյանին շնորհ
վեց ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կո
չում:
«Մեր հայրենակիցն ամենահայտնի
պատվաստանյութերից մեկի ստեղ
ծողն է»,- ընդգծեց ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանը՝ պատվաստում
ն երի
հարցը համարելով օրակարգային:
Նրա խոսքով՝ հանրային լրջագույն
խնդիր է ապահովել պատվաստում
ն ե
րի այնպիսի ծածկույթ, որը հնարավո
րություն կտա նվազեցնել վիրուսի տա
րածման ռիսկերը:
Նուբար Աֆեյանը շեշտեց, որ հե
տաքրքրված է Հայաստանի հետա
գա ծրագրերով՝ հաշվի առնելով
համավարակի և պատերազմի հետ
ևանքով
առաջացած
ճգնաժամը:
«Պատվաստում
ն երի մասին պատ
կերացում կազմելու համար պետք է
տարբերակել ճիշտ և սխալ տեղեկատ
վությունը: Կարևորը, որ որոշում
ն երը
հիմնվեն գիտության վրա»,-շեշտեց նա՝
հավելելով. «Մեր ընկերությունը 10 տա
րի առաջ զբաղվում էր այնպիսի գործու
նեությամբ, որի նպատակն էր ստեղծել
մի դեղամիջոց, որը մարդու բջիջներում
կարողանա առաջացնել մեզ անհրա
ժեշտ սպիատակուցը: Մոտ 6 տարի
առաջ աշխատեցինք մեր ստեղծած
տեխնոլոգիան փորձել որպես պատ
վաստանյութ: Իրականում, մեր աշխա
տանքները սկսվել են ավելի վաղ, քան
կորոնավիրուսային համավարակի ի
հայտ գալը»,- ներկայացնելով պատ
վաստանյութի ստեղծման նախապատ
մությունն ու գրանցած հետագա հաջո
ղությունները՝ նշեց Նուբար Աֆեյանը՝
ավելացնելով, որ «Moderna»-ն աշխար
հի լավագույն պատվաստանյութ է ճա
նաչվել Պատվաստանյութերի համաշ

խարհային կոնգրեսում, և շուրջ
500 միլիոն դեղաչափ արդեն
օգտագործվել է կորոնավիրու
սային համավարակի դեմ պատ
վաստելու նպատակով:
Նուբար Աֆեյանը պատաս
խանեց
համալսարանական
մասնագետներին հետաքրքրող
հարցերին՝
մասնավորապես
անդրադառնալով հարցին՝ ինչ
պես է ազդում պատվաստան
յութն արդեն վիրուսով հիվան
դացած և լավացած մարդկանց
վրա: Ըստ Նուբար Աֆեյանի՝
տարբերությունն էական չէ:
Անդրադառնալով՝ կա՞ արդ
յոք հակամարմինների նվազա
գույն շեմ, որն ինչ
պես պատ
վաստված, այնպես էլ արդեն
վարակված մարդկանց կարող
է պաշտպանել, ի պատասխան
հայ գիտնականը հավելեց, որ
դեռևս ընդունված շեմ չկա, սա
կայն համավարակի ուսում
ն ա
սիրությամբ զբաղվող տարբեր
գիտական կենտրոններ աշխա
տում են այդ ուղղությամբ:
ԵԲՊՀ
մասնագետների
կողմից
հնչեցված հաջորդ հարցը վերաբերում
էր կորոնավիրուսի մուտացված տե
սակներին և նրան, թե պատվաստու
մից հետո որքա՞ն ժամանակ է կարելի
պաշտպանված լինել դրանից: Նուբար
Աֆեյանն ասաց, որ այս հարցը նույն
պես տարբեր ընկերությունների կող
մից ուսում
ն ասիրությունների առարկա
է, և արդեն գոյություն ունեցող պատ
վաստանյութերը, որոնք հակամարմին
են առաջացնում covid-19-ի դեմ, պետք
է միտված լինեն կատարելագործվե
լու՝ վիրուսի մուտացված տեսակներից
պաշտպանելու համար:
Ամփոփելով հնչեցրած հարցերը՝
Նուբար Աֆեյանն ընդգծեց, որ չկա որ
ևէ պատվաստանյութ, որն ամբողջութ
յամբ անվտանգ է, ինչպես բժշկության
մեջ ցանկացած միջամտություն: «Այս
վիրուսի ազդեցությունը մարդու առող
ջության վրա վատ կամ ավելի վատ է:
Ցանկացած պարագայում այն թողնում
է որևէ հետևանք առողջության վրա:
Հետևաբար՝ պաստվաստանյութի բա
ցասական ազդեցության ռիսկերն ավե
լի փոքր են»,-ասաց նա՝ ավելացնելով,
որ պետք է բարձ
րաց
նել մարդ
կանց
պատասխանատվությունը հասարա
կության առաջ՝ չվարակվել և վիրուսը
չփոխանցել ուրիշներին:
ԵՊԲՀ ռեկտորը, կարևորելով պատ
վաստում
ն երի հանրայնացումը, նշեց՝

բոլորը պետք է գիտակցեն՝ վարակվե
լուց հետո առաջացած հակամարմին
ները ժամանակի ընթացքում սպառ
վում են և մեծացնում համավարակի
տարածման ռիսկերը:
Նուբար Աֆեյանը պատասխանե
լով բժշկական բուհի ղեկավարի հար
ցին՝ ինչպե՞ս է հնարավոր ապահովել
պատվաստում
ն երի ցանկալի ծածկույթ
Հայաստանում, և ե՞րբ մեր երկրում կլի
նի «Moderna» տեսակի պատվաստան
յութը, ընդգծեց, որ առաջին հերթին դա
կապված է պետության ունեցած հնա
րավորությունների և համավարակի
ռիսկերը ճիշտ գնահատելու հետ:
«Մենք աշխատում ենք ՀՀ կառավա
րության և այն երկրների հետ, որոնք
պատրաստակամություն են հայտնել
աջակցել, որ Հայաստանը նույնպես
հնարավորություն ունենա ձեռք բերել
«Moderna» տեսակի պատվաստան
յութ»,-եզրափակեց ԵՊԲՀ պատվավոր
դոկտորը:
ԵՊԲՀ ռեկտորը կարևորելով հանդի
պումը՝ շնորհակալություն հայտնեց հա
յազգի գիտնականին հյուրընկալվելու
համար՝ հույս հայտնելով, որ հասարա
կությունը համավարակի դեմ պայքա
րում կունենա գիտակցված մոտեցում:

«ԼԱՆՑԵՏԸ» ԴՈւՐՍ Է ԳԱԼԻՍ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՊԱՐԵԶ
Կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնած «Լանցետ» ծրագրի մի
ջազգային համագործակցության շրջանակում հունիսի 30-ին
բժշկական համալսարանը հյուրընկալեց Մոսկվայի Ի. Սեչենովի
անվան առաջին պետական բժշկական համալսարանի միկրովի
րաբուժական թիմին, որը հաջորդ 4 օրվա ընթացքում անցկացրեց
միկրովիրաբուժության, ռեկոնստրուկտիվ և դիմածնոտային վի
րաբուժության ինտենսիվ դասընթացներ։
«Լանցետի» մենթոր, ապագա անոթային վիրաբույժ, 1-ին կուր
սի կլինիկական օրդինատոր Տիգրան Սևյանն իր խոսքում շեշտեց,
որ «Լանցետն» իրենից ներկայացնում է բրենդ, որի նպատակն է
երիտասարդ տարիքից մարդկանց մոտ վստահություն ձևավորել
դեպի այդ բրենդը և հ
 ասցնել նրանց վիրաբուժության մեջ այն կե
տին, որն իրենց անհրաժեշտ է:
«Փաստացի մենք ստեղծել ենք այդ բրենդը. այս պահին այն
զարգացման փուլում է: Նպատակ ունենք ձևավորել ապագա վի
րաբույժների էլիտա, որը հետագայում կփոխանցի իր գիտելիք
ները հաջորդ սերունդներին: Այսինքն՝ ձևավորվելու է սերնդա
փոխության մշակույթ, որտեղ մարդիկ սովորելու են աշխատել
թիմով: Այսօր մեզ միացել են մեր ռուս գործընկերները: Բացի
դրա
նից, մենք կապ ենք հաս
տա
տել մեր հնդիկ, հոր
դա
նան
ցի
և այլ օտարերկրացի ուսանողների հետ: Սեպտեմբերից իրենց
հետ ևս կսկսենք աշխատել «Լանցետի» շրջանակում», - հայտնեց
Տիգրան Սևյանը:
Հայաստանում, նրա խոսքով, ծրագրի նպատակն է ապահովել
սերնդափոխություն և վիրաբույժների դաստիարակություն, իսկ
աշխարհի համար՝ դառնալ վերապատրաստման կենտրոն:
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Կրթություն

ԳԻՐՔ՝ ՇՏԱՊՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՊԲՀ անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի վարիչ,
առողջապահության հմուտ կազմակերպիչ Հարություն Մանգոյանի հեղինա
կած «Նախահիվանդանոցային բուժօգնություն» գիրքը Հայրենիքի պաշտ
պանի վերականգնողական կենտրոնում հանձնվեց բժշկական համայնքի դա
տին: Փորձառու բժիշկն աշխատել է գրքի ստեղծման վրա շուրջ երեք տարի:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով ներկաներին, ընդգծեց, որ
լույս է տեսել ծավալով փոքր, բայց բովանդակալից գիրք, որտեղ ամփոփված
են գործելակարգերը, որոնք ներկայացնում են միջազգային մոտեցում
ն երը՝
տարբեր իրավիճակներում:
«Տեքստում հստակ, քայլ առ քայլ ցույց է տրվում, թե ինչպիսի գործելա
կարգ պետք է ունենա բժիշկն այս կամ այն իրավիճակում՝ սուր շնչառական
անբավարարություն, շոկային իրավիճակներ կամ ցավային համախտանիշ
և այլն»,- նշեց ռեկտորը՝ հավելելով, որ կորոնավիրուսային համավարա
կի, պատերազմի հետևանքով լրջագույն փորձությունների ենթարկված
առողջապահական համակարգի համար հստակ գործելակարգերը մեր
օրերում պահանջված են:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ ձեռնարկն արդիական է և ժամանակին
համահունչ՝ կազմված բժիշկ Մանգոյանին բնութագրող ձևաչափով:
«Բժշկական համալսարանում այսօր ապացուցողական բժշկության
սկզբունքների հերթական հաղթարշավն է»,- ասաց բուհի ղեկավարը՝
հույս հայտնելով, որ ապացուցողական բժշկության հայերեն նմանօրինակ
ձեռնարկները վստահ քայլերով բարեփոխում
ն եր կկատարեն առողջա
պահության ոլորտում:
Ինչպես նշեց գրքի հեղինակ Հարություն Մանգոյանը՝ անդրադարձ է
կատարվել մի բնագավառի, որտեղ ապացուցողական տեղեկատվութ
յան մեծ պակաս կա: «Այս գիրքը մեր մասին է: Իմ ցանկությունն է, որ այն
դառնա շտապօգնության բժշկի համար գործընկեր, որի հետ կանցկաց
նի իր հերթապահության մի մասը: Այդ պատճառով ընտրել եմ առանց
նկարագրությունների գործելակարգային պարզ ոճը»,-ասաց առողջա
պահության կազմակերպիչը՝ ընդգծելով, որ օգտվել է տարբեր, հիմ
ն ա
կանում ռուսալեզու աղբյուրներից, փորձել է ներկայացնել տարաբնույթ
հարցեր՝ սկսած աշխարհում շտապօգնության կայանների սկզբնավոր
ման պատմությունից, բժիշկների առջև դրված պահանջներից, միջազ
գային փորձից, աշխարհում թեմայի շուրջ ապացուցողական նյութերի
հրատարակումից, մինչև հոսպիտալացման որոշման ընդունման, իրա
վաբանական, օդային տարհանմանը վերաբերող հարցերին:
«Նախահիվանդանոցային բուժօգնություն» գրքով բժիշկ-գիտնակա
նը ևս մեկ անգամ կարևորում է մասնագիտական հավատարմագրման,
կադրերի շարունակական կրթության, մասնագետների նոր իմիջի ձևա
վորման, ֆինանսավորման խթանման հարցերը:
Հարություն Մանգոյանը եզրափակելով խոսքը՝ շնորհակալություն
հայտնեց գործընկերներին, որոնք գրքի առանձին գլուխները մշա
կելիս մեծ աջակցություն են ցուցաբերել իրենց մասնագիտական գի
տելիքներով, ինչպես նաև շտապօգնության ծառայության բժիշկնե
րի երիտասարդ թիմին:
Հեղինակի գնահատմամբ՝ ձեռնարկի հիմ
ն ական լսարանը շտա
պօգնության բժիշկներն են, որոնք, ծանոթանալով գրքում տեղ
գտած գրականությանը, հնարավորություն կունենան համալրել տե
սական գիտելիքները:
Նշենք, որ գրքում ապացուցողական բժշկության հիման վրա լու
սաբանվում են շտապօգնության տեսական և գործնական հիմ
ն ա
հարցերը։ Առաջին անգամ հայերենով ներկայացված է շուրջ 50
անհետաձգելի վիճակի գործելակարգ՝ ինչպե՞ս ախտորոշել, ի՞նչ բու
ժօգնություն ցուցաբերել տեղում, ե՞րբ տարհանել և այլն։
Բժշկական հրատարակության առանձին բաժինների խորհրդա
տուները ԱՆ գլխավոր խորհրդատուները և ԵՊԲՀ կլինիկական ամ
բիոնի վարիչներն են: Միջոցառմանը ներկա էին տարբեր ոլորտներ ներկայացնող
անվանի բժիշկներ, վերակենդանացման մասնագետներ, ուսանողներ:

ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ, Գ
 ԱՎԱԹՆԵՐ ԵՎ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԵՐ՝ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ
ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդա
րանի օտարերկրացի ուսանողների խորհուրդը 20202021 ուսում
ն ական տարվա ընթացքում օտարերկրացի
ուսանողների համար կազմակերպեց և անցկացրեց
մրցաշարեր տարբեր սպորտաձևերից՝ կաբադդի,
ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բադմինտոն, վազք...
Մարզական միջոցառում
ն երի հաղթողները հանդի
սավոր արարողության ընթացքում պարգևատրվեցին
պատվոգրերով և գավաթներով:
Օտարերկրացի ուսանողների խորհրդի նախագահ
Սիվա Շակթի Վիրասվամին իր ելույթում ընդգծեց Ու
սանողական խորհրդարանի կարևոր դերը մարզական
միջոցառում
ն երի կազմակերպման գործում և շնորհա
կալություն հայտնեց ցուցաբերված հսկայական աջակ
ցության համար:
Ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Տիգրան
Ալեքսանյանն, իր հերթին, շեշտեց սպորտի կարևո
րությունը բժշկական բուհի ուսանողների կյանքում՝
բարձր գնահատելով օտարերկրացի ուսանողների
խորհրդի ներդրած ջանքերը մրցաշարերի կազմա
կերպման գործում: «Մենք մեծ նշանակություն ենք տա
լիս նման միջոցառում
ն երին, քանի որ սպորտը մար
դու առողջության պահպանման անբաժանելի մասն
է: Կցանկանայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել
Սիվա Շակթի Վիրասվամիին. այս ընթացքում նա ան
հավանական աշխատանք կատարեց», - նշեց Տիգրան
Ալեքսանյանը:
ՈւԽ փոխնախագահ Էդգար Դեհբաշյանը նույնպես
շնորհավորեց մարզական իրադարձությունների բոլոր
հաղթողներին և ողջունեց ուսանողների ակտիվ ներգ
րավվածությունը միջոցառում
ն երին:
Բժշկական բուհի 19 օտարերկրացի շրջանավարտ
պարգևատրվեց նաև շնորհակալագրով:
Միջոցառման կազմակերպիչ, ԵՊԲՀ ուսանողական
խորհրդարանի օտարերկրացի ուսանողների խորհրդի
նախագահ Սիվա Շակթի Վիրասվամին նշեց, որ օտա
րերկրացի ուսանողներն արժանացան շնորհակալագ
րերի բժշկական բուհի ուսանողական խորհրդարանի
կողմից կազմակերպված բազմաթիվ ծրագրերում ակ
տիվ մասնակցության համար: Նա ընդգծեց արտալ
սարանային գործունեության կարևորությունը և ՈւԽ
դերը ուսանողական կյանքում:
«Օտարերկրացի ուսանողների խորհուրդը միշտ
կմնա բժշկական համալսարանի Ուսանողական
խորհրդարանի անբաժանելի մասը և կշարունակի
աշխատել ի նպաստ օտարերկրացի ուսանողների», ավելացրեց Սիվա Շակթի Վիրասվամին:
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Կրթություն

ՆՈւԲԱՐ ԱՖԵՅԱՆՆ ԱՌՑԱՆՑ
ՀԱՆԴԻՊԵՑ ԵՊԲՀ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԵՎ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԻ ՀԵՏ

«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հանրային նախաձեռնութ
յան համահիմ
ն ադիր, «Ավրորա» մարդասիրական
նախաձեռնության համահիմ
ն ադիր Նուբար Աֆեյանն
առցանց հանդիպում անցկացրեց Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնա
կազմի հետ:
Նուբար Աֆեյանի խոսքով՝ նախաձեռնությունը հար
թակ է, որի միջոցով կարելի է քննարկել ոչ միայն ներ
կան, այլև՝ ապագան: «Այս տարին շատ բարդ տարի
էր մեզ՝ հայերիս համար: Մ
 ենք չէինք կարող կանխա
տեսել համավարակը, Արցախի պատերազմը: Մեզ հա
մար չկա մեկ ապագա, կա ապագայի մի քանի այլընտ
րանքային տարբերակ, որոնցից մեկը մենք պետք է
ընտրենք», - նշեց «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հանրային
նախաձեռնության համահիմ
ն ադիրը:
Նուբար Աֆեյանն ընդգծեց, որ սա ոչ քաղաքական և
ոչ էլ անձնական, այլ հանրային նախաձեռնություն է,
որը ձևավորվել է 15 կարևոր նպատակի շուրջ:
«Մենք պետք է ընդհանուր հայտարարի գանք, թե
ինչպես պետք է պաշտպանենք ինքներս մեզ», - ասաց
նա:
Նուբար Աֆեյանը կարևորեց Հայաստան-Սփյուռք
միասնության և հայկական սփյուռքի ուժեղացման
անհրաժեշտությունը:
Նուբար Աֆեյանն անդրադարձավ նաև Հայաստանում
կրթության որակի բարձրացման անհրաժեշտությա
նը՝ պատասխանելով ուսանողներից մեկի հարցին:
«Ցանկացած ժամանակաշրջանում առաջնորդները
վախենում են նոր մտքերից: Կարևոր է ադապտացու

մը նոր մտքերին, ինչպես նաև նոր մարդկանց: Դա եր
կար ճանապարհ է, բայց փոփոխություններ տեղի են
ունենում: Սա լավատեսության աղբյուր է ինձ համար»,
- ավելացրեց Նուբար Աֆեյանը:
Խոսելով բժշկության ապագայի մասին՝ նա նշեց, որ
աշխարհում համավարակի հետևանքով առավել կար
ևոր է դարձել հիվանդությունների բացահայտումն ու
կանխումը:
Եզրափակելով հանդիպումը՝ Նուբար Աֆեյանն
ընդգծեց, որ նման հանդիպում
ն երի շնորհիվ ավելի
արդյունավետորեն կարելի է աշխատել ապագայի ուղ
ղությամբ:
«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» հանրային նախաձեռնութ
յուն է, որը մեկնարկել է հայերի և ամբողջ աշխարհից
Հայաստանի բարեկամ
ն երի կողմից:
Սա հարթակ է, որը հնարավորություն կտա այդ
մարդկանց փոխանակել գաղափարներ և հանդես գալ
միասնական տեսլականով: Յուրաքանչյուր անձ կարող
է ներգրավվել նախաձեռնությանը՝ դառնալով դրա ակ
տիվ անդամ
ն երից մեկը:
Նշենք, որ Նուբար Աֆեյանը ծնվել է 1962 թվականին,
Բեյրութում: 1977 թվականին ընտանիքը տեղափոխ
վել է Մոնրեալ: 1983 թվականին քիմիական ճարտա
րագիտության բակալավրիատի աստիճան է ստացել
Մաքգիլ համալսարանից, ասպիրանտուրան շարունա
կել է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի
կենսաքիմիական ճարտարագիտության բաժնում, որն
ավարտել է 1987 թվականին:
2015 թվականին Ռուբեն Վարդանյանի և Վարդան
Գրեգորյանի հետ հիմ
ն ադրել է «100 կյանք» մարդասի
րական նախաձեռնությունը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅԱՆ
ՀՈՒՇԱԳԻՐ

Բժշկական համալսարանի և Հայաստանում դե
ղարդյունաբերության առաջատար «Լիկվոր» ընկե
րության միջև ստորագրվեց համագործակցության
հուշագիր:
Համաձայն հուշագրի՝ կողմերը համագործակցելու
են մի շարք ուղղություններով, իրենց ջանքերը, նե
րուժը, միջոցներն ու փորձը մեկտեղելով՝ ի նպաստ
Հայաստանում դեղարտադրության, կրթության և
գիտության ոլորտների զարգացմանը, երիտասարդ
մասնագետների գործնական գիտելիքների ամ
րապնդման և խորացման, բարձր առաջադիմություն
ունեցող շրջանավարտներին աշխատանքով ապա
հովման և կարիերայի զարգացման հնարավորութ
յունների ստեղծմանը։
«Լիկվոր» ընկերության գործունեության 30-ամ
յակի միջոցառում
ն երն այսօր մեկնարկեցին՝ R&D
(Research and Development) գիտահետազոտական
կենտրոնի բացմամբ, որին ներկա էր ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը, հետբուհական և շարունակական
կրթության գծով պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը,
դեղագիտության ֆակուլտետի պատասխանատունե
րը:
«Լիկվոր» ընկերության հիմ
ն ադիր-տնօրեն Սերգեյ
Մաթևոսյանի ուղեկցությամբ համալսարանականնե
րը ծանոթացան ընկերության արտադրական հնա
րավորություններին, որակի վերահսկման ողջ գոր
ծընթացին:
«Բժշկական համալսարանը, միջազգայնացման
գործընթացին համահունչ, այսօր ստորագրում է մի
հուշագիր, որի շնորհիվ մեր ուսանողները և շրջանա
վարտները մեր երկրում կարող են տեսնել եվրոպա
կան ստանդարտներին համապատասխանող պատ
շաճ արտադրական գործունեությունը՝ GMP-ն կյանքի
կոչված: Հատուկ հպարտություն է առաջացնում այն
հանգամանքը, որ հայ և օտարերկրացի ուսանողնե
րը, որոնք ցանկություն են հայտնել Հայաստանում
բժշկական կրթություն ստանալ, կարող են տեսնել
աշխարհի մակարդակով ինովացիոն արտադրութ
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յուն, գործարան և գիտահետազոտական կենտ
րոն»-ասաց ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝
կարևորելով գիտական, կրթական ուղղությունե
րով համագործակցության ընդլայնմանն ուղղած
համատեղ ծրագրերի իրականացումը:
«Գործունեության 30 տարվա պատմության ըն
թացքում մեր առաքելության կարևոր կետերից
մեկը եղել է Հայաստանում դեղարտադրության
ոլորտի զարգացումը: Լավ գիտակցելով, որ այդ
գործում իր կարևոր դերն ունի թիմը, մենք մշտա
պես տարբեր ծրագրերով ու նախաձեռնություննե
րով աջակցել ենք կադրերի աճին, նրանց հմտութ
յունների կատարելագործմանն ու մրցունակ և
պահանջված մասնագետ դառնալուն: «Լիկվորի»
և ԵՊԲՀ-ի միջև հուշագրով
ընկերությունում
ստեղծելու ենք ուսում
ն ական հարթակ և ԵՊԲՀ
դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողներին՝
որպես ուսում
ն ական ծրագրի մաս, հատկացվե
լու են հատուկ դասաժամեր՝ պատշաճ արտադրա
կան և պատշաճ լաբորատոր գործունեության (GMP,
GLP) ուսում
ն ասիրման նպատակով»,-նշեց «Լիկվոր»
ընկերության հիմ
ն ադիր, գլխավոր տնօրեն Սերգեյ
Մաթևոսյանը՝ հավելելով, որ ԵՊԲՀ-ի հետ մեկնար
կող համագործակցությունն ուղղված է երիտասարդ
մասնագետներին արտադրության գործընթացում
ներգրավելուն:
Նշենք, որ «Լիկվորը» հիմ
ն ադրման 30-ամյա
կի առթիվ նաև սահմանել է ակադեմիկոս Էմիլ
Գաբրիելյանի անվան կթաթոշակ, որը ԵՊԲՀ-ի հետ
համագործակցության շրջանակում տրամադրելու է
դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի վեր
ջին կուրսի՝ առավել բարձր առաջադիմություն ունե
ցող ուսանողին՝ 2021թ.-2022թ. ուսում
ն ական տարում
մագիստրատուրայում սովորելու ընթացքում: Իսկ
«Մաթևոսյան զարգացման հիմ
ն ադրամի» կողմից,
դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա ըն
դունված, բարձր առաջադիմություն ունեցող 3 ուսա
նող կստանան 2021-22 ուսում
ն ական տարվա ուսման
վճարի 50%-ի չափով փոխհատուցում:
Ստորագրված հուշագրի, համագործակցության
շրջանակում խոշոր այս դեղարդյունաբերական ըն
կերությունում նախատեսվում են ստերիլ դեղերի
արտադրության վերաբերյալ ուսում
ն ական և ար
տադրական պրակտիկաներ, որոնց ընթացքում ու
սանողները հնարավորություն կունենան ծանոթա
նալ արտադրության գործընթացին, սկզբունքներին
ու առանձնահատկություններին, ինչպես նաև՝ R&D
կենտրոնի աշխատանքին, որտեղ իրականացվելու
են կենսատեխնոլոգիաների ոլորտի ուսում
ն ասիրութ
յուններ և գիտական հետազոտություններ՝ դեղար
տադրության կատարելագործման, նորագույն բարձր
տեխնոլոգիաների ներդրման, նորարար և արդյու
նավետ լուծում
ն երի միջոցով որակյալ և թերապևտիկ
բարձր արդյունավետություն ունեցող արտադրանք
ստեղծելու նպատակով:

ԵՊԲՀ հյուրեր

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական
բժշկական
համալսարանի
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդունեց
Հայաստանում Հորդանանի Հաշիմյան
Թագավորության Արտակարգ և լիազոր
դեսպան Խալեդ Շավաբկային և Առաջին
քարտուղար, հյուպատոս Մութասեմ Ալբա
շիրին:
Հանդիպման սկզբում Արմեն Մուրադյանը
կարևորեց Հորդանանի հետ համագործակ
ցության ընդլայնումը բժշկական կրթության
ոլորտում: Ռեկտորը հիշեցրեց, որ բժշկա
կան բուհը պատիվ է ունեցել հյուրընկալել
Հորդանանի արքայադստերը՝ Քաղցկեղի
վերահսկման միջազգային միության նա
խագահ Դինա Մայրեդին, ինչի շնորհիվ
ձևավորվեցին ոչ միայն գործնական, այլև
ընկերական ջերմ հարաբերություններ:
Արմեն Մուրադյանը հյուրերին տեղեկացրեց, որ
այս պահին ԵՊԲՀ-ում սովորում է հորդանանցի 194
ուսանող:
«Ընդ որում՝ ուսանողների մեծամասնությունը
սովորում է առաջին կուրսում, ինչը վկայում է այն
մասին, որ բժշկական համալսարանի համբավը
Հորդանանում գնալով աճում է», - նկատեց բուհի
ղեկավարը:
Միաժամանակ, ընդգծելով, որ Հորդանանում
բժշկությունը բարձր մակարդակի վրա է, հատկա
պես՝ մանկական ուռուցքաբանության ոլորտում,
ռեկտորը նշեց. «Հորդանանից Հայաստան գա
լիս են բժշկություն սովորելու, իսկ Հայաստանից
Հորդանան գնում են ավելի շատ հումանիտար
ուղղություններ ուսում
ն ասիրելու», - ասաց Արմեն
Մուրադյանը՝ հավելելով, որ ԵՊԲՀ-ն հետաքրքրված է Հորդանանի բժշկական
կենտրոններում հայ մասնագետների մասնակցությամբ փորձի փոխանակման այ
ցեր կազմակերպելով:
Դեսպան Խալեդ Շավաբկան իր հերթին գոհունակությամբ անդրադարձավ
Հայաստանի և Հորդանանի միջև ձևավորված հարաբերություններին՝ պատրաս
տակամություն հայտնելով խորացնել համագործակցությունը պետական բժշկական
բուհի և Հորդանանի համալսարանների միջև:
«Մենք բաց ենք փոխգործակցության նոր ծրագրերի և նախագծերի համար», ավելացրեց հորդանանցի դիվանագետը: Դեսպանը և հյուպատոսը հանդիպեցին
նաև ԵՊԲՀ հորդանանցի ուսանողներին, որոնց հետ քննարկեցին նրանց հուզող
հարցերը և դրանց լուծում
ն երը:

ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵԼ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂ ԵՎ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈւ
Բժշկի համար մասնագիտությունն առաջին
հերթին առաքելություն է, կոչում: ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանի համար լինել կոչումով
բժիշկ՝ նշանակում է լինել նախաձեռնող, աշխա
տել անձնվեր ու անձնազոհ, պատասխանատու
և՛ արածների, և՛ չարածների համար, ինչպես նաև
լինել մտավորական, անել ավելին, քան պար
տավոր ես և ստանալ ավելի քիչ, քան իրավունք
ունես: Այս մոտեցմամբ է նա ղեկավարում 100ամյա բժշկական դարբնոցը, կրթօջախ, որտեղ
հայ բժշկության արմատներն են, մեր բժշկապե
տերի կենսագրությունը, ուր կերտվել ու թրծվել է
հայկական բժշկությունը:
Մեկդարյա կառույցի հոբելյանին նվիրված՝
«Բժշկի ուղին» շարքի շրջանակում ներկայաց
նում ենք ԵՊԲՀ ռեկ
տոր, պրո
ֆե
սոր Ար
մեն
Մուրադյանի մասնագիտական կայացման ան
ցած ճանապարհը: Բժիշկ-գիտնականը վստահ
է՝ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ մտավո
րականության ողնաշարը բժիշկներն են:

Ֆելդշերից, սանիտարից մինչև վիրաբույժ
Արմեն Մուրադյանն ընդգծում է, որ բոլոր ժամանակ
ներում, կյանքի բոլոր շրջափուլերում իր հաջողություն
ների անբաժան մասն են ընտանիքը, գործընկերներն
ու ուսուցիչները: Նա մշտապես հատուկ ակնածան
քով է վերաբերվում բժշկագիտության ավագ սերնդի
ներկայացուցիչներին, ինչպես նրանց անվանում են
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բժշկականում՝ «նահապետերին»: Իր օրինակով ավագ
սերնդին մեծարելն ու նրանց կատարած աշխատանքը
գնահատելն արդեն ձևավորված ավանդույթ է:
Արմեն Մուրադյանին ճանաչողները՝ գործընկերներն
ու ուսանողները, վստահաբար, կհամաձայնեն՝ գեր
պահանջկոտ լինելով՝ նա նպաստում է, որպեսզի շրջա
պատող մարդիկ իրենց վստահված աշխատանքում ևս
լինեն պարտաճանաչ և պատասխանատու:
Տասներեք տարեկան էր, երբ սկսեց մտածել բժշկութ
յան մասին: Շատ կապված էր տատիկի՝ անվանի վի
րաբույժ Մելիտա Պետրոսի Բաղդասարյանի հետ:
Վերջնական որոշումը կայացրել է 1987 թվականի
հու
լի
սի 10-ին՝ իր ծննդյան օ
րը, ևար
դեն մեկ ա
միս
հետո աշխատանքի անցել Միքայելյանի անվան ինս
տիտուտում՝ որպես վիրաբուժական բլոկի սանիտար:
Տասնամյակներ հետո հենց իր նախաձեռնությամբ ու
ջանքերով վիրաբուժական այս խոշոր կենտրոնը դար
ձավ համալսարանական կառույց:

Բժշկի ուղին
«Սովորում էի Պուշկինի անվան դպրոցում, և քանի
որ աշխատանքի էի անցել, ուսումս փոխեցի հեռակա
յի: Այդ պահից սկսած՝ ամբողջովին ընկղմվեցի հիվան
դանոցային կյանքի մեջ: Միևնույն ժամանակ պատ
րաստվում էի ընդունելության քննություններին: Պետք
է խոստովանեմ՝ առաջին տարում կտրվեցի քիմիայի
քննությունից… 15 տարեկան երիտասարդներին բնո
րոշ է ընկերների խնդիրներով տարվելը:
Տեսնելով մի քանի նստարան հեռու նստած ընկերոջս
ընկճվածությունը, վստահ լինելով, որ իմ հարցատոմ
սի բոլոր պատասխանները ճիշտ են լրացված՝ տար
վեցի իր հարցատոմսը լուծելով՝ մոռանալով առավել
մանրակրկիտ ստուգել իմը: Բողոքարկման ժամանակ
պարզվեց, որ իմ գրավոր աշխատանքում, անուշադ
րության պատճառով, սխալներ էի թույլ տվել: Ընկերս
ընդունվեց, ես՝ ոչ, սակայն ափսոսանքով չեմ հիշում
նրան օգտակար լինելու փաստը»,- բժիշկ դառնալու իր
ուղին ներկայացնելիս պատմում է Արմեն Մուրադյանը:
Իր գնահատմամբ՝ առաջին տարում համալսարան
չընդունվելը լավ դաս էր, ինչպես նաև քննություններին
առավել մեծ պատասխանատվությամբ պատրաստվե
լու առիթ. «Կատարվածն օրինակ էր, թե հանուն ընկե
րության ինչպես պետք է պատասխանատվություն կրել
նախաձեռնողականության և մարդասիրության հա
մար»:
Չընդունվելով` նա գնաց հիվանդանոց և արդեն աշ
խատում էր մեկ դրույքով: Մ
 եկ տարվա փորձով օպե
րացիոն սանիտար էր, որն ուներ վիրահատարանում
աշխատելու որոշակի հմտություն: Այդ ժամանակա
հատվածը համընկավ 1988 թվականի երկրաշարժի
հետ: Երբ առաջին կուրս ընդունված ուսանողները
եկան հիվանդանոց, նա արդեն վարժ էր հիվանդանո
ցային, կլինիկական միջավայրում: Փորձում էր նորեկ
ներին փոխանցել ձեռք բերած գիտելիքները, որոնք
վերաբերում էին վիրահատարանի գործելակարգերին,
երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ աշխատանքի
կատարմանը, հիվանդանոցային տեղաշարժին:
«Մանկությունից,
պատանեկությունից
միան
գամից անցում կատարեցի դեպի հասունություն:
Պատանեկությունս շատ կարճ է տևել: Դպրոցական
վերջին զանգի, ավարտական երեկոյի արարողութ
յունները, կարծես, շրջանցել են ինձ: Շ
 ատ հպարտ էի,
որ ինձ հաջողվեց համոզել ծնողներիս, որպեսզի հան
րակրթական դպրոցն ավարտեմ հեռակա և աշխա
տեմ: Այդ տարիքում ես ինձ վստահ ու ազատ էի զգում
«Միքայելյան» հիվանդանոցի աշխատանքային միջա
վայրում: Ինձ համար բացվեց կյանքի նոր շրջան՝ պա
տասխանատվություն, նոր հետաքրքրություններ, նոր
մարդիկ: Աշխատում էինք կայացած մասնագետների
հետ: Այդ շրջանում տեղի ունեցավ Սպիտակի երկրա
շարժը: Մենք մեծ փորձություն անցանք: Գրեթե մեկ
ամիս ապրում էինք հիվանդանոցում»,- պատմում է
բժիշկը:
Հաջորդ տարի քննություն հանձնելիս ամենաբարձր
գնահատականը ստացավ
քիմիայից: Այսպիսով,

քննությունները բարեհաջող հանձնելով՝ հավաքեց
բարձր միավորներ և այդ մասին բարեխղճորեն զեկու
ցեց տանը (ժպիտով է հիշում):
«Հիվանդանոցում աշխատանքի ընդունման պահից
չեմ դադարել աշխատել՝ սկզբում որպես վիրահատա
կան բլոկի ութ վիրասրահների սանիտար, հետո որ
պես բուժակ վերակենդանացման բաժանմունքում, և
արդեն ընտրության պահին հասցրել էի առնչվել բոլոր
մասնագիտությունների հետ. ունեի հստակ ձևավոր
ված պատկերացում մասնագիտությունների մասին:
Իսկ իմ ընտրության մեջ մեծ դեր խաղաց ոլորտի առա
ջատարներից՝ Յուրի Գեորգիի Զոհրաբյանը: Ես տպա
վորված էի ոչ միայն նրա մասնագիտական հմտություն
ներով, այլև մարդկային հատկանիշներով: Ուրոլոգիան
ինձ գրավում էր այն հանգամանքով, որ բացի վիրա
բուժական գիտելիքներից՝ պահանջում էր նաև գիտե
լիքների ահռելի պաշար թերապիայից: Այս բոլոր գոր
ծոնները գումարվեցին, և առանց ավելորդ կասկածի
դիմեցի կլինիկական օրդինատուրա»,- հիշում է Արմեն
Մուրադյանը:

Խոստովանում է՝ բժշկական համալսարանում ու
սում
ն առության տարիներին ամենամեծ դժվարութ
յունն իր համար կենսաքիմիայի ամբիոնում քննություն
հանձնելն էր, քանի որ այդ ամբիոնն իրեն հարազատ
է շատ փոքր տարիքից: Ամբիոնի աշխատակիցներն
ավելի շատ ընտանիքի ընկերներ էին, քան՝ դասախոս
ներ: Հենց այդ պատճառով էլ ցանկանում էր պատվով
հանձնել բոլոր քննությունները: Բժշկական աշխարհում
բոլորը գիտեն, որ Արմեն Մուրադյանի մայրը, որը կյան
քից հեռացել է 2018 թվականին, մինչև կյանքի վերջ դա
սախոսել է կենսաքիմիայի ամբիոնում: Դոցենտ Լիլիա
Չիլինգարյանն ավելի քան 5 տասնամյակ մասնագի
տական կայացման ճանապարհ է անցել հարազատ
բուհում՝ սովորելով և սովորեցնելով:
Լիլիա Չիլինգարյանն իր մասնագիտությունը ժա
ռանգել էր մորից՝ անվանի վիրաբույժ Մելիտա
Բաղդասարյանից: Նա վիրաբույժի, այն էլ կին վիրա
բույժի խստության հետ մեկտեղ՝ բյուրեղյա մաքրութ
յուն ունեցող, մեծահոգի ու բարի մարդ էր: Լինելով
Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի շրջանա
վարտը՝ Դիլիջանում երկու տարի աշխատելուց հետո,
տարբեր ժամանակահատվածներում մասնագիտա
կան գործունեություն է իրականացրել մայրաքաղա
քի առաջատար բժշկական հաստատություններում:

Մասնագիտական ուղին սկսել է Հայաստանում՝ օրթո
պեդիայի, վնասվածքաբանության և պրոթեզավորման
հիմ
ն ադիր, անվանի բժիշկ Քրիստոֆոր Հայրապետի
Պետրոսյանի ղեկավարությամբ, այնուհետև գործու
նեությունը շարունակել՝ Ռուբեն Լազարի Պարոնյանի
ղեկավարությամբ՝ նախկին 3-րդ հիվանդանոցի ան
հետաձգելի վիրաբուժության բաժանմունքում, որի լու
ծարումից հետո սկսել է աշխատել Իվան Քրիստոֆորի
Գևորգյանի ղեկավարությամբ՝ 2-րդ բուժմիավորման
հոսպիտալային վիրաբուժության բաժանմունքում:
Կատարել է տարբեր բարդության վիրահատություն
ներ, փրկել բազմաթիվ կյանքեր:

Բժշկական ինստիտուտի շատ ուսանողներ, որոնք
վաղուց կայացած մասնագետներ են, կլինիկանե
րում սուբօրդինատուրա են անցել հենց Մելիտա
Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ:
Արմեն Մուրադյանի կյանքում կարևոր տեղ ունի հայ
րը՝ ՀՀ վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր, կլառնե
տահար Աբգար Մուրադյանը, որն իր գործունեությունը
կատարողական և կրթական ասպարեզներում նվիրել
է մեր երկրում կլառնետի ակադեմիական մշակույթի
զարգացմանը: Երաժիշտն իր արվեստով կարողացել է
ոլորտում ձևավորել բարձր մակարդակ, ազնիվ մտածո
ղություն, վարպետության բարձրագույն որակ: Երևանի
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի փո
ղային նվագարանների ամբիոնի նախկին վարիչ, պրո
ֆեսոր Աբգար Մուրադյանի անունն է կրում նաև մի քա
նի տարի առաջ ստեղծված դուետը: Անվանի երաժշտի
մահից հետո՝ 2011 թվականին, Մուրադյանների ընտա
նիքի նախաձեռնությամբ նկարահանվեց նրա հիշա
տակին նվիրված «Արծաթե հնչյուններ» ֆիլմը:
Կենսագրական տվյալներ
Արմեն Աբգարի Մուրադյանը ծնվել է 1972թ. հու
լի
սի 10-ին, Եր
ևա
նում: 1987-1993թթ. աշ
խա
տել է Ա.
Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտու
տում, 1987-1989թթ.՝ որպես վերակենդանացման բա
ժանմունքի սանիտար, այնուհետև՝ բուժակ: 19891995թթ. սովորել է Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետում: 1995-1998թթ.
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի վիրաբուժության N2 ամբիոնում ստա
ցել է ուրոլոգի մասնագիտացում: 1998-2000թթ. եղել
է ԵՊԲՀ ուռուցքաբանության և ճառագայթային թե
րապիայի ամբիոնի ասպիրանտ: 2000-ին պաշտպա
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նել է թեկնածու ական թեզը՝ «Շագանակագեղձի նա
խաքաղցկեղային վիճակի և քաղցկեղի կլինիկական
ընթացքի կանխորոշման մոդելի հարցեր» թեմայով:
2001-2002թթ. աշխատել է «Արմենիա» հանրապետա
կան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժան
մունքում՝ որպես հերթապահող բժիշկ, 2002-2003թթ.՝
բժիշկ-ուրոլոգ: 2003-ին մասնակցել է Առողջապահութ
յան կառավարման դպրոցի և Հայաստանի ամերիկյան
համալսարանի «Առողջապահության կառավարում
(մենեջմենթ) և կազմակերպում» ծրագրի «Առողջապա
հության տնտեսագիտության, ֆինանսական կառա
վարման և մարքեթինգի հիմունքներ» դասընթացին,
2004-ին՝ InDevelop Uppsala AB (Ս
տոկ
հոլմ, Շ
վե
դիա)
Առողջապահության համակարգի զարգացման բարձ
րագույն միջազգային ուսուցողական ծրագրին: 20032011թթ. ԵՊԲՀ-ում հիմ
նել է ու
րո
լո
գիա
յի ամ
բիոն և
ստանձնել ամբիոնի վարիչի պարտականությունները:
2003-2008թթ. եղել է «Արմենիա» հանրապետական
բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկա
վար:
2004-2006թթ. եղել է ՀՀ առողջապահության նա
խարարի խորհրդական, 2005-2011թթ.՝ ԵՊԲՀ պրո
ֆեսոր: 2005-ին պաշտպանել է դոկտորական թեզը
«Շագանակագեղձի տարածված քաղցկեղի համալիր
բուժման բարելավման կլինիկակենսաբանական հի
մունքներ» թեմայով: 2006-2014թթ. եղել է ՀՀ ԱՆ գլխա
վոր ուրոլոգ:
2008-2012թթ. ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան «Ու
ռուցքաբանության ազգային կենտրոնում» աշխատել
է որպես տնօրենի առաջին (բուժական գծով) տեղա
կալ: 2009-2013թթ. եղել է Հայկական ուրոլոգիական
ասոցիացիայի նախագահ: 2012-2014թթ.՝ «Իզմիրլյան»
բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն, 2014-ից՝
ԵՊԲՀ ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ:
2014-ի ապրիլի 23-ից 2016-ի սեպտեմբերի 9-ը զբա
ղեցրել է ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշ
տոնը: 2016-ի նոյեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը
զբաղեցրել է ԵՊԲՀ ռեկտորի պաշտոնակատարի պաշ
տոնը, իսկ 2016-ի դեկտեմբերի 29-ից համալսարանի
ռեկտորն է: Երկու մենագրության և ավելի քան 100 գի
տական աշխատանքների հեղինակ է: Պարգևատրվել
է ԵՊԲՀ «Ոսկե մեդալով», ՀՀ վարչապետի շնորհակա
լագրով, ՀՀ նախագահի կողմից արժանացել է (2017-ի
մայիսի 28) «Հայրենիքին մատուցած ծառայություննե
րի համար» 2-րդ աստիճանի մեդալի:
1990-ականների վերջին Արմեն Մուրադյանին սկսե
ցին հուզել հիվանդանոցի աշխատանքի կազմակերպ
ման հետ կապված շատ հարցեր. ցանկանում էր իր և
ընկերների բոլոր գաղափարները կյանքի կոչել:
Նպատակ ունենալով զբաղվել ադմինիստրատիվ
գործով, առողջապահության կազմակերպմամբ՝ ի վեր
ջո, հասավ իր նպատակին. 2003 թվականին ստանձնեց
«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնի
ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավարի պաշտոնը, և իր
համագործակցությունը գործընկերների հետ ստաց
վեց: Ընկերների, համախոհների ջանքերով ձևավոր
վեց ուրոլոգիայի ամբիոնը, որն այժմ կոչվում է ուրոլո
գիայի և անդրոլոգիայի ամբիոն:

Բժշկի ուղին
 ատահական չէ, որ 2005 թվականին «Մեդիկուս»
Պ
համալսարանական ուսանողական թերթը նրա ղեկա
վարած ամբիոնը ճանաչեց «Լավագույն ամբիոն», որն
ուսանողների կողմից տրված ամենամեծ գնահատակն
էր նրա համար:
«Ու
զում եմ ընդգ
ծել, որ բժշկա
կան բո
լոր հաս
տա
տություններում ֆելդշերից, սանիտարից մինչև վիրա
բույժ, ջերմ հարաբերություններով կապված եմ այդ
կոլեկտիվն երի հետ»,- շեշտում է առողջապահության
փորձառու կազմակերպիչը:
Ավելի քան երեք տասնամյակ առողջապահական
համակարգում
Ավելի քան 3 տասնամյակ լինելով առողջապահութ
յան և բժշկագիտության ոլորտում՝ Արմեն Մուրադյանն
իրեն վստահված բոլոր պաշտոններում՝ վիրաբույժ,
խոշոր բժշկական կենտրոնի ղեկավար, նախարար և
ռեկտոր, հավատարիմ է իր որդեգրած գաղափարնե
րին ու սկզբունքներին:
Առողջապահական համակարգը, բժշկական բու
հը ղեկավարելու տարիներին նա մշտապես եղել է իր
ոլորտին վերաբերող իրադարձությունների էպիկենտ
րոնում՝ աշխատանքներն ուղղելով առաջին հերթին
բուժօգնության կազմակերպմանը, կյանքերի փրկութ
յանը, իրավիճակի արդյունավետ կառավարմանը:

Նշենք, որ նրա անմիջական նախաձեռնությամբ
տարբեր տարիների ընթացքում իրականացվել և
շարունակվում են կյանքի կոչվել նախագծեր, որոնք
ուղղված են բարձրացնելու, վերարժևորելու բժշկի կար
ևոր դերն ու հեղինակությունը հասարակության մեջ:
Նախագծերի միջոցով հանրության դատին են ներ
կայացվել Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս
բնակվող հայ բժիշկների, բժշկական գերդաստաննե
րի՝ մարդկանց ապաքինելուն, կյանքեր փրկելուն ուղղ
ված ամենօրյա բարդ աշխատանքը:

Նրա գործունեության առանցքում կարևոր, անփո
խարինելի տեղ ունի 2018 թվականին «Աջակցություն
վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամ
ներին» բարեգործական հասարակական կազմակեր
պության և ՀՀ պաշտպանության նախարարության
հետ ստեղծված Հայրենիքի պաշտպանի վերականգ
նողական կենտրոնը: Այն բարեգործական հիմունք
ներով ծառայություններ է մատուցում զինծառայութ
յան ընթացքում առողջական խնդիրներ ձեռք բերած
վիրավոր զինվորներին, զինհաշմանդամ
ն երին և ՀՀ
քաղաքացիներին: Կենտրոնը բոլորովին նոր որակ
ապահովեց վիրավոր տղաների վերականգնողական
բուժման կազմակերպման գործում: Այն թե՛ Ապրիլյան,
թե՛ Արցախյան վերջին պատերազմ
ն երից հետո շարու
նակում է իր աշխատանքը՝ հանուն զինվորների ապա
քինման, կյանքի որակի բարելավման: Կենտրոնում
տիրող ջերմ մթնոլորտի շնորհիվ են այն կրճատ ան
վանում «Զինվորի տուն»՝ փորձելով ապահովել նաև
նրանց զբաղվածությունն ու աշխատանքը:
ԵՊԲՀ ռեկտորի կողմից առաջնորդվող նախաձեռ
նություններում կարմիր թելի պես անցնում է պատաս
խանատվության զգացումը՝ նախանշված նպատակն
ավարտին հասցնելու մեծ ցանկության ու թիմային ոգու
ուղեկցությամբ:
Արմեն Մուրադյանն ապագա բժիշկներին խոր
հուրդ է տալիս լինել լավատես, հայրենասեր ու փոր
ձել ամեն կերպ կյանքը դասավորել սեփական երկրում՝
երբեք չթերագնահատել աշխատանքի և կրթութ
յան բացարձակ արժեքները, լինել նախաձեռնող և
պատասխանատու: Իսկ 100-ամյա ավանդույթներ ունե
ցող համալսարանի շրջանավարտներին, որոնք այսօր
աշխատում են աշխարհի մոտ 40 երկրի ամենահեղի
նակավոր առողջապահական կազմակերպություննե
րում, նա կոչ է անում իրենց ամենօրյա աշխատանքով,
բժշկի վեհ կեցվածքով բարձր պահել հերացիական լի
նելու պատվավոր կոչումը:
«Կցանկանայի, որ երիտասարդները միշտ հիշեն՝ յու
րաքանյուր նախագիծ, նախաձեռնություն, անշուշտ, ու
նի իր բաժին դժվարությունները և այն բանալիները,
որոնք վերջնարդյունքում դռներ են բացում»,- հավելում
է նա՝ շեշտելով, որ չի սիրում փոքրոգի, նենգ, անպա
տասխանատու մարդկանց: Գնահատում է մեծահո
գի, պատասխանատու և նախաձեռնողականություն
դրսևորողներին: Այս հատկանիշները, նրա գնահատ
մանբ, որպես կանոն, բնորոշ են մեծ վիրաբույժներին և
անվանի բժիշկներին:
Գերծանրաբեռնված առօրյայում բժշկական բուհի
ղեկավարն ազատ ժամանակ ունենալու դեպքում սի
րում է ընթերցել հուշագրություն և կենսագրական ժան
րի գեղարվեստական գրականություն:

ԼԻԴԱ Ս
 ԱՀԱԿՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՔԻՄԻԱՆ ԿՅԱՆՔԻ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈւԹՅՈւՆ Է
«Բժշկի ուղին» շարքի շրջանակում hամալսա
րանական լսարանին ներկայացնում ենք դե
ղագիտության ֆակուլտետի քիմիայի ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Լիդա Սահակյանի անցած
մասնագիտական կայացման ճանապարհը:
Օրեր առաջ ՀՀ վաստակավոր մանկավարժը
նշեց հոբելյան, ինչը կատարված հսկայական
աշխատանքին անդրադառնալու և առաջիկա
ծրագրերը նախանշելու լավ հնարավորություն է:
Գիտնականն աշխատանքային օրը սկսում է նամա
կագրությունը ստուգելու պարտադիր գործով: Նրա
էլեկտրոնային հասցեին ուղղված նամակների աշխար
հագրությունը լայն է՝ ներկա ու նախկին ուսանողները,
կրտսեր գործընկերները նրա հետ մշտական կապ են
պահպանում:
«Այս պահին մեկ դոկտորական և երեք թեկնածուա
կան ատենախոսության ղեկավար եմ»,- ոգևորությամբ
ասում է հմուտ մասնագետը՝ շտապելով նախ իր լա
վագույն աշակերտողների, ապա սեփական հաջողութ
յունների մասին պատմել:
Սիրով ու հպարտությամբ խոսում է իր գործը շարու
նակողների, պատանի ու արդեն կայացած քիմիկոսնե
րի, բժիշկ-գիտնականների մասին, որոնց մասնագի
տական կայացման գործում լումա ունի:
Լիդա Սահակյանի կյանքում ճակատագրական են
դարձել ոչ միայն քիմիայի մասնագետ դառնալու, այլև
բժշկական համալսարանում աշխատանքի անցնելու
որոշում
ն երը:
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«Լավ եմ հիշում այդ օրը: Երևանի պետական հա
մալսարանի ասպիրանտուրայում էի սովորում, երբ
հանդիպեցի երկու կնոջ, որոնք այցելել էին բուհ՝
բժշկական ինստիտուտում աշխատանքի առաջար
կով: Դասախոսներից մեկն, ինձ մատնանշելով, ասաց.
«Ամենալավ քիմիա իմացողն ինքն է»: Այսպիսով ինձ
համոզեցին աշխատանքի անցնել բժշկական ինստի
տուտում, ինչն ինձ համար ճակատագրական դարձավ:
Այդ ժամանակ 22 տարեկան էի»,- կյանքի վճռորոշ օրե
րից մեկը վերհիշելով՝ նշում է Լիդա Սահակյանը:
Քիմիան նա ընտրել է որպես մասնագիտացում,

Բժշկի ուղին
քանի որ ցանկացել է փոքր-ինչ շեղվել ֆիզիկայի
գծով ուսումը շարունակելու՝ ընտանիքում ընդունված
ավանդույթից: Ինչպես ընդունված էր նախորդ դարի
կեսերին՝ «Սովետական Հայաստան» թերթում ծանո
թանալով հայտարարությանը և լավ տիրապետելով
մաթեմատիկային՝ նա դիմում է մայր բուհի քիմիական
ֆակուլտետ (այս ֆակուլտետ ընդունվելու համար այդ
ժամանակ անհրաժեշտ էր հանձնել քննություն քիմիա
և մաթեմատիկա առարկաներից):
Արդեն 53 տարի է՝ Լիդա Սահակյանն աշխատում է
բժշկական համալսարանում՝ կրթելով, սովորեցնելով
և շարունակելով ինքնակրթության և մասնագիտական
շարունակական կրթության բեղուն գործունեությունը:
«Կրթել եմ սերունդներ՝ ոչինչ չակնկալելով, և երջա
նիկ եմ, որ վայելում եմ հայ և օտարերկրացի գործըն
կերներիս հարգանքն ու սերը»,- նկատում է գիտնակա
նը:
 ենսագրական տվյալներ
Կ
Լիդա Սահակյանը 1959-1965թթ. սովորել է Երևանի
պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետում,
1965-1968թթ. նույն ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում
ստացել է հետբուհական կրթություն, 1969-ին պաշտ
պանել է թեկնածուական թեզ՝ ստանալով քիմիական
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2004-ին պաշտպանել է դոկտորական թեզ՝ արժա
նանալով մանկավարժական գիտությունների դոկտո
րի գիտական աստիճանի (քիմիայի դասավանդման
մեթոդիկա, ԺԳ.00.02): Հեղինակ է ավելի քան 300 գի
տակրթական հրապարակում
ն երի, այդ թվում՝ նախա
րարության գրիֆն ունեցող 20-ից ավելի դասագրքի:
Տասը հեղինակային իրավունքի, 6 գյուտի հեղինակ է։
Քիմիայի «Շտեմարանների» գլխավոր խմբագիր է և
համահեղինակ։
Հմուտ քիմիկոսը 2014 թվականին արժանացել է ՀՀ
վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչման,
2010-ին՝ ԵՊԲՀ հոբելյանական ոսկե կրծքանշանի,
2000-ին՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարութ
յան և ԵՊԲՀ ոսկե մեդալների, իսկ 2006-ին՝ ՌԴ քի
միական կրթության ընկերության և ԼՂՀ Լաչինի ան
կախության 15-ամյակի ոսկե մեդալների:

2004-ից մինչ օրս ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ
շնորհող 02 մասնագիտական խորհրդի անդամ է: 1996ից մինչ օրս ԵՊԲՀ մեծ խորհրդի, դեղագիտության ֆա
կուլտետի խորհրդի անդամ է, 2008-ից «Բնագետ» ամ

սագրի քիմիայի բաժնի պատասխանատու խմբագիրն
է, «Բժշկություն, գիտություն և կրթություն» գիտատե
ղեկատվական հանդեսի, «Մանկավարժական միտք»
ամսագրի խմբագրական խորհուրդների անդամ է:
1997, 2006, 2015թթ., քիմիայի միջազգային Մենդելևյան
օլիմպիադայի ժյուրիի նախագահ է եղել: 1995-ից մինչ

օրս քիմիայի առարկայական հանրապետական օլիմ
պիադայի ժյուրիի նախագահն է:
2005-ից մինչ օրս քիմիայի միջազգային օլիմպիադա
յի Հայաստանի թիմի, ինչպես նաև գնահատման մեթո
դաբանություն մշակող հանրապետական հանձնախմ
բի ղեկավարն է, ուսուցիչների վերապատրաստման
և որակավորման փորձագետը՝ ուսում
ն ական բոլոր
առարկաների գծով: «Քիմիա» առարկայի չափորոշիչ
ներ և ծրագրեր կազմող հանձնախմբի ղեկավարն է:
Տարբեր տարիների ընթացքում բազմաթիվ շնոր
հակալագրերի և պատվոգրերի է արժանացել, որոնց
թվում են ՀՀ վարչապետի, ԳԱԱ նախագահի, Երևա
նի քաղաքապետի, ԿԳ նախարարի, Մոսկվայի պետա
կան համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի կողմից
տրվածները:
Գիտական ուղղությունը՝ կենսաբանորեն ակտիվ նյու
թերի սինթեզ և ակտիվության ուսում
ն ասիրում՝ C-տե
ղակալված ամինաթթուների և α-ամինաադիպինաթ
թուների սինթեզ, Նոր ջրալուծ կատիոնային և ամֆիֆիլ
մետաղապորֆիրինների սինթեզ և հակաքաղցկեղային
ակտիվության in vitro ուսում
ն ասիրում: Քիմիայի դա
սավանդման մեթոդաբանություն: Մասնակցել է 4 մի
ջազգային խոշոր գիտական ծրագրերի:

Կյանք՝ շաղախված քիմիայի հետ
Հանրապետության, Արցախի և Ջավախքի 7-12-րդ
դասարանների աշակերտները քիմիա են սովորում հենց
Լիդա Սահակյանի հեղինակած և պատասխանատու
գերատեսչության կողմից հաստատված 20-ից ավելի
դասագրքերով: Քիմիայի միջազգային օլիմպիադա
ների ղեկավարը փաստում է՝ յուրաքանչյուր պատանի
քիմիկոսի հաջողությունը հուզել է իրեն, յուրաքանչյուր
նվաճված մեդալ մղել՝ անել ավելին: Հայաստանի քի
միայի ուսուցիչների մեծ մասը մշտական կապի մեջ են
գիտնականի հետ, նա նաև համավարակի պայմաննե
րում է առցանց խորհրդատվություն տրամադրում, վե
րապատրաստում
ն եր անցկացնում: Պատահական չէ,
որ ընդգրկված է երկրի լավագույն մանկավարժներին
ներկայացվող գրքում:
«Իմ կյանքում ես առաջնորդվել եմ «կամ ոչինչ, կամ՝
շատ լավ» սկզբունքով: Եթե անել որևէ բան, ապա շատ
լավ: Երբեք չեմ հասկացել, թե ինչ է նշանակում բավա
րար: Եթե դասախոսել, ապա դառնալով ամենալավ
դասախոսը: Այլ կերպ ես չեմ կարող պատկերացնել»,ընդգծում է համալսարանականը՝ կատակով նշելով, որ
եթե հնարավորություն ունենար կյանքը նորից սկսել՝
կրկին քիմիկոս կդառնար:

Նրա գնահատմամբ՝ քիմիան առկա է կյանքի յուրա
քանչյուր ոլորտում: Այս ճշգրիտ գիտությունը նրա հա
մար կյանքի նկարագրության մեթոդ է, փիլիսոփայութ
յուն:
«Կյանքը շաղախված է քիմիայի հետ, մեզ շրջապա
տող ամեն ինչում կա քիմիա»,- մանրամասնում է եր
կար տարիների փորձ ունեցող մասնագետը:
ԵՊԲՀ 100-ամյա հոբելյանը Լիդա Սահակյանի հա
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մար ևս կարևոր իրադարձություն է. կյանքի և օրվա գե
րակշիռ մասը նա անց է կացնում հարազատ դարձած
համալսարանում:
Իր ցանկությունն է, որպեսզի ուսում
ն ական գործըն
թացը կատարելագործվի, մշտապես բարձրացվի դա
սախոսական կազմի որակավորումը:
Անցած ճանապարհը ներկայացնելիս չի մոռանում
իրեն գիտելիքներ փոխանցած բժիշկ-գիտնականներին:
Հատուկ ակնածանքով է հիշում կենսաքիմիայի ոլորտի
նվիրյալներ Էմիլ Մխեյանին, Գաբրիել Խաչատրյանին,
նաև փաստում է, որ քիմիական կրթության որակը մեր
երկրում վերջին տարիներին անկում է ապրել, ինչը
պայմանավորված է քիմիական գործարանները փակե
լու, աշխատատեղերի թվի նվազման հանգամանքով:
Զավակները ևս մայրիկի մասնագիտությունից հեռու
չգնացին՝ երկուսն էլ բժշկական գիտությունների թեկ
նածու են: Որդին՝ Կարեն Մելիքյանը, մասնագիտա
կան գործունեությունը շարունակում է Մոսկվայում՝ գի
նեկոլոգ է, դասախոս: Դուստրը՝ Գայանե Մելիքյանը,
աշխատում է Քաթարում, հաջողված նյարդաբան է:
Չորս թոռներից երկուսը ևս «սպիտակ բանակի» ներ

կայացուցիչներ են: Իր անունը կրող թոռնիկը՝ Լիդա
Մելիքյանը, ԵՊԲՀ շրջանավարտ է, այժմ հետբուհա
կան կրթությունը շարունակում է կլինիկական օրդինա
տուրայում, ապագա մաշկաբան է: Նա նաև Heratsi iLAB
(«Հերացի» ինովացիոն լաբորատորիա) ուսանողական
նախաձեռնության ղեկավարն էր, ուսմանը զուգահեռ
աշխատում է բժշկական բուհում՝ որպես զարգացման
բաժնի ավագ մասնագետ:
Լիդայի եղբայրը՝ Ռոբերտը, ավարտել է Ի.Մ.Սեչե
նովի անվան Մոսկվայի առաջին պետական բժշկա
կան համալսարանը: Նա «1+2» ծրագրի շրջանակում
ստանալով սպայի կոչում՝ որպես բժիշկ, ծառայել է
Սանասարում (Կուբաթլու), ակտիվ մասնակցել է Ար
ցախյան վերջին պատերազմին, ստացել վիրավորում:
Այժմ վերականգնում է առողջությունը՝ ապագայի նոր
ծրագրերով:
Երկար տարիների փորձ ունեցող դասախոս, ման
կավարժ Լիդա Սահակյանը ուրախությամբ նշում է, որ
հպարտանում է իր երեխաներով, թոռներով և աշխար
հի տարբեր անկյուններում բնակվող և աշխատող սա
ներով:
Քիմիական բազմաթիվ բանաձևերի տիրապետելով՝
պրոֆեսորը վստահ է, որ բանաձևեր իմանալն այն
քան կարևոր չէ, որքան մարդ լինելը ու մարդկային լավ
հատկանիշներ ունենալը:

Բժշկի ուղին

ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆԸ՝ ՎԵՑ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈւՄ
Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկա
կան մորֆոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ Լևոն Մկրտչ
յանը Հայաստանում և հայրենիքի սահմաննե
րից դուրս հեղինակություն վայելող գիտնական
է, որին ճանաչում են բժիշկների տասնյակ սե
րունդներ: 100-ամյա բուհի հոբելյանի շրջանա
կում «Բժշկի ուղին» շարքի հերթական՝ 39 -րդ
թողարկումը նվիրվում է նրան:
«Մարդկային կյանքը աշխատանքի դիմաց լավագույն
գնահատականն է»,- այս համոզմանն է անվանի բժիշկգիտնականը, որն ուղիղ 60 տարի է մասնագիտական
կայացման երկար ճանապարհ է անցել հարազատ բու
հում՝ կյանքի գերակշիռ մասը նվիրելով բժշկագիտութ
յանը, գիտամանկավարժական գործին:
Անատոմիական մասնաշենքի նրա աշխատասեն
յակում՝ իր սերնդակիցների նման, փակցված են հի
շարժան հանդիպում
ն երի մասին վկայող, ականավոր
բժիշկ-գիտնականների լուսանկարներ, փաստաթղթեր,
մասնագիտական նյութեր: Այստեղ գիտական, պատ
մական հետաքրքիր մթնոլորտ է տիրում, որն, անշուշտ,
բնորոշ է բուհի այս մասնաշենքին:
Նա բժիշկ է դարձել հոր օրինակով, որը Սանկտ
Պետերբուրգի համալսարանի շրջանավարտ էր: Նեղ
մասնագիտացում էր ձեռք բերել ներքին հիվանդութ
յուննի, թերապիայի գծով:
«
Մայրս մա
հա
ցել է, երբ 3 տա
րե
կան էի, քաղց
կե
ղի հետևանքով: Եվ այս հանգամանքը ևս պատճառ

է դառնում, որպեսզի հետագայում ուսում
ն ասիրեմ ու
ռուցքաբանության բնագավառը»,- պատմում է Լևոն
Մկրտչյանը, որը շուրջ 300 գիտական աշխատանքի, 13
մենագրության, ՀՀ և ՌԴ 7 պատենտի հեղինակ է:
Բժիշկ-գիտնականը եղել է ստալինյան կրթաթոշա
կառու, գիտական գործունեությամբ սկսել է զբաղվել
դեռ ուսանողական տարիներից: Բժշկական ինստի
տուտի ուսանողական գիտական ընկերության նախա
գահն էր, այնուհետև՝ գիտական ղեկավարը:
32-տարեկանում պաշտպանել է դոկտորական ատե
նախոսություն՝ դառնալով ախտաբանական անատո
միայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1976 թվականին նշանակ
վել է Վ.Ա.Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոնի տնօրեն, որը ղեկավարել է 23 տա
րի:
Պրոֆեսոր Մկրտչյանը աշխատել է ԱՄՆ-ի և Եվրո
պայի խոշորագույն համալսարանական և օնկոլոգիա
կան գիտական կենտրոններում: Պատրաստել է բժշկա
կան գիտությունների 20-ից ավելի դոկտոր և թեկնածու:
Իր գիտական նվաճում
ն երի համար արժանացել է
բազմաթիվ պարգևների: Անգլիայում, Չինաստանում,
Բելգիայում մասնակցել է նորարարական ցուցահան
դեսների, որոնցից մեկում արժանացել է Կոմանդորի
շքանշանի:
Անվանի ուռուցքաբանը Հայաստանի բժշկական գի
տությունների ակադեմիայի հիմ
ն ադիրն է, որը ներառ
վել է Բժշկության համաշխարհային ակադեմիայում
(PANEL):

Զբաղվում է չարորակ նորագոյացությունների կան
խարգելման և բուժման հարցերով։1984-1999թթ. եղել
է Ուկրաինայի նախարարների կաբինետի «Վիդգուկ»
քվանտային բժշկության կենտրոնի գիտական խորհր
դատուն: Ստեղծել է բազմարժեք սաղմ
ն ային հակաու
ռուցքային պատվաստանյութ։
1982-1991թթ. եղել է ՀԽՍՀ բժշկական գիտական ըն
կերությունների խորհրդի նախագահ, 1996-ից՝ Նյու
Յորքի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս։

Փարիզում, Պեկինում և Կուալա Լումպուրում նա ներ
կայացրել է հակաքաղցկեղային պատվաստանյութի
ստեղծման ուղղությամբ կատարված իր հետազոտութ
յունները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել
գիտական հանրության շրջանում:
Գիտնականն իր ազգանունը կրող՝ Մկրտչյանի ան
վան էմբրիոնալ հակաուռուցքային մոդուլյատորի
ստեղ
ծողն է (эмбрионального противоопухолевого
модулятора (ЭПОМ-LM), որը շատ չափորոշիչներով
նմանեցվում է հակաքաղցկեղային պատվաստանյու
թի, որը գրանցված է ՌԴ գյուտարարների պետական
ռեեստրում:
2013 թվականի «Գիտության աշխարհում» (Scientific
American) ամսագրի առաջին համարում, որը տպագր
վում է 16 երկրում՝ 18 լեզվով, լույս է տեսնում խորհրդա
յին և ռուս գիտնական-ֆիզիկոս, «Գիտության աշխար
հում» ամսագրի գլխավոր խմբագիր, Ռուսաստանի
Բնական գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոխ
նախագահ, «Ակնհայտն՝ անհավանական» հեռուստա
հաղորդման գիտական ղեկավար, Նոբելյան մրցա
նակի դափնեկիր, ակադեմիկոս Սերգեյ Կապիցայի
հարցազրույցը Լևոն Մկրտչյանի հետ:

Կենսագրական տվյալներ
Լևոն Նիկիտի Մկրտչյանն ուռուցքաբան է, բժշկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (1972), ՀԽՍՀ, ՀՀ
ԲԳԱ բժշկական գիտությունների ակադեմիայի նախա
գահ, ՌԴ ԲԳԱ ակադեմիկոս, Ռուսաստանի գիտութ
յունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ:
Ծնվել է 1938 թվականին, Գանձակում (Կիրովաբադ,
Ադրբեջանական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ)։
Նա 1961 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է
Երևանի բժշկական ինստիտուտը։ 1961-1977թթ. աշխա
տել է Երևանի բժշկական ինստիտուտում, նախ՝ որ
պես պաթոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, ապա՝
դոցենտ և պրոֆեսոր: 1977-1999թթ. եղել է ուռուցքա
բանության գիտական կենտրոնի տնօրեն, 1999-ից՝
քաղցկեղի կանխարգելման լաբորատորիայի վարիչ,
2000-ից՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության
պրիոնային լաբորատորիայի ղեկավար։
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Պարգևատրվել է «Ոսկե սկավառակ» (ԱՄՆ, 1995),
Քեմբրիջի «Ոսկե աստղ» (1996թ.) մեդալներով: Ամե
րիկյան կենսագրական ինստիտուտի կողմից 1996
թվականին արժանացել է «Տարվա մարդ» մրցանակին:
Մի շարք հեղինակավոր հայ և օտարերկրացի մաս
նագիտական միավորում
ն երի անդամ է:
Անդրադառնալով անցած ճանապարհին՝ սեփական
օրինակով փաստում է, որ կանխարգելիչ բժշկությունն
ապագային միտված, ապագայի բժշկությունն է: Ինչ
պես քաղցկեղի, այնպես էլ այլ հիվանդությունների
դեպքում նա կարևորում է կանխարգելման աշխատան
քի իրականացումը: Իր գործունեությամբ՝ առաջնահեր
թությունը հենց կանխարգելիչ բժշկությանն է տալիս:
Բժշկագիտության կանխարգելիչ ուղղություննե
րը նա առավելապես սկսել է գնահատել Հեյդելբերգի
(Գերմանիա) և Քեմբրիջի բժշկական համալսարաննե
րում աշխատելիս:
Ապագա բժիշկներին դասավանդելով 3-րդ և 6-րդ
կուրսերում (կլինիկական մորֆոլոգիա)՝ նկատում է, որ
մեծ բավարարվածություն է ստանում աշխատանքից:
Կարծում է, որ առաջիկա զարգացման համար կար
ևոր է նյութատեխնիկական բազայի հզորացումը, ինչ
պես նաև կարևոր է համարում բժշկի կոչում ստանալու
չափանիշների խստացումը:
«Գտ
նում եմ, որ պետք է բարձ
րաց
նել բժիշկ-մաս
նագետներ պատրաստելու մակարդակը, և առավել
բարձր չափանիշներ սահմանել ուսում
ն ական գործըն
թացում»,- կարևորում է փորձառու դասախոսը՝ այս
համատեքստում ընդգծելով, որ հավասարապես էա
կան է բժիշկների տեսական գիտելիքներին զուգահեռ
գործնական հմտությունների զարգացումը:
Լևոն Մկրտչյանի կինը՝ Լուզինա Հայրումյանը, լեզ
վաբան է, ռուսերենի մասնագետ, որը նույնպես երկար
տարիներ աշխատել է բժշկական մայր բուհի նախկին
ռուսաց լեզվի ամբիոնում, ղեկավարել է այն: Տարբեր
տարիների կտրվածքով արժանացել է բարձր, այդ
թվում ՌԴ նախագահի պարգևի՝ իր հեղինակած աշ
խատությունների համար:
Ամուսիններն ունեն մեկ որդի՝ Արմեն Մկրտչյանը,
որը ուռուցքաբան է, բժշկական գիտությունների թեկ
նածու:
Բժիշկ-գիտնականի երկու թոռները Հայաստանի
ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտներ են:
Ապագա բժիշկներին իր դասախոսություններից
զատ՝ Լևոն Մկրտչյանը խորհուրդ է տալիս ընթերցել
նաև գեղարվեստական գրականություն, ինքնակրթվել:

Հարցազրույց

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՈւՀԻՆ ՀԱՋՈՂՎԵՑ
ՀԱՏԵԼ ՀԱՍԱՐԱԿԱԾԸ
Բժշկական 100-ամյա բուհի միջազգային գոր
ծունեության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկ
տոր, դոցենտ Երվանդ Սահակյանը կարևոր նպա
տակ ուներ՝ ընդլայնել Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի աշ
խարհագրությունը՝ հատելով հասարակածը: Եվ,
իհարկե, նրան դա հաջողվեց. ԵՊԲՀ-ն արդեն
ուսանող ունի Սեյշելյան կղզիներից և Ավստրա
լիայից:
Երկար տարիների փորձ ունեցող պրոռեկտորի
հետ զրուցել ենք դեռևս ուսանողական տարինե
րին հաստատված միջազգային կապերի, դրանք
հետագայում բժշկական բուհի միջազգայնացման
գործընթացին ծառայեցնելու, ինչպես նաև դա
տական բժշկության ոլորտում արդյունավետ աշ
խատանքի և զգալի հաջողությունների մասին:
- Պարոն Սահակյան, դատական բժշկությունը շատ
հետաքրքիր ոլորտ է: Արտաշատի միջշրջանային բաժ
նում Դուք աշխատել եք որպես դատաբժշկական փոր
ձագետ, 1984 թվականից առ այսօր ԵՊԲՀ դատական
բժշկության ամբիոնի դոցենտ եք: Ինչպե՞ս կբնորոշեք
դատական բժշկությունը: Ի՞նչ ուշագրավ դեպք կհիշեք
այդ ոլորտում Ձեր գործունեությունից:
- Նախ ասեմ, որ մասնագիտությամբ ես վիրաբույժ
եմ: 6-րդ կուրսում՝ այն ժամանակ սուբօրդինատու
րայում, հիմ
ն ական մասնագիտացումն ընթանում էր

3 ուղղություններով՝ թերապիա, վիրաբուժություն և
 ինեկոլոգիա: Ես անցա վիրաբուժության դասընթացը,
գ
ապա՝ ևս մեկ տարի ինտերնատուրա՝ վիրաբուժութ
յան գծով: Այդ ընթացքում նույնիսկ ինքնուրույն վիրա
հատություններ եմ կատարել: Բայց հետո դատական
բժշկության ամբիոնի վարիչի կողմից ստացա աշխա
տանքի շատ գրավիչ առաջարկ. իհարկե, դատական
բժշկության ամբիոնում աշխատելն ինձ համար շատ
մեծ պատիվ էր, դա հնարավորություն էր տալիս նաև
զբաղվելու գիտական և մանկավարժական աշխատան
քով: Եվ ես ընդունեցի այդ առաջարկը: Բայց հետո,
երբ արդեն ամեն ինչ համաձայնեցված էր, ևես պետք
է աշխատանքի անցնեի ամբիոնում, երեկոյան շատ
անակնկալ զանգ ստացա այն ժամանակվա առողջա
պահության նախարար Էմիլ Գաբրիելյանի կողմից, որը
հրավիրեց ինձ իր մոտ՝ առաջարկելով Մասիսի շրջանը
սպասարկող հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի՝ բուժա
կան գծով տեղակալի պաշտոնը: Նա ասաց, որ հիվան
դանոցում լուրջ խնդիրներ կան, և հարկավոր է օգնել
գլխավոր բժշկին՝ դրանք վերացնելու: Իհարկե, ես ցան
կանում էի ամբիոնում մնալ, բայց քանի որ առաջարկը
շատ հարգված նախարարի կողմից էր, ես անմիջապես
ընդունեցի այն: Նույն օրը տվեցին հրամանը, իսկ հա
ջորդ օրվանից արդեն ես աշխատանքի անցա Մասիսի
հիվանդանոցում: Սակայն գլխավոր բժշկի տեղակալի
աշխատանքին զուգահեռ ես սկսեցի աշխատել նաև ՀՀ
դատաբժշկական փորձաքննությունների բյուրոյի Ար
տաշատի, Արարատի, Մասիսի միջշրջանային բաժնում՝

որպես դատաբժշկական փորձագետ, ինչը հիվանդա
նոցի հետ որևէ առնչություն չուներ: Այն ժամանակ շատ
ընդունված էր մրցակցությունը հիվանդանոցների միջև:
Իմ՝ աշխատանքի անցնելուց 3 տարի հետո Մասիսի
շրջանի կենտրոնական հիվանդանոցը ճանաչվեց լա
վագույն շրջանային հիվանդանոցներից մեկը:
Դրանից հետո ես խնդրեցի պրոֆեսոր Էմիլ
Գաբրիելյանին ինձ ազատել աշխատանքից, որով
հետև ցանկանում էի վերադառնալ բժշկական ինստի
տուտ: Վերադառնալուց հետո ևս շատ հետաքրքիր բան
կատարվեց: ԵՊԲՀ այն ժամանակվա ռեկտոր Վիլեն
Հակոբյանն ինձ առաջարկեց՝ անհրաժեշտությունից
ելնելով, մեկ կիսամյակ դասավանդել նորմալ անատո
միայի ամբիոնում: Ես համաձայնվեցի, սակայն մեկ կի
սամյակը դարձավ երկու կիսամյակ: Հետո արդեն աշ
խատանքի անցա դատական բժշկության ամբիոնում:
Իսկ դատական բժշկության ոլորտը հետաքրքիր և
պատասխանատու է նրանով, որ քո գրած բոլոր հետ
ևություններն անպայման պետք է լինեն հիմ
ն ավորված,
ամեն բառը պետք է լինի հավասարակշռված, որով
հետև այդ հետևությունները վերաբերում են մարդկանց
ճակատագրին: Պետք է շատ ուշադիր լինել փորձաքն
նությունների անցկացման ընթացքում: Եղել են դեպ
քեր, երբ գործը ներկայացվել է որպես հանկարծա
մահություն, բայց իրականում դա եղել է բռնի մահ, և,
իհարկե, հակառակը: Հաճելի էր ամեն անգամ համոզ
վել, որ մեր եզրակացությունները հիմ
ն ավորված էին և
որևէ առարկության հիմք չէին հանդիսանում:
- Լինելով դատական բժշկության ամբիոնի դոցենտ՝
շուրջ 20 տարի համակարգում եք ԵՊԲՀ միջազգա
յին գործունեությունը և արտաքին կապերը: Ինչպե՞ս
ստացվեց այս անցումը:

յում, ես ընտրվեցի ԵՊԲԻ կոմերիտական կազմակեր
պության առաջին քարտուղար: Դա ևս հետաքրքիր
աշխատանք էր: Այդ ժամանակվանից սկսվեցին ուսա
նողական ակտիվ միջոցառում
ն երը: Մենք հիմք դրե
ցինք Խորհրդային Միության մյուս հանրապետութ
յունների՝ Վրաստանի, Ռուսաստանի, Մերձբալթյան
երկրների, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Չեխոսլովակիայի,
Լեհաստանի բժշկական բուհերի հետ համագործակ
ցությանը՝ ուսանողների միջև փոխանակման ծրագրե
րի իրականացման միջոցով: Սա կազմակերպչական
աշխատանքի փորձի կարևոր դպրոց էր ինձ համար:
Բացի դրանից՝ ես հնարավորություն ունեցա լինելու
նաև Արևելյան Եվրոպայի երկրներում՝ Գերմանիայում,
Չեխոսլովակիայում, Լեհաստանում: Այսինքն՝ միջազ
գային կապերի ոլորտում իմ գործունեությունը սկսվեց
դեռ այդ տարիներին: 1979 թվականին ուսանողական
կառույցների փոխանակային ծրագրերից մեկի շրջա
նակում ինձ հնարավորություն ընձեռվեց լինելու նաև
Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից մեկում՝ Մեծ Բրիտա
նիայում:
Երիտասարդ տարիների իմ գործունեության ընթաց
քում խորհրդային երկրներն արդեն ազգային զարթոնք
էին ապրում, մարդիկ հասկանում էին, որ անընդհատ
կենտրոնացված ղեկավարության ցուցում
ն երով աշ
խատելը սահմանափակում էր նրանց իրավունքները:
Հայաստանում նույնպես զգացվում էր այդ միտումը.
մենք արդեն կարդում էինք Եղիշե Չարենցի, Հովհաննես
Շիրազի և այլոց անտիպ բանաստեղծությունները: Այ
սինքն՝ դեռ Սառը պատերազմի տարիներին ես հասց
րել էի տեսնել, թե ինչ կար «երկաթե վարագույրի» ետ
ևում: Հենց այդ տարիներին հաստատված միջազգային
կապերն ինձ հետագայում օգնեցին իմ ներկայիս աշ
խատանքում:

- Անցումը դեպի միջազգային ոլորտ իրականում դա
տական բժշկության ոլորտից չէր: Մինչև դատական
բժշկության ոլորտում աշխատելը՝ սուբօրդինատուրա

- Արդեն 30 տարուց ավելի է, ինչ գոյություն ունի և
արդյունավետորեն գործում է ԵՊԲՀ արտասահմանցի
ների, ապա՝ օտարերկրացիների դեկանատը, որի կա
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յացման ճանապարհին անուրանալի ներդրում ունեք
նաև Դուք: Ի՞նչ ձեռքբերում
ն եր կառանձնացնեք: Հե՞շտ
է աշխատել օտարերկրացիների հետ: Ի՞նչ հետաքրքիր
կամ զավեշտալի դեպք կհիշեք:
- Սկզբում ես աշխատում էի որպես սփյուռքահայ ու
սանողների դեկանի տեղակալ: Իսկ դեկանը պրոֆե
սոր Գրիզելդա Նավասարդյանն էր: Դա 1993 թվականն
էր: Այդ ժամանակ գործում էին սփյուռքահայ և արտա
սահմանցի ուսանողների դեկանատները: Հետո դրանք
միացվեցին, և 1994 թվականին ես դարձա դեկան: Ու
սանողների ընդհանուր թիվը մոտ 400 էր: Արտասահ
մանցիների հետ աշխատելը միշտ էլ հետաքրքիր է և,
միաժամանակ, դժվար, որովհետև նրանք ընտանիքից
կտրված մարդիկ են, նրանք հատուկ ուշադրության կա
րիք ունեն: Բացի դրանից՝ տարբեր երկրների քաղաքա
ցիներ՝ տարբեր մտածողությամբ, տարբեր հայացքնե
րով՝ երևույթների նկատմամբ: Հարկավոր է դա միշտ
հաշվի առնել:
Մի զավեշտալի դեպք պատմեմ: Լավ հիշում եմ՝ դեկ
տեմբեր ամիսն էր, շատ խստաշունչ ձմեռ էր: Երեկոյան՝
մոտ ժամը 11-ին, մեր բնակարանի տան դուռը թակում
են: Սկզբում մտածեցի, թե քամու ձայնն է ևուշադրութ
յուն չդարձրի: Բայց երբ կրկնվեց՝ հասկացա, որ դուռն
են թակում, գնացի, դուռը բացեցի, տեսա վերնաշապի
կով օտարազգի ուսանող է կանգնած: Ես, իհարկե, ան
հանգստացա, հարցրի՝ ինչ է պատահել: Նա ասաց, որ
մայիսի առաջին շաբաթ օրը քրոջ հարսանիքն է, և իր
երկիր գնալու թույլտվություն խնդրեց: Սա վառ ապա
ցույցն է այն բանի, թե որքան տարբեր կարող են լինել
խնդիրների լուծման վերաբերյալ մեր և այլ մտածելա
կերպ ունեցող երիտասարդների մոտեցում
ն երը:
Նախորդ տարիների՝ իմ աշխատանքի փորձը ցույց
տվեց, որ համալսարանի ֆինանսական կայունութ
յան ապահովման և զարգացման համար անհրաժեշտ
է ներգրավել օտարերկրացի ուսանողների և ընդլայ
նել միջհամալսարանական կապերը: Մենք տեսանք,
որ շատ երկրներում ուսուցումը տարվում է անգլերեն
լեզվով: 1996-97 թվականներից սկսեցինք նախապատ
րաստվել անգլերենով ուսուցմանը. դասախոսները
համապատասխան դասընթացներ անցան, որպեսզի
կարողանանք ամբողջությամբ կազմակերպել այդ գոր
ծընթացը: 2001 թվականին արդեն լիովին պատրաստ
էինք անգլերենով առաջին կուրսի ընդունելության հա
մար: Եվ մեկ տարի հետո՝ 2002 թվականից, մենք սկսե
ցինք ուսանողներ ընդունել անգլալեզու դասավանդ
մամբ: Այսինքն՝ նպատակը մեծ թվով ուսանողների
ընդգրկումն էր ԵՊԲՀ կազմում: Կ
 արևոր էին նաև անհ
րաժեշտ տեղեկություններն այն մասին, թե ինչ է կա
տարվում միջազգային ասպարեզում՝ կրթության ոլոր
տում: Մեր նպատակն էր դառնալ ուսանող ընդունող
երկիր, այսինքն՝ օտարերկրյա պետությունների համար
բժիշկ-մասնագետներ պատրաստող երկիր: Կարող եմ
ասել, որ մեզ հաջողվեց դա. շատ կարճ ժամանակում
մենք օտարերկրացիների թիվը կտրուկ ավելացրինք:
- Կարո՞ղ եք ասել՝ այս պահին քանի երկրից և ք
 անի
արտասահմանցի ուսանող է սովորում բժշկական բու
հում:
- Այս պահին մոտ 1850 ուսանող ունենք 33 երկրից:
Իհարկե, 2020-21 ուստարում մենք նախատեսում էինք,
որ թիվը կանցնի 2000-ից, սակայն խանգարեցին և՛ հա

Հարցազրույց

մավարակը, և՛ պատերազմը: Այնուամենայնիվ, նույ
նիսկ այս պայմաններում, օտարերկրացիների ընդհա
նուր թիվը ոչ թե պակասեց, այլ ավելացավ:
- Ո՞րն է բժշկական համալսարանում Ձեր երկարակե
ցության հիմքը:
- Ես աշխատել եմ համալսարանի համար, հանուն
համալսարանի՝ հետևողականորեն իրականացնելով
բոլոր այն նպատակները, որոնք նախանշել է համալսա
րանը: Ոչինչ միանգամից չի լինում: Անհրաժեշտ է երկա
րատև ու համբերատար աշխատանք՝ բոլոր դժվարութ
յունները հաղթահարելու համար:
Մի քանի երկրում կարողացանք ստեղծել շրջանա
վարտների միություններ, որոնք շատ մեծ օժանդակութ
յուն են ցույց տալիս համալսարանի հեղինակության
բարձրացման առումով: 40-ից ավելի երկրում ԵՊԲՀ-ն
ունի շրջանավարտներ, որոնք ակտիվ գործունեություն
են ծավալում: Շրջանավարտների միություններ ունենք
Հնդկաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, Լիբանանում,
Միացյալ Նահանգներում՝ Հայ բժիշկների միությունը,
Սիրիայում նույնպես ունեինք, սակայն, ցավոք, պատե
րազմից հետո այն դադարեց գործել:
2019 թվականին Հնդկաստանի քննությունների ազ
գային կենտրոնից ճշտեցինք, թե մեր շրջանավարտնե
րից քանիսն են իրենց երկրում հանձնել արտասահման
յան բժշկական շրջանավարտների քննությունը (FMGE
– Foreign Medical Graduates Examination): Պարզեցինք,
որ 88.5%-ը հանձնել է: Մեր շրջանավարտները բարձր
ցուցանիշներ են գրանցել ու գրանցում նաև Միացյալ
Նահանգներում հանձնած քննությունների ընթացքում:
Սա, իհարկե, մեծ պատիվ է բերում մեր համալսարա
նին:
Նույն տարում Հնդկաստանում մրցանակաբաշխութ
յուն տեղի ունեցավ տարբեր անվանակարգերում: Մեր
համալսարանը ճանաչվեց օտարերկրյա լավագույն
բժշկական բուհը՝ հնդիկ ուսանողների համար: Մրցա
նակն ինձ հանձնեց հանրահայտ հնդիկ դերասան Ջեկի
Շրոֆը:
Ակադեմիկոս-ֆիզիոլոգ Իվան Պավլովի տեսության
համաձայն՝ մարդու բոլոր ռեֆլեքսների մեջ պետք է լի
նի մի հատուկ՝ նպատակի ռեֆլեքսը: Փաստորեն՝ իմ
աշխատանքի ամբողջ ոճը դա է եղել՝ ունենալ համալ
սարանի հետ կապված նպատակ, բաժանել այն մասե
րի և հետևողականորեն հասնել այդ նպատակի իրա
գործմանը: Կարծում եմ՝ դա է ճիշտը:

Իմ նպատակներից մեկն էլ համալսարանի աշխար
հագրությունը մեծացնելն էր: Ուզում էի հատել հասա
րակածը, այսինքն՝ ուսանող ընդունել նաև հասարա
կածից հարավ ընկած երկրներից: 3 տարի առաջ դա
հաջողվեց. մենք Սեյշելյան կղզիներից ուսանող ունե
ցանք և հիմա՝ արդեն Ավստրալիայից:
- ԵՊԲՀ-ն անընդմեջ հաստատում և վերահաստատում
է միջբուհական արդյունավետ փոխգործակցությունը
միջպետական մակարդակով: Հատկապես ո՞ր երկրնե
րի հետ է բժշկական բուհը սերտ համագործակցութ
յուն իրականացնում: Ի՞նչ նոր ծրագրեր են նախանշ
վում բուհի միջազգայնացման գործընթացն առաջ
մղելու տեսանկյունից:
- Պետք է նշեմ, որ Միջազգային գործունեության և
արտաքին կապերի գծով ԵՊԲՀ նախորդ պրոռեկտոր
ները լավ հիմքեր էին ստեղծել բժշկական բուհի միջազ
գայնացման ուղղությամբ, ինչպես նաև ապահովել էին
մեր համալսարանի մուտքը դեպի միջազգային կրթա
կան շուկա:
Մենք կարևորում ենք միջհամալսարանական կա
պերի զարգացումը: Սերտորեն համագործակցոմ ենք
Գերմանիայի համալսարանների հետ: Մասնակցել ենք
Եվրամիության ներկայացրած բազմաթիվ ծրագրերին,
եղել են ուսանողների փոխանակում
ն եր Հունաստանում,
Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Մեծ
Բրիտանիայում, Բելգիայում: ԵՄ ծրագրերի շրջանա
կում համագործակցությունը մինչ այժմ էլ շարունակ
վում է: Զուգահեռաբար մենք զարգացնում ենք նաև
ուղիղ կապերը տարբեր երկրների բժշկական համալ
սարանների հետ: Վերջին շրջանում ակտիվացավ նաև
ֆրանսիացի մասնագետների հետ համագործակցութ
յունը: Հունիսի 8-ին Ֆրանսիայի դեսպանությունում
մենք պայմանագիր կնքեցինք այդ երկրում գործող մեկ
համալսարանի հետ: Եվս երկու համալսարանի հետ
համագործակցության պայմանագրեր ստորագրվել էին
մինչ այդ: Դ
 ա թույլ կտա մեր երիտասարդներին զար
գացնելու մասնագիտական հմտությունները, տիրապե
տելու Եվրոպայում կիրառվող բուժական և ախտորոշ
ման մեթոդներին, կատարելագործելու դասավանդման
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մեթոդները:
Ավանդական շատ լավ կապեր ենք ունեցել Միացյալ
Նահանգների ուսում
ն ական հաստատությունների և
հիվանդանոցների հետ: Ռուսաստանի հետ կապերը
շատ վաղուց են հաստատվել, մեր ուսում
ն ական ծրագ
րերը նույնպես նմանություններ ունեն: Վրաստանի հետ
ևս ակտիվ է համագործակցությունը:
- Ո՞ր ոլորտն է Ձեզ ավելի հոգեհարազատ՝ գիտա
կա՞ն, թե՞ մանկավարժական գործունեությունը:
- Ինձ հոգեհարազատ միշտ եղել է գիտական ոլորտը,
բայց, ցավոք, դասախոսական և համալսարանական
աշխատանքը ժամանակ չի թողել դրա համար:
- Դ
 ուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը՝ հասցնու՞մ եք
հանգստանալ: Ո՞րն է հանգստի՝ Ձեր կողմից նախընտ
րելի տարբերակը:
- Ազնվորեն պիտի ասեմ՝ չեմ հասցնում: Եթե ամեն
դեպքում գտնում եմ ազատ ժամանակ՝ հատկացնում
եմ այն թոռնիկներիս: Իմ հանգստությունը թոռնիկնե
րիս հետ է: Ազատ ժամանակս պատկանում է նրանց:
Երբեմն ստացվում է ժամանակ տրամադրել նաև ըն
թերցանությանը, շախմատին: Իսկ երիտասարդ տարի
ներին հանգստությունս գտնում էի նկարելով:
- Կպատմե՞ք Ձեր ընտանիքի մասին: Ձեր երեխանե
րը և՞ս ընտրել են բժշկի մասնագիտությունը:
- Մի կարևոր սկզբունք ունեմ. երբեք չեմ տեղափո
խում աշխատանքային խնդիրներն ընտանիք: Իմ տրա
մադրությունն ու հոգսերը ես երբեք ընտանիքում ցույց
չեմ տալիս: Դա ինձ մոտ ստացվում է:
Տղաս ստոմատոլոգ է, աղջիկս՝ նյարդաբան, ապ
րում և աշխատում է Միացյալ Նահանգներում: Պետք
է ասեմ, որ ոչինչ չեմ պարտադրել երեխաներիս, իրենք
են ընտրել իրենց մասնագիտությունը:
Ունեմ երեք թոռնիկ, իսկ չորրորդը շուտով կծնվի:

Հարցազրույց

ԼԱՐԻՍԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ ԿՅԱՆՔՈւՄ
ՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈւ ՀԱՄԱՐ
ԿՐԹՈւԹՅՈւՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂՈւՄ Է ԴԱՍՈւՄ
Սերունդներ կրթող բժշկական բուհի ուսում
նական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,
բ.գ.դ. պրոֆեսոր Լարիսա Ավետիսյանը բուհն
ավարտելուց հետո իր աշխատանքային գործու
նեությունը ծավալել է բժշկական համալսարա
նում:
1975-1981 թվականներին սովորել է ԵՊԲՀ
սանհիգիենիկ ֆակուլտետում, 2005-ից առ այ
սօր ԵՊԲՀ հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի
վարիչն է, Ուսում
ն ական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի պաշտոնը զբաղեցնում է 2016
թվականից:
Համալսարանական լսարանին ենք ներկա
յացնում ուսում
ն ական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի հաջողության հասնելու բանաձևը
և բուհի առաջընթացի նրա տեսլականը:
-Ձեր ճանապարհը բժշկական բուհի հետ սկսել
եք ավելի քան չորս տասնամյակ առաջ: Կպատմե՞ք`
ինչպե՞ս ընտրեցիք մասնագիտությունը, ուսանո
ղական տարիների և համալսարանում ձեր գործու
նեության մասին:

-Ինձ միշտ շատ հոգեհարազատ է եղել ֆիզիկամա
թեմատիկական բնագավառը, որոշ չափով նաև մի
ջազգային հարաբերությունները, սակայն ծնողներիս
խորհրդով ընտրեցի բժշկությունը: Համալսարանն
ավարտելուց հետո ընդունեցի բուհում աշխատելու
առաջարկը և մինչ այս պահը հաճույքով կատարում
եմ այն: Սովորելու տարիներին եղել եմ շատ ակտիվ,
դպրոցում ղեկավարել եմ պիոներական կազմակեր
պության դրուժինայի խորհուրդը, ապա կոմերիտ
միության քարտուղարն էի, հետագայում ղեկավարել եմ
համալսարանի կոմերիտմիության աշխատանքները:
Ինչպես մեր օրերում, այնպես էլ իմ սովորելու տարի
ներին, բժշկական համալսարանում առաջինից երրորդ
կուրսերում սովորելը շատ ժամանակ էր պահանջում:
Դա էր պատճառը, որ այդ ընթացքում չեմ ցուցաբերել
որևէ հասարակական ակտիվություն: Չորրորդ կուր
սում ֆակուլտետի, իսկ բուհն ավարտելուց հետո հա
մալսարանի կոմերիտմիության կոմիտեի քարտուղարն
էի: Նշեմ, որ դա հետաքրքիր դպրոց էր, որն օգնել է ինձ
հասկանալ կյանքի, ճիշտ ապրելու և արարելու փիլիսո
փայությունը:
Պետական ավարտական քննությունների ժամանակ,
ինչպես արդեն ասացի, առաջարկ ստացա աշխատել

ամբիոնում, ինչին սիրով համաձայնեցի: Այդ օրվանից
մինչ այս պահը ես բուհի պատերի ներսում եմ, ևայն
ինձ համար դարձել է երկրորդ տուն:
-Յուրաքանչյուրն ունի հաջողության հասնելու
իր բանաձևը: Ո՞րն է ձեր բանաձևը, ևի՞նչ տեղ ունի
կրթությունը՝ կյանքում հաջողությունների հասնելու
հարցում:
-Կյանքում հաջողության հասնելու համար կրթութ
յունն, իհարկե, առաջին տեղում է: Հաջորդ կարևոր
գործոնն աշխատասիրությունն է: Պարտադիր պայ
մաններից է նաև կարգապահությունը, և, ինչու ոչ՝ նաև
հաջողակ լինելը. կարևոր է ճիշտ ժամանակին ճիշտ
տեղում հայտնվելը:
-Դուք աշխատանքային երկար տարիներ եք նվի
րել բուհին, ունե՞ք այլ հետաքրքրություններ, որոնցով
լցնում եք ձեր ազատ ժամանակը:
-Վերջին շրջանում, չնայած ազատ ժամանակ շատ
քիչ եմ ունենում, այն փորձում եմ նվիրել ընտանիքիս,
մայրիկիս, քանի որ ծնողներին խիստ անհրաժեշտ է,
հատկապես, մեծ տարիքում՝ մեր ուշադրությունն ու
հոգատարությունը: Ինձ հետաքրքրում են նաև աշ
խարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները. դրանք
փոխկապակցված են, և, անպայման, որևէ կերպ պրո
յեկտվում են մեր երկրի վրա: Կարծում եմ՝ իրավիճակի
ճիշտ վերլուծություն կատարելու համար անհրաժեշտ է
հիմնվել ինֆորմացիայի սկզբնաղբյուրների օբյեկտիվ
ցուցանիշների վրա:
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-Ինչո՞վ պետք է առաջնորդվեն ուսանողները մաս
նագիտություն ընտրելիս: Ձեր զավակների մասնագի
տական կողմ
ն որոշման վրա դուք ազդեցություն ունե
ցե՞լ եք:
-Ցանկացած բնագավառում հնարավոր է հասնել
խորքային հաջողությունների՝ աշխատանքը սիրով կա
տարելու պարագայում միայն: Ի տարբերություն ծնող
ներիս՝ զավակներիս մասնագիտական ընտրության
հարցում ես ազդեցություն չեմ ունեցել: Ավագ դուստրս
զբաղված է ստեղծագործ աշխատանքով. ավարտել է
Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քո
լեջը, ապա կրթությունը շարունակել է Երևանի գեղար
վեստի պետական ակադեմիայում և այժմ զբաղվում է
իր սիրած աշխատանքով: Կրտսեր դուստրս ընտրեց
բժշկի մասնագիտությունը, և չնայած այժմ բնակվում է
արտերկրում՝ ես հույս ունեմ, որ մի օր անպայման կվե
րադառնա հայրենիք:
Հավելեմ, որ եթե այնպես է ստացվում, որ քո ընտ
րած մասնագիտության մեջ չես գտնում քեզ, երբեք ուշ
չէ երկրորդ մասնագիտություն ընտրելու հնարավո
րությունն օգտագործելը: Մի պահ ես փորձեցի մաս
նագիտանալ իրավաբանության բնագավառում՝ ինձ
հետաքրքրող ոլորտները խորքային իմանալու համար,
բայց հանգամանքների բերումով այն չկարողացա
իրականացնել:
-Ուսում
ն ամեթոդական ծրագրերը փոփոխություն
ների են ենթարկվում ժամանակին համընթաց: Որո՞նք
են այսօրվա հրամայականները, և դրանց անցում կա
տարելու համար ի՞նչ առաջնահերթություններ կան:

Հարցազրույց
-Տարիներ առաջ Հայաստանում ներդրված չէր
կրթության որակի գնահատման և ապահովման հա
մակարգը: Մասնակցելով կրթության որակի ապա
հովման դրամաշնորհային բազմաթիվ ծրագրերի և
լինելով եվրոպական առաջատար բուհերում՝ ես ունեմ
մեր կրթական դաշտը միջազգային կրթության որակին
համապատասխանեցնելու առկա հիմ
ն ական խնդիր
ների լուծման իմ տեսլականը: Երբ ինձ առաջարկվեց
համակարգել ուսում
ն ական աշխատանքները, ես ար
դեն պատկերացնում էի խնդիրների առաջնահեր
թությունը: Ակադեմիական ոլորտը դանդաղ շարժվող
մեխանիզմ է, և փոփոխություններն անմիջապես չեն
տալիս իրենց արդյունքները. տարիներ են պահանջ
վում: Պայմանավորված վերջին մեկուկես տարվա իրա
դարձություններով՝ համավարակ, պատերազմ, մեր
կողմից պլանավորված և իրականացվող աշխատանք
ների տեմպը փոքր-ինչ դանդաղել է, սակայն վստահ
եմ, որ համալսարանի ղեկավարության և կոլեկտիվի
հետ համատեղ աշխատանքների արդյունքում կա
պահովենք նախատեսված արդյունքը: Հատկապես
կարևորում եմ ուսուցման պրոցեսում կիրառվող գոր
ծիքակազմի լրամշակման, նոր մեթոդների ներդրման
և դասախոսների վերապատրաստում
ն երի հետ կապ
ված խնդիրների լուծումը: Առաջին անգամ բժշկական
կրթության մեջ ներդրվել է արհեստական ինտելեկ
տի գործիքը: Մենք աշխատել ենք IT ոլորտի մասնա
գետների հետ, մշակվել են արհեստական ինտելեկտի
գործիքի ուսում
ն ական գործընթացում օգտագործելու
ճանապարհները և այս ամենի արդյունքում ուսանող
ները կլինիկական դեպքերի վերլուծություն կատարե
լու անսահմանափակ հնարավորություն կունենան:
Կլինիկական բոլոր առարկաները ներառվելու են այդ
համակարգի մեջ: Այս ծրագիրն արդեն պատրաստ է
և փորձնական ներդրվել է 2 կլինիկական ամբիոնում:
Հետագայում նախատեսում ենք այսպիսի ծրագիր ու
նենալ նաև տեսական բժշկական առարկաների հա
մար:
Այսօր մեր խնդիրներից մեկը կրթական համակար
գում հետազոտական բաղադրիչի ներդրումն է: Մենք
մշակել ենք «Հետազոտության հիմունքները» նոր
առարկայական մոդուլ, որը փորձարարական ձևով 1
տարի է կիրառվում է ընդհանուր բժշկության ֆակուլ

տետում: Նոր ուսում
ն ական տարում այդ մոդուլի արդ
յունավետությունն ամփոփելուց հետո այն կներդրվի
նաև մյուս ֆակուլտետներում` հնարավորություն տա
լով ամրապնդել ուսում
ն առության, հետազոտական
աշխատանքների և գիտության կապը:
Բժշկական համալսարանը վերջերս վեց տարի ժամ
կետով անցավ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում:
Առաջիկայում դիմելու ենք միջազգային բժշկական
կրթության որակավորման կենտրոնին՝ կրթական
ծրագրերի հավատարմագրման հայցով: Եթե ունենանք
կրթական ծրագրերի միջազգային հավատարմագրում՝
կմեծացնենք մեր համալսարանում կրթություն ստանա
լու շահագրգիռ անձանց թիվը:Դա շատ կարևոր է նախ
ևա
ռաջ այն պատ
ճա
ռով, որ ըստ կրթութ
յան մա
սին
օրենքի բժշկական կրթական ծրագրերը պետք է լինեն
հավատարմագրված և նաև այն պատճառով, որ, օրի
նակ, արտասահմանյան շատ երկրներ մի քանի տարի
հետո միջազգային հավատարմագրում չանցած կրթա
կան ծրագրերը չեն ճանաչելու:
-Բժշկական համալսարանի կողմից վերջին տարի
ների ընթացքում կատարվում են լայնածավալ բարե
փոխում
ն եր: 100-ամյա բուհը, հատկապես ո՞ր ոլորտ
ներում է առավել մեծ հաջողություններ գրանցում:
-Բուհի թիվ մեկ առաքելությունը բժիշկներ կրթելն է:
Այստեղ հաջողություններն ակնհայտ են. մեր շրջանա
վատները փայլուն գործունեություն են ծավալում և՛ հայ
րենիքում, և՛ նրա սահմաններից այն կողմ՝ աշխարհի
զարգացած երկրներում: Չնայած, ինչպես արդեն ասա
ցի, կրթության ոլորտում անելիքները շատ են, այնուա
մենայնիվ, մեր բուհը արժանահավատորեն կատարել
է իր առաքելությունը կրթության դաշտում:
Ես համոզված եմ, որ պլանավորված ծրագրերը և այն
առաջընթացը, որը բուհն այսօր ապահովում է, կնպաս
տեն, որպեսզի ԵՊԲՀ-ն դառնա տարածաշրջանի լա
վագույն բուհերից մեկը: Մենք ունենք փայլուն երիտա
սարդություն: Ես հավատում եմ եկող սերնդին, նրանք
ունեն աշխատելու ավելի լայն հնարավորություն, և վս
տահ եմ, որ արձանագրվելու են շատ ավելի լավ արդ
յունքներ:

ԳԱՌՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ ՀԱՄՈԶՎԱԾ Է՝
ԵՐԲԵՔ ՈւՇ ՉԷ ԶԲԱՂՎԵԼ ՍԻՐԱԾ ԳՈՐԾՈՎ
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթութ
յան գծով պրոռեկտոր, ճառագայթային ախտորոշ
ման ամբիոնի վարիչ Գառնիկ Ավետիսյանը վստահ է՝
որակյալ, պատշաճ ախտորոշումն ամենակարևորն է
արդյունավետ բուժման գործում:
Երկար տարիներ աշխատելով բժշկական մայր բու
հում, շփվելով սովորողների տարբեր սերունդների
հետ՝ Գառնիկ Ավետիսյանը համոզված է, որ լավ երի
տասարդներ ու մասնագետներ են մշտապես համալ
րելու սպիտակ բանակի շարքերը:
Պրոռեկտորի հետ խոսել ենք մասնագիտության
ընտրության, ախտորոշիչ ճառագայթաբանի մասնա
գիտության կարևորության, հետբուհական կրթութ
յան զարգացման և առաջընթացի մասին:
-Կպատմե՞ք` ինչպե՞ս ընտրեցիք Ձեր մասնագիտությունը՝
խոսելով նաև ուսանողական տարիների մասին:
-Երկար եմ մտածել, թե ինչ մասնագիտություն ընտրեմ: Ինձ
երբեք ծնողներս չեն ուղղորդել մասնագիտության ընտրութ
յան հարցում, իսկ ես ընտրությունս կատարում էի բժշկության
և իրավաբանության մեջ, քանի որ երկու մասնագիտությունն
էլ շատ սիրել եմ: Սակայն մասնագիտության վերջնական
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ընտրության մեջ նշանակալի դեր ունեցավ իմ ֆիզիկամաթե
մատիկական կրթությունը, որը ինձ ստիպեց գնալ դեպի սար
քավորում
ն եր, ախտորոշում, հաշվարկներ... 1996 թվականին
ընդունվել եմ բժշկական համալսարան և մեծ հաճույքով եմ
սովորել: Հուրախություն ինձ՝ դասախոսներիս մեծ մասը
մինչև հիմա աշխատում են այստեղ: Բոլորն ինձ ճանաչում
են արդեն 25 տարի՝ կյանքի բոլոր փուլերում, ուսանողական
տարիներից բոլորին շատ սիրում ու հարգում եմ: Իմ ուսանո
ղական տարիները լի են եղել շատ հետաքրքիր միջադեպե
րով: Ուսանող էինք, երիտասարդ, աշխույժ կուրս ենք եղել,
ուրախ: Կուրսընկերներով մինչև հիմա էլ պահպանում ենք
ընկերությունը՝ արդեն ընտանիքներով, երեխաներով:
-Դուք նեղ մասնագիտությամբ ախտորոշիչ ճառագայթա
բան եք: Բժշկագիտության ոլորտում որքանո՞վ է այս նեղ
մասնագիտացումը կարևոր:
-Ինչպես նշեցի՝ ֆիզիկամաթեմատիկական կրթությունն
իր դերը խաղաց, և այն գիտակցումը, որ որակյալ, պատշաճ
ախտորոշումը ամենակարևորն է հիվանդի արդյունավետ
բուժման մեջ, ինձ ստիպեցի որպես նեղ մասնագիտություն
ընտրել ճառագայթաբանությունը: Այն բավական հետաքր
քիր ո
լորտ է, ո
րը շատ ա
րագ, սրըն
թաց զար
գա
նում է:
Ժամանակին միայն ռենտգեն հետազոտությունն էր, այնու
հետև ուլտրաձայնային հետազոտությունը, բայց երբ եկավ
արդեն ավելի մանրակրկիտ հետազոտման՝ ավելի բարակ
շերտով հետազոտության հնարավորությունը, և բուժող բժիշ
կը, վիրաբույժը ավելի հստակ կարողացան պատկերացնել,
թե ինչի հետ գործ ունեն, շրջակա հյուսվածքները որքանով
են ներգրավված պրոցեսի մեջ և այլն: Ցավոք, ժողովրդի մեջ
մի մոտեցում կա. եթե կա համակարգչային տոմոգրաֆիա,
ապա մյուս հետազոտություններն ինչի՞ համար են դեռևս
իրականացվում: Սա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև շատ
պաթոլոգիաներ կան, որոնց ախտորոշման համար տարբեր
մեթոդներ հանդիսանում են ոսկե ստանդարտ: Չպետք է
թերագնահատել հետազոտության որևէ մեթոդի դերը, յու
րաքանչյուրն իր հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի բժիշկը կա

Հարցազրույց
րողանա առավելագույն տեղեկատվություն ստանալ ախտա
հարման վերաբերյալ:
-Ըստ Ձեզ՝ ուսանողների հետաքրքրությունը որքանո՞վ է
մեծ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտության նկատ
մամբ:
-Հետաքրքրությունը շատ մեծ է: Ուսանողության մեծ հատ
վածը գիտակցված, իմանալով, թե ինչ է իրենից ներկայաց
նում ախտորոշիչ ճառագայթաբանությունը, ընտրություն
են կատարում: Սակայն կան ուսանողներ, որոնք ընտրում
են մասնագիտությունը՝ հաշվի առնելով, օրինակ, որ MRT-ն
անհետաձգելի հետազոտության մեթոդ չէ, շատ լավ է՝ չենք
հերթապահի, ունենք մասնագիտություն, որի ժամանակ հեր
թապահելու կարիք չկա: Բայց հիմա կամաց-կամաց հասնում
ենք նրան, որ սա էլ է դառնում անհետաձգելի հետազոտման
մեթոդ: Շատ ուսանողներ էլ մտածում են՝ ավարտելուց հե
տո ինքս սոնոգրաֆիայի սարք ձեռք կբերեմ, կգնամ, կաշխա
տեմ: Սխալ մոտեցում է: Ձգտումը ճառագայթային ախտորոշ
ման մասնագիտության ձեռք բերելուն չափից դուրս շատ է,
հետո իրենց մասնագիտությամբ աշխատում են ոչ բոլորը: Ես
յուրաքանչյուր տարի առաջին կուրսի օրդինատորների հետ
զրույցում առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ մտածել, որովհետև
ավարտելուց հետո պետք է կարողանան աշխատանքով
ապահովվել: Հայաստանում չեն կարող այդքան հետազոտ
ման կենտրոններ լինել:
-Դուք 2016-ից ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական
կրթության գծով պրոռեկտորն եք: Ինչպես կգնահատեք հետ
բուհական կրթության ոլորտի զարգացումը բժշկական բու
հում, ի՞նչ բարեփոխում
ն եր եք նախատեսում առաջիկայում:
-Ամեն ինչ պետք է սկսվի պլանավորումից: Բժշկական հա
մալսարանը, իհարկե, կարող է մասնակցել պլանավորմանը՝
հետբուհական բժշկական կրթության մասով, բայց որոշողը
պետական քաղաքականության մեջ, բնականաբար, չի կարող
լինել. համալսարանը կրթական ծառայություն է մատուցում:
Պլանավորումը թույլ կտա հասկանալ, թե Հայաստանում այս
կամ այն մասնագիտությունների մասով որքան թափուր տե
ղեր են առկա, որպեսզի հետո աշխատատեղերով կարողա
նան ապահովված լինել: Սա ոչ միայն հետբուհական, այլև
բազային բարձրագույն կրթությանն է վերաբերում: Այսինքն՝
այնքան մարդ պետք է ավարտի, որոնք մասնագիտություն
ստանալով պիտի համալրեն աշխատաշուկան, պետք է ունե
նանք պլանավորված պահանջարկ, որպեսզի մենք կարողա
նանք լավ մասնագետներ տալ աշխատաշուկային: Կարևոր
է, որ մարզային առողջապահությունը քաղաքի առողջապա
հությանը զուգահեռ զարգանա, համընթաց քայլի: Կան մաս
նագիտություններ, որոնք լրիվ կենտրոնացել են Երևանում,
օրինակ MRT-ն՝ բացի Երևանից կա միայն Գյումրիում: Այս
պիսի խնդիրներ շատ կարելի է թվել այս ոլորտում:
Իսկ ինչ վերաբերվում է բարեփոխում
ն երին՝ դրանց հա
մար միշտ տեղ կա: Վերջերս, օրինակ, քննարկում էինք, որ
պետք է լինի առողջապահական ոլորտի մասնագիտություն
ների ցանկից բխող կլինիկական օրդինատուրայի, ռեզիդեն
տուրայի մասնագիտությունների ցանկ, որը հստակ պետք է
գրված լինի՝ ինչ բազային մասնագիտություն ստացած շրջա
նավարտը ինչ մասնագետ կարող է դառնալ, ինչ ծրագրի
արդյունքում՝ ինչ գիտելիքներ, ինչ հմտություններ պետք է ու
նենա և ինչ իրավասությունների շրջանակ: Մյուս տարվանից,
հուսով եմ, բազմաթիվ փոփոխություններ կլինեն կլինիկա
կան օրդինատուրայի մասնագիտությունների մեջ:
-Լավ սովորելուց, գիտելիքներ ստանալուց բացի ի՞նչ հատ
կանիշներով պետք է օժտված լինի ուսանողը՝ ապագա բժիշ
կը:

-Ուսանողը գիտելիք կստանա բազային կրթության, հետ
բուհական կրթության ընթացքում, աշխատանքի ընթացքում,
անընդհատ... Բ
 այց պետք է իր մեջ մեծ սեր ունենա դիմացի
նի, անծանոթ մարդու հանդեպ, դաստիարակություն պետք է
ունենա, հոգատար լինի: Շփվելով ուսանողության հետ՝ հա
մոզված եմ՝ լավ երիտասարդների սերունդ է գալիս հնին փո
խարինելու: Երիտասարդների մտահոգության առիթները քիչ
չեն, ինչպես մեր ժամանակ. պատերազմ, հետպատերազմա
կան շրջան, պանդեմիա... ժամանակաշրջանը, որում ապրում
ենք՝ ծանր է: Հ
 անդուրժող, ներողամիտ պետք է լինեն:
-Իր աշխատանքի ընթացքում ինչպիսի՞ դժվարությունների
է հանդիպում բժիշկը:
-Բժիշկը բազմաթիվ դժվարությունների կարող է բախվել:
Շատ բարդ է, երբ հիվանդը կասկածելի աղբյուրներից ինչ-որ
բան է կարդում և գալիս է քեզ մոտ ի սկզբանե որոշած, որ
եթե իր կարդացածի համապատասխան ախտորոշում կամ
բուժման տակտիկա չասես՝ քեզ չի հավատալու: Կամ՝ հիվան
դի հարազատները, կապ չունենալով մասնագիտության հետ,
հարևանական, բարեկամական «խորհրդում» արդեն որոշում
են ախտորոշումը, ու եթե դեղեր չես նշանակում, ուրեմն լավ
բժիշկ չես: Կամ այս մոտեցումը՝ երեք հոգու մոտ եղել եմ՝
կարող եմ չորրորդի մոտ էլ լինել, որ ճիշտ բուժում ստանամ:
Տարբեր մարդիկ, տարբեր մոտեցում
ն եր, տարբեր մտահո
րիզոններ, տարբեր ոլորտներ, հիմ
ն ականում տրամադրվում
են վատ՝ կասկածամտորեն են վերաբերվում: Սակայն կան
նաև շատ դրական կողմեր, երբ գնահատված ես, և բ
 ուժելուց
հետո երախտիքի ու շնորհակալության անկեղծ խոսքեր ես
լսում, գալիս և հարազատի պես գրկում են քեզ:
-Բացի համալսարանական առօրյայից՝ ի՞նչ հետաքրքրութ
յուններ ունեք, որոնցով լցնում եք Ձեր ազատ ժամանակը:
-Շատ եմ սիրում մարդկանց իրար գլխի հավաքել՝ ընկեր
ներով, ընկերների ընտանիքներով: Իմ ժամանակի մի մասը
ընտանիքիս համար է: Նաև սիրում եմ հեծանիվ քշել:
-Կպատմեք նաև Ձեր ընտանիքի մասին: Ձեր զավակներին
ուղղորդե՞լ եք ընտրել բժշկի ուղին:
-Ինչպես ինձ իմ ծնողները չեն ուղղորդել մասնագիտություն
ընտրելիս, այնպես էլ ես նրանց երբեք չեմ ուղղորդի, որով
հետև մի բան ինձ համար հստակ է. եթե չսիրեց, ապա 10 տա
րի հետո, երբ ավարտի բժշկականը, արդեն ավելի ինքնու
րույն ու հասուն կլինի, կսկսի զբաղվել նրանով, ինչը սիրում
էր:
-Որպես հետբուհական և շարունակական կրթության
գծով պրոռեկտոր՝ ի՞նչ խորհուրդ կտաք ուսանողներին:
Հատկապես նեղ մասնագիտություն ընտրելիս ի՞նչն է պետք
կարևորել:
-Միայն մեկ խորհուրդ: Երբեք ուշ չէ կանգնել և զբաղվել
նրանով, ինչը ավելի շատ են սիրում: Որ տարիքում էլ լինի, որ
կուրսում էլ լինի, եթե հասկացաք, որ չեք աշխատելու բժիշկ՝
մի տանջեք ոչ ձեզ, ոչ հարազատներին, ոչ էլ ժամանակ կորց
րեք: Առավել ևս՝ հետբուհական կրթության ժամանակ, երբեք
նորաձևության հետևից չընկնեք, հեշտին չնայեք: Երբ մարդ
պետք է տհաճությամբ աշխատի, պետք է չաշխատի, այլա
պես կփչացնի գործը:
Թող նման անհետաձգելի իրավիճակներ, որոնք ստեղծե
ցին պանդեմիան և պատերազմը, չլինեն ուսանողների և մեր
բոլորի կյանքում: Արհավիրքները շատ են փոխում մարդու
կյանքը: Ուժ, եռանդ, ձգտում բոլորիս:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈւՄԸ

Համավարակի դեմ պայքարի մեկ
տարում ԵՊԲՀ համաճարակաբանութ
յան ամբիոնը հանրային իրազեկման
և քաղաքացիների՝ հիվանդության
դեմ պայքարի վերաբերյալ գիտելիք
ների բարձրացման լայնածավալ աշ
խատանք է իրականացրել: Ամբիոնի
աշխատակիցների գործունեությունից
անմասն չի մնացել նաև գիտական,
կլինիկական ուղղվածության գործու
նեությունը:
Համաճարակաբանության
ամ
բիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արմենակ
Համբարձումյանը նշում է, որ Covid19-ը նոր վարակ է, որը մարդու առող
ջության վրա կարող է ծանր հետևանք
ներ թողնել: Կորոնավիրուսը, նրա
խոսքով, 21-րդ դարի առաջին համա
վարակը չէր, սակայն յուրաքանչյուր
համավարակի դեմ պայքարի մեխա
նիզմ
ն երն ու մոտեցում
ն երը տարբեր
են:
Նշենք, որ համաճարակաբանության
ամբիոնի կողմից մշակվել են օդակա
թիլային մեխանիզմով տարածվող վա
րակների, այդ թվում՝ կորոնավիրու
սային համավարակի դեմ պայքարի
ուղեցույցներ, որոնք շուտով կտպագր
վեն և կհանձնվեն հանրության դա
տին: Ապագա բժիշկները, ուսանողնե
րը, առողջապահական համակարգի
ներկայացուցիչները հնարավորություն
կունենան շուրջ 70 էջից բաղկացած ու
ղեցույցի շնորհիվ ևս մեկ անգամ կար
ևորել համավարակի դեմ պայքարը,
հակահամաճարակային բոլոր կանոն
ների պահպանումը: Կորոնավիրուսի
դեմ պայքարի անցած մեկ տարում ամ
բիոնի ղեկավարն ու աշխատակիցները
ավելի քան 5 տասնյակ հեռուստատե
սային և էլեկտրոնային լրատվամիջոց
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ների հետ են հարցազրույցներ անց
կացրել՝ օպերատիվ արձագանքելով
համավարակով
պայմանավորված
իրավիճակին՝ տալով պարզաբանում
ներ: Իրազեկման աշխատանքները շա
րունակվում են առ այսօր:
«Կանխարգելման միջոցառում
ն երի
շնորհիվ նվազել են ոչ միայն կորոնա
վիրուսի, այլև օդակաթիլային ճանա
պարհով փոխանցվող և աղիքային
վարակների հիվանդացության ցուցա
նիշները»,- նկատում է պրոֆեսորը:
Հիվանդությունների
դեմ
պայ
քարում նա կարևորում է գիտելիք
ների թարմացման մշտական գոր
ծընթացը, փաստելով, որ վերջին
ժամանակահատվածում աճել է նաև
սովորողների հետաքրքրությունը հա
մաճարակաբանի մասնագիտության
հանդեպ, սակայն համաճարակաբան
դառնալու և աշխատելու համար Արմե
նակ Համբարձումյանը հիշեցնում է, որ
հարկավոր է ձեռք բերել նեղ մասնա
գիտացում՝ անցնելով կլինիկական օր
դինատուրա՝ մեկ տարի տևողությամբ:
«Համաճարակաբանությունը
շատ
հետաքրքիր ուղղություն է, որը պա
հանջում է մասնագետից՝ առաջին
հերթին՝ դառնալ լավ բժիշկ, քաջ ծա
նոթ լինել բուժական գործին՝ համաճա
րակաբանական գործողություններով
հետազոտություններ
անցկացնելու
հնարավորություններից պատկերա
ցում կազմելու համար»,- ընդգծում է
ամբիոնի ղեկավարը:
Նա մեծապես կարևորում է ապագա
բժիշկների մոտ համաճարակաբանա
կան մտածելակերպի ձևավորման անհ
րաժեշտությունը, ինչը առողջապահա
կան տարբեր մարտահրավերներով
պայմանավորված հրամայական է:

Պատահական չէ, որ համաճարակա
բանություն ուսուցանվում է բժշկական
համալսարանի գրեթե բոլոր ֆակուլ
տետների ուսանողներին՝ դասախո
սությունների, գործնական պարապ
մունքների միջոցով:
Հաշվի առնելով, որ կորոնավիրու
սային հիվանդության դեմ պայքարը
շարունակվում է՝ համաճարակաբանը
որպես կանխարգելման արդյունա
վետ միջոց կարևորում է պատվաստ
վելը: Այն դեպքում, երբ կորոնավիրու
սով հիվանդացած և պատվաստված
բնակչությունը կազմի շուրջ 70 տո
կոս, կարող է առաջանալ կոլեկտիվ
իմունիտետ, ինչն էլ կհանգեցնի հա
մավարակի մակարդակի իջեցմանը:
Պատվաստումը պրոֆեսորը կյանք
փրկող, հիվանդության բարդ ընթաց
քը կանխարգելող միջոց է համարում:
Ցանկացած հիվանդության դեպքում
համալսարանականը հորդորում է
բնակչությանը՝ վստահել միայն մաս
նագիտական կարծիքներին և չզբաղ
վել ինքնաբուժմամբ:
Համաճարակաբանության ամբիո
նի վարիչը նշում է, որ ամբիոնի շատ
շրջանավարտներ այսօր մասնագի
տական հաջող գործունեություն են
ծավալում ոչ միայն հայաստանյան,
այլև արտերկրի առողջապահական,
բժշկագիտական հեղինակավոր կազ
մակերպություններում՝
նպաստելով
համագործակցության ամրապնդմանը
հարազատ բուհի հետ:
Արմենակ Համբարձումյանը ԵՊԲՀ
նախկին սանիտարահիգիենիկ ֆա
կուլտետի շրջանավարտ է, նաև տա
սը տարի այդ ֆակուլտետի դեկանն է
եղել: Մասնագիտական երկար տա
րիների գործունեությունը նվիրել է
մեր երկրում համաճարակաբանութ
յան ոլորտի, կրթության համակարգի
զարգացմանը՝ տարբեր տարիների
կտրվածքով պատասխանատու պաշ
տոններ զբաղեցնելով:
Նա 12 թեկնածուական և 1 դոկտո
րական ատենախոսության գիտական
ղեկավար է եղել: Հայ համաճարակա
բանների, բժշկական մանրէաբանների
և մակաբուծաբանների ասոցիացիայի
նախագահն է արդեն ավելի քան 20
տարի: 2019 թվականից պրոֆեսորը
ՌԴ բժշկատեխնիկական գիտություն
ների ակադեմիայի հայկական մաս
նաճյուղի նախագահն է:
Հեղինակ է 4 հեղինակային իրա
վունքի, 16 գյուտարարական առաջար
կի, 205 տպագրված աշխատանքի, 1
մենագրության և 4 դասագրքի:

Հարցազրույց

ՀԱՅ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՄԵԾ ՆԵՐՈՒԺ ՈՒՆԵՆ.
ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆ
Գերմանացի բժիշկ-գիտնական, Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանի հրավիրված պրոֆեսոր Մատիաս Շվաբը
Հայաստան ժամանելու դեպքում, առաջին հերթին,
վերապատրաստման դասընթաց կանցկացնի ապա
գա դեղագետների համար:
Գերմանիայի Թյուբինգենի համալսարանի կլի
նիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Թյու
բինգենի համալսարանական հիվանդանոցի կլի
նիկական ֆարմակոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ,
Շտուտգարտի Ռոբերտ Բոշ հիվանդանոցի կլինիկա
կան ֆարմակոլոգիայի բժիշկ, Մարգարետ Ֆիշեր-Բոշ
ինստիտուտի տնօրեն Մատիաս Շվաբի հետ զրուցել
ենք բժիշկ դառնալու և մասնագիտական վերելքի
դժվարին ճանապարհի, ինչպես նաև Հայաստան այ
ցի մասին:
- Պրոֆեսո՛ր, սկսենք բժիշկ դառնալու Ձեր որոշումից:
Արդյո՞ք դա Ձեր երազանքն էր:
Ծնողներս դեղագործներ էին. զբաղվում էին ոչ միայն
դեղերի վաճառքով, այլև հիվանդների ախտորոշմամբ և
բուժմամբ: Հենց այդ էր պատճառը, որ ես հետաքրքվեցի
բժշկությամբ և որոշեցի սովորել այդ մասնագիտությունը:
Սկզբում ՝10-13 տարի, աշխատում էի որպես մանկաբույժ,
ապա ավելի ու ավելի սկսեցի հետաքրքրվել դեղերով և ստա
ցա երկրորդ մասնագիտություն՝ կլինիկական դեղագետի:
Այժմ ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձով ման
կաբույժ և կլինիկական դեղագետ եմ:
- Ի՞նչ դժվարությունների եք հանդիպել մասնագիտա
կան վերելքի ճանապարհին:
Մի բան է, երբ որոշում ես զբաղվել անմիջականորեն հի
վանդների բուժմամբ, այլ բան՝ երբ որոշում ես զբաղվել դեղե
րի հետազոտությամբ: Ես որոշեցի լինել հետազոտող-գիտնա
կան: Գիտության աշխարհը հրաշալի է, բայց, միաժամանակ,
բարդ: Դու պետք է լինես այլ երկրներում, անցնես մասնա
գիտական վերապատրաստում, ունենաս միջազգային փորձ՝
այլապես հնարավոր չէ աշխատել հեղինակավոր հաստա
տություններում: Պետք է հաշվի առնել նաև ընտանիքի շա
հերը: Ես, օրինակ, ստիպված էի ԱՄՆ վերապատրաստման
մեկնել ընտանիքիս հետ: Բացի դրանից, պետք է ապահով
ված լինել համապատասխան գումարով: Այս ամենն, իհար
կե, հեշտ չէր, բայց ինձ հաջողվեց:
- Ինչու՞ որոշեցիք տեղափոխվել գիտության ոլորտ՝ լքե
լով պրակտիկ բժշկությունը:
Պատճառներից մեկն այն էր, որ ես ուզում էի ավելի լավ
հասկանալ, թե ինչպես են աշխատում դեղի մեխանիզմ
ն ե
րը, որքանով են արդյունավետ դեղերը, արդյո՞ք կլինիկա
կան ոլորտում կա նոր դեղեր ստեղծելու անհրաժեշտություն:
Կարծում եմ՝ սրանով էր պայմանավորված իմ ձգտումը դեպի
հետազոտական աշխատանքը:
- Արդյո՞ք բժշկի մասնագիտությունն ունի առավելութ
յուններ:
Չեմ կարծում, որ մենք ունենք որևէ առավելություն: Մենք
ունենք ավելի շատ պարտականություններ, մեր մասնագի
տությունը ներառում է հավելյալ առաջադրանքներ: Օրինակ,
ես՝ որպես գիտնական-պրոֆեսոր, ունեմ սովորեցնելու առա
քելություն: Սա ես չեմ համարում առավելություն, դա պարզա
պես իմ ընտրությունն է:
- Ինչպե՞ս կբնութագրեք այն ժամանակաշրջանը, երբ
աշխատում էիք որպես մանկաբույժ:
Այդ ժամանակաշրջանը շատ կարևոր էր ինձ համար: Որ
պես մանկաբույժ՝ ես ծանոթացա կլինիկական աշխատան

քին: Շատ բան սովորեցի պացիենտի բուժման, նրանց հետ
շփվելու, հիվանդությունները, պացիենտի էմոցիաները հաս
կանալու տեսանկյունից: Այժմ, լինելով կլինիկական դեղա
գետ, ես օգտագործում եմ ստացածս փորձը, ինչն օգտակար
է իմ հետազոտությունների համար:
- Ձեզ հաջողվու՞մ է հանգստանալ: Կպատմե՞ք Ձեր հոբ
բիների մասին:
Այո, իհարկե: Գերմանիայում բժշկություն սովորելու ըն
թացքում ես սովորեցի նաև եկեղեցական երաժշտություն կա
տարել: Ազատ ժամանակ ես երգեհոն եմ նվագում եկեղեցում:
Իսկ ուսանողական տարիներին եկեղեցում նվագելն ինձ օգ
նում էր նաև գումար վաստակել՝ բժշկական կրթություն ստա
նալու համար:
Զբաղվում եմ սպորտով, ինչն օգտակար է առողջության
համար: Հասցնում եմ նաև գրքեր կարդալ: Սակայն ազատ
ժամանակս միշտ սահմանափակ է:
- Երբևէ եղե՞լ եք Հայաստանում:
Ցավոք, դեռ ոչ: Իմ այցը Հայաստան նախատեսվում էր
2019-2020 թվականներին, սակայն համավարակի պատ
ճա
ռով դա անհ
նար դար
ձավ: 
Բայց ես ու
նեմ հայ կո
լե
գա՝
բժիշկ Լուսինե Դանիելյանը. նա աշխատում է ինձ հետ նույն
ինստիտուտում: Եվ հենց նրա շնորհիվ ես շատ բան գիտեմ
Հայաստանի մասին: Գիտեմ, որ այն հրաշալի երկիր է՝ հնա
գույն պատմությամբ և ճարտարապետությամբ, հատկապես՝
եկեղեցիներով: Հայ մասնագետները բավականին կրթված
են և տիրապետում են մեծ պոտենցիալի:
- Պլանավորու՞մ եք, արդյոք, այցելել Հայաստան:
Իհարկե, եթե պատվաստման գործընթացը հաջողությամբ
ավարտվի, մենք կայցելենք Հայաստան և, առաջին հերթին,
հանդիպում կկազմակերպենք ԵՊԲՀ ուսանողների հետ՝ վե
րապատրաստման դասընթաց անցկացնելով դեղագետների
համար:
- Որպես փորձառու բժիշկ և գիտնական՝ ի՞նչ խորհուրդ
կտաք ապագա բժիշկներին:
Ապագա բժիշկների համար ամենակարևորը կրթությունն է
և վերապատրաստումը:
- Ինչպիսի՞ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի լավ
բժիշկը:
Նա պետք է լինի շրջահայաց և բաց՝ քննարկում
ն երի հա
մար: Բժիշկը պետք է կարողանա խոսել, զրուցել պացիենտի
հետ՝ որքան հնարավոր է շատ ինֆորմացիա ստանալու և
արդյունավետ բուժում կատարելու համար:

ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԽՆԴԻՐ ՊԵՏՔ Է ԼՈՒԾԵԼ
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ
Բժշկական մայր բուհի 2018 թվականի ուսում
նական տարվա լավագույն ուսանողներ Սենիկ
Մատինյանը և Լուսինե Հովհաննիսյանը վեր
ջերս ընտանիք են կազմել:
Գիտելիքներն արժևորող և գիտական աշխար
հում իրենց հաստատուն տեղը զբաղեցնելու
ձգտմամբ համալսարանականները շատ ան
գամ
ն եր են աչքի ընկել ԵՊԲՀ-ում և շարունակում
են իրենց մասնագիտական գործունեությունը
ծավալել այստեղ՝ արդեն միասին, ընտանիք
կազմած:
Բժիշկ-գիտնական, ՔՈԲՐԵՅՆ թիմի անդամ
Սենիկ Մատինյանի հետ զրուցել ենք ձեռք բե
րած հաջողությունների, մասնագիտական գոր
ծունեության, ինչպես նաև գիտական ընտանիք
կազմելու մասին:

-Դուք և Լուսինեն ուսանողական կյանքի ընթացքում
ներգրավված եք եղել գիտական աշխատանքներում:
Կներկայացնե՞ք՝ գիտական գործունեությամբ զբաղվե
լու ընթացքում ի՞նչ արդյունքների եք հասել:
- Երկուսս էլ մեր հետազոտական աշխատանքները
սկսել ենք հիմ
ն արար հետազոտությունների դաշտում,
որտեղ գիտական արդյունքը ստացվում է տարիների
աշխատանքի շնորհիվ։ Այսօր արդեն իսկ կարող ենք
փաստել, որ մեր օբյեկտիվի տակ երևում են առաջին
արդյունքները։ Երկուսիս հետաքրքրության կենտրո
նում ուղեղն է, ևերկու դեպքում էլ հնարավոր վերա
կանգնումը վնասվածքից հետո, ուղղակի մի դեպքում
թեման առնչվում է ուռուցքային պրոցեսին, մեկ այլ
դեպքում՝ կաթվածին։
- Գիտությամբ զբաղվող մարդու մտածելակերպը
տարբերվում է. ավելի լայն է և յուրահատուկ, ուստի
գիտական ճանապարհին կարող են բազմաթիվ դժվա
րություններ հանդիպել: Ինչպե՞ս եք կարողացել հաղ
թահարել դրանք՝ կերտելով ամենաբարդ և ամենա
կարևոր ուղին:
- Մենք միշտ սիրում ենք կրկնել, որ գիտությունը նման
է անտառի, որտեղ մուտքը մեկն է, իսկ ելքեր այդպես
էլ ոչ մեկը չի փնտրում։ Դու պատրաստ ես լինում մեկ
քայլ առաջ գնալ մի ուղղությամբ, որը դեռ ոչ ոք չի փոր
ձել, կամ, միգուցե, անհաջողության է մատնվել։ Պետք
է պատրաստ լինել երկարատև անհաջողությունների,
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Հարցազրույց
և, որ ամենակարևորն է, լինել արդար՝ արդյունքների
մեկնաբանման հարցում։ Պարզապես պետք է վայելել
պրոցեսը և մ
ն ալ հետաքրքրասեր, չկորցնել զարմանա
լու ունակությունը։
-Lավ բժիշկ դառնալու համար բազմաթիվ նախա
պայմաններ կան: Կթվե՞ք ամենակարևորները:

ժամանակ նախընտրում ենք շփվել մտերիմ
ն երի հետ և
զբաղվել ակտիվ հանգստով՝ բնության գրկում։
-Ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր ցանկանում են
բժիշկ դառնալ կամ պատրաստվում են զբաղվել գի
տությամբ:
-Բժշկությունը սկսվում է հիվանդասենյակում անքուն
գիշերներ անցկացնելով, իսկ գիտնականը շատ դեպ
քերում մնում է լաբորատորիայում՝ հույսով, որ սա հենց
այն դեպքն է, երբ փորձարկումը կստացվի, և, միգու
ցե, ստացված արդյունքը մի օր կհասնի մահճակալին
գամված հիվանդին և կօգնի նրան։ Շատ կարևոր է, որ
բժիշկը նաև գիտնական լինի, ունենա գիտական մտա
ծողություն ու կասկածամտություն, կարողանա սառ
նասրտորեն վերլուծել փաստերը և համակարգված
մոտեցում ցուցաբերի սպեցիֆիկ կլինիկական դեպքին։
- Վերջերս դուք և Լուսինեն կազմեցիք տարբերվող՝
գիտական ընտանիք: Ընտանիքում ևս գիտական
շունչն է թևածո՞ւմ, թե կարողանում եք երբեմն լինել
սովորական ընտանիքների նման՝ կենցաղային թե
մաները ևս ուշադրության կենտրոնում ունենալ:

-Բժշկությունը հատկապես վերջին տարիներին որո
շակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Հնարավոր է,
օրինակ Ալցհեյմերի հիվանդության զարգացման հա
վանականությունը որոշել այն ժամանակ, երբ դեռ այն
չի էլ զարգացել, կամ քրոնիկ դեպրեսիան մոդուլավո
րել ուղեղում տեղադրված էլեկտրոդների միջոցով։
Այսօր գիտական նորանոր հոդվածներ են հայտնվում
վիրահատական ռոբոտների, բարձր տարածաժամա
նակային ճշգրտությամբ ուղեղի ակտիվությունը գրան
ցող սարքերի, արհեստական օրգանների մասին, և
այս արագությունը պետք է ստիպի ուսանողին ձեռքը
պահել գիտական զարկերակի վրա, անընդհատ կար
դալ, հետևել նորություններին, ինքնակրթվել և սովորել
առաջընթացը առաջին ձեռքից ստանալ։
Սակայն, ցանկացած պարագայում, եթե նույնիսկ հա
մակարգիչը գերազանցի բժշկին՝ տվյալների վերլու
ծության և ախտորոշման ճշգրտության հարցում, միև
նույնն է՝ բժշկի դերը միշտ մնում է կարևորագույնը՝ լսել
հիվանդի գանգատները, ունենալ էմպաթիա և սփոփել
հիվանդին, մեղմել նրա տառապանքը՝ ելնելով մարդա
սիրական արժեքներից։
-Ծանրաբեռնված և հագեցած առօրյայի ընթացքում
արդյոք գտնո՞ւմ եք ազատ ժամանակ: Երիտասարդ
գիտնականները սովորաբար ինչո՞վ են լրացնում
իրենց ազատ ժամանակը:
- Ժամանակը հարաբերական հասկացություն է։
 արդ ա
Մ
զատ է ընտ
րել, թե ինչ
պես կանց
նի իր օ
րը,
եթե լինի կազմակերպված և հետևի հստակ օրակար
գի։ Հետևաբար՝ ցանկացած ժամանակ էլ ազատ ժա
մանակ է։ Գիտությանը տրամադրած ժամանակն էլ
ազատ ժամանակ է, քանի որ կամավոր և սիրով ենք
ընտրել այդ գործը։ Իհարկե, մեր օրակարգում կա նաև
ժամ ոչ աշխատանքային գործունեության համար։ Այդ

- Մեր պատմությունը սկսվում է դեռևս ԵՊԲՀ ուսանո
ղական գիտական ընկերությունից, որտեղ էլ առաջին
անգամ հանդիպեցինք։ Երկուսս էլ եկել էինք այնտեղ
նոր գիտելիքներ ստանալու, գիտական միջավայրում
լինելու և համալսարանում իրականացվող գիտափոր
ձերին մասնակցելու նպատակով։ Մեր ուսանողական
լաբորատորիան վերանորոգելիս և կահավորելիս ար
դեն սովորել էինք միասին որոշակի կենցաղային հար
ցեր լուծել, որը նաև օգտակար եղավ ընտանեկան կյան
քում։ Կենցաղային հարցերն էլ ունեն իրենց գիտական
կողմը, և մենք միշտ աշխատում ենք ցանկացած խնդիր
լուծել ավելի արդյունավետ, արագ և նորարարական
ճանապարհով։ Կարծում ենք՝ մեր բախտը բերել է, որ
կարող ենք ցանկացած թեմայով իրար հետ խոսել և
բավականություն ստանալ դիմացինի բազմակողմանի
զարգացած ինտելեկտից։

ՏՊԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ
Բժշկության աշխարհը պահանջում է սեր և անմ
նացորդ նվիրում: Այս կարծիքին է նյարդաբա
նության պրոֆեսոր, Չիկագոյի Հյուսիսարևմտյան
համալսարանի Քնի խանգարում
ն երի կենտրոնի
բժշկական տնօրեն, Լիբանանի Ամերիկյան համալ
սարանի այցելու պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ այցելու պրո
ֆեսոր Հրայր Ադդարյանը: Պրոֆեսորի հետ զրու
ցել ենք մասնագիտական առավելությունների և
մարտահրավերների, ինչպես նաև Հայաստանում
բժշկության ոլորտի մասին:
- Պարոն Ադդարյան, ինչու՞ որոշեցիք բժիշկ դառնալ:
- Համալսարան ընդունվելիս չէի մտածում բժիշկ դառ
նալու մասին: Ցանկանում էի զբաղվել գիտությամբ: Երբ
բակալավրիատի տարիներին քիմիա և կենսաբանություն
էի սովորում (1984-1988թթ.), Լիբանանը դեռ գտնվում էր
քաղաքացիական պատերազմի մեջ: Ես ցանկանում էի
գիտության հանդեպ իմ հետաքրքրությունը համատե
ղել մարդկանց օգնելու ձգտման հետ: Այսպիսով, սկսե
ցի նախնական դասընթացների մասնակցել: Դիմեցի և՛
հանրային առողջության, և՛ բժշկական դպրոցի ասպի
րանտուրա և ընդունվեցի երկու տեղում էլ: Այնուամե
նայնիվ, նախընտրեցի գնալ բժշկական դպրոց:
- Ի՞նչ մարտահրավերների եք հանդիպել մասնագի
տական կայացման ճանապարհին:
- Բժիշկ լինելու մարտահրավերները, նախ և առաջ,
այդտեղ հասնելու՝ կայանալու ճանապարհին են: Քրտ
նաջան աշխատանք պահանջող գործընթացը բավա
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կանին երկար է: Մարտահրավերների երկրորդ շարքը
կապ
ված է ար
դեն բժիշկ դառ
նա
լու հետ: 
Դա աշ
խա
տանք կամ մասնագիտություն չէ, այլ՝ կենսակերպ: Դուք
24 ժամ և 7 օր բժիշկ եք: Դա կարիերա չէ, երբ կարող
ես տուն գալ և մոռանալ գրասենյակի մասին՝ մինչև հա
ջորդ օրը:
- Արդյո՞ք բժշկի մասնագիտությունն ունի առավելութ
յուններ:
- Առավելությունները շատ են: Առաջին հերթին՝ շատ
բարձր է աշխատանքից բավարարվածության մակար
դակը: Հիանալի զգացողություն է, երբ օգնում ես ինչ-որ
մեկին ավելի լավ զգալ կամ կյանք ես փրկում: Շատ քիչ
ոլորտներ կարող են առաջարկել այդ առավելությունը:
Երկրորդ՝ բժշկի մասնագիտությունն ապահովում է ֆի
նանսական կայունություն և երրորդ՝ բժշկի մասնագի
տությունը շաղկապված է որոշակի սոցիալական կար
գավիճակի և հարգանքի հետ, որը համընդհանուր է: Ես
դրանում համոզվել եմ իմ ապրած կամ այցելած յուրա
քանչյուր երկրում:
- Պատմե՛ք, խնդրեմ, Ձեր անցած մասնագիտական ու
ղու մասին:
- Սկսեցի գիտություն ուսում
ն ասիրել Բեյրութի Ամերիկ
յան համալսարանում և ավարտեցի այն 1988 թվականին՝
կենսաբանության ոլորտում բակալավրի կոչումով: Իմ ուս
ման վարձը և ծախսերը փոխհատուցվեցին Գյուլբենկյան
հիմ
ն ադրամի տրամադրած կրթաթոշակի միջոցով:
Հետո ընդունվեցի նույն համալսարանի բժշկա

կան դպրոց: Այս անգամ ստացա մեկ այ կրթաթոշակ
«Հարիրի» հիմ
ն ադրամի կողմից (որը հիմ
ն ադրվել է
հանգուցյալ վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի կողմից): 1992
թվականին՝ ավարտելուց հետո, ընդունվեցի Նյու Յորքի
պետական համալսարան և 1996 թվականին ավար
տեցի օրդինատուրան՝ նյարդաբանության ոլորտում:
Այնուհետև գնացի Ռոչեսթերի համալսարան` լրացու
ցիչ դասընթացներ ստանալու էպիլեպսիայի խնամքի
և նեյրոֆիզիոլոգիայի բնագավառում: 1998 թվականին
ընդունվեցի Մինեսոտայի համալսարան, որտեղ վերա
պատրաստման դասընթացներ անցա քնի բժշկության
ոլորտում:
1999-ին սկսեցի իմ կարիերան՝ որպես նյարդաբանութ
յան պրոֆեսորի օգնական Սենթ Լուիսի Վաշինգտոնի
համալսարանում: Որոշեցի մնալ ակադեմիական
բժշկության ասպարեզում և չգնալ մասնավոր պրակ
տիկայի: 2003 թվականին ինձ առաջարկեցին պաշտոն
զբաղեցնել Վերմոնտի համալսարանում և նրանց հա
մար քնի կենտրոն կառուցել: Ես ընդունեցի առաջարկը:
4 տարի նյարդաբանության և ներքին հիվանդություն
ների պրոֆեսորի օգնական էի, այնուհետև դարձա դո
ցենտ: Ես կառուցեցի մեծ, համապարփակ և բազմաճյուղ
քնի կենտ
րոն: 6 տա
րի անց ես կրկին փափագում էի
ապրել մեծ քաղաքում, ուստի տեղափոխվեցի Չիկագո:
Սկզբում ես մեկ տարի անցկացրի Չիկագոյի Լոյոլա հա
մալսարանում, այնուհետև տեղափոխվեցի Չիկագոյի
կենտրոն՝ Հյուսիսարևմտյան համալսարան, որտեղ ար
դեն 11 տարի է աշխատում եմ: Այստեղ ես քնի կենտրոնի
պատասխանատուն եմ, նաև Լիբանանի Ամերիկյան հա
մալսարանի այցելու պրոֆեսոր եմ: Իմ ուսում
ն ասիրութ
յունները հիմ
ն ականում վերաբերում են առողջ քնին:

Հարցազրույց

- Կպատմե՞ք Ձեր ընտանիքի մասին:

- Երեխաներ չունեմ: Վերջերս կինս ապաքինվեց եր
կարատև ծանր հիվանդությունից և այժմ աշխատանք է
փնտրում: Ունենք 2 կատու և 3 թութակ. բոլորին փրկել
ենք ապաստարաններից: Նրանք պահանջում են նույն
քան ուշադրություն, որքան երեխաները:
- Ինչպե՞ս կբնութագրեք բժշկությունը Հայաստանում:
- Հայաստանն ունի շատ փայլուն ու նվիրված բժիշկ

ներ, ինչպես նաև առողջապահական ծառայություն
ներ մատուցողներ: Ես տպավորված եմ Հայաստանում
առկա կլինիկական հմտությունների մակարդակով:
Կարծում եմ՝ երկրին անհրաժեշտ է առողջապահական
ավելի լավ ենթակառուցվածք, համակարգ, որը կարող
է աջակցել այս բոլոր տաղանդավոր և նվիրված բժիշկ
ներին:
- Հայրենիքի հետ կապված ի՞նչն եք կարոտում:
- Իմ հայրենիքը Լիբանանն է: Հայաստանն իմ պա
պե
նա
կան հողն է: Ես միայն մեկ ան
գամ եմ ե
ղել
Հայաստանում: Դա հիանալի փորձ էր: Լիբանանից կա
րոտում եմ սնունդը, սուրճը և Միջերկրական ծովը:
- Պլանավորու՞մ եք այցելել Հայաստան:
- Այո, պլանավորում եմ կնոջս հետ Հայաստան այցե
լել 2022 թվականին, եթե Covid-19-ը թույլ տա: Անհամբեր
սպասում եմ այդ հնարավորությանը:
- Որ
պես փոր
ձա
ռու բժիշկ և 
գիտ
նա
կան՝ ի՞նչ խոր
հուրդ կտաք ապագա բժիշկներին:

- Ձեզ հաջողվու՞մ է հանգստանալ: Կպատմե՞ք Ձեր
հոբբիների մասին:
- Ազատ ժամանակս սիրում եմ հատկացնել լուսան
կարչությանը, կարելի է ասել լուրջ «փողոցային» լու
սանկարիչ (street photograph) եմ: Նաև սիրում եմ կար
դալ ոչ բժշկական գրքեր, երաժշտություն լսել և գրել այդ
մասին:

- Խորհուրդս հետևյալն է. բժշկությամբ հետաքրքրվող
ները չպետք է զբաղվեն դրանով ուղղակի, քանի որ դա
հեշտ և ֆինանսապես հատուցվող կարիերա է: Ո՛չ: Դուք
պետք է հայտնվեք բժշկության աշխարհում, քանի որ սի
րում եք բժշկությունը և ցանկանում եք ձեր կյանքը նվի
րել դրան: Դ
 ա կոչում է և պ
 ահանջում է երկար ժամեր
ու քրտնաջան աշխատանք: Նաև խորհուրդ եմ տալիս
չզբաղվել բժշկությամբ՝ զուտ ծնողների սպասելիքներն
արդարացնելու համար:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐՆ ԱՐԴԵՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈւՆԵՐ ԵՆ ՍՈՎՈՐՈւՄ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանի Օտար լեզու
ների ամբիոնն արդեն ավելի քան մեկ տարի
ղեկավարում է դասախոսական աշխատանքի
երկար տարիների փորձառություն ունեցող և
մասնագիտական կայացման հարուստ ուղի ան
ցած լեզվաբան Հասմիկ Հովհաննիսյանը: Նրա
հետ զրուցել ենք արդեն իրականացված և ապա
գայում նախանշված արդյունավետ ծրագրերի,
բուհի միջազգայնացման գործընթացում ամբիո
նի դերակատարման և արձանագրված ձեռքբե
րում
ն երի մասին:
- Տիկի՛ն Հովհաննիսյան, անցած տարվա փետր
վարից Դուք համակարգում եք ԵՊԲՀ օտար լեզու
ների ամբիոնի աշխատանքը: Ի՞նչ նոր ծրագրեր և
նախագծեր եք ուրվագծել և հասցրել իրականացնել
այս մեկ տարվա ընթացքում:
- Ցանկացած նոր աշխատանք, բնականաբար, են
թադրում է նոր մարտահրավերներ։ Ինձ համար նոր
աշխատանքը նաև մի փոքր անսովոր սկիզբ ունե
ցավ։ Սովորական խնդիրները, հավանաբար, ավե
լի հեշտ հաղթահարելի կլինեին, եթե չլիներ Covid -19-ը։
Ես դեռ նոր էի հասց
րել ծա
նո
թա
նալ ամ
բիո
նի իմ
գործընկերների հետ, երբ որոշում կայացվեց անց
նել առցանց ռեժիմով աշխատանքի։ Նոր իրավի
ճակում աշխատանքային ամենօրյա
շփում
ն երը և
հաղորդակցությունը՝ ժողովն երը, նիստերը, մասնագի
տական քննարկում
ն երը, վարչական տեղեկությունների
փոխանակումը, համալսարանական ղեկավարության
կողմից անհետաձգելի հանձնարարականները կա
տարվում էին առցանց։ Նկատի ունենալով նաև այն
փաստը, որ ամբիոնն ունի 31 աշխատակից (ներառյալ
հրավիրված և արձակուրդում գտնվող դասախոսները),
ընդհանուր ամբիոնի նիստերից բացի, պարբերաբար
անհրաժեշտություն էր առաջանում ըստ ստորաբաժա
նում
ն երի ևս կազմակերպել առանձին-առանձին հան
դիպում
ն եր: Այդպիսով, աշխատանքային ժողովն երի
թիվը եռապատկվում էր, բայց դա, իմ կարծիքով, արդ
յունավետ և նպատակային աշխատելու միակ տարբե
րակն էր: Ինչևէ, չնայած գերլարված ու ծանրաբեռնված
աշխատանքային գրաֆիկին (աշխատանքային ժամերի
սահմանափակումը փաստացիորեն վերացել էր)` մեր
ամբիոնը կարողացավ և կարծես թե շարունակում է
առանց լուրջ խնդիրների հաղթահարել այս մարտահ
րավերը։ Նկարագրված իրավիճակն, իհարկե, այս կամ
այն չափով վերաբերում է նաև բուհի մյուս ամբիոննե
րին:
Օտար
լեզուների
ամբիոնում
իրականաց
րել ենք հետևյալ նոր ծրագրերը.
• այս ուսում
ն ական տարվա սկզբից ուսանողնե
րին դասավանդվում է մասնագիտական օտար
լեզու, այսինքն՝ նախկին ծրագրի ընդհանուր,
հաղորդակցական ձևաչափը փոխարինվել է
առողջապահության, բժշկության ոլորտում հա
ղորդակցական բովանդակությամբ՝ հաշվի առ
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•

•

նելով մեր ամբիոնում սովորող ուսանողների, այդ
թվում նաև քոլեջի ուսանողների մասնագիտա
կան առանձնահատկությունները։ Կարծում եմ,
որ սա ամենակարևոր փոփոխությունն է. դրանով
մենք, ըստ էության, իրագործում ենք այն, ինչն,
ըստ իս, ամբիոնի առաքելությունը պետք է լիներ
ի սկզբանե: Համապատասխանաբար փոխվել են
նաև դասագրքերը։ Մենք այսօր դասավանդում
ենք Քեմբրիջի, Օքսֆորդի, Փիըրսըն Լոնգմանի և
միջազգայնորեն բարձր հեղինակություն վայելող
այլ հրատարակչությունների կողմից տպագրված,
քննություն անցած գրքերով։ Ժամանակակից
դասագրքերի կիրառության հետ կապված հար
ցերն ընդհանրապես ցավոտ են շատ բուհերում,
և ժամանակի հետ քայլելը պահանջում է, որ մաս
նագետը նախ տեղյակ լինի դրանց գոյության մա
սին, ապա դրանք կիրառելու կարողություններ և
հին մոտեցում
ն երից ժամանակին և պարբերաբար
հրաժարվելու վճռականություն ունենա: Սրանք
դյուրին հարցեր չեն, եթե մարդիկ սովորում են եր
կար տարիներ նույն նյութերով աշխատելուն:   
Բոլոր ստորաբաժանում
ն երում այժմ պաշտոնա
պես կարևոր դերակատարում ունեն ամբիոնի
ողջ աշխատակազմի կողմից ընտրված համա
կարգողները: Նրանք պատասխանատվություն
են կրում ուսում
ն ական նյութերի հասանելիութ
յան, ընթացիկ հարցում
ն երի անխափան անց
կացման, ինչպես նաև համապատասխան ստո
րաբաժանում
ն երում ուսում
ն ամեթոդական և
կազմակերպչական այլ աշխատանքների համար։
Ի դեպ, բոլոր դասախոսներին հնարավորություն
է տրվելու փորձել իրենց մասնագիտական կա
րողությունները, ներուժը և հաջորդականության
սկզբունքով ստանձնել համակարգողի պարտա
կանությունները։
Ստեղծված արտակարգ դրության պահանջով
ամբիոնի աշխատանքը օպերատիվ և արդյունա
վետ համակարգելու նպատակով ստեղծվել են
էլեկտրոնային մատյաններ, ամբիոնի բոլոր ստո
րաբաժանում
ն երի դասախոսների համար հասա

Հարցազրույց
նելի ուսում
ն ական ձեռնարկների, հավելյալ նյու
թերի (նաև audio և video նյութերի) էլեկտրոնային
փաթեթներ, ինչն, ըստ իս, նույնպես մեր ժամա
նակներում վաղուց անհրաժեշտություն է անգամ
առկա ուսուցման պայմաններում։ Բնականաբար,
ուսում
ն ական ծրագրերը ևս հասանելի են առ
ցանց ձևաչափով։
• Փոփոխություններ ենք կատարել նաև առաջա
դիմության արդյունքների գնահատման և գրանց
ման ձևերում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը,
որ և´ ԵՊԲՀ քոլեջի տնօրինությունը, և´ համալ
սարանական ֆակուլտետների դեկանատները
բառիս ամենալավ իմաստով խստապահանջ են
ուսանողների կարգապահության/հաճախում
ն ե
րի և առաջադիմության արդյունքների անսխալ
գրանցման հարցում, սխալվելու հավանականութ
յունը նվազագույնին հասցնելու նպատակով բա
ցակայությունների, հարցում
ն երի/ստուգարքների
արդյունքները, ինչպես արդեն նշեցի, գրանցվում
են նաև հատուկ էլեկտրոնային մատյաններում և
հաշվարկվում են համապատասխան համակարգ
չային ծրագրով։
• Ամբիոնի ստորաբաժանում
ն երում սկսել ենք մաս
նագիտական, ուսում
ն ա-մեթոդական/գիտական
սեմինարների շարք, որի նպատակն է ձևավորել
աշխատանքային խմբերով քննարկում
ն երի, փոր
ձի փոխանակման մշակույթ։ Սա, իհարկե, նույն
պես լայնորեն կիրառվող պրակտիկա է բուհերում
և գիտահետազոտական հաստատություններում,
ևես հուսով եմ, որ արդյունքներն ուղղված կլինեն
դասախոսների մասնագիտական գիտելիքների
հարստացմանն ու դասավանդման որակի բարձ
րացմանը։
Նախատեսում ենք շուտով վերսկսել օտար լեզուների
դասընթացները համալսարանի աշխատակիցների և
կլինիկական օրդինատորների համար։ Դասընթացներն
առավել արդյունավետ ու նպատակային դարձնելու հա
մար համալսարանի ղեկավարությանը ներկայացվել է
նոր փաթեթ։ Ուրախ եմ, որ այն հավանության է արժա
նացել, և հուսով եմ, որ շուտով ԵՊԲՀ աշխատակազ
մի և ֆակուլտետային ամբիոնների աջակցությամբ նո
րացված դասընթացները կվերսկսվեն։
- Մասնավորապես՝ ի՞նչ օտար լեզուներ է ուսուցա
նում ամբիոնը:
- Ներկայումս ամբիոնում դասավանդվում են լատինե
րեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն և ֆրանսերեն։
Ավելացնեմ նաև, որ այս լեզուներից յուրաքանչյուրի դա
սընթացները ո´չ ձևաչափով և ո´չ էլ բովանդակությամբ
միօրինակ չեն: Հետևաբար, ամբիոնում առարկայական
ծրագրերը վերանայվել և կազմվել են՝ հաշվի առնե
լով մի շարք առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են,
օրինակ, կիսամյակում ժամային ծանրաբեռնվածությու
նը, ուսանողների մասնագիտական ուղղվածությունը,
դասընթացների համար նախանշված վերջնարդյունք
ները և այլն: Բնականաբար, տարբերակված են նաև
Նախապատրաստական և Օտարերկրացիների ուսուց
ման բաժինների, ինչպես նաև ԵՊԲՀ քոլեջի ուսանող
ների համար նախատեսված դասընթացները:
- Ո՞ր լեզուներին է առաջնություն տրվում բուհի մի
ջազգայնացման գործընթացի տեսանկյունից:
- Այսօր գիտական հաղորդակցության միջազգային-

միջմշակութային լեզուն անգլերենն է, հետևաբար, մի
շարք իրողություններով պայմանավորված, ոչ միայն
մեր համալսարանում, այլև աշխարհի շատ հեղինա
կավոր համալսարաններում առաջնությունը տրվում է
անգլերենին: Այսօր ԵՊԲՀ-ում սովորող օտարերկրա
ցի ուսանողներին մասնագիտական դասընթացների
գերակշիռ մասն ուսուցանվում է անգլերենով: Մեր դա
սախոսներից շատերը, որոնք նաև հանրապետության
առաջատար և լավագույն մասնագետների համբավ
ունեն, իրենց տեսական աշխատանքները, գիտահե
տազոտական ուսում
ն ասիրությունները միջազգային
բժշկագիտական հանրությանը ներկայացնում են անգ
լերենով: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ մեր ամբիոնը համա
գործակցում է համալսարանի մեր մի շարք գործընկեր
ների հետ՝ նրանց համար կատարելով թարգմանչական
և/կամ խմբագրական աշխատանքներ:
Իհարկե, հաշվի առնելով համալսարանի միջազգա
յին բազմաթիվ կապերը նաև ռուսալեզու գիտահետա
զոտական կենտրոնների գիտնականների հետ, մեր
ամբիոնում առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում
նաև ռուսերենի պատշաճ իմացությանը: Ներկայումս
մենք խնդիր ենք դրել թարմացնելու, արդիականացնելու
նաև ռուսաց լեզվի մասնագիտական դասընթացները:
Կարծում եմ, որ Հայաստանում ռուսաց լեզվի դրվածքը
բավականին կայուն հիմքեր ունի և պարզապես անհ
րաժեշտություն է արդեն իսկ հաստատված լեզվական
ավանդույթներն ամրապնդելն ու զարգացնելը:
- Կա՞ն, արդյոք, այլ պետությունների հետ ամբիոնի
արդյունավետ համագործակցության օրինակներ:
- Հասկանալի է, որ այլ պետությունների հետ մենք՝
ամբիոնը, կարող է աշխատել բուհի համագործակ
ցութ
յան մա
կար
դա
կում: Այժմ մի փոքր վաղ է խո
սել
նման համագործակցության մասին, քանի որ կարծում
եմ, որ ամ
բիո
նում նախ պետք է ա
վե
լի բարձ
րաց
նել
մասնագիտական պատրաստվածության որակը, որոշ
բարեփոխում
ն եր կատարել, ներքին ռեսուրսներն օբ
յեկտիվորեն գնահատել և միայն դրանից հետո վստա
հաբար ներկայանալ օտարերկրացի գործընկերներին
և համագործակցելու հավակնություններ ունենալ։
- Ի՞նչ ձեռքբերում
ն եր կառանձնացնեք:
- «Ձեռքբերում» բառը շատ պատասխանատու է
հնչում։ Ամբիոնում կատարված փոփոխությունների մեծ
մասը, թե´ ձևաչափերի և´ թե բովանդակային առու
մով, դեռևս ամրապնդման կամ փորձնական փուլում
են։ Իհարկե, այժմ աշխատանքների ընթացքը, կարծես
թե, դրական զարգացման միտում ունի, օրինակ՝ առա
ջին կուրսի ուսանողներից շատերը ակնհայտորեն մեծ
հետաքրքրություն են դրսևորում օտար լեզուների մաս
նագիտական դասընթացների նկատմամբ, բարձր կուր
սերում սովորողները տարբեր առիթներով ափսոսանք
են հայտնել, որ իրենք բաց են թողել այս դասընթաց
ներին հաճախելու հնարավորությունը, դեկանատների
հետ ամբիոնի ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքի որակը
բարելավվել է, ամբիոնի ներսում աշխատանքները որո
շակիորեն համակարգված են և այլն։ Այնուհանդերձ,
մեր անելիքները շատ են, ծրագրերը՝ բավականին հա
վակնոտ, բայցև՝ իրատեսական։ Այնպես որ հուսով եմ,
որ մինչև հաջորդ հարցազրույցը, եթե այն, իհարկե շատ
շուտ չլինի, ես ինձ կկարողանամ թույլ տալ խոսել մեր
ամբիոնի ձեռքբերում
ն երի մասին։ Իսկ որ դրանք լինե
լու են, ես չեմ կասկածում։

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱՊԱԳԱ ԹՈՔԱԲԱՆԸ
Բժշկական բուհի ուսանողական խորհրդարա
նի օտարերկրացի ուսանողների խորհրդի նա
խագահ Սիվա Շակթի Վիրասվամին հպարտ է
Հայաստանում ապրելու և սովորելու՝ իրեն ըն
ձեռված հնարավորությամբ:

23-ամյա ապագա թոքաբանն ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի շրջանավարտ է: «Ինձ միշտ հետաքրքրել
են ինչպես դասերը, այնպես էլ արտալսարանային գոր
ծունեությունը», - ասում է Սիվան:
Ակտիվ հասարակական և ուսանողական գործունեութ
յամբ բուհում առանձնացած ապագա բժիշկը ծնվել և մեծացել է Հնդկաս
տանի Թամիլ Նադու նահանգի կենտրոն Չեննաի քաղաքում: «Մանկուց
հետաքրքրված էի գրքեր կարդալով, կավե արձաններ պատրաստելով և
գծանկարներով: Դպրոցում մասնակցում էի բոլոր արտադասարանական
միջոցառում
ն երին»:
Հնդիկ շրջանավարտը հիշում է մասնագիտության ընտրության՝ իր պատ
մությունը. «Շատ տարիներ առաջ, երբ ես հիվանդանում էի, մայրս ինձ տա
նում էր իմ հայրենի քաղաքում բնակվող մի բժշկի մոտ, որը շատ քիչ գումար
էր վերցնում: Ավելի ուշ իմացա, որ նա երբեմն նույնիսկ գումար չէր վերցնում
մարդկանցից: Հենց նա ինձ ոգեշնչեց: Այդ պահից սկսեցի երազել բժիշկ
դառնալու և ինձ պես մարդկանց օգնելու մասին»:
Բժշկական մայր բուհում 6 տարվա հիանալի ճանապարհորդությունը,
նրա խոսքով, հնարավոր չէր լինի առանց ծնողների աջակցության և օրհ
նության:
«Առաջին պատճառը, թե ինչու նախընտրեցի Հայաստանը՝ տարվա 4
եղանակի առկայությունն է: Որպես բնության սիրահար՝ դա ինձ շատ գրա
վեց: Երկրորդ պատճառը պետական բժշկական բուհի շրջանավարտ իմ
ընկերներն էին, որոնք խորհուրդ տվեցին հենց այս բուհը: Հետագայում
իմացա, որ ԵՊԲՀ-ն ապահովում է բարձրորակ ուսում
ն ական գործընթաց:
Այս բոլոր պատճառների համադրումն ինձ ստիպեց ընտրել Հայաստանն
ու բժշկական համալսարանը», - ասում է Սիվան:
Օտարերկրացի շրջանավարտը շատ է սիրում Հայաստանը: «Եղել եմ
Հայաստանի շատ գեղեցիկ վայրերում՝ Վանաձոր, Լոռի, Ծաղկաձոր,
Գառնի, Դիլիջան, Սևան: Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ես չեմ եղել
իմ հայրենիքում: Բ
 այց ինձ թվում է, թե ապրում եմ իմ հայրենիքում, որով
հետև Հայաստանում բոլորն այնքան բարի են իմ հանդեպ: Համալսարանում
և հանրակացարանում նրանք ինձ վերաբերվում են ինչպես իրենց որ
դուն: Հպարտ եմ, որ հնարավորություն ունեցա ապրելու և սովորելու
Հայաստանում:
Յուրաքանչյուր երևույթ ունի երկու կողմ` դրական և բացասական:
Հայաստանը նույնպես ունի երկու կողմ, բայց երկուսն էլ նույնն են՝ միայն
դրական», - վստահեցնում է Սիվան:
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Երևանյան կյանքը նրան սովորեցրեց ապրել ինքնու
րույն՝ առանց որևէ մեկից կախվածության:
Սիվան անկեղծանում է, որ ապագայում կուզենար
մնալ և աշխատել Հայաստանում: Դա նրա ծրագրի մի
մասն է, և մե
 ծ է ցանկությունը FMGE (Foreign Medical
Graduates’ Examination-օտարերկրացի բժշկական շրջա
նավարտների քննություն) քննությունից հետո վերա
դառնալ Հայաստան:
Որպես ուսանողական խորհրդարանի անդամ՝ Սիվան
իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 2016 թվականից, երբ
սովորում էր 2-րդ կուրսում: Ավելի ուշ՝ 2018 թվականի
սեպտեմբերին, նա դարձավ հնդիկ ուսանողների ներ
կայացուցիչը: 2019 թվականի սեպտեմբերին նշանակվեց
օտարերկրացի ուսանողների ուսանողական խորհրդի
փոխնախագահ: 2020 թվականի փետրվարից սկսեց աշ
խատել որպես հնդիկ ուսանողների խորհրդի ղեկավար
և շարունակում էր աշխատել որպես օտարերկրացի ու
սանողների խորհրդի փոխնախագահ: 2021 թվականի հունվարի 22-ին ուսա
նողական խորհրդարանի ընտրության ժամանակ Սիվան միաձայն ընտրվեց
օտարերկրացի ուսանողների խորհրդի նախագահ: Փետրվարի 1-ից նա նաև
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի անդամ է։
Բժշկական բուհի օտարերկրացի ուսանողների համար Սիվան կազմակեր
պել է բազմաթիվ ակադեմիական, մշակութային և սպորտային միջոցառում
ներ:
«Ցավոք, համավարակի պատճառով մենք հրաժարվեցինք շատ ծրագրե
րից: Բայցևայնպես՝ փորձեցինք հնարավորության սահմաններում կազմա
կերպել միջոցառում
ն եր՝ հետևելով անվտանգության պահպանման բոլոր
կանոններին և կարգավորում
ն երին: Այս կիսամյակում մեր կողմից կազմա
կերպված նշանավոր իրադարձություններից են գույների փառատոնը՝ Ho
li-ն, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բադմինտոնի մրցաշարերը, մանկաբարձության
և գինեկոլոգիայի հարցերին նվիրված գիտաժողովը և բժշկական տարբեր
թեմաներով զեկույցների մրցույթը: Անցյալ տարի՝ ամռանը, Հայաստանում
հնդկական մշակույթի կենտրոնի հետ համատեղ առաջին անգամ անց
կացրինք Գանեշ Չատուրթի փառատոնը», - պատմում է Ս
 իվան: Նրա խոս
քով՝ օտարերկրացի ուսանողների խորհրդի գլխավոր նպատակն է աջակցել
օտարերկրացի ուսանողներին՝ հասնելու իրենց նպատակներին և լուծելու
առաջացած խնդիրները:
Անդրադառնալով բժշկի մասնագիտական առանձնահատկություններին՝
 իվան կարծում է, որ բժիշկը պետք է համբերատար և հանգիստ լինի դժվար
Ս
իրավիճակներում:
«Բժիշկը պետք է օժտված լինի հետևյալ հատկություններով՝ ընկերասի
րություն, հիվանդներին ժամանակ տրամադրելու պատրաստակամութ
յուն և հաղորդակցվելու հմտություններ: Լավ բժիշկ դառնալու համար շատ
կարևոր են նաև կլինիկական հմտությունները», - շեշտում է օտարերկրացի
շրջանավարտը:
Ապագա բժիշկներին նա խորհուրդ է տալիս հետևել ծնողների և
դասախոսների արժեքավոր խորհուրդներին։
«Եվ հաջողությունն ինքնաբերաբար կթակի ձեր դուռը»,-եզրափակում է
Սիվա Շակթի Վիրասվամին:

ՕԳՆԵԼԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺՇԿԻ
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ԷՐ
Սվետլանա Մկրտչյանը ԵՊԲՀ մասնագիտական և
շարունակական կրթության կենտրոնի մանկաբարձութ
յուն գինեկոլոգիա մասնագիտությամբ առաջին կուրսի կլի
նիկական օրդինատոր է: Աշխատում է Երևանի քաղաքային
«Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ում՝ որպես գծային բրիգադի բժիշկ:
Պատերազմի և համավարակի օրերին աշխատել է գերծանրա
բեռնված. բուժօգնության կարիք ունեին գրեթե բոլորը՝ և՛ վի
րավոր զինծառայողները, և՛ քաղաքացիները, որոնցից շատերը
Covid-19-ով հիվանդներ էին:
«Միակ նպատակը օգնելն էր, ցանկացած գնով համապատասխան
բուժօգնություն ցուցաբերելը: Պատերազմի օրերին մեկնում էինք Ար
ցախ, որպեսզի ապահովեինք մեր վիրավոր զինվորների տեղափո
խումը Երևան: Պատասխանատվությունը մեծ էր, որովհետև այժմ մեր
հերթն էր օգնել այն զինվորին, ով ամեն ինչ արել է մեր և մեր հայրենի
քի համար»,- պատմում է սովորողը:
Նա նշում է, որ մեծ մասը հիմ
ն ականում ականապայթյունային, բազ
մաբեկորային, խոշոր տրամաչափի հրետանային զենքերից ստացած
վնասվածքներ ունեցող վիրավորներ էին: Տեղափոխում էին այն վիրա
վորներին, որոնք գտնվում էին կայուն վիճակում և ենթակա էին տեղա
փոխման:
Որպես բժիշկ առաջին անգամ է առնչվել նման իրավիճակի հետ, սա
կայն պատասխանատվությունն այնքան մեծ էր, որ մոռանում էր ամեն
ինչի մասին՝ հոգնածություն, դժվարություններ, վտանգ:
Պատերազմին մասնակցող երիտասարդ շատ մասնագետների նման
Սվետլանան ևս փաստում է, որ կարևորը ճիշտ և արագ օգնություն
ցուցաբերելն էր, և մեր տղաներին ապահով տեղափոխելը Երևան:
Խոստովանում է, որ բժշկական թիմին օգնում և պարտավորեցնում էր
մարտիկների լավատեսությունը՝ պայքարելու և ապրելու ցանկությունը:
Ինչպես շատերի մոտ, Սվետլանայի մոտ նույնպես բժիշկ դառնալը
մանկության երազանք էր:
«Ինձ համար կարծես դա միակ մասնագիտությունը լիներ աշխար
հում, և վստահ էի, որ այն էի ընտրելու: Ժամանակի ընթացքում այդ
երազանքը դարձավ նպատակ: Եվ եթե նորից հնարավորություն ունե
նայի ընտրության, միանշանակ ընտրելու էի բժշկի մասնագիտությու
նը»,-ասում է կլինիկական օրդինատորը:
Նրա կարծիքով՝ բժշկի առավել կարևոր հատկանիշներից է պատաս
խանատվության զգացումը, նվիրվածությունը, ինչպես նաև մշտապես
սովորելու պատրաստակամությունը:
«Բժիշկը պետք է սիրով և նվիրվածությամբ անի իր աշխատանքը՝
երբեմն նաև չխնայելով սեփական առողջությունը և ժամանակը, չէ՞ որ
դժվարին պահին նա միակն է, ում հավատում և վստահում է հիվան
դը»,-նկատում է ապագա մանկաբարձ-գիտնեկոլոգը:
Որպես նեղ մասնագիտացում ընտրելով մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի ոլորտը՝ նկատում է, որ այն բավականին դժվար, ան
կանխատեսելի իրավիճակներով հագեցած, պատասխանատու ուղ
ղություն է, քանի որ տվյալ դեպքում բժիշկը պատասխանատու է երկու
կյանքի համար:
Կլինիկական օրդինատորի գնահատմամբ՝ յուրաքանչյուր նորածին
մի նոր լույս է, որի պակասը շատ է՝ հատկապես հետպատերազմյան
դժվարին օրերին:
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ՀՆԴԻԿ ՈՒՍԱՆՈՂՈւՀԻՆ
ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ Է ՆՊԱՍՏԵԼ ԿԱՆԱՆՑ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ
Հնդիկ ուսանողուհի Շրեա Նանդինի Բոսեն բժիշկ դառնալու մասին երա
զում էր դեռ 5 տարեկանից, ծնողներն էլ աջակցում և խրախուսում էին նրան
այդ հարցում:
23-ամյա Շրեան Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողու
հի է: Ծնվել է Հնդկաստանի Օդիշա նահանգի Ռուրկելա քաղաքում:
«Երբ դեռ երեխա էի՝ հիացած էի բժիշկներով և ստետասկոպներով: Այն
պես պատահեց, որ մի անգամ ծնողներիս հետ բժշկի էի այցելել՝ պատվաս
տում
ն եր ստանալու: Ես մոտ 5 տարեկան էի և վախենում էի ներարկիչներից,
բայց միանգամից մոռանում էի վախի մասին, երբ բժիշկն ինձ քաղցրավենիք
կամ սառնաշաքար էր խոստանում: Ես մինչև հիմա այդպես եմ անում», - կա
տակում է հնդիկ ուսանողուհին: Այդ օրը, շարունակում է Շրեան, պատվաստ
վելուց հետո ինքը վերցրեց բժշկի ստետասկոպը և դուրս եկավ: «Մայրս,
նկատելով դա, վերադարձրեց ստետասկոպը՝ իմ անունից ներողություն
խնդրելով բժշկից: Բայց բժիշկը ժպտաց ևասաց նրան, որ մի օր ինքս հիա
նալի բժիշկ կդառնամ: Այդ օրվանից որոշեցի անպայման բժիշկ դառնալ, իսկ
մայրս շատ էր ցանկանում տեսնել ինձ բժշկի սպիտակ խալաթով», - պատ
մում է ապագա բժիշկը՝ հավելելով, որ մայրը նրա ուժի հենասյունն է:
Շրեան նաև պրոֆեսիոնալ Բհարատնատյամ (հնդկական դասական պար)
է պարում: Շատ նախասիրություններ ունի, որոնց թվում՝ ածուխով նկարելը
և երգելը:
Հայաստանում բոլոր ծանոթները նրան խորհուրդ տվեցին ԵՊԲՀ-ն՝ որպես
բժշկական որակյալ կրթություն ապահովող հաստատություն:
Հայաստանը, նրա համոզմամբ, շատ գեղեցիկ երկիր է՝ հնագույն քրիստո
նեական քաղաքակրթությամբ:
«Ես արդեն հասցրել եմ լինել Սևանում, Գառնիում, Ծաղկաձորում և Խոր
Վիրապում. Սևանն, անկասկած, իմ ամենասիրելի վայրն է», - անկեղծանում
է Շրեան:
Նրա խոսքով՝ մարդիկ Հայաստանում իսկապես շատ ընկերասեր են:
Շրեան «Հայ-հնդկական ընկերություն» հասարակական կազմակերպութ
յան և Հայաստանում հնդկական մշակութային կենտրոնի անդամ է:
Ապագա բժիշկը հիացած է ԵՊԲՀ կրթական համակարգով: «Դասախոսները
բացահայտում են մեր հմտությունները և միշտ մեր կողքին են դժվար պահե
րին: Շատերի հետ եմ ընկերացել», - ասում է Շրեան:
Նա պատմում է նաև նեղ մասնագիտացման ընտրության մասին: Հնդկաս
տանի գյուղական բնակավայրերում նա ականատես է եղել, թե ինչպես են
շատ կանայք տառապում ծննդաբերելիս կամ տարբեր այլ խնդիրների պատ
ճառով: «Երազում եմ հնարավորությանս սահմաններում օգնել աղքատնե
րին և կարիքավորներին: Հենց այդ պատճառով էլ ցանկանում եմ գինեկո
լոգ դառնել ևօգնել կանանց ամբողջ աշխարհում: Ես ուզում եմ, որ կանայք
իմ միջոցով նաև կրթվեն այնպիսի հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ,
ինչպիսիք են ծննդօգնությունը, հղիությունը և ծննդաբերությունը, պտղաբե
րության հետ կապված խնդիրները, սեռավարակները, հորմոնալ խանգա
րում
ն երը ևայլն», - ընդգծում է Շրեան:
Բժիշկ լինելը, նրա խոսքով, հեշտ գործ չէ: «Մենք շատ տարիներ, աշխա
տասիրություն, համբերություն և գումար ենք ներդնում դրան հասնելու հա
մար: Ես չեմ ուզում լինել լավ բժիշկ, որը բուժում է հիվանդությունը, ես ուզում
եմ լինել հիանալի բժիշկ, որը հասկանում է հիվանդի հոգեվիճակը, փորձում
օգնել ամեն գնով», - կարծում է հնդիկ ուսանողուհին, որի համոզմամբ՝ բժիշ
կը չի կարող լինել եսակենտրոն:
«Դու նվիրվում ես մարդկությանը, և քո կյանքի հիմ
ն ական նպատակը
կյանքեր փրկելն է», - ավելացնում է նա:
Շրեան հասկանում է հայերեն, փորձում է կատարելագործել լեզվի իմա
ցությունը: Ապագա բժիշկը զրույցը եզրափակում է մոր խոսքերով.
«Ես պարզապես կցանկանայի ասել այն, ինչ մայրս միշտ ասում էր ինձ.
«Երբեք մի՛ հանձնվիր, երբ ուրվագծել ես քո միակ երազանքը: Արա՛ հնարա
վոր ամեն ինչ, դա քո՛ պայքարն է, պայքարի՛ր»:

ԲԺՇԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆՆ
ԸՆՏՐԱԾ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈւՀԻՆ
Լաուրա Փարսադանյանը սովորում է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում: Նա բժիշկների ընտանիքից է, և, ինչպես ըն
դունված է հայաստանյան բժշկական շրջանակում, մասնագիտությունը
նրան փոխանցվել է ժառանգաբար:
«Երեք տարեկանից երազում էի բժիշկ դառնալ, ու
թերորդ դասարանում որոշեցի, որ դառնալու եմ հե
պատոլոգ, քանի որ լյարդն այն օրգանն է, որ ցան
կացած օրգանի համար պատասխանատվություն է
կրում»,- ասում է ապագա բժիշկը:
Լաուրան, լինելով բժշկական ընտանիքից, մշտապես
մտածել է այն մասին, թե ինչպես է հետագայում ճիշտ և
գրագետ բուժելու իր պացիենտներին: Նա հետաքրքր
ված է նաև ոչ ավանդական բժշկությամբ, քանի որ իր
համոզմամբ՝ մարդու օրգանիզմն ունի բոլոր պայման
ներն ինքնանորոգվելու համար, և բժիշկը պետք է լի
նի այն անձը, որը մարդկանց կօգնի, կառաջնորդի այդ
գործընթացում:
«Ոչ ավանդական բժշկության փնտրտուքներով
սկսեցի զբաղվել յոգայով, առավելապես սկսեցի ուսում
ն ասիրել յո
գայի թերապևտիկ ճյուղը։ Արդեն մեկ տարի է՝ ինքս մարդկանց դա
սավանդում եմ յոգայի ուսմունքի այն մասը, որը ես գիտեմ և շարունակ
սովորում եմ։ Իմ առաքելությունն է՝ մարդկանց սովորեցնել առողջ
լինելու արվեստը: Երազում եմ ունենալ առողջարան»,- պատմում է ու
սանողուհին:
Բացի բժշկական հետաքրքրություններից՝ սիրում է նկարել, ավելի
հստակ՝ մանրանկարել ընկույզի կեղևի, ծիրանի կորիզի վրա։ Սա նրա
ամենասիրելի զբաղմունքներից է: Նրա կարծիքով՝ կյանքում և արվես
տում համոզմունքներն են ապա
հովում հաջողություն, ոչ թե վիր
տուալ աշխարհում հետևորդների
թիվը: Պատրաստած ձեռագործ
աշխատանքներն էլ նվիրում է հա
րազատ մարդկանց:
Լաուրա Փարսադանյանը նաև
սիրում է հեքիաթներ կարդալ:
Նրա կարծիքով՝ դրանք մեր պատ
մության, ավանդույթների, իմաս
տության խտացված տարբերակն
են։
Ուսում
ն առությունը ԵՊԲՀ-ում,
նրա
գնահատմամբ,
առաջին
հերթին իր և շրջապատի առող
ջությունը պահպանելու համար է։
Սովորողի խոսքով՝ այս բնագա
վառում լիարժեք գիտելիքներ ու
նենալը հեշտացնում է կյանքը, հի
վանդությունները կանխարգելելու
գործընթացը:
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ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ ԵՐԱԶՈւՄ Է
ԱՆՎՃԱՐ ԿԼԻՆԻԿԱ
ԲԱՑԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ
Լիբանանահայ Օրնելլա Շանել Ահմադը Հայոց ցեղասպա
նությունը վերապրած ընտանիքի ներկայացուցիչ է: Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 25-ամյա շրջանա
վարտը ապագա սրտաբան է: Ծնվել և մեծացել է Լիբանանում՝
Բեյրութում:
«
Մայրս հայ է, հայրս՝ ա
րաբ: 
Հենց այդ պատ
ճա
ռով է,
որ ազգանունս հայկական չէ: Այնու ամենայնիվ, ես լի
բա
նա
նա
հայ եմ: Մ
 որս տատն ու մեծ տա
տը փրկվել են
Ցեղասպանությունից: Մեր ընտանիքի նախորդ սերունդնե
րը, փախչելով Օսմանյան կայսրությունից, երկար դեգերում
ներից հետո հաստատվել են Լիբանանում, որտեղ և ծնվեց
մայրս և շ ատ տարիներ անց հանդիպեց հորս», - պատմում է
Օրնելլան:
Նա տիրապետում է հայերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, անգ
լերեն, գերմաներեն լեզուներին, սիրում է դաշնամուր նվագել,
զբաղվել է լողով, սեղանի թենիսով:
Օրնելլան Լիբանանից Հայաստան տեղափոխվեց 18 տարե
կանում: Սկզբում մտածում էր խոհարար դառնալու մասին. հա
մեղ ուտեստներ ու թխվածքներ էր պատրաստում: Ապա որոշեց
զբաղվել կազմակերպչական գործով: Երեք տարի՝ 2016-2019
թվականներին, AISEC կազմակերպության մարդկային ռեսուրս
ների բաժնի ղեկավարն էր կամավոր հիմունքներով, համաժո
ղովն եր, տարբեր միջոցառում
ն եր էր կազմակերպում:
Բայց, ի վերջո, որոշեց շարունակել կրթությունը բժշկության
ասպարեզում:
«Ինձ միշտ հիացրել է այն, թե ինչպես է աշխատում մար
դու օրգանիզմը: Դպրոցում իմ ամենասիրած առարկան կեն
սաբանությունն էր: Մարդու մարմինը ինքնակարգավորման
յուրահատուկ ունակություն ունի, այնպես, որ միշտ պաշտ
պանի իրեն, և դա, իսկապես, գերագույն ուժ է: Սկզբում
չէի պատկերացնում, որ ապագայում բժիշկ կդառնամ, բայց
միշտ գիտեի, որ ուզում եմ ինչ-որ բան անել կենսաբանութ
յան ոլորտում, նաև միշտ ուզում էի ինչ-որ ազդեցություն ու
նենալ մարդկանց վրա: Հետևաբար՝ բժշկությունն իմ ընտ
րությունն էր: Լինելով բժիշկ՝ դու գործ ունես կյանքերի հետ,
կյան
քեր ես փրկում, կյանքն ա
վե
լի լավն ես դարձ
նում»,
- վստահեցնում է Օրնելլան: Հենց այսպես է նա ուզում իր ներդ
րումն ունենալ բժշկության աշխարհում: «Բացի այդ՝ ես միշտ
սիրել եմ հետախուզական պատմություններ: Ինձ համար
բժիշկը նաև հետաքննող է. անընդհատ ախտանիշների մա
սին հարցնելով, հիվանդին զննելով, հուշում
ն եր փնտրելով՝
նա վերջապես ախտորոշում է: Դա իսկապես հրաշալի է», կարծում է սփյուռքահայ շրջանավարտը:
Երբ մայրն աշխատում էր Բեյրութի առողջարաններից մե
կում, իսկ Օր
նել
լան սո
վո
րում էր 2-3 կուր
սե
րում, նա 1 ա
միս
աշխատում էր որպես բուժքրոջ օգնական. արյուն էր վերցնում
հետազոտության համար, պրակտիկա էր անցնում նաև հիվան
դանոցի ռադիոլոգիայի բաժանմունքում, լաբորատորիայում,
ամբուլատոր բաժնում:
«Հայաստան տեղափոխվելու գործում մեծ դեր խաղաց
մայրս: Նա ևս սովորել է հայրենիքում և անընդմեջ պատմում
էր հայաստանյան կյանքի մասին, թե որքան պարզ, որքան
սիրուն են այստեղ մարդիկ ևորքան կարևոր է՝ կապված լի
նել մեր արմատներին: Այդպիսով՝ ես որոշեցի բժշկության
ճանապարհին իմ առաջին քայլը կատարել այստեղ՝ բժշկա
կան համալսարանում, որը բարձր հեղինակություն ունի», ասում է Օրնելլան:
Ճիշտ է, կյանքը Հայաստանում և Լիբանանում շատ տարբեր
է, բայց նա այստեղ իրեն շատ երջանիկ է զգում: «Մարդիկ, իս
կապես, ընկերասեր և հյուրընկալ են, Երևանը գեղեցիկ է, և,
որ ամեն
 ակարևորն է, ես ինձ այստեղ ապահով եմ զգում»,
- ընդգծում է Օրնելլան:

ԵՊԲՀ-ում ուսանելու տարիներին նրա կյանքում շատ վերելք
ներ ու վայրէջքներ են եղել: «Սակայն, ի վերջո, ես ավարտե
ցի համալսարանը բարձր գնահատականներով, և դա այն
որակյալ կրթության շնորհիվ էր, որը ստացել եմ մեր բու
հի դասախոսներից և բժիշկներից: Դա երկար, ինչ-որ տեղ
սթրեսային ճանապարհորդություն էր. ես հանդիպեցի հիա
նալի բժիշկների, այցելեցի նորակառույց հիվանդանոցային
բաժանմունքներ և հնարավորություն ունեցա զրուցելու շատ
հիվանդների հետ: Հավատում եմ, որ այս համալսարանում
իմ անցկացրած յուրաքանչյուր կարճատև պահը կնպաստի
իմ՝ որպես հաջողակ բժշկի աճին», - ասում է Օրնելլան:
Ապագա բժշկուհին ծրագրում է բնակություն հաստատել
Գերմանիայում:
«Բժշկականում սովորելու տարիներին գերմաներե
նի դասերի եմ հաճախել և պատրաստվում եմ դիմել՝
Գերմանիայում քննություններին մասնակցելու համար: Այն
տեղ ուսումս ավարտելուց հետո կարող եմ վերադառնալ
Հայաստան: Չգիտեմ, թե երբ կվերադառնամ, բայց գիտեմ,
որ անպայման կվերադառնամ Հայաստանում ապրելու:
Ես նաև երազում եմ բացել մի փոքրիկ, անվճար կլինիկա
Հայաստանում` կարիքավոր մարդկանց օգնելու համար», անկեղծանում է Օրնելլան:
Բժշկության վերաբերյալ նա 2 կարևոր խոսք է մտապահել:
«Առաջինը մի ամերիկացի բժիշկ է ասել. «Միշտ լսե՛ք ձեր հի
վանդներին, նրանք ձեզ տալիս են ախտորոշումը»: Ուստի շատ
կարևոր է առավելագույն ժամանակը հատկացնել՝ հիվանդնե
րին լսելու, նրանց զննելու և համբերատար լինելու համար: Մյուս
խոսքի հեղինակը մեր դեկանն է՝ Գայանե Ավետիսյանը. «Ձեր
սխալները ձեր հիվանդների կյանքը կարող են արժենալ»»:
«Սկզբում այս խոսքերի իմաստը շատ սարսափելի 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
կարգապահ», - շեշտում է Օրնելլան: Բժիշկ լինելը, շարունա
կում է նա, մասնագիտություն է, որը պահանջում է կատարյալ
լինելու ձգտում, քանի որ, եթե դու չլինես այդպիսին, մեկ ուրիշը
կտառապի դրա պատճառով:
«Ապագա բժիշկներին իմ խորհուրդը՝ քրտնաջան աշխա
տանքը միշտ արդյունք է տալիս: Կլինեն առարկաներ, որոնք
ձեզ շատ դժվար կթվան, չեք իմանա՝ որտեղից սկսել, կու
զենաք հանձնվել, կարող եք կորցնել ձեր մոտիվացիան,
կա
րող եք մտա
ծել, որ այդ ա
մե
նը եր
բեք չի ա
վարտ
վի…
Եղե՛ք կարգապահ, սահմանե՛ք նպատակ, մշակե՛ք ծրագիր
և հավատարիմ մնացե՛ք դրան: Երբ սկսեք հանդիպել հի
վանդների հետ և կիրառել ձեր բոլոր տեսական գիտելիքնե
րը գործնականում և, հատկապես, տեսնեք ձեր հիվանդին
առողջ, կհասկանաք, որ ուսման բոլոր 6 տարիները ձեզ
ստիպեցին դառնալ այն բժիշկը, որը միշտ ցանկանում էիք
լինել», - եզրափակում է Օրնելլա Շանել Ահմադը:

ՀՆԴԻԿ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ ՆՊԱՏԱԿ
ՈւՆԻ ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
ԲԺՇԿՈւԹՅՈւՆԸ
Հանրային առողջապահության ապագա հետազոտող Դարշան Շինգալան
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
է հասել Հնդկաստանի արևմուտքից՝ Ջամ
ն ագար փոքրիկ քաղաքից: 2020
թվականի հունիսին նա ավարտել է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը:
26-ամյա Դարշանն իրեն բնութագրում է որպես լավատես մարդ.
«Հավատում եմ, որ, չնայած կյանքի դժվարություններին, միշտ հուսադ
րող որևէ բան կա. կյանքը մեզ համար հաճելի անակնկալներ է պատ
րաստում: Ես հանգիստ մարդ եմ, մտերիմ ընկերներիս շրջանակը շատ
նեղ է», - ասում է Դարշանը:
Պատմելով բժշկի մասնագիտության ընտրության մասին՝ օտարերկրացի
շրջանավարտը նշում է, որ միշտ մտածել է՝ ինչ-որ մեկի ցավը մեղմելը կարող
է ազնվական, վեհ կոչում լինել:
«Հենց այդ պատճառով էլ որոշեցի բժիշկ դառնալ: Իմ կարծիքով՝ մարդ
կանց համար հոգ տանելը՝ երբ նրանք գտնվում են խոցելի վիճակում,
առավելություն է: Բժշկությունն ինձ միանգամից գրավեց: Հիմա, երբ հե
տադարձ հայացք եմ նետում, հավատում եմ, որ ճիշտ մասնագիտություն
եմ ընտրել», - ավելացնում է Դարշանը:
Իսկ թե ինչու ընտրեց Հայաստանը և ԵՊԲՀ-ն՝ հետագա կրթության համար,
ապագա հետազոտողը վստահ է՝ ավելի շուտ Հայաստանն իրեն ընտրեց:
«Կարծես կանխորոշված էր իմ այստեղ լինելը: Բժշկական համալսարա
նը գրեթե մեկ դար աշխարհին տվել է օրինակելի ու պրոֆեսիոնալ բժիշկներ:
Ես երջանիկ եմ, որ այսքան տարի ապրել եմ Հայաստանում, որը հարուստ
պատմությամբ և հնագույն մշակութային ժառանգությամբ գեղեցիկ երկիր է:
Ես հայկական մշակույթի, ավանդույթների, հայրենասիրության, ճարտարա
պետության և բնության երկրպագուն եմ», - անկեղծանում է Դարշանը:
Երևանում իր կյանքը նա համարում է ամենօրյա տոն, կյանքի տոն: «Ես գնա
հատում եմ և շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին՝ բարության, հյուրընկալության,
մշակույթի և, իհարկե, համեղ խոհանոցի համար», - ասում է Դարշանը:
Ապագայում նա մտադիր է զարգացնել կարիերան որպես հանրային առող
ջապահության հետազոտող: «Ես նպատակ ունեմ ամրապնդել կանխարգելիչ
բժշկությունը՝ նպաստելով համաշխարհային բարեկեցությանը՝ առողջապա
հության ոլորտում համատեղ հետազոտությունների միջոցով», - պարզաբա
նում է հնդիկ շրջանավարտը:
Ներկայումս նա պրակտիկա է անցնում համալսարանական տարբեր հիվան
դանոցներում՝ որպես բժշկի օգնական: 2020 թվականի հունիսին համալսարանն
ավարտելուց հետո կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով որոշեց մեկ տարի մնալ Հայաստանում `աշ
խատանքային փորձ ձեռք բերելու համար: Բացի մասնագիտական կատարելագործման գործնական մասից,
Դարշանը նաև աշխատում է որպես կամավոր հետազոտող ԵՊԲՀ COBRAIN Armenia թիմում, որն ուսում
ն ասի
րում է կորոնավիրուսի նյարդաբանական ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
Աշխատել է նաև պրոֆեսոր Ռ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում՝ որպես հանրային առողջութ
յան պրակտիկանտ: Հայաստանում աշխատելու իր փորձը Դարշանը շատ հաճելի և օգտակար է համարում:
«Իմ կարծիքով՝ լավ բժիշկ դառնալու համար կարևոր է ուրիշների հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկա
նում ենք՝ մեզ հետ վարվեն: Ապագա բոլոր բժիշկներին խորհուրդ եմ տալիս հավատարիմ մնալ կարիերայի
աշխարհում իրենց անհատական «ճանապարհորդությանը» և փայփայել այն: Պետք է ձգտեք նախ դառնալ
կարեկից մարդ, իսկ այնուհետև հաջողությունները կուղեկցեն ձեզ», - եզրափակում է Դարշան Շինգալան:
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ՄԱՆԿԱԲՈւԺՈւԹՅՈւՆՆ ԱՎԵԼԻՆ Է,
ՔԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ
Նուշիկ Շիրինյանը սովորում է «Մանկաբուժություն» մասնագիտութ
յամբ կլինիկական օրդինատուրայի 3-րդ կուրսում: Կլինիկական օրդինա
տուրան անցնում է «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցային
համալիրի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնում՝ զուգահեռաբար աշխա
տելով Երևանի շտապօգնության ծառայությունում՝ որպես գծային բրի
գադի բժիշկ։
«Շտապօգնության բժշկի աշխատանքը սկսել եմ 2020 թվակա
նի ապրիլից, երբ համաճարակը դեռ նոր էր սկսվել, և չէինք կարող
պատկերացնել, թե ինչ դժվար ժամանակներ են սպասվում... Անկախ
նեղ մասնագիտացումից՝ միշտ ցանկացել եմ աշխատել «Շտապօգ
նությունում», քանի որ սիրում եմ աշխատանքի բնույթը՝ անկանխա
տեսելիություն, արագ կողմ
ն որոշվելու և գործելու կարողություն,
բուժօգնության կարիք ունեցող պացիենտին առաջինը հասնելու
հնարավորություն, երբ քո աշխատանքի արդյունքում պահպանվում
է նրա առողջությունը, կանխվում հաշմանդամությունը և, իհարկե,
փրկվում կյանքեր»,- պատմում է Նուշիկը:
Ինչպես շատ ապագա մասնագետներ, Նուշիկ Շիրինյանը ևս
կորոնավիրուսային համավարակի օրերին աշխատել և աշխատում է
ծանրաբեռնված, քանի որ պացիենտների մի մասը գտնվում էին ծանր
և ծայրահեղ ծանր վիճակում, մահճակալային ֆոնդը խիստ ծանրաբեռն
ված էր, ոմանց բուժօգնությունն անհրաժեշտ էր ապահովել տնային պայ
մաններում, որն առավել բարդացնում էր աշխատանքը, միաժամանակ՝
բուժանձնակազմի բարձր հիվանդացությունը, դրա հետևանքով՝ մարդ
կային ռեսուրսների սղությունը, ֆիզիկական խիստ լարվածությանն ավե
լացնում էին հոգեբանական ծանրաբեռնվածությունը:
«Այս ամենի հետ մեկտեղ չէր կարող տուժել ուսում
ն առությունը կլի
նիկական օրդինատուրայում, քանի որ «Մուրացան» համալսարա
նական հիվանդանոցում մանկաբուժական թիվ 1 կլինիկայում բուժօգնություն էին ստանում Covid19-ով վարակված նորածինները, որը ստիպում էր առավել պատասխանատվությամբ վերաբերվել
աշխատանքին»,- նշում է կլինիկական օրդինատորը:
Նրա գնահատմամբ՝ թվում էր, թե համավարակից ավելի դժվար ժամանակաշրջան հնարավոր չէ պատ
կերացնել, մինչդեռ սկսվեց պատերազմը. Covid-19-ի հերթական ալիք և վիրավոր զինծառայողների մեծ
քանակ, որոնք ունեին բուժօգնության և սահմանամերձ շրջաններից ու Ստեփանակերտից Երևան տեղա
փոխվելու անհրաժեշտություն։
«Երբ հարց առաջացավ՝ կմեկնեմ արդյո՞ք Արցախ, անգամ չեմ մտածել կամ երկմտել, քանի որ
ունեի հնարավորություն օգնություն ցուցաբերելու մեր երկրի սահմանները պահպանող և հանուն
մեզ բոլորի իրենց կյանքը վտանգած և վիրավորված զինծառայողներին: Այդ պահին երևի չէի էլ գի
տակցում հնարավոր վտանգը, որոշումս հստակ էր։ Արցախի Հանրապետության տարածքում, երբ
անդադար լսում ես ռմբակոծության ձայները, տեսնում երկինք բարձրացող պայթյուններից առա
ջացած ծուխը, զգում ես, թե ինչ կարող է լինել: Բայց անգամ դա չէր կարող համեմատվել 18-ամյա
զինվորին օգնելու ցանկության հետ։ Արցախ մեկնել եմ բավականին հաճախ՝ յուրաքանչյուր հերթա
պահության ժամանակ՝ ամեն հաջորդ այցին ավելի մեծ պատրաստակամությամբ»,- հիշում է ապա
գա մանկաբույժը:
Այդ ընթացքում եղել են օրեր, որ ռմբակոծության պատճառով չեն կարողացել վերադառնալ Երևան, 1-2
օր ստիպված են եղել պատսպարվել բունկերներում՝ մինչև իրավիճակի համեմատաբար կայունանալը։
Բժիշկ դառնալու որոշումը կայացրել է՝ գիտակցելով մասնագիտության կարևորությունը, պատասխա
նատվությունը, բարդություններն ու բնավորության որոշ գծերը, որոնք, կարծում է, հնարավորություն
կտան լավ մասնագետ դառնալ։
«Նեղ մասնագիտությունն ընտրելիս այլ տարբերակ չեմ ունեցել. մանկաբուժությունն ինձ համար
միայն մասնագիտություն չէ, աշխատանքս ինձ հաճույք է պատճառում. երբ ծանր վիճակում գտնվող
փոքրիկը ժպտում է քեզ և յուրաքանչյուր առավոտ սպասում քո այցին: Իմ կարծիքով մանկաբուժութ
յունը կարևորագույն մասնագիտություններից մեկն է, չէ՞ որ աշխատանքն ուղղված է ամենակարևոր
էակների առողջության պահպանմանը և ապագա առողջ սերունդ ունենալուն»,- մանրամասնում է
սովորողը՝ հավելելով, որ հսկայական է «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի աջակցությունը մաս
նագիտացման ձեռք բերման հարցում, որտեղ նա հերթապահել է դեռ ուսանողական տարիներից։
Խոսելով ուսում
ն առության մասին՝ նկատում է, որ ԵՊԲՀ-ի շնորհիվ հնարավորություն է ունեցել նաև
մասնագիտական գիտելիքներ ստանալ Ն. Ի. Պիրոգովի անվան ռուսական ազգային հետազոտական
բժշկական ինստիտուտում՝ փոխանակային ծրագրի շրջանակում։

"LANCET" ENTERS THE
INTERNATIONAL ARENA
As part of the international cooperation of the Lancet program initiated by
the Career Center, on June 30, the Medical University hosted the Microsurgical
Team of the First State Medical University named after Sechenova, who over the
next 4 days conducted intensive courses
of microsurgery, reconstructive and maxillofacial surgery.
Mentor of "Lancet", future vascular
surgeon, 1st-year clinical resident Tigran
Sevyan in his speech stressed that "Lancet" is a brand whose goal is to form people'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. Starting 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 surgeons, and to become a retraining center
for the whole world.

Education

CERTIFICATES OF
HONOR, CUPS AND
CERTIFICATES OF
APPRECIATION TO
FOREIGN STUDENTS
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, football, 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 Foreign Students, Siva Shakti Viraswa-min, stressed the
important role of the Student Parliament in organizing 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,"Tigran 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 Parliament Siva Shakti Viraswamy noted that foreign students 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 remain 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-Viraswamy.
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“ARMENIAN SCIENTISTS
HAVE GREAT POTENTIAL” GERMAN DOCTOR-SCIENTIST
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 Department of Clinical Pharmacology, University of Tübingen in Germany, Head of the Department of Clinical Pharmacology, University Hospital Tübingen, and Director of
Clinical Pharmacology in Dr. Margaret Fischer-Bosch Institute, about the difficult path to becoming a doctor, as well
as his visit to Armenia.
- Professor, let's start with your decision to become 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 pediatrician-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 directly, 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 impossible 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 science, leaving practical medicine?
One of the reasons was that I wanted to better understand 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 advantages?
- 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-
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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 emotions. Now, being a clinical pharmacist, I use the experience 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 pandemic. 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 architecture, 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 meeting with YSMU students, conduct a training course for
pharmacists.
- As an experienced doctor-scientist, what advice would you give to future doctors?
- The most important thing for future doctors is education: training.
- What qualities should a good doctor have?
- A good doctor should be cautious and open for discussions. The doctor should be able to talk to the patient
to get as much information as possible for effective treatment.

YSMU SUCCEEDED IN
CROSSING THE EQUATOR
Vice-Rector for International Affairs at YSMU, Associate 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 international relations established during the student years,
and their subsequent use in the process of internationalization of the medical university.
- For more than 30 years, the dean’s office of
international students has been operating effectively. What achievements can you single out?
Is it easy to work with foreigners? What interesting or funny story do you remember?
-Initially, I had been working as the deputy dean for
the Armenian diaspora students. The dean was Professor 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 account.
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
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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 expand 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 happening in the field of education in the international arena. 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 number 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 because 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 university, 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
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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 active 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 medical university for Indian students. The award was presented to me by the famous Indian actor Jackie Shroff.
According to honored academic-physiologist Ivan Pavlov, 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 internationalization 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 university, as well as for ensuring the entrance of our university 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, Portugal, Spain, Great Britain, Belgium. Cooperation within

the framework of EU programs is still ongoing. At the
same time, we are developing direct links with medical 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 methods. 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. Cooperation 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 grandchildren. 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 problems 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.

VISITING PROFESSOR AT
YSMU IMPRESSED WITH THE
LEVEL OF CLINICAL SKILLS IN
ARMENIA
The world of medicine requires unwavering devotion. This is the opinion of Hrayr Addaryan, Professor of Neurology, Medical Director of the Center for
Sleep Disorders at Northwestern University of Chicago, Professor at the American University of Lebanon
and Visiting Professor at YSMU. We discussed with
the professor the professional advantages and current challenges present in the field of medicine in Armenia.
-Mr. Addaryan, why did you decide to become
a doctor?
I did not think about becoming a doctor when getting admitted to university. I wanted to explore science. When I was studying chemistry and biology
during my undergraduate years (1984-1988), Lebanon 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 development?
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 financial 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.
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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
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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 University 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 Northwestern 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 photographer”. 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 future 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.

FUTURE PULMONOLOGIST,
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF
INTERNATIONAL STUDENTS
Siva Shakti Viraswami, Chairman of the Foreign Students' Council of the Student Parliament of the Medical University, is proud of the opportunity to live and study in Armenia.
The 23-year-old future pulmonologist is a graduate of the
Faculty of General Medicine. "I have always been interested 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 capital of the Indian state of Tamil Nadu. "Since I was a child,
I was interested in reading books, making clay statues 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 recommendation 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 opportunity 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, without 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 September 2018, he became the representative of Indian students. In September 2019, he was appointed Vice President of the Council of International Students. In February
2020, he became the Chairman of the Indian Student
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ARMENIA IS A SOURCE OF
INSPIRATION FOR THE INDIAN
FUTURE SURGEON
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 destined 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 himself 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 buildings, statues and water springs, its history and the legend 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 people. “If you want to achieve something, you've to sacrifice 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 updated. 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 topics daily. “Make your revision time useful by making sketchy notes, graphs, mind maps, watching
videos, understanding concepts. Try to attend
scientific conferences and keep yourself updated”, Indian student adds.

