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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։

Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: info@ysmu.am։ Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

« Ձեր կո չումն է բժիշկ, նշա նա բա նը՝ կյանք»

Մեկ դար յա բժշկա կան բու հը դի մա վո րեց ա պա գա բժիշկ նե րի հեր թա կան սերն դին

 Դիպ լոմն եր՝ մա գիստ րո սա կան ծրագ րի մաս նա կից նե րին

ԵՊԲՀ քո լե ջի շրջա նա վարտ նե րը դիպ լոմն եր ստա ցան

«Արդ յո՞ք պետք է սթրե սը». մար դու հո գե կան ա ռող ջութ յան ար դի հար ցե րը 
մաս նա գետ նե րի դի տա կե տում

Ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցը հա վա սա րեց ված է աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րին

 Գի տա հե տա զո տա կան ակ տիվ աշ խա տանք ներ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում նաև ամ ռա նը

ARICE նա խա գի ծը՝ Twinning լա վա գույն ծրագ րե րի շար քում

Բ ժիշկ-գիտ նա կան ներ  Մա թիաս Շ վա բը և  Լու սի նե  Դա նիել յա նը ԵՊԲՀ ռեկ տո րի հյու րերն էին

ՏԿԵՆ պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման կո մի տեի նա խա գա հը բժշկա կան բու հում էր

ԵՊԲՀ-ն հ յու րըն կա լել էր դո ցենտ  Վա հագն Ան դիկ յա նին

Եր ևա նի քա ղա քա պետն աշ խա տան քա յին այ ցով ԵՊԲՀ-ում էր

ConNect վի րա բու ժա կան ծրա գիրն ա ռա ջին արդ յունք ներն է ներ կա յաց նում

 Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցեն տը վե րա պատ րաս տում է ան ցել  Մա լա գա յի հա մալ սա րա նում

Պարգ ևատր վել են FMGE նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թա ցի վկա յա կա նով

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի սիր տա նո թա յին բա ժան մուն քի 
հեր թա կան հա ջո ղութ յու նը

Բժշ կա գի տութ յան նվիր յալ Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի հի շա տա կին

 Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նը կդառ նար 100 տա րե կան

Բժշ կա գի տութ յան ե րախ տա վոր Ալ բերտ  Զա րաց յա նը նշում է ծննդյան 85-ամ յա կը

 Մար դուն ա ռող ջաց նե լու ու րա խութ յու նը հնա րա վոր չէ զգալ որ ևէ այլ ո լոր տում․ ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր

Կլինիկական
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Սպորտ

Առ կա է հա սա րա կութ յան բժշկա կան գի տե լիք նե րի բա րե լավ ման խնդիր 

 Ա նո թա յին վի րա բու ժութ յան «է լե գանտ» աշ խարհն ու նրա «քա ղա քա ցի»  Տիգ րան Սև յա նը

 Հե ծան վա յին ճամ փոր դութ յուն՝ նվիր ված Հնդ կաս տա նի և  Հա յաս տա նի միջև դի վա նա գի-
տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ մա նը

ԵՊԲՀ 100-ամ յա կի դրոշն ու հա յոց ե ռա գույ նը՝ Ա րա րա տի գա գա թին

Ա պա գա դե ղա գե տը ցան կա նում է ո լոր տը «զի նել» նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով

Ա պա գա բժիշկ Ար ման Ե րեմ յա նը պարգևատր վել է մե դա լով

 Զալց բուր գից Եր ևան՝ նոր գի տե լիք նե րով և  ա պա գա յի ծրագ րե րով

 Սի րիա հայ ա պա գա բժիշ կը հայ րե նի քում բժշկութ յու նը զար գաց նե լու ծրագ րեր ու նի

Ի րա նա հայ շրջա նա վար տի նպա տա կը՝ զար գաց նել ստո մա տո լո գիա կան տու րիզ մը

« Ցան կա նում եմ իմ գոր ծու նեութ յամբ նպաս տել իմ մայր բու հի հե տա գա ա ռա ջըն թա ցին»

« Կանգ մի՛ ա ռեք, քա նի դեռ չեք հպար տա ցել»․ ԵՊԲՀ շրջա նա վար տի խոր հուրդն ա պա գա 
գոր ծըն կեր նե րին

 Կի սով չափ հայ, կի սով չափ ֆի լի պի նու հին պատ րաս վում է ապ րել և  կա յա նալ հայ րե նի քում

«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով պարգևատր ված ա պա գա բժշկի գլխա վոր ծրա գի րը լավ 
սո վո րելն է

Ընտր վել են ու սում ա կան տար վա լա վա գույն մար զիկ նե րը

Ա պա գա բժիշ կը ար ծա թե մե դա լի է ար ժա նա ցել բազ կա մար տի ա ռաջ նութ յա նը

ԵՊԲՀ շրջանավարտ

42

43

ԵՊԲՀ տա վուշ ցի շրջա նա վար տի դե ղա տոմ սը

Բժշ կա կան բու հը ձևա վո րում է հզոր կամ քի ուժ



 ԵՊԲՀ բո լոր մաս նա շեն քե րում սեպ տեմ բե րի 1-ին ակ տիվ ու սա նո-
ղա կան մթնո լորտ էր:  Մեկ դար յա բու հը դի մա վո րեց ա ռա ջին կուր սե-
ցի նե րին՝ ա պա գա բժիշկ նե րի նոր սերն դին, ո րը կկրթվի բժշկա կան 
կադ րե րի դարբ նո ցում, կանց նի բժիշկ դառ նա լու ու ղին:
Ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան, դե ղա գի տա կան, 

ռազ մաբժշ կութ յան ֆա կուլ տետ նե րի և քոլեջի ա ռա ջին կուր սի ու-
սա նող նե րին դի մա վո րե ցին ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը, ինչ պես 
նաև նրանց շնոր հա վո րա կան խոսք հղեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:
« Դուք գտնվում եք մի բու հում, ո րը 100 տար վա պատ մութ յան մեջ 

ե ղել է մեր ժո ղովր դի պաշտ պա նը:  Յու րա քանչ յուրդ կա րող եք ձեր հե-
տաքրք րութ յուն նե րով, գի տա կան պրպտում ե րով, մո տե ցում ե րով 
հան գիստ դի մել ա վագ ըն կեր նե րին:  Դուք կա րող եք լի նել ակ տիվ, 
միև նույն ժա մա նակ՝ կար գա պահ, հար գան քով լի, պա տաս խա նատ-
վութ յան բարձր զգա ցո ղութ յուն ու նե նալ»,-ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին 
շնոր հա վո րե լով՝ նշեց բու հի ղե կա վա րը՝ նրանց բա րի երթ մաղ թե լով:

ԵՊԲՀ-ն  մեծ ու հա մե րաշխ ըն տա նիք է
« Հի շար ժան օր է բո լո րիս հա մար:  Դուք ընտ րել եք մեր բու հը և 

 դար ձել եք մեր ընտր յալ նե րը, իսկ դա ան չափ մեծ պա տաս խա նատ-
վութ յուն է և՛ ձեզ հա մար, և՛ մեզ հա մար: ԵՊԲՀ-ն  մեծ ու հա-
մե րաշխ ըն տա նիք է, որն իր հար կի ներ քո ըն դու նել է բազ մա-
թիվ ու սա նող նե րի, նրանց կրթել և  ճա նա պար հել մեծ կյանք՝ 
որ պես կա յա ցած մաս նա գետ նե րի:  Մեծ պա տիվ է այս տեղ 
սո վո րե լը: Այ սօր հեր թը ձերն է, դուք պետք է անց նեք բարդ, 
բայց շատ պա տաս խա նա տու և  հե տաքր քիր ճա նա պարհ, 
որ տեղ կհան դի պեք տար բեր ի րա վի ճակ նե րի, կտես նեք հի-
վանդ նե րի, ո րոնց բժշկե լու հույ սը ա պա գա յում ձերն է: Կլ սեք 
բազ մա թիվ ման կան ճի չեր, որ ձեր հո գին կլցնի գո րո վան քով 
և  ջեր մութ յամբ»,- նո րեկ նե րին ող ջու նե լով՝ նշեց ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը` հա վե լե-
լով, որ կա տա րած ընտ րութ յու նը պետք է պա հել բարձր պա-
տաս խա նատ վութ յամբ և  պատ վով, շա րու նա կե լով աշ խար հի 
տար բեր անկ յուն նե րում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լող ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը:

 Միայն լավ կրթութ յամբ է հնա րա վոր նպաս տել հայ րե նի քի ա ռա-
ջըն թա ցին
Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նը, շնոր-

հա վո րե լով ու սա նող նե րի մուտ քը բժշկա կան հա մալ սա րան, նշեց, որ 
ու սա նող ներն ընտ րել են կար ևոր, պա տաս խա նա տու և դժ վար մաս-
նա գի տութ յուն:

« Ձեր կյան քում կար ևոր փուլ կա րո ղա ցաք հաղ թա հա րել և  
ըն դուն վել բժշկա կան հա մալ սա րան, ի րա կա նաց նել ձեր և  ձեր 
ծնող նե րի ե րա զան քը:  Ցան կա նում եմ, որ այս տա րի նե րը ձեզ 
հա մար լի նեն ա մե նա հիշ վող տա րի նե րը, այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում դուք կա րո ղա նաք ի րա կա նաց նել ձեր ցան կութ յուն-
նե րի մեծ մա սը: Բ ժիշկ դառ նա լու ճա նա պար հը այն քան էլ 
հեշտ չէ: Ըն դուն վել՝ դեռ չի նշա նա կում, որ կա րող եք ա վար տել 
բու հը: ԵՊԲՀ-ն  ա մե նա կար գա պահ և  ա մե նա պա հանջ կոտ բու-
հե րից է, այս տեղ պետք է կա տա րեք ա մե նօր յա աշ խա տանք, 
ա մե նօր յա դա սա պատ րաս տում և  մաս նակ ցութ յուն դա սե րին: 
 Մեզ հա մար կար ևոր է ա մե նօր յա պատ րաստ վա ծութ յու նը, 
կար գա պա հութ յունն ու ազն վութ յու նը»,-նշեց ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կա նը:
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 Ռազ մա կան բժիշկ նե րի նոր սե րուն դը հա մալ րեց ԵՊԲՀ 
մեծ ըն տա նի քը
ՌԲՖ պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նի խոս քով՝ բժշկա կան 

հա մալ սա րան ըն դուն վե լուց հե տո կուր սանտ նե րը ձեռք են 
բե րել ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յան ռազ մա կան գի տե լիք-
ներ ՀՀ ՊՆ Ար մե նակ  Խան փեր յան ցի ան վան ռազ մա կան 
ա վիա ցիոն հա մալ սա րա նում՝ անց նե լով «Ե րի տա սարդ 
մար տի կի» դա սըն թա ցը, ո րից հե տո երդ վել են։ 
 Կուր սանտ նե րին մաղ թե լով կա նաչ ճա նա պարհ և  բարձր 

ա ռա ջա դի մութ յուն՝  Վար դան  Ծա տուր յա նը շեշ տեց․ «Բժշ-
կա կան հա մալ սա րա նը մեծ ըն տա նիք է, որ տեղ սո վո րում 
են ու սա նող ներ տար բեր երկր նե րից։  Դուք միա սին եք սո-
վո րե լու, միա սին կեր տե լու եք ձեր ա պա գան, ձեր ճա նա-
պար հը։  Դուք ա մեն օր պետք է սո վո րեք․ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում սո վո րե լը շատ բարդ, բայց հաղ թա հա րե լի 
գոր ծըն թաց է։ Օր-օ րի զգա լու եք, թե ինչ պես եք լցվում գի-
տե լիք նե րով՝ դառ նա լով պի տա նի մաս նա գետ պե տութ յան 
և  զին վո րի հա մար»։ 
ՌԲՖ պե տի տե ղե կաց մամբ՝ այս տար վա ա ռանձ նա-

հատ կութ յուն նե րից է այն հան գա ման քը, որ ա ռա ջին կուր-
սի լավ սո վո րող եր կու ու սա նող պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յան կող մից կընտր վեն՝ հե տա գա յում ու սու մը 
 Հու նաս տա նում՝  Սա լո նի կի ռազ մա կան ա կա դե միա յում շա-
րու նա կե լու հա մար։ 

Ա պա գա դե ղա գետ նե րին դի մա վո րե ցին Է միլ 
 Գաբ րիել յա նի ան վան լսա րա նում
 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Բագ րատ Ե նոք յա-

նը, ող ջու նե լով ա պա գա դե ղա գետ նե րին, շնոր հա վո րեց 
նրանց բժշկա կան մայր բուհ մուտք գոր ծե լու առ թիվ։  Նա 
շեշ տեց, որ այս տա րին հո բել յա նա կան է դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի հա մար, քա նի որ նշվե լու է դրա հիմ ադր ման 
50-ամ յա կը՝ հա վե լե լով, որ խորհր դան շա կան է նաև այն, որ 
ու սա նող նե րի ա ռա ջին մուտ քը ըն թա նում է այն լսա րա նում, 
ո րը կրում է մե ծա նուն դե ղա բան, բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի 
ա նու նը, ում ա վան դը մեծ է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
հիմ ադր ման գոր ծում։

ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նող նե րին դի մա վո րե ցին Ար ցա խի հե-
րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ան վան լսա րա նում
 Քո լե ջի տնօ րեն Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը, ող ջու նե լով 

և շ նոր հա վո րե լով ու սա նող նե րին մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լու 
առ թիվ, նշեց, որ բժշկա կան բու հը միշտ ա մուր կանգ նած է 
ու սա նող նե րի թի կուն քին. 
« Միև նույն ժա մա նակ ու սա նող նե րը պետք է լավ սո վո րեն, 

ի րենց ժա մա նա կը զուր չվատ նեն, են թարկ վեն հա մալ սա-
րա նի և  քո լե ջի ներ քին կա նոն նե րին»։ 
 Քո լե ջի տնօ րե նը ընդգ ծեց, որ կար գա պա հութ յամբ և 

 բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ աչ քի ըն կած ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րութ յուն կտրվի այ ցե լել ԵՊԲՀ հի վան դա նոց ներ` 
գործ նա կա նում ծա նո թա նա լու հի վան դա նո ցա յին կյան քին։ 
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Բժշ կա կան մեկ դար յա բու հի այս տար վա 790 շրջա նա վարտ 
հա մալ րեց «սպի տակ բա նա կի» շար քե րը՝ ներգ րավ վե լով բարդ, 
նվի րա կան ա ռա քե լութ յա նը՝ ա պա քի նե լու մարդ կանց, փրկե լու 
կյան քեր:

«Այ սօր ևս  մեկ ան գամ պա տիվ ու նենք պա տաս խա նատ վութ-
յամբ ա սե լու, որ մենք ենք բժշկութ յան կեր տող նե րը և ս տեղ-
ծող նե րը, ո րը և  մեր ժո ղովր դի հա մար, և  մեր  հայ րե նի քից 
հա զա րա վոր կի լո մետ րեր հե ռու ա մե նա մար դա սի րա կան, ա մե-
նաազն վա բա րո աշ խա տանքն է, ո րը եր բեք չես կա րող կո չել գոր-
ծու նեութ յուն, դա կո չում է»,- ազ դա րա րե լով գի տա կան խորհր-
դի հան դի սա վոր նիս տի մեկ նար կի մա սին՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը` հա վե լե լով, որ շրջա նա վարտ նե րը  մտնում 
են մեծ և  պա տաս խա նա տու կյանք, որ տեղ  քննութ յուն նե րին ու 
ստու գարք նե րին, ներ կա նե րին և  բա ցա կա նե րին կփո խա րի նի 
մշտա պես ներ կա լի նե լու, գե րա զանց հանձն վող քննութ յան պար-
տա վո րութ յու նը:

« Ձեր ձեռ քե րում են լի նե լու մարդ կա յին կյան քեր, ա ռող ջութ յուն, 
խե ղաթ յուր ված ճա կա տագ րեր կամ եր ջան կա ցած, ե րախ տի քով 
լի աչ քեր:  Խի զախ ե ղեք ձեր գի տե լիք նե րը սփռե լու հար ցում՝ ան-
գամ, ե թե դա բիրտ և  ան հաղ թա հա րե լի ու ժի է հան դի պում: Ա ռողջ 
ե ղեք, որ ա ռող ջաց նեք:  Ձեր խնդիր նե րը չպետք է հա սա նե լի լի-
նեն ձեր բու ժա ռու նե րին: Ն րանք ձեր մեջ պետք է տես նեն ա ռույգ, 
զվարթ, կեն սու րախ և  պատ րաս տա կամ ո գի»,-ա սաց բժշկա կան 
բու հի ռեկ տո րը` շեշ տե լով, որ հա մալ սա րանն ա վար տող սե րուն-
դը ու սում ա կան քննութ յուն նե րից զատ նաև հա մա վա րա կի և 
 պա տե րազ մի մար տահ րա վե րով ու փոր ձութ յու նով ան ցավ:

ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, « Մի քա յել յան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի 
ղե կա վար  Սու րեն Ս տե փան յա նը, շնոր հա վո րե լով շրջա նա վարտ-
նե րին, բա րի երթ և ծ րագ րե րի ի րա կա նա ցում մաղ թեց:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը ազ դա րա րեց ևս  մեկ քննաշր ջա-
նի ա վարտ, ազ դա րա րեց նոր բժիշկ նե րի մուտ քը մեծ բժշկութ-
յուն,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և  աշ խար հի բժշկութ յուն: 
 Թան կա գին շրջա նա վարտ ներ, դուք հաղ թա հա րե ցիք այս ա վար-
տա կան քննաշր ջա նը ևս, ին չի առ թիվ շնոր հա վո րում եմ ձեզ: Ու-
սա նո ղա կան տա րի նե րը ձեր կյան քի ա մե նա գե ղե ցիկ ժա մա նա-
կա հատ վածն են, երբ ըն տա նի քի հետ միա սին ձեզ հա մար հոգ են 
տա նում ձեր դե կան նե րը, նրանց տե ղա կալ նե րը, հա մալ սա րա նի 
ղե կա վա րութ յու նը:  Յու րա քանչ յուր ամ բիոն, դա սա խոս իր հնա-
րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում փոր ձել է օգ նել ձեզ, տալ գի-
տե լիք ներ: Այդ հիմ ա րար գի տե լիք նե րը օգ նե լու են ձեզ դառ նա լու 
լավ մաս նա գետ ներ»,-ա սաց  Սու րեն Ս տե փան յա նը` ա վե լաց նե-
լով, որ  բժշկութ յան բո լոր բնա գա վառ նե րը սրըն թաց զար գա ցում 
են ապ րում, և  հա մըն թաց քայ լե լու հա մար  պետք է շա րու նա կա-

բար կար դալ,  վե րա պատ րաստ վել, ծա նո թա նալ նո րութ յուն նե րին: 
 
«Այ սօր բժշկութ յան մեծ ու պա տաս խա նա տու աշ խարհ ենք ճա-
նա պար հում մի նոր սե րունդ:  Դուք այն տո կուն նե րից եք, որ հաղ-
թա հա րե ցին շատ դժվա րութ յուն ներ, պա տե րազմ և  հա մա ճա րակ: 
 Դուք ընտ րել եք և  ընտր ված եք, դուք ընտ րել եք, վստա հել եք մեզ 
և  մեր բու հին, մենք հա վա տա ցել ենք ձեզ և  ձեռք ձեռ քի բռնած ան-
ցել բժշկա կան կրթութ յան բարդ ու դժվա րին ճա նա պար հը: Բժշ կի 
մաս նա գի տութ յու նը ա մե նա հե տաքր քիր և  բարդ ըն թաց քի սկիզբն 
է, դուք ա նընդ հատ հան դի պե լու եք կյան քեր փրկե լու գոր ծըն թա-
ցին, դուք ա ռա ջինն եք, որ չեք հա մա ձայն վե լու պար տութ յան հետ: 
Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը կո չում է, այ սու հետև նաև ձեր ճա կա-
տա գի րը: Ես հպարտ եմ ձե զա նով, շնոր հա վո րում եմ ա նուն առ 
ա նուն, սիրտ առ սիրտ, դուք ար ժա նա պա տիվ շա րու նա կե լու եք 
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բժշկի աստ վա ծաշ նորհ գոր ծը, ձեր կո չում է բժիշկ, նշա նա բա նը՝ կյանք։ 
 Բա րին ընդ ձեզ, սի րե լի ներս»,-ջեր մո րեն շնոր հա վո րե լով սի րե լի սո վո-
րող նե րին՝ նշեց ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե 
 Բա րո յա նը:

Բժշ կի բարձր կո չու մը ստա նա լու ա ռի թով շնոր հա վո րա կան խոսք հղեց 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նը.

«Իմ շատ  սի րե լի ու սա նող ներ, ար դեն իսկ դիպ լո մա վոր ված մաս նա-
գետ ներ, ու սում ա ռութ յան ձեր ան ցած հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ձեզ 
բա ժին հա սան ոչ ստան դարտ ձևա չա փի ա տես տա վո րում եր, ոչ ա վան-
դա կան ու սում ա ռութ յան տար բե րակ ներ, ինչ պես նաև տար բեր ճա կատ-
նե րում ձեր մաս նա գի տա կան փոր ձը օգ տա գոր ծե լու փոր ձա ռութ յուն ներ, 
ո րոնք հաղ թա հա րե ցիք պա տաս խա նատ վութ յամբ»:

Ընդգծ վեց, որ մեծ է ու սա նող նե րի դե րը կա մա վո րա կան հսկա յա-
կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու գոր ծում, պա տե րազ մում` լի նե-
լով զին վոր նե րի և բ ժիշկ նե րի թի կուն քին:

«Այ սօր միայն տոն չէ, այլ պահ է ի մի բե րե լու, հան րա գու մա րի բե-
րե լու այս քան բարդ տա րի նե րի աշ խա տան քի արդ յունք նե րը, ո րը կա-
տար վել է հա մալ սա րա նի վար չա կազ մի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
անձ նա կազ մի և  ձեր` ու սա նող նե րի, այժմ շրջա նա վարտ նե րի կող-
մից»,- ա սաց դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Բագ րատ Ե նոք-
յա նը` հի շեց նե լով, որ 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող բու հի շրջա նա-
վարտ լի նե լը նաև պար տա վո րութ յուն է և  պա տաս խա նատ վութ յուն:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նը, 
շնոր հա վո րե լով շրջա նա վարտ նե րին՝ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե-
տի կուր սանտ նե րին, նշեց, որ ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յունն 
ա մե նա կար ևոր մաս նա գի տութ յու նե րից է, ին չը մեկ ան գամ ևս  ա պա-
ցուց վեց 44-օր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ.

« Լա վա գույն բժիշկ, ա ռա վել ևս  զին վո րա կան բժիշկ դառ նա լու ճա-
նա պար հին ձեր հե րո սա ցած ըն կեր նե րի ան ցած ու ղին, հե րո սութ-
յուն նե րը, նրանց ան սահ ման սե րը հայ րե նի քի, զին վո րի կյան քի 
նկատ մամբ պետք է ձեզ հա մար դառ նան հաղ թա նա կի և  վե րել քի փա-
րոս ներ:  Մի մո ռա ցեք՝ դուք եք մեր երկ րի ա պա գան, և  ձեզ նով է պայ-
մա նա վոր ված լի նե լու մեր հայ րե նի քի հզո րութ յունն ու բա րօ րութ յու նը: 
 Թող ոչ մի խո չըն դոտ չլի նի մեծ բար ձունք ներ գրա վե լու և  հաղ թա նակ ներ 
կեր տե լու ձեր ճա նա պար հին»:

« Պետք  է լի նեք ճկուն, ստեղ ծա րար և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նաք նաև 
ու նե նալ քննա դա տա կան մտա ծե լա կերպ: Իմ խոր հուրդն է՝ եր բեք չխու-
սա փել քննար կել մաս նա գի տա կան հար ցե րը ձեր ա վագ գոր ծըն կեր նե-
րի, ու սու ցիչ նե րի հետ` սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար:  Պետք է հի շեք` 
աշ խար հի որ անկ յու նում էլ  մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լեք, 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի մեծ ըն տա նի քի մասն եք կազ մում»,- օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րին դի մե լով՝ նշեց  դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նը` 
մաղ թե լով հա ջո ղութ յուն ներ ա պա գա մաս նա գի տաց ման ճա նա պար հին:

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տը նշա նա վոր-
վեց շրջա նա վարտ նե րի երդ ման ա րա րո ղութ յամբ:

 Մի ջո ցա ռում ու նե ցավ նաև ա նակն կալ՝ ա մուս նութ յան 
ա ռա ջարկ: Շր ջա նա վարտ նե րից մեկն ա նակն կալ մա տու ցեց 
իր սի րե լիին, ԵՊԲՀ շրջա նա վար տի` հրա պա րա կա յին ա մուս-
նութ յան ա ռա ջար կութ յունն ստա ցավ դրա կան պա տաս խան:

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 383, ստո մա-
տո լո գիա կան 157, դե ղա գի տա կան 36, օ տա րերկ րա ցի ու սուց-
ման դե կա նա տի 199 ու սա նող, ինչ պես նաև ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի 15 կուր սանտ ա վար տեց հա մալ սա րա նը` մուտք 
գոր ծե լով մաս նա գի տա կան կա յաց ման նոր շրջա փուլ, կյան քի 
նոր, ա ռա վել պա տաս խա նա տու մեկ նա կետ:

Ա վար տա կան ե րե կոն եզ րա փակ վեց «Hayat Project» խմբի 
ե րաժշ տա կան ու րախ կա տա րում ե րով:

ՆՇԱՆԱԲԱՆԸ՝ԿՅԱՆՔ»
Իրադարձություն



ԵՊԲՀ քո լե ջի 74 շրջա նա վարտ ներ ա վար տա կան դիպ լոմ եր 
ստա ցան:

« Քույ րա կան գործ», «Ա տամ ա տեխ նի կա կան գործ», 
« Դե ղա գոր ծութ յուն», « Լա բո րա տոր ախ տո րո շում» և « Բու ժա կան 
գործ» մաս նա գի տութ յուն ներն ընտ րած հե րա ցիա կան նե րին շնոր-
հա վո րե լու էր ե կել ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

«Սր տանց շնոր հա վո րում եմ ձեզ այս գե ղե ցիկ օր վա ա ռի թով, 
ինձ հա մար մեծ պա տիվ է ձեզ ճա նա պար հել դե պի մեծ կյանք, որ-
տեղ դուք ա մե նօր յա աշ խա տան քով պետք է ա պա ցու ցեք ձեր ա մե-
նաազն վա բա րո մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան ճշմար տութ յու նը: 
 Դուք ճիշտ, պի տա նի ընտ րութ յուն եք կա տա րել, կանգ նել եք այն 
մարդ կանց կող քին, ո րոնք՝ ան կախ ի րենց պատ կա նե լութ յու նից, 
նյու թա կան կամ այլ տե սա կի խնդիր նե րից, հայտն վել են ձեր մաս-
նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի տի րույ թում: Այս պի սի կրթութ-
յուն ստա նա լը, « Հե րա ցի» քո լե ջի շրջա նա վարտ լի նելն ա մե նա մեծ 
հնա րա վո րութ յունն է մարդ կանց ծա ռա յե լու: Շ նոր հա վո րում եմ 
նաև ձեր ծնող նե րին. ի րենց զա վակ ներն այ սու հետև պար տա վոր 
են լի նե լու գթասր տութ յամբ ա մո քել այ լոց ցա վերն ու խնդիր նե-
րը»,-նշեց բժշկա կան բու հի ղե կա վա րը` բարձր ա ռա ջա դի մութ-
յամբ ա վար տած եր կու ու սա նո ղի կար միր դիպ լոմ եր հանձ նե լով:

Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա 
Ա վե տիս յա նը ևս, շրջա նա վարտ նե րին շնոր հա վո րե լով սպի տակ 
բա նա կի շար քե րը հա մալ րե լու առ թիվ, ընդգ ծեց, որ նրանք ընտ-
րել են ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը. «Ու րա խա լի 
է, որ ձե զա նից շա տե րը շա րու նա կե լու են ու սու ցու մը բժշկա կան 
բու հում՝ այլ ո րա կա վո րում ստա նա լու ցան կութ յամբ: Մ յուս ներն 
ար դեն աշ խա տա շու կա յում կկի րա ռեն ստա ցած գի տե լիք նե րը, 
կար ծում եմ՝ լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի կհաս նեք այս բնա գա վա-
ռում:  Շատ պա հանջ ված, մար դա սի րա կան է ձեր ընտ րած մաս-
նա գի տութ յու նը, հու սով եմ, որ շա տերդ հենց մեր հա մալ սա րա-
նա կան կլի նի կա նե րում կշա րու նա կեք ձեր աշ խա տան քը:  Բա րի 
ճա նա պարհ դե պի մեծ մաս նա գի տա կան դաշտ»:

ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ րեն Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը՝ հրա ժեշտ 
տա լով սո վո րող նե րին, շեշ տեց, որ յու րա քանչ յու րը « Հե րա ցի» 
մեծ ըն տա նի քի մաս են կազ մում:

« Ցան կա նում եմ, որ շա րու նա կեք հե րա ցիա կա նի ա նու նը բարձր 
պա հել:  Պատ վով կրեք այդ կո չու մը և  միշտ ի մա ցեք, որ քո լե ջը 
և  բու հը ձեր կող քին են լի նե լու:  Ձեզ՝ բա րի երթ, մեծ հա ջո ղութ-
յուն ներ, չվա խե նաք ոչ մի դժվա րութ յու նից, ձեր գի տե լիք ներն ու 
մտա հո րի զո նը, որ ձեռք եք բե րել, կօգ նեն հաղ թա հա րել դժվա-
րութ յուն նե րը»,-նշեց քո լե ջի տնօ րե նը:

ԵՊԲՀՔՈԼԵՋԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
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Բիզ նես վար չա րա րութ յուն ո րա կա վոր մամբ «Բուժ հաս-
տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրագ-
րի 5-րդ տար վա մաս նա կից ներն ա վար տե ցին ու սում ա-
ռութ յու նը: Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րո նի՝ Ար ցա խի հե րոս Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ա նու-
նը կրող լսա րա նում կրթա կան ծրագ րի մաս նա կից նե րին 
ա վար տա կան դիպ լոմ եր հանձ նե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն Մու րադ յա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան Մա րի նե Հով հան նիս յա նը և « Մե նեջ մենթ Միքս» 
ըն կե րութ յան հիմ ա դիր-տնօ րեն Րաֆ ֆի Սե մերջ յա նը:

Բժշ կա կան մայր բու հի ղե կա վա րը, շնոր հա վո րե լով շրջա-
նա վարտ նե րին, բա րի երթ և  հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց 
նրանց: « Պար տա վոր ված ենք, որ յու րա քանչ յուրդ՝ ձեր գոր-
ծում կա յա ցած մար դիկ, ո րո շում կա յաց րիք վստա հել մեզ 
ձեր գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը: Ա ռանձ նա հա տուկ ու րա-
խութ յուն կապ րենք, ե թե ձեր գի տե լիք ներն ու հմտութ-
յուն նե րը կյան քի կո չեք:  Յու րա քանչ յու րիդ առջև բաց վում 
է կա ռա վար ման նոր հնա րա վո րութ յուն, հա մոզ ված եմ, 
որ հա ջո ղութ յուն ներ եք ու նե նա լու. ձեր թե՛ տե սա կան, թե՛ 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րը թույլ կտան այդ հա ջո ղութ-
յուն նե րը գրան ցե լու:  Մենք հմուտ կա ռա վա րիչ նե րի կա-
րիք ու նենք բո լոր ո լորտ նե րում:  Պատ րաս տա կա մութ յուն 
եմ հայտ նում ձեզ հետ հա մա գոր ծակ ցել՝ որ պես գոր ծըն-
կեր», - ընդգ ծեց ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Ռեկ տո րի խոս քով՝ պա տա հա կան չէր ընտր ված դիպ-
լոմ եր հանձ նե լու վայ րը. «Որ տեղ դժվա րա նաք, որ տեղ 
չեք կա րո ղա նա ճիշտ ու ղի գտնել, որ տեղ ձեր խիղճն ու 
շա հը կմրցակ ցեն ի րար հետ, հի շեք, որ դուք ձեր դիպ լո մը 
ստա ցել եք  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի սրա հում, որն իր ե րի տա-
սարդ տա րի քում ընտ րութ յուն կա տա րեց:  Միշտ հի շեք, որ 
դուք այն երկ րի սե րունդն եք, ո րը ծնել է Ա բաջ յան ներ»:

« Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե րութ յան հիմ ա դիր-տնօ-
րեն  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը ու րա խութ յամբ նշեց, որ 
ար դեն 5-րդ  տա րին է, ինչ ծրա գի րը հա ջո ղութ յուն է 
գրան ցում: «Այս տեղ ստա ցած գի տե լիք նե րը ո րա կով 
և  մա կար դա կով չեն զի ջում մի ջազ գա յին հա մալ սա-
րան նե րին:  Մեր թի մը փոր ձա ռութ յուն ու նի այս բնա-
գա վա ռում, ու նենք գե րա զանց բժիշկ ներ»,-նշեց նա՝ 
շնոր հա վո րե լով ծրագ րի մաս նա կից նե րին:

« Մեկ տար վա ըն թաց քում մեծ աշ խա տանք տար-
վեց:  Հու սով եմ՝ ծրա գի րը ձեզ շատ բան տվեց. նոր 
ծա նո թութ յուն ներ, մտա ծե լա կեր պի փո փո խութ յուն, 
նոր հմտութ յուն ներ, գի տե լիք ներ՝ բուժ հաս տա տութ-
յուն նե րի կա ռա վար ման բնա գա վա ռում:  Մաղ թում 
եմ ձեզ հա ջո ղութ յուն ներ, միշտ պատ րաստ ենք օգ-
նե լու և  ա ջակ ցե լու ցան կա ցած հար ցում»,-շնոր հա-
վո րե լով մաս նա կից նե րին՝ իր հեր թին նշեց հան-
րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը:

Ն շենք, որ բիզ նես վար չա րա րութ յուն ո րա կա վոր-
մամբ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» (MBA in Healthcare 
Management) մեկ տա րի տևո ղութ յամբ մա գիստ րո սա կան կրթա կան 
ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի կող մից` « Մե նեջ մենթ 
 Միքս» մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պութ յան հետ հա-
մա տեղ:

ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ՝ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
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«Սթ րե սո լո գիա» խո րագ րով գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր մեր 
երկ րում սթրե սա բա նութ յան հիմ ա դիր, ան վա նի հո գե բույժ, 
պրո ֆե սոր Ա դել  Թադ ևոս յա նի մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան 60-ամ յա կին։

Ան վա նի հո գե բույ ժը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան տա-
րի նե րը նվի րել է մար դու հո գե կան ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող 
տար բեր հիմ ա հար ցե րի ու սում ա սիր մա նը, դրանց լուծ ման 
բա նաձ ևե րի մշակ մա նը:

 Հո բել յա րի ողջ գի տա կան, ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յունն ուղղ ված է ե ղել սթրե սա բա նութ յան գծով կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի վե րա պատ րաստ մա նը:

Ա դել  Թադ ևոս յանն ա վե լի քան 30 տա րի աշ խա տել է Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում, հա ջող ված մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ծա-
վա լել նաև այլ կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում։ 

«Ա դել  Թադ ևոս յա նին այ սօր ող ջու նում եմ ա ռա ջին հեր թին 
որ պես բժշկա կան բու հի շրջա նա վար տի, ո րը մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան վեց տաս նամ յա կը նվի րել է  բնակ չութ-
յան, պա ցիենտ նե րի ա ռող ջաց մա նը:  Կար ծում եմ, որ հա մալ-
սա րա նը հա րուստ է ան վա նի շրջա նա վարտ նե րով: Ա պա գա 
բժիշկ նե րը, ո րոնք կրթութ յուն են ստա նում այ սօր, պետք է 
գի տակ ցեն, որ բժշկա կան կադ րե րի դարբ նոցն ու նի հա րուստ 
պատ մութ յուն և  ար ժա նի շրջա նա վարտ ներ»,-ող ջու նե լով  
մաս նա կից նե րին ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը` 
մե ծար վո ղին մաղ թե լով ստեղ ծա գոր ծա կան նոր ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում, անս պառ ե ռանդ: 

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ցու ցադր վեց Ա դել  Թադ ևոս յա նի 
եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յան մա սին պատ մող ֆիլմ:

Բժշ կա կան բու հի մեկ դար յա հո բել յա նի շրջա նա կում անց-
կաց վող մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին բազ մա-
թիվ ար դի և  հե տաքր քիր թե մա ներ՝ օգ տա կար բո լոր մաս-
նա գի տութ յուն նե րի բժիշկ նե րի, հատ կա պես բազ մա թիվ 
հո գե բույժ նե րի, հո գե բան նե րի, հո գե թե րապևտ նե րի, սեք սա-
պա թո լոգ նե րի, ու րո լոգ նե րի, նյար դա բան նե րի, ըն տա նե կան 
բժիշկ նե րի, ինչ պես նաև ու սա նող նե րի, օր դի նա տոր նե րի, 
մարդ կանց լայն շրջա նա կի հա մար, ո րոնք հե տաքրքր ված են 
սե փա կան հո գե կան ա ռող ջութ յամբ, սթրե սա յին ի րա վի ճակ-
նե րով, ի րենց ան հա տա կան հար մար վո ղա կան հնա րա վո-
րութ յուն նե րով և  բո լո րի մոտ հան դի պող խնդրա հա րույց ի րա-
վի ճակ նե րից դուրս գա լու ու ղի նե րով:

 Հա մա ժո ղո վը մեկ նար կեց Ա դել  Թադ ևոս յա նի 
« Հո գե բու ժութ յու նը հա զա րամ յա կի եզ րին» թե մա յով զե կույ-
ցով:  Նա հան գա մա նա լից խո սեց՝ անդ րա դառ նա լով մաս նա-
գի տա կան ար դի հար ցե րի, տվեց պար զա բա նում եր: Ե լույ թի 
եզ րա փա կիչ մա սում ա ռանց քա յին էր այն, որ նրա բնո րոշ-
մամբ`  դժվա րութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով մարդն ու նի նաև 
վե րածն վե լու հնա րա վո րութ յուն, քա նի դեռ նա չի հանձն վում՝ 
ու ժեղ է ճա կա տագ րից:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը բժիշկ-մաս նա գետ նե րին 
ներ կա յաց րեց «Արդ յո՞ք պետք է ինձ սթրե սը» զե կույ ցը:

« Մեր ա ռա ջին հան դի պու մը հի շե ցի այ սօր, ո րի ըն թաց-
քում տար բեր ծրագ րեր քննար կե լիս հնչեց հետև յալ միտ քը՝ 
Если знаешь зачем выдержишь любое как, սա հրա շա լիո րեն 

«ԱՐԴՅՈ՞ՔՊԵՏՔԷՍԹՐԵՍԸ».ՄԱՐԴՈՒ

ՀՈԳԵԿԱՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԱՐԴԻՀԱՐՑԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻԴԻՏԱԿԵՏՈՒՄ
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պար զա բա նում է այն գա ղա փա րը, թե արդ յոք մեզ պետք է 
սթրե սը»,- նկա տեց պրո ֆե սոր  Մու րադ յա նը՝ մատ նան շե լով 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց սթրե սի հաղ թա հար ման ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը,  ներ կա յաց րեց ա ռող ջա պա հա կան 
ցու ցա նիշ ներ:  Ռեկ տո րը կար ևո րեց տղա մարդ կանց ա ռող-
ջութ յան պահ պան ման գոր ծում կան խար գե լիչ ծրագ րե րի 
ներդ րու մը:

 Դո ցենտ Վ․  Շահ րա ման յա նին Ա դել  Թադ ևոս յա նը հա տուկ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց գի տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման և  հա մա կարգ ման հա մար:

 Գի տա ժո ղո վի երկ րորդ օ րը ևս  հա գե ցած էր: «Սթ րե սո-
լո գիա. կլի նի կա կան դեպ քեր». գի տա գործ նա կան մի-

ջազ գա յին սե մի նա րը նվիր ված էր բժշկա կան պրակ տի կա յում 
հան դի պող կլի նի կա կան դեպ քե րի քննարկ մա նը, վեր լուծ մա-
նը:  Տար բեր ո լորտ նե րի նեղ մաս նա գետ նե րին միա վո րող 
մի ջո ցառ ման աշ խա տանք նե րը ամ փոփ վե ցին ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի, ան վա նի հո գե բույժ, մեր երկ րում 
սթրե սա բա նութ յան հիմ ա դիր Ա դել  Թադ ևոս յա նի և ԵՊԲՀ 
սեք սո պա թո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս, դո ցենտ Վ րեժ 
 Շահ րա ման յա նի հա մա հե ղի նա կութ յամբ գրքի՝ «СТРЕСС-
СЕКС-СОМА» շնոր հան դե սով:  

 Գիր քը բա նա լի է ցան կա ցած նեղ մաս նա գի տաց ման բժշկի 
հա մար: Այն գրված է պրակ տիկ բժիշ կութ յամբ, ինչ պես նաև 
գի տութ յամբ և  դա սա խո սա կան աշ խա տան քով զբաղ վող հե-
ղի նակ նե րի կող մից: Բ ժիշկ-գիտ նա կան ներն ըն թեր ցող նե րին 
են փո խան ցում բու ժա ռու նե րի հետ շփվե լու ի րենց բազ մամ յա 
փոր ձը, ո րոնք հատ վա ծա բար ար դեն ներ կա յաց ված են նաև 
նա խորդ աշ խա տութ յուն նե րում:  

 Շա պի կին` « Կարպ մա նի ե ռանկ յու նու» կամ այլ ան վան-
մամբ ` « Ճա կա տագ րի ե ռանկ յու նու» փո խա բե րութ յունն է, 
ին չը մարդ կանց միջև փո խազ դե ցութ յան հո գե բա նա կան և 
 սո ցիա լա կան հայտ նի մո դել է, որն օգ տա գործ վում է հո գե-
բա նութ յան և  հո գե բու ժութ յան մեջ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ու ղիղ տա սը տա րի 
ա ռաջ` 2012 թվա կա նի հու լի սին, Եր ևա նում գոր ծըն կեր նե րի 
հա մա հե ղի նա կութ յամբ նա խա ձեռ նեց «Տ ղա մար դու ա ռող-
ջութ յուն» ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւի ստեղ ծու մը, այ նու հետև 2015 
թվա կա նին՝ «Տ ղա մար դու ա ռող ջութ յուն» ռու սա լե զու ձեռ-
նարկն ամ փո փեց 30 հե ղի նակ նե րի մաս նա գի տա կան փոր ձը: 
2017 թվա կա նի հու լի սին կրկին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ «Мужское здоровье в 
объективе стрессологии-за пределами привычного» (Տ ղա-
մար դու ա ռող ջութ յու նը սթրե սո լո գիա յի տե սանկ յու նից՝ սո-
վո րա կա նից այն կողմ) գրքի շնոր հան դե սը, ո րը կրկին Ա դել 
 Թադ ևոս յա նի և Ար մեն  Մու րադ յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան հա-
մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունքն էր: Ն րանք ար դեն ե րեք գիրք 
են հա մա տեղ հե ղի նա կում` մաս նա գի տա կան ար դի խնդիր-
նե րի անդ րա դառ նա լով: 

«Տ ղա մար դու ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րի մա-
սին մաս նա գի տա կան լեզ վով պարզ, շի տակ խո սե լը պետք է 
ձևա վոր ված մշա կույթ դառ նա: Ն ման գրա կա նութ յունն անհ-
րա ժեշտ է և ս տեղծ ման հիմ քում, ի հար կե, ե ռա միաս նութ յան 
գա ղա փարն է»,- ա սաց պրո ֆե սոր  Մու րադ յա նը` շեշ տե լով, որ 
գիր քը միայն բժիշկ նե րի հա մար չէ, այլ զույ գե րի, ըն տա նիք-
նե րի: 

 Հե ղի նակ նե րի գնա հատ մամբ` գիր քը հե տաքր քիր է, գի տա-
կա նո րեն հա վաս տի և  օգ տա կար բժիշկ նե րի, հո գե բան նե րի, 
հո գե բույժ նե րի, ու սա նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե-
րի հա մար:

Իրադարձություն



ԵՊԲՀ ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի վե րա բա ցու մը հնա-
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ա ռանձ նաց նել ու սա նող նե րի 
կրթա կան մա սը, դա սապ րո ցե սը և կ լի նի կա կան հատ վա-
ծը:

Ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի նո րըն տիր վա րիչ, բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու  Լի լիթ Ոս կան յա նի 
խոս քով` նոր վե րա նո րոգ ված, անհ րա ժեշտ սար քե րով 
հա մալր ված ամ բիո նի վե րա բաց ված մա սը թույլ կտա 
ա պա գա բժիշկ նե րին դա սե րի ըն թաց քում առ ցանց դի-
տել «կեն դա նի վի րա բու ժութ յուն», ո րը շատ կի րառ վող և  
ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց է:

Ու սա նող նե րը կա րող են վի րաս րա հին միա նա լով՝ 
կախ ված այն հան գա ման քից, թե դա սա խո սը այդ պա հին 
ինչ ու սում ա կան նյութ է ներ կա յաց նում,  հետ ևել վի րա-
հա տա կան ըն թաց քին:

Առ ցանց հա մա կար գով ա պա գա մաս նա գետ նե րը հնա-
րա վո րութ յուն ու նեն  հետ ևե լու նաև Ս.Վ.  Մա լա յա նի 
ան վան ակ նա բու ժա կան կենտ րոն դի մած  (ամ բիո նի 
կլի նի կա կան բա զա նե րից մեկն է) բու ժա ռու նե րի խորհր-
դատ վութ յուն նե րին, հե տա զոտ ման ըն թաց քին:

« Բո լոր ու սա նող նե րը՝ յու րա քանչ յուրն իր դա սա սեն յա-
կում, անց նում են հա մա պա տաս խան ու սում ա կան նյու-
թը:  Դա սա խո սութ յուն նե րի հա մար ամ բիո նում առ կա է 
նաև դահ լիճ, ո րը ևս  հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար-
քա վո րում ե րով:  Սա թույլ է տա լիս նրանց ա ռա վել ին տե-
րակ տիվ ձևով ներգ րավ ված լի նել կլի նի կա կան մթնո լոր-
տում: Ամ բիո նը վեր ջերս թար մաց րել է նաև ու սում ա կան 
վար ժա սար քե րի քա նա կը, ո րոնց մի ջո ցով սո վո րող նե-
րին ներ կա յաց վում են աչ քի տար բեր հի վան դութ յուն-
ներ և դ րանց վի րա հա տա կան ձևե րը»,- ման րա մա սում 
է  Լի լիթ Ոս կան յա նը` հա վե լե լով, որ կա տար ված նո րա-
րա րութ յուն ներն ու փո փո խութ յուն ներն ա ռա ջին հեր թին 
ուղղ ված են ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի բա րե լավ մա նը և 
 բա ցար ձա կա պես հա վա սա րեց ված են աշ խար հի լա վա-
գույն հա մալ սա րան նե րի ակ նա բու ժութ յան ամ բիոն նե րի 
աշ խա տանք նե րին:

 Հա մալ սա րա նա կան այս ամ բիոնն ար դեն 
գրե թե մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նի, այն 
հի մադր վել է 1928 թվա կա նին:

 Վե րա բաց ված ամ բիո նում շա րու նակ վե-
լու են տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ձևա-
վոր ված լա վա գույն ա վան դույթ նե րը, ո րոնց  
ստեղծ ման գոր ծում կար ևոր դե րա կա տա-
րում ու նի Ս.Վ.  Մա լա յա նի ան վան ակ նա-
բու ժա կան կենտ րո նի հիմ ա դիր, պրո ֆե սոր 
Ա լեք սանդր  Մա լա յա նը:

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾԷԱՇԽԱՐՀԻ

ԼԱՎԱԳՈւՅՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻՆ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի հետ Erasmus+ ծրագ րի շրջա նա կում 
բի լա տե րալ/երկ կողմ հան դի պում եր է անց կաց րել: 

 Հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ Ար մեն Մկրտչ յա նը պատ-
մել է այ ցի, միջ բու հա կան հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին: 

« Սա Erasmus+ երկ րորդ բի լա տե րալ ծրա գիրն էր  Կո պեն հա գե նի հա-
մալ սա րա նի և ԵՊԲՀ միջև:  Փո խա նա կա յին ա ռա ջին ծրա գիրն ի րա-
կա նաց վել է 2017-2018թթ.: Այդ ժա մա նակ միայն դա սա խոս ներն էին 
ընդգրկ ված ծրագ րում՝ մաս նակ ցութ յուն թրեյ նինգ նե րի, դա սըն թաց-
նե րի:  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի 3 պրո ֆե սոր մեզ մոտ դա սա խո-
սութ յուն նե րով են հան դես ե կել: Ծ րագ րի ա վար տից ան մի ջա պես հե տո 
 Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի սննդա բա նութ յան եր կու մա գիստ րոս ներ 
են գոր ծուղ վել ԵՊԲՀ՝ մաս նա գի տա կան պրակ տի կան անց նե լու մեր ամ-
բիո նում: Դ րա կան ար ձա գանք նե րից հե տո դա նիա կան կող մի ա ռա ջար-
կով, ո րին մենք սի րով հա մա ձայ նե ցինք, ե րեք կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
ներ՝ գաստ րոէն տե րո լոգ Ա նուշ Մ կո յա նը, ման կա բույժ Ա նի Ա լա վերդ յա նը 
և  էն դոկ րի նո լոգ  Դա լար  Թու մաս յա նը մրցու թա յին կար գով ընտր վե ցին և 3 շա բա թով մեկ-
նե ցին  Կո պեն հա գեն: Ո րո շել էինք այն պի սի ամ բիոն նե րից օր դի նա տոր ներ ընդգր կել, ո րոնք 
ա վե լի շատ են առնչ վում սննդա բա նա կան խնդիր նե րին՝ մաս նա գի տա կան ո լոր տում»,-նշեց 
Ար մեն Մկրտչ յա նը՝ շեշ տե լով, որ  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի սննդա-
բա նութ յան և ս պոր տի ամ բիո նը լա վա գույն սննդա բա նա կան ամ բիոն նե-
րից է Եվ րո պա յում:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը մաս նակ ցել են ու սա նո ղա կան խմբա յին 
աշ խա տանք նե րի, հե տա զո տա կան խմբե րի աշ խա տանք նե րի, բազ մա թիվ 
հան դի պում եր են ու նե ցել կլի նի կա կան սննդա բան նե րի, ճար պա կալ ման 
կենտ րո նի ղե կա վա րի հետ և դ րա կան է մո ցիա նե րով, գի տե լիք նե րով ու 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րով զին ված՝ վե րա դար ձել հա րա զատ ամ բիոն-
ներ: 

«Այ նու հետև հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նից 4 դա սա խոս ներ՝ պրո-
ֆե սոր Ար մի նե  Քո թան յա նը, դո ցենտ  Նաի րա  Խա չիկ յա նը, ա վագ դա սա-
խոս Ար մի նե Աս լան յա նը և  ես մեկ նե ցինք:  Մար դիկ, ո րոնք սննդա բա նութ-
յան ո լոր տում են աշ խա տում վա ղուց:  Բա վա կա նին հա գե ցած ծրագ րով 
էինք մեկ նել․ մաս նակ ցութ յուն դա սըն թաց նե րին, ան հա տա կան հան դի-
պում եր հե տա զո տա կան խմբե րի ղե կա վար նե րի հետ: Քն նար կում եր ու-
նե ցանք սիր տա նո թա յին հա մա կար գի և սնն դի կապն ու սում ա սի րող գի տա կան խմբի ղե-
կա վա րի հետ, տրանս ճար պե րի վե րա բեր յալ ևս  հե տաքր քիր քննար կում եր ու նե ցանք:  Մեզ 
հրա վի րե ցին նաև գի տա կան թե զի պաշտ պա նութ յան, և, որ ա մե նա կար ևորն է՝ ես մաս նակ-
ցե ցի սննդա բա նութ յան ծրագ րի վե րա նայ ման և  հաս տատ ման հան դի պում-քննար կում ե րի 
շար քի։ 

 Հե տաքր քիր էին նաև հան դի պում ե րը գործ նա կան հմտութ յուն նե րի և կ լի նի կա-
կան սննդա բա նութ յան դա սըն թաց նե րի պա տաս խա նա տու նե րի հետ»,-ընդգ ծում է 
ամ բիո նի դո ցեն տը։ 

Ն րա խոս քով՝ հա գե ցած օ րա կար գից բա ցի, նրանց ջերմ վե րա բեր մունք են ցու-
ցա բե րել՝ ցան կա ցած հար ցում պատ րաստ ա ջակ ցե լու: 

« Մենք շատ կար ևոր և  լավ ծրա գիր ու նենք:  Ցան կա նում ենք փա կել  Հա յաս տա նում 
գո յութ յուն ու նե ցող բա ցը՝ դիե տո լո գիա յի և կ լի նի կա կան սննդա բա նութ յան հետ 
կապ ված: Այժմ  շա տերն են զբաղ վում  սննդա բա նութ յամբ:  Մենք ջան քեր չենք 
խնա յում, որ պես զի բժշկա կան հա մալ սա րա նում ստեղ ծենք ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
և սնն դա բա նութ յան ժա մա նա կա կից գի տակր թա կան կենտ րոն: Ինձ հա մար շատ 
ու րա խա լի և  կար ևոր էր լսել, թե դա նիա կան կող մից ծրագ րի կոր դի նա տոր, պրո-
ֆե սոր Ս յու զան Բ յու գե լը որ քան լավ կար ծիք ու ներ մեր կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
նե րի վե րա բեր յալ և  ինչ պես սի րով հա մա ձայ նեց շա րու նա կել մեր բու հե րի միջև 
ար դեն ձևա վոր ված բա րե կա մութ յու նը՝ ա ջակ ցե լով մեզ մեր նպա տա կին հաս նե լու 
բարդ ճա նա պար հին»,-իր խոսքն ամ փո փե լով՝ ա պա գա ծրագ րե րի մա սին է ման-
րա մաս նում Ար մեն Մկրտչ յա նը:

ՄԻՋԲՈւՀԱԿԱՆԲԱՐԵԿԱՄՈւԹՅՈւՆ

ԵՎՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅԱՆԾՐԱԳՐԵՐ՝

ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԵՏ

Գիտություն



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան գե նե տի կա յի 
ամ բիո նը՝ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յան  Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան մի ջազ-
գա յին գոր ծա կա լութ յան մաս նակ ցութ յամբ և Ավստ-
րիա յի Գ րա ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նի, ինչ պես նաև 
 Չե խիա յի  Չարլ զի հա մալ սա րա նի հետ գոր ծըն կե րութ-
յամբ՝ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի եվ րո պա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի գոր ծա դիր գոր ծա կա լութ յանն է 
ներ կա յաց րել մի ջանկ յալ հաշ վետ վութ յուն Եվ րո պա-
կան միութ յան « Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի են-
թա կա ռուց ված քի ստեղ ծու մը  Հա յաս տա նի հա մար» 
(ARICE) ծրագ րի վե րա բեր յալ։ 

 Փաս տաթղ թում ամ փոփ ված է նա խա ձեռ նութ յան 
ա ռա ջին 15 ա միս նե րի գոր ծու նեութ յու նը (2020 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րից մինչև 2021 թվա կա նի նո յեմ բե րը 
նե րառ յալ), ծրագ րի հե ռան կար նե րը, դրա թույլ կող-
մե րը, ի հայտ ե կած խնդիր նե րը, ինչ պես նաև դրանք 
արդ յու նա վե տո րեն լու ծե լու ու ղի նե րը։ 

Եվ րո պա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գոր ծա դիր գոր-
ծա կա լութ յան հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յան հի ման 
վրա մեր երկ րում ի րա կա նաց վող և բժշ կա կան բու հի կող-
մից հա մա կարգ վող ARICE ծրա գի րը դաս վել է Twinning 
լա վա գույն ծրագ րե րի շար քին։ 

 Հի շեց նենք, որ 2020 թվա կա նին ԵՊԲՀ-ն  հաղ թել էր 
Եվ րա միութ յան ՀՈՐԻԶՈն-2020 (Horizon-2020) Թ վի նինգ 
(Twinning) « Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի են թա կա-
ռուց ված քի ստեղ ծու մը  Հա յաս տա նի հա մար» (Armenian 
Research Infrastructure on Cancer Research - ARICE) ծրագ-
րում, ո րը նվիր ված է ծայ րա հեղ ար դիա կան ա ռող ջա պա-
հա կան խնդիր նե րից մե կին՝ քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն-
նե րին: Տ ևո ղութ յու նը 36 ա միս է:

Ծ րագ րի արդ յուն քում ԵՊԲՀ-ն կ դառ նա ա ռա ջա տա րը 
 Հա յաս տա նում քաղց կե ղի գե նե տիկ հե տա զոտ ման ո լոր-
տում: Ծ րագ րի շրջա նա կում կհե տա զոտ վեն քաղց կե ղի 
հետ կապ ված մի շարք աս պեկտ ներ՝ վաղ ախ տո րո շում, 
ճիշտ և  ան հա տա կա նաց ված բու ժում: ARICE ծրա գի րը 
շատ ակ տո ւալ է  Հա յաս տա նի հա մար, քա նի որ քաղց-
կե ղը մեր երկ րում հիմ ա կա նում ուշ է ախ տո րոշ վում։ 
Ծ րա գիրն ու նի ռազ մա վա րա կան մեծ նշա նա կութ յուն: 
 Նա խա ձեռ նութ յան ա ռաջ նա յին և  հիմ ա կան նպա տա կը 
 Հա յաս տա նում եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա-
տաս խան բիո բան կի ստեղ ծում է:  ARICE նա խա գիծն 
ա պա հո վե լու է քաղց կե ղի հե տա զոտ ման են թա կա ռուց-
ված քի զար գա ցում ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես էլ 
տա րա ծաշր ջա նում:

ARICEՆԱԽԱԳԻԾԸ՝TWINNING

ԼԱՎԱԳՈւՅՆԾՐԱԳՐԵՐԻՇԱՐՔՈւՄ

14



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան մտքի է պի-
կենտ րո նում` «ՔՈԲՐԵՅՆՈւՄ» ամ ռան ա միս նե րին ևս 
 գի տա հե տա զո տա կան ակ տիվ աշ խա տանք ներ են ի րա կա-
նաց վել:

 Մաս նա վո րա պես, շա րու նակ վել են կո րո նա վի րու սա յին 
հա մա վա րա կից հե տո ի մու նա յին հա մա կար գին վե րա բե-
րող ու սում ա սի րութ յուն նե րը, ո րոնք ա վե լի կենտ րո նա ցել 
են հա կա մար մին նե րի ո րա կի, նրանց չե զո քա ցող հատ կութ-
յան վրա: Ու սում ա սիր վել են նաև կո րո նա վի րու սից հե տո 
հու մո րալ ի մուն պա տաս խա նի տա րի քա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը տա րեց նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի մոտ, 
դրանց տար բե րութ յուն նե րը: Գ րե թե ա վար տին է հասց վել 
կաթ վա ծի կեն դա նա կան մո դե լի վրա նեյ րո նալ ստի մուլ յա-
ցիա յի արդ յուն քում ու ղե ղում վե րա կանգն ման պրո ցես նե րի 
գնա հատ մա նը ուղղ ված գի տա կան նա խագ ծի փոր ձա րա-
րա կան հատ վա ծը:  Շա րու նակ վում են նաև  Հա յաս տա նում 
աու տիզ մի սպեկտ րի խան գար ման ռիս կի գոր ծոն նե րի և 
 կո րո նա վի րու սից հե տո պա ցիենտ նե րի կոգ նի տիվ խան գա-
րում ե րի դրսևոր ման ու սում ա սիր ման աշ խա տանք նե րը:

 Կա յա ցել է «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նի մի ջազ գա յին խորհր-
դատ վա կան խորհր դի ընդ լայն ված նիս տը, քննարկ վել են 
կենտ րո նի զար գաց ման հե ռան կար նե րը, տրվել է Labship 
ծրագ րի մեկ նար կը, ո րի ըն թաց քում ու սա նող նե րը ծա նո-
թա ցել են կենտ րո նի 3 լա բո րա տո րիա նե րի գոր ծու նեութ-
յա նը, ձեռք բե րել գործ նա կան հմտութ յուն ներ, ինք նու-
րույն ի րա կա նաց րել փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ: 
 Գի տե լի քի և  տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց ման գրա սեն յա-
կի թի մը հան դի պել է Sante_Armenia թի մի ան դամ ե րին, 
քննար կել կլի նի կա կան փոր ձար կում ե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։  Կենտ րո նի 
դռնե րը ար ձա կուր դա յին շրջա նում ևս  բաց էին բո լոր հե-
տաքրքր ված նե րի ա ռաջ:  Հան րա պե տութ յան տար բեր մար-
զե րի դպրոց նե րի ա վագ դա սա րան նե րի շուրջ 50 ա շա կերտ 
հյու րըն կալ վեց «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո-
տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նում: «Ու սա նո ղի 
տուն» կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ բնա գի տա-
կան ուղղ վա ծութ յամբ գի տե լիք նե րը խո րաց նել ցան կա ցող 
դպրո ցա կան ներն այ ցեր կա տա րե ցին կենտ րոն: Առ ցանց 
ձևա չա փով հան դի պում եր են անց կաց վել ար տերկ րի գիտ-
նա կան նե րի հետ:  Կենտ րո նի կող մից հե ղի-
նակ վել են հոդ ված ներ, ո րոնք նե կա յաց ված 
են գի տա կան հան դես նե րին և մ շակ ման 
փու լում են, ինչ պես նաև թի մի ան դամ ե րը 
մաս նակ ցել են նեյ րո գի տութ յան եվ րո պա-
կան կոնգ րե սին:

Բժշ կա կան բու հը, ի դեմս կենտ րո նի, 
մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել նաև Horizon 
Europe նա խա ձեռ նութ յան հա վա քին, ո րը 
նոր մի ջազ գա յին ծրագ րե րի նա խա պատ-
րաստ ման հա մար կար ևոր դեր ու ներ: 
 Հա մալ սա րա նա կան գի տա կան թի մը ու-
սում ա կան տար վա մեկ նար կին նոր ու-
ժե րով ու գա ղա փար նե րով ներ կա յա ցավ 
 Հա յաս տա նի ու ար տերկ րի գի տա կան հան-
րութ յա նը:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԱԿՏԻՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լել էր  Գեր մա նիա յի Տ յու-
բին գե նի հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ-
բիո նի պրո ֆե սոր, Տ յու բին գե նի փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա կան 
ֆար մա կո լո գիա յի և  թու նա բա նութ յան ինս տի տու տի ղե կա վար 
 Մա թիաս Շ վա բին և Տ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի բջջա յին/մո լե-
կու լա յին ֆար մա կո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ (կլի նի կա-
կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիոն)  Լու սի նե  Դա նիել յա նին։ 

ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջայ ցից 
հե տո գիտ նա կան նե րին ըն դու նեց բու հի ղե կա վար Ար մեն 
 Մու րադ յա նը։  Ներ կա յաց նե լով հյու րին՝ գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր, «ՔՈԲՐԵՅՆ»  ծրագ րի հա մա կար գող  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը նշեց, որ պրո ֆե սոր Շ վա բը 200 ա մե նա հայտ նի գեր-
մա նա ցի գիտ նա կան նե րի շար քում է։ « Մենք «ՔՈԲՐԵՅՆ» 
կենտ րո նում փոր ձում ենք մարդ կանց հնա րա վո րութ յուն տալ 

ընդգրկ վե լու տար բեր ծրագ րե րում, ծա նո թա նա լու գի-
տա կան աշ խար հի նո րութ յուն նե րին», - ա վե լաց րեց 
պրո ռեկ տո րը։

 Մա թիաս Շ վա բը նշեց, որ տպա վոր ված է կենտ րո նում 
առ կա տեխ նո լո գիա նե րով և  լայն հնա րա վո րութ յուն նե-
րով։ 

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն 
ընդգ ծեց․ « Մեզ հա մար մեծ պա տիվ է ըն դու նել 
ձեզ։  Մենք ա նում ենք ա մեն ինչ փո խա դարձ հա-
մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի խո րաց նե լու հա մար։ 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ընդ լայ նե լու տե սա կե տից եր կու 
ուղ ղութ յուն ու նենք՝ հրա վի րել ա ռա ջա տար մաս նա գետ-
նե րին և, ի հար կե, պատ րաս տել մեր մաս նա գետ նե րին»։ 

 Մա թիաս Շ վա բը պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց 
հա մա գոր ծակ ցե լու կրթութ յան, հե տա զո տութ յուն նե րի և  
այլ մա կար դակ նե րում։

«ԵՊԲՀ-ն, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նի կազ մում գոր-
ծող «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նը տա րա ծաշր ջա նում ա ռա-

ջա տար են ու շատ գրա վիչ։  Դուք կրթութ յուն եք տա լիս բազ մա թիվ տա-
ղան դա վոր ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի։ «Ու ղե ղի կենտ րոնն» ու նի բո լոր 
նա խադր յալ նե րը գե րա զան ցութ յան կենտ րոն դառ նա լու հա մար», - ընդգ-
ծեց գեր մա նա ցի մաս նա գե տը։ 

ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտ րո նում  Մա թիաս Շ վա բը և  Լու սի նե  Դա նիել յա նը 
ներ կա յա ցան նաև գի տա հեն դա սա խո սութ յուն նե րով։

 Մա թիաս Շ վա բի դա սա խո սութ յու նը՝ «Ան հա տա կա նաց ված բժշկութ յուն 
տար բեր օր գան նե րի, այդ թվում՝ ու ղե ղի դե ղա բա նա կան թի րա խա վոր ման 
մեջ. ներ կա յիս ի րա վի ճա կը և  ա պա գա ուղ ղութ յուն նե րը» թե մա յով էր: 

 Դա սա խո սութ յան ըն թաց քում  Մա թիաս Շ վաբն անդ րա դար ձավ ան հա-
տա կա նաց ված և ճշգ րիտ բժշկութ յան կար ևո րութ յա նը՝ ընդգ ծե լով օ գու տի և 
 ռիս կի միջև նուրբ հա վա սա րակշ ռութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Քն նարկ վեց 
նաև բժշկութ յան ա պա գան՝ ի դեմս նոր տեխ նո լո գիա նե րի և  ար հես տա կան 
բա նա կա նութ յան կի րառ ման։  Հան դիպ ման ա վար տին գեր մա նա ցի մաս նա-
գե տը պա տաս խա նեց ու սա նող նե րին և  դա սա խոս նե րին հե տաքրք րող հար-
ցե րին։

ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՄԱԹԻԱՍՇՎԱԲԸ
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Եր ևա նի քա ղա քա պետ Հ րաչ յա  Սարգս յա նը փոխ քա ղա-
քա պետ Գ ևորգ  Սի մոն յա նի,  Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի 
ղե կա վար  Սամ վել  Ղու կաս յա նի և  պա տաս խա նա տու այլ 
աշ խա տա կից նե րի հետ աշ խա տան քա յին այ ցով Եր ևա նի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում և  Զին վո րի տանն էին։

Բժշ կա կան բու հի գոր ծու նեութ յա նը, տեխ նի կա կան հա-
գեց վա ծութ յանն ու մյուս հնա րա վո րութ յուն նե րին տե ղում 
ծա նո թա ցավ Եր ևա նի քա ղա քա պետ Հ րաչ յա  Սարգս յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շրջայ ցի ըն թաց քում 
ներ կա յաց րեց բու հում առ կա խնդիր նե րը՝ թե՛ կեն ցա ղա յին, 
թե,՛ առ հա սա րակ, շեն քա յին, ո րոնց լուծ ման հար ցում իր 
դե րա կա տա րում ու նի նաև Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը։

 Կար ևո րե լով և բժշ կա կան բու հի, և  Զին վո րի տան 
կար ևո րա գույն ա ռա քե լութ յու նը՝ քա ղա քա պետ Հ րաչ յա 
 Սարգս յա նը հա վաս տիաց րեց, որ քա ղա քա պե տա րանն 
իր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում կփոր ձի սա տա րել և  
ա ջակ ցել ԵՊԲՀ-ի և  Զին վո րի տան նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րին։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը քա ղա քա պե տին է 
ներ կա յաց րել նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի զար գաց ման 
հե տա գա ծրագ րե րը

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի հյուրն էր  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ յան պե տա-
կան գույ քի կա ռա վար ման կո մի տեի նա խա գահ Առ նակ Ա վե տիս յա նը։

Այ ցը մեկ նար կեց  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րո նից։  Բու հի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և  Կենտ րո նի ղե-
կա վար  Հայ կու հի  Մի նաս յա նը, ող ջու նե լով հյու րին, ներ կա յաց րին 
« Զին վո րի տան» հիմ ադր ման պատ մութ յու նը և  այդ գոր ծում մեծ 
ներդ րում ու նե ցած բա րե րար նե րին։

Առ նակ Ա վե տիս յա նը ծա նո թա ցավ վի րա վոր զին վոր նե րի վե րա-
կանգ նո ղա կան բուժ մանն ուղղ ված գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո-
րում ե րին՝ տե ղում ա կա նա տես լի նե լով տղա նե րի բուժ ման գոր ծըն-
թա ցին։

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ մոտ 1000 վի րա վոր զին ծա ռա յող 
 Կենտ րո նի շնոր հիվ բու ժու մից զատ նաև մաս նա գի տութ յուն է ստա-
ցել, նրան ցից 200-ն  ար դեն աշ խա տանք ու նեն  Հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յուն նե րում։

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վարն ու « Զին վո րի տան» տնօ րե նը տե սան յու թի մի ջո ցով ցույց տվե ցին տղա նե րի հա ջո ղութ-
յուն նե րը տար բեր ո լորտ նե րում՝ դա սա կան պա րե րից մինչև ձե ռա գործ թի թեռ նե րի ցու ցա հան դես։

 Շա րու նա կե լով այ ցը բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ Առ նակ Ա վե տիս յա նը ծա նո թա ցավ «ՔՈԲՐԵՅՆ» (COBRAIN) ու ղե-
ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յա նը։  Ռեկ տո րը ներ կա յաց րեց Seahorse 
կոչ վող սար քը՝ հպար տութ յամբ ընդգ ծե լով, որ այն տա րա ծաշր ջա նում միակն է։

Շր ջայց կա տար վեց վե րա կա ռուց ված և  ար դիա կա նաց ված թան գա րա նում, նո րա բաց լսա րան նե րում, ստո մա տո լո-
գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ րո նում։

 Բու հի ղե կա վա րը ներ կա յաց րեց այս պա հին լայն թա փով ըն թա ցող շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, ո րոնք միտ-
ված են կրթա կան գոր ծըն թա ցի ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կերպ մա նը, ու սա նող նե րի հա մար հար մա րա վետ և 
 ժա մա նա կա կից պայ ման նե րի ստեղծ մա նը։

Նշ վեց, որ բու հի վար չա կան մաս նա շեն քի հար ևա նութ յամբ տե ղա կայ ված  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմ ադ-
րա մի շենքն ա ճուր դով ձեռք է բեր վել որ պես սե փա կա նութ յուն։  Ռեկ տո րը ներ կա յաց րեց շեն քի հե տա գա շա հա գործ-
ման հետ կապ ված ծրագ րե րը։

ԵՐԵՎԱՆԻՔԱՂԱՔԱՊԵՏՆԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ԱՅՑՈՎԵՊԲՀ-ՈւՄԷՐ

ՏԿԵՆՊԵՏԱԿԱՆԳՈւՅՔԻԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԱԽԱԳԱՀԸԲԺՇԿԱԿԱՆԲՈւՀՈւՄԷՐ

ԵՊԲՀ հյուրեր



« Հե րա ցի» ի նո վա ցիոն լա բո րա տո րիան հյու-
րըն կա լել էր Եյ լի հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
դպրո ցի ման կա բար ձութ յան, գի նե կո լո գիա յի և 
 ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ  Վա հագն 
Ան դիկ յա նին: Ար տերկ րից ժա մա նած բժիշ կը խո-
սեց հի պեր թեր միկ նե րո րո վայ նա յին քի միա թե րա-
պիա յից և դ րա դե րից՝ ձվա րան նե րի քաղց կե ղի 
բուժ ման ժա մա նակ:

 Հան դիպ մա նը ներ կա էին ու ռուց քա բան ներ, գի-
նե կո լոգ ներ, կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ և  ու սա-
նող ներ, ո րոնք մաս նա գի տա կան նոր գի տե լիք ներ 
ստա նա լուց բա ցի ակ տի վո րեն հար ցեր հղե ցին 
գի նե կո լո գիա յի և  ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի ամ բիո նի 
դո ցեն տին՝ ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լով քննար կում-
նե րին:

ՀՅՈւՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆՔ
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 Վեր ջերս անց կաց վեց ConNect վի րա բու ժա կան ծրագ րի ա ռա ջին մաս-
նա կից նե րի ա վար տա կան ամ փո փիչ մրցույ թը, ո րի նպա տա կը հու լի սին 
դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցած ու սա նող նե րի տե սա կան ու գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի օբ յեկ տիվ գնա հա տում էր, ինչ պես նաև նոր մի ջու սա նո-
ղա կան կա պե րի ձևա վո րու մը։ 

Մր ցույ թը կազմ ված էր տե սա կան ու գործ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րից, 
ո րոնց կա տար ման հա մար հա մալ սա րա նի ու քո լե ջի տար բեր կուր սե րի ու-
սա նող նե րից ձևա վոր վե ցին վի րա հա տա կան թի մեր։              

 Տե սա կան մա սի ըն թաց քում ներ կա յաց վել են կլի նի կա կան դեպ քեր, կա-
տար վել է հի վան դութ յան պատ մագ րե րի լրա ցում և  ախ տո րոշ ված հի վան-
դութ յան վե րա բեր յալ սա հի կա շա րի պատ րաս տում։

 Գործ նա կան հմտութ յուն նե րի և  թի մա յին աշ խա տան քի գնա հատ ման հա-
մար յու րա քանչ յուր թիմ ի րա կա նաց րեց ն /ե կա թե տե րի զա ցիա, 
քույ րա կան ա սիս տեն տա կան սե ղա նի կի պատ րաս տում, բուն 
վի րա հա տութ յան կազ մա կեր պում ար հես տա կան նյու թե րով:

Աշ խա տանք նե րը գնա հատ վել են  Տիգ րան Սև յա նի, Ա նա հիտ 
Գ րի գոր յա նի,  Մա նե  Սարգս յա նի,  Վի գեն  Հով հան նիս յա նի և 
 Դիա նա Ա տոմ յա նի կող մից, ով քեր ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո-
նի նա խա ձեռ նած « Լան ցետ» (LanZzete) մի ջազ գա յին ու սա նո-
ղա կան ծրագ րի թի մի ժյու րիի ան դամ երն էին։  

 Բո լոր մաս նա կից նե րը հա վաս տագր վե ցին ConNect ծրագ րի 
կող մից, իսկ հաղ թած թի մը ստա ցավ հնա րա վո րութ յուն մաս-
նակ ցե լու ի րա կան վի րա հա տութ յան « Լան ցետ» ծրագ րի շրջա-
նա կում։

Մր ցույ թի արդ յուն քում ԵՊԲՀ-ի և  հա մալ սա րա նի քո լե ջի 30 
ու սա նող ստա ցավ  մաս նա գի տա կան հար թա կում աշ խա տե լու 
մեծ փորձ:

 Մաս նա կից նե րը սո վո րե ցին բազ մա թիվ նոր հմտութ յուն ներ, կամ ինչ պես 
նա խա ձեռ նող ներն են փաս տում` կա տա րե ցին ևս  մեկ քայլ դե պի վի րա բու-
ժա կան ա պա գա։

ConNectՎԻՐԱԲՈւԺԱԿԱՆԾՐԱԳԻՐՆԱՌԱՋԻՆ
ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐՆԷՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈւՄ

Կրթություն



Բժշ կա կա նի դա սա խոս նե րը շա րու նա կում են վե րա-
պատ րաս տում եր անց նել ա ռա ջա տար բժշկա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում՝ կա տա րե լա գոր ծե լով ի րենց մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք նե րը:

ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, բ.գ.թ. Ա դե լի-
նա  Թոր գոմ յա նը Erasmus+ Project, Key Action 1 ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով այ ցե-
լել է  Մա լա գա յի հա մալ սա րան (UNIVERSITY OF MÁLAGA, 
Malaga, Spain):  Վե րա պատ րաստ ման նպա տա կը ֆի զիո լո-
գիա կան փոր ձե րը փո խա րի նող, է թի կա պես ա վե լի ըն դու-
նե լի այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րի մշա կում էր:

« Ֆի զիո լո գիա յի դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում ու սա-
նող նե րը ու սում ա սի րում են տար բեր օր գան նե րի և 
 հա մա կար գե րի կա ռուց ված քը և, ա մե նա կար ևո րը, գոր ծա-
ռույթ նե րը, ինչ պես նաև ողջ կեն դա նի օր գա նիզ մը: Անհ-
նար է լիար ժեք պատ կե րա ցում կազ մել ֆի զիո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց նե րի մա սին՝ ա ռանց կեն դա նի էակ նե րի վրա 
կա տար ված փոր ձե րի գի տա կան վար կած նե րի փոր ձարկ-
ման: Ամ սա կան հար յու րա վոր կեն դա նի ներ են զո հա բեր-
վում միայն այն բա նի հա մար, որ ու սա նող նե րը ա վե լի լավ 
ըմբռ նեն ու սում ա կան նյու թը»,-ընդգ ծում է ամ բիո նի դո-
ցեն տը՝ նշե լով, որ սրանք դա սա կան փոր ձեր են, ո րոնք 
կա տար վել են վա ղուց և  որ ևէ հե տա զո տա կան ար ժեք չու-
նեն։ 

«Այս տեղ ա ռա ջա նում է այն եր կընտ րան քը, ո րին մենք 
բո լորս՝ ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մը, պետք է բախ վենք ա մեն կի սամ յակ՝ 
վնա սե՞նք կեն դա նի էա կին, թե՞ պետք է հրա ժար վենք ու-
սա նող նե րին ֆի զիո լո գիա յի ո լոր տում ար ժե քա վոր գի տե-
լիք ներ տա լուց: Ա ռա ջարկ վել են տար բեր ժա մա նա կա կից 
այ լընտ րան քա յին մե թոդ ներ, ինչ պի սիք են ա նի մա ցիոն 
ֆիլ մե րը, հյուս վածք նե րի կուլ տու րա նե րը, հա մա կարգ-
չա յին մո դել նե րը և  այլն, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել 
ֆի զիո լո գիա յի դա սըն թաց ներ անց կաց նե լիս»,-հա վե լում է 
Ա դե լի նա  Թոր գոմ յա նը: 

Ն րա խոս քով՝ այ լընտ րանք նե րի կի րա ռու մը հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս խթա նել ու սա նող նե րի կրթութ յու նը ֆի-
զիո լո գիա յի ո լոր տում՝ միև նույն ժա մա նակ փրկե լով բազ-
մա թիվ կեն դա նի նե րի կյան քեր։

« Բա ցի այդ՝ մենք կա րող ենք ցույց տալ փոր ձեր, ո րոնք 
գործ նա կա նում անհ նար էր ի րա կա նաց նել մեր ամ բիո-
նում, կրկնել նույն փոր ձի ա նի մա ցիան այն քան ան գամ, 
որ քան ցան կա նում են ու սա նող նե րը և  երբ ցան կա նան: 
 Սա ու սա նող նե րին կսո վո րեց նի հար գանք կեն դա նի էակ-
նե րի կյան քի նկատ մամբ»,-իր խոսքն ամ փո փում է ֆի զիո-
լո գիա յի ամ բիո նի դո ցեն տը:

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆԻԴՈՑԵՆՏԸ
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ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նը կազ մա կեր պել էր անվ ճար նա խա-
պատ րաս տա կան   դա սըն թաց ներ FMGE (Foreign Medical Graduates 
Examination)՝ ար տա սահ ման յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի 
քննութ յան հաղ թա հա րում ա ռա վել դյու րին դարձ նե լու նպա տա-
կով։ 

Այս տա րի բժշկա կան բու հի ծրագ րի ա վար տա կան   վկա յա կա նով 
պարգ ևատր վեց 11 հնդիկ շրջա նա վարտ։ 

FMGE-ն Հնդ կաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի հա մար նա խա տես ված 
լի ցեն զա վոր ման քննութ յուն է՝ ի րենց երկ րում բժիշկ աշ խա տե լու 
ի րա վունք ստա նա լու հա մար:

Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բժշկա կան խորհր դի կող մից 
անց կաց վող քննութ յանն ա մեն տա րի մաս նակ ցում են աշ խար հի 
մոտ 60 երկ րի 450 հա մալ սա րա նում ու սա նած հնդիկ ու սա նող ներ: 

 Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նի խոս-
քով՝ ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա նա վարտ նե րի մեծ մա սը բա րե հա ջող 
(ա ռա ջա դի մութ յու նը կազ մում է շուրջ 90-95%) հանձ նում է FMGE 
քննութ յու նը, ինչն աշ խար հի բու հե րի շրջա նում բարձր ցու ցա-
նիշ է։ «Ա մեն տա րի Հնդ կաս տա նի բժշկա կան խոր հուր դը կազ-
մում է վի ճա կագ րութ յուն, ո րի հա մա ձայն՝ աշ խար հի տար բեր 
հա մալ սա րան նե րի շրջա նա վարտ նե րի ցու ցա բե րած արդ յունք-
նե րի հի ման վրա վար կա նի շա վո րում է հա մալ սա րան նե րը։ 
 Մեր բու հում կրթութ յուն ստա ցած հնդիկ ու սա նող նե րը, վե րա-
դառ նա լով ի րենց եր կիր և  հա ջո ղութ յամբ հանձ նե լով FMGE 
քննութ յու նը, բարձ րաց նում են թե՛ ԵՊԲՀ-ի, թե՛  Հա յաս տա նի 
վար կա նի շը մի ջազ գա յին կրթա կան հար թակ նե րում»,-ընդգ-
ծում է  Խա չա տուր  Մար գար յա նը։ 

 Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի դես պա նութ յան հո վա նու ներ-
քո FMGE անվ ճար նա խա պատ րաս տա կան   դա սըն թաց ներն 
անց կաց վում են 2018 թվա կա նից։ 

Օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ խա-
տանք նե րի բաժ նի ղե կա վար  Ռա հուլ Ա նիլ  Սետ հիի 
փո խանց մամբ՝ ու սա նող ներն ա պա հով վում են Հնդ-
կաս տա նից ձեռք բեր ված հա մա պա տաս խան գրա-
կա նութ յամբ և  պար բե րա բար տե ղե կաց վում են 
քննութ յա նը վե րա բե րող փո փո խա կան կա նո նա կար-
գե րին։ 

 Դա սըն թաց ներն անց կաց վում են ու սում ա ռութ յա-
նը զու գա հեռ և տ ևում են 3 տա րի․ մեկ նար կը տրվում 
է 4-րդ, իսկ ծրա գիրն ա վարտ-
վում է 6-րդ  կուր սում։

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼԵՆFMGE ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ
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Սր տա բան-վի րա բույժ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ 
թղթա կից ան դամ Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի կա տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ 
 Հա յաս տա նում տաս նամ յակ ներ ա ռաջ հիմ ադր վեց բժշկա կան դարբ նոց, որն այ սօր 
հա մալ սա րա նա կան կար գա վի ճակ ու նի:

« Մի քա յել յան» ազ գա նու նը բժշկա գի տութ յան ո լոր տում յու րօ րի նակ այ ցե քարտ է, ո րով 
ոչ միայն ան վա նա կոչ ված է հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րոն նե րից 
մե կը, այլև մար դու, գիտ նա կա նի, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ չի, հա յի ազ գա նուն 
է, ո րը հա նուն հայ րե նի քի ծա ռա յեց րեց ար տերկ րում ստա ցած գի տե լիք ներն ու ջան քե-
րը: 

 Հա րա զատ հի վան դա նո ցում նրա սերն դա կից նե րը շատ չեն, բայց նրանք, ով քեր ճա-
նա չել են բժշկա պե տին,  հի շում և  ջերմ հու շեր են պատ մում ան վա նի պրո ֆե սո րի մա սին:

 Հի շում է գոր ծըն կե րը 
Ե գոր  Հով հան նիս յա նը ու ղիղ 10 տա րի աշ խա տել է Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի հետ, ե ղել է 

ինս տի տու տի շի նա րա րութ յան գծով փոխտ նօ րե նը:
 Ծա նո թութ յու նը պա տա հա կան էր, կի նը աշ խա տում էր լա բո րանտ, դի մել էր հի վան դա նո ցի 

հան րա կա ցա րա նում սեն յակ ստա նա լու ակն կա լի քով, տնօ րե նը հե տաքրքր վել էր, թե ա մու-
սի նը ինչ մաս նա գի տութ յուն ու նի:

Ի մա նա լով, որ ին ժե ներ-շի նա րար է, ա սել էր, որ նման մարդ կանց կա րիք ու նեն: Եր կու օր 
անց ար դեն Ե գոր  Հով հան նիս յա նը ծա նո թա ցավ Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի հետ, նրան ան մի-
ջա պես շնորհ վեց ինս տի տու տի ա վագ ին ժե նե րի պաշ տո նը, ինչ պես նաև՝ հան րա կա ցա րա նի 
մեկ սեն յա կա նո ցի բա նա լին, ե րեք տա րի անց՝ շի նա րա րութ յան գծով փոխտ նօ րե նի պաշ տո-
նը:

« Նա ոչ միայն տա ղա նա դա վոր բժիշկ էր, այլև շի նա րար, ստեղ ծող, աշ խա տա սեր մարդ, 
ամ բողջ օ րը պրպտում էր, մի մաս նա շեն քի շի նա րա րութ յու նը չա վար տած՝ ա սում էր, վերջ, 
վաղ վա նից սա ենք սկսում ա նել:  Նա հարգ ված պրո ֆե սոր էր ԽՍՀՄ-ում, մի զան գով մեկ մի-
լիոն ռուբ լի էր բե րում, բո լոր մի ջոց նե րը կենտ րո նաց նում  Մի քա յել յա նում:   Կեն սու րախ մարդ 
էր, բո լո րի հետ լավ հա րա բե րութ յուն ներ ու ներ, դրա հա մար կա րո ղա նում էր ներդ րում եր 
բե րել, խորհր դա յին շրջա նում  Մի քա յել յա նը շի նա րա րա կան ծա վալ նե րով ա ռա ջա տարն 
էր, ա մեն ին չով էր ա ռա ջա տա րը, ե թե մյուս երկր նե րում հի վան դա նոց նե րին գու մար ներ էին 
հատ կաց նում, չէր կա ռուց վում, եր կար էր տևում,  Մի քա յել յա նում նման բան չկար, շենք-շեն քի 
ետ ևից, շե նաց նում էր»,-պատ մում է  Հով հան նիս յա նը: 

 Նա հի շում է, որ մահ վա նից մեկ շա բաթ ա ռաջ Ս տե փա նա վան էին գնա ցել, որ տեղ հի վան-
դա նո ցի մաս նաճ յուղն էին կա ռու ցում: Այդ ան գամ, սո վո րա կա նի պես, պրո ֆե սո րը չխմեց, 
ա սաց՝ սիր տը լավ չի:  Վե րա դար ձի ճա նա պար հին ար դեն, երբ  Մի քա յել յա նին Բ յու րա կա նում՝ 
իր տան մոտ ի ջեց նում էին,  Հով հան նիս յա նին ա ռա ջար կեց բարձ րա նալ տուն, նստել պատշ-
գամ բում, զրու ցել, դրա նից բա ցի՝ կի նը՝ տի կին Լ յուդ մի լան կնե ղա նար, ե թե ի մա նար, որ Ե գոր 
 Հով հան նիս յա նը հա սել է դռան մոտ, բայց չի բարձ րա ցել:  Նա հի շում է՝ պատշ գամ բում նստե-
ցին, զրու ցե ցին, բայց է լի չխմեց  Մի քա յել յա նը, սիր տը լավ չէր:

Դ րա նից հե տո Ե գոր  Հով հան նիս յա նը  Մոսկ վա էր գնա ցել՝ հեր թա կան կար ևո րա գույն նա-
խա գի ծը հաս տա տե լու, մի ջոց ներ բե րե լու հա մար, վե րա դար ձին հի վան դա նո ցի աս տի ճան նե-
րին հան դի պեց պրո ֆե սո րին, վեր ջինս ա ռա ջար կեց զրու ցել եր կու շաբ թի: 

Ա վաղ, չստաց վեց,  Մի քա յել յա նը մա հա ցավ կի րա կի օ րը, ինչ պես  Հով հան նիս յանն է ա սում՝ 
«մարդ կանց սրտե րը վի րա հա տե լով՝ սրտամ ա նի ին ֆարկ տից մա հա ցավ»: 

 Պատ մա կան ակ նարկ
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը հիմ ադր վել է 1974 թվա կա-

նին ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հրա մա նով և  ան վա նի բժ-
իշկ-գիտ նա կան  Ա լեք սանդր Լ ևո նի  Մի քա յել յա նի ջան քե րով և ն րա նա խա-
ձեռ նութ յամբ: Սկզբ նա կան շրջա նում այն գոր ծում էր որ պես ԽՍՀՄ ԳԱ կլի ն-
ի կա կան և  փոր ձա րա րա կան վի րա բու ժութ յան հա մա միու թե նա կան գի տա-
հե տա զո տա կան ինս տի տու տի եր ևան յան մաս նաճ յուղ,  այժմ՝ « Մի քա յել յ-
ան»  վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ:

Ինս տի տու տի ստեղ ծու մը հիմք դրեց հան րա պե տութ յան սրտա-
յին վի րա բու ժութ յան բուռն զար գաց մա նը: Այ սօր այն բազ մապ րո-
ֆիլ բժշկա կան կենտ րոն է` հա գե ցած ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե-
րով և  բարձ րո րակ բժշկա կան կադ րե րով:

2018 թվա կա նի տա րեսկզ բից « Մի քա յել յան վի րա բու ժա կան ինս տի-
տուտ» ՓԲԸ բաժ նե մա սե րի հսկիչ փա թե թը պատ կա նում է ԵՊԲՀ-ին: Բժշ կա-
կան մեկ դար յա բու հի կլի նի կա կան, գի տա կան, ու սում ա կան աշ խա տանք-
նե րի կար ևոր մաս է կազ մում  հա մալ սա րա նա կան այս շուրջ 5 տաս նամ յա-
կի պատ մութ յուն ու նե ցող կա ռույ ցը:  
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Ծննդ յան հո բել յա նը՝ հա րա զատ կա ռույ ցում
 Մե ծա նուն բժիշկ նե րի թո ղած հսկա յա կան ժա ռան գութ յու նը կար ևո րե լը բժշկա կան 

100-ամ յա բու հի լա վա գույն ա վան դույթ նե րից է:
2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րից ա ռա ջա տար վի րա-

բույժ նե րը ժա մա նել էին Եր ևան՝  Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ յան (ESS, www.
essurg.org) 22-րդ  տա րե կան հա մա գու մա րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով, որն ընդգր-
կում է նաև  Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի (AAS, www.AAS.am) 4-րդ հն-
գամ յա կոնգ րե սը և  Ռե զի դենտ նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի եվ րո պա կան 3-րդ 
 հա մա ժո ղո վը:

 Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յու նը, բու ժանձ նա կազ մը, ա պա գա 
բժիշկ նե րը և  ար տերկ րից ժա մա նած հյու րե րը նշե ցին հայ խորհր դա յին սրտա բան-վի-
րա բույժ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ 
Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի ծննդյան 90-ամ յա հո բել յա նը:

Ե լույթ ներ ու նե ցան և  Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի կեն սագ րութ յան հի շար ժան  ման րա-
մաս նե րը ներ կա յաց րին նրա հետ եր կար տա րի ներ աշ խա տած  գոր ծըն կեր նե րը, փո-
խանց վեց նաև նրա կնոջ՝ Լ յուդ մի լա   Շեր դու կա լո վա- Մի քա յել յա նի ող ջույ նի ու ղեր ձը:

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին մաս նա կից նե րը ծա ղիկ ներ խո նար հե ցին մե ծա նուն բժշկի 
հու շար ձա նին: Այս մի ջո ցա ռու մը հար գան քի տուրք  էր Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի  հի շա-
տա կին և վ կա յում էր այն մա սին, որ սե րունդ նե րը չեն մո ռա ցել նրա՝  հայ բժշկա գի տութ-
յան զար գաց ման գոր ծում ներդ րած բազ մամ յա և  հա րուստ ա վան դը:

 Անգ նա հա տե լի է բժիշկ-գիտ նա կա նի հայ րե նա սի րութ յու նը
ԵՊԲՀ պատ մութ յան թան գա րա նում Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նին նվիր ված ցու ցան մու-

շը ներ կա յաց նե լիս թան գա րա նի տնօ րեն  Նա րի նե  Ղա զար յա նը հա տուկ ակ նա ծան քով 
է ներ կա յաց նում բժշկա գի տութ յան նվիր յա լին, նրա հիմ ած ա ռող ջա պա հա կան խո շոր 
հաս տա տութ յու նը:

«Ան վա նի վի րա բույ ժի և  մեծ գիտ նա կա նի համ բավ էր վա յե լում, նա  Հա յաս տա նում 
սրտա յին վի րա բու ժութ յան հիմ ա դիրն է»,- նշում է թան գա րա նի ղե կա վա րը, որն ան-
ձամբ ճա նա չել և մ տե րիմ է ե ղել  Մի քա յել յա նի կնոջ` բժշկա կան գի տութ յու նեն րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Լ յուդ մի լա   Շեր դու կա լո վա- Մի քա յել յա նի հետ:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նի այ րին մա հա ցել է եր կու տա րի ա ռաջ:  Պատ կա ռե լի տա րի քում էլ 
վառ էր պա հում ա մուս նու հի շա տա կը, հե ղի նա կել է նրա գոր ծու նեութ յան մա սին գիրք, 
նա խա ձեռ նում էր մի ջո ցա ռում եր:

«Առնձ նա հա տուկ ու զում եմ շեշ տել Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի մարդ կա յին հատ կա նիշ-
նե րը, աշ խա տա սի րութ յու նը: 10-րդ  դա սա րա նը Թ բի լի սիում ա վար տե լուց հե տո մեկ նել 
է  Մոսկ վա և  հենց ա ռա ջին կուր սից աչ քի է ըն կել իր աշ խա տա սի րութ յամբ, տրա մա-
բա նութ յամբ և ն պա տա կաս լա ցութ յամբ: Երկ րորդ կուր սից գի տա կան աշ խա տանք ներ 
է սկսել ի րա կա նաց նել և  զու գա հեռ աշ խա տել է կլի նի կա յում, ի հար կե սկզբից որ պես 
սա նի տար, բու ժակ: Ի րեն շատ սի րել են իր ու սու ցիչ նե րը, դա սա խոս նե րը, ղե կա վար-
նե րը»,- հա րուստ կեն սագ րութ յան ման րա մաս նե րը ներ կա յաց նե լով՝ նշում է  Նա րի նե 
 Ղա զար յա նը` ընդգ ծե լով, որ  Մոսկ վա յում մա լու դեպ քում Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նին 
փայ լուն ա պա գա էր սպա սում, սա կայն նա ծնված և  մե ծա ցած  լի նե լով Թ բի լի սիում, կա-
յա նա լով  Մոսկ վա յում՝ նա խընտ րեց գալ  Հա յաս տան և  իր ա ռա քե լութ յամբ 
ծա ռա յել ժո ղովր դին ու հայ րե նի քին:

Անց նե լով մե ծա նուն սրտա բան նե րի դպրո ցը, լի նե լով հայ րե նա սեր՝ նա 
թո ղել է իր բա րե կե ցիկ կյան քը ու մեծ հե ռան կար նե րը:

Այս տեղ թան գա րա նա գետն ընդգ ծում է բժիշկ-գիտ նա կա նի հայ րե նա-
սի րութ յու նը, ո րը հե տա գա յում փո խանց վել է նաև իր ազ գութ յամբ ռուս 
կնո ջը: Ա մուս նու մա հից հե տո չի լքել մեր եր կի րը՝ այն հա մա րե լով իր 
տունն ու հայ րե նի քը:  

«Իր մտահ ղա ցում ե րից և ծ րագ րե րից  Մի քա յել յա նին ո չինչ հետ չկանգ-
նեց րեց՝ չնա յած բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րին»,- շեշ տում է նա:

 Նա րի նե  Ղա զար յա նը պատ մում է նաև, թե ինչ հան րօ գուտ գոր ծու-
նեութ յուն էին ծա վա լել կնոջ հետ Ս պի տա կի երկ րա շար ժի տա րի նե րին` 
հիմ ե լով «Գ թութ յուն» հիմ ադ րա մը: Բժշ կա կա գի տա կան աշ խար հի իր 
ազ դե ցիկ կա պե րը գոր ծի դնե լով՝  Մի քա յել յա նին հա ջող վել է մար դա սի-
րա կան օգ նութ յան աշ խա տանք ներ հա մա կար գել:

Բժշ կա կան մեկ դար յա բու հի թան գա րա նում տեղ գտած ի րե րը, հու-
շա մե դալ նե րը, լու սան կար նե րը, գրքե րը, իր գրած աշ խա տութ յուն նե րը, 
ա տե նա խո սութ յուն նե րի սեղ մագ րե րը  նվի րա բեր վել են ինչ պես « Մի քա յել յան» վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տու տի նախ կին ղե կա վար, ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան  Համ լետ 
 Թա մազ յա նի, այն պես էլ Լ յուդ մի լա   Շեր դու կա լո վա- Մի քա յել յա նի կող մից:

Բժշ կի ու ղին ընտ րել ցան կա ցող բազ մա թիվ դպրո ցա կան նե րի հա մար ան վա նի բժշկի 
կյան քի ու գոր ծու նեութ յան ման րա մաս նե րը լսե լը  Նա րի նե  Ղա զար յա նի փո խանց մամբ 
ու սու ցո ղա կան են և  հե տաքր քիր:

 Մի քա յել յա նի որ դին՝ Ար մեն  Մի քա յել յա նը, այժմ բնակ վում է ԱՄՆ-ում, ով կրկին 
ընտ րել է բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:

Հիշատակի խոսք



Լ րա ցավ ան վա նի սրտա բան, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, ՀՀ պե տա կան մրցա նա կի դափ-
նե կիր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր  Ռա ֆա յել  Պա րույ րի Ս տամ բոլց յա նի 100-ամ յա կը (1922-2012թթ.): 

 Մեծ է նրա դե րը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի պատ մութ յան մեջ: 

1940 թվա կա նին՝ Եր ևա նի  Շա հում յա նի ան վան դպրոցն ա վար տե լուց հե տո, Ռ. 
Ս տամ բոլց յա նը ըն դուն վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի բուժպ րո ֆի լակ տիկ 
ֆա կուլ տետ:  Հայ րե նա կան պա տե րազ մի սկզբին նա ընդ հա տում է ու սու մը և  կա մա վոր 
մեկ նում գոր ծող բա նակ: 1943 թվա կա նին զո րացր վում է և  շա րու նա կում ու սու մը բժշկա-
կան ինս տի տու տում: 1946 թվա կա նին՝ ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո, ըն դուն վում է 
հոս պի տա լա յին թե րա պիա յի ամ բիոն՝ որ պես կլի նի կա կան օր դի նա տոր, ո րի ամ բիո նի 
վա րիչ  Ռու բեն Գ յան ջեց յա նը նրա հա մար դառ նում է ըն դօ րի նակ ման ա ռար կա՝ թե մաս-
նա գի տա կան, թե բա րո յա կան ա ռու մով:  Հենց այդ տա րի նե րին նա դառ նում է հա լա-
ծան քի ա ռար կա ստա լին յան բռնա պե տութ յան մի քա նի ա պաշ նորհ պա տե հա պաշտ նե-
րի կող մից՝ որ պես ազ գի թշնա մու զա վակ: Ն րա հայ րը, ով  Հա յաս տա նի կո պե րա ցիա յի 
հիմ ա դիր նե րից էր, 1937 թվա կա նին ազ գայ նա կա նութ յան մե ղադ րան քով ձեր բա կալ-
վել և  աք սոր վել է  Սի բիր, որ տեղ և  մա հա ցել է: 1953 թվա կա նին շա տե րի նման նա ևս  
ար դա րաց վում է: 

 Չա փա զանց հե տաքրք րիր է նրա հայ րա կան պա պի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը:  Նա 
 Կար սի ֆի դա յի  Քաջ Ա վոն էր, իսկ նրա եղ բայ րը՝  Չա րեն ցին կնքած  Կար սի ա վագ քա-

հա նա  Խո րեն Ս տամ բոլց յա նը: Ն րա պա պի և  հոր՝  Պա րույր Ս տամ բոլց յա նի լու սան կա րը զե տեղ վել է 
1915-ին  Մոսկ վա յում լույս տե սած « Հայ կա մա վո րա կան նե րը» ալ բո մում։

 Պա պը, թունդ դաշ նակ ցա կան և  հա մոզ ված հա կա բոլշ ևիկ լի նե լով, 1918-ին  Ղար սից տե ղա փոխ վել 
էր Եր ևան։ Ա վե տի սը՝  Քաջ Ա վոն, ու նե ցել է չորս որ դի՝ չորսն էլ բոլշ ևիկ, և  հա մոզ ված դաշ նակ ցա կա-
նը  եր բեք չի հաշտ վել այդ մտքի հետ։  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նի հայ րը գործ կո մի նա խա գահ է ե ղել, 
եղ բայ րը՝  Կար միր բա նա կի կո մի սար, մյուս նե րը՝ նույն պես ե ղել են կու սակ ցա կան գոր ծիչ ներ։ Մ տեր-
մութ յուն ու նե նա լով Ա վե տիք Ի սա հակ յա նի հետ՝ նրանց կի սա կա տակ զրույց նե րից մե կը հա սել է մեզ.

-Այ Ա վո ջան, դու դեռ դաշ նակ ցա կա՞ն ես, ժա մա նակ նե րը փոխ վել են, ախր…,-  Քաջ Ա վո-
յին դի մում է Ա վե տիք Ի սա հակ յա նը։

-Ոչ միայն ես, այլև՝ էս ձեռ նա փայտս տես նո՞ւմ ես, էս ձեռ նա փայտս էլ է դաշ նակ ցա կան, ու 
թե այ րես՝ մո խիրն էլ դաշ նակ ցա կան կլի նի։

-Ա վո ջան, բա էդ ո՞նց ե ղավ՝ չորս որ դիդ էլ բոլշ ևիկ դար ձան։
-Էլ մի ա սա. վարդ ցա նե ցի՝ փուշ դուրս ե կավ,- հու մո րին հու մո րով պա տաս խա նում է  Քաջ 

Ա վոն։ 
1948 թվա կա նին, տես նե լով Ռ. Ս տամ բոլց յա նի հա կու մը տեխ նի կա կան գի տութ յուն-

նե րի նկատ մամբ, Ռ. Գ յան ջեց յա նը նրան գոր ծու ղում է  Մոսկ վա՝ տի րա պե տե լու է լեկտ-
րասր տագ րութ յան մե թո դին:  Վե րա դառ նա լով  Հա յաս տան՝ Ռ. Ս տամ բոլց յա նը ստեղ ծում 
է է լեկտ րասր տագ րութ յան ծա ռա յութ յուն:  Հաղ թա հա րե լով ո րոշ դժվա րութ յուն ներ՝ նա 
ներդ նում է մե թո դը կի րա ռա կան բժշկութ յան մեջ և ս տեղ ծե լով հա մա պա տաս խան կուր-
սեր՝ կարճ ժա մա նա կում պատ րաս տում է 100-ից ա վե լի մաս նա գետ ներ, ո րը ա մուր հիմք էր 
 Հա յաս տա նում սրտա բա նութ յան զար գաց ման հա մար: 

Ռ. Ս տամ բոլց յա նը 1952 թվա կա նին հա ջո ղութ յամբ պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան 
ա տե նա խո սութ յու նը, նույն տա րին դառ նում հոս պի տա լա յին թե րա պիա յի ամ բիո նի ա սիս-
տենտ, իսկ 1957 թվա կա նին՝ դո ցենտ: 1962 թվա կա նին սրտա բա նութ յա նը վե րա բե րող իր 
ու սում ա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պաշտ պա նում է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն, 
ո րը ար ժա նա նում է իր ա ռա ջին ընդ դի մա խոս, ա կա դե մի կոս Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի բարձր 
գնա հա տա կա նին:

1963 թվա կա նին Ռ. Ս տամ բոլց յա նին հանձ նա րար վում է ման կա բու ժա կան, սա նի տա րա կան և ս տո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի հա մար ստեղ ծել ներ քին հի վան դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա յի 
նոր ամ բիոն, ո րը տե ղա կայ վում է 4-րդ կ լի նի կա կան հի վան դա նո ցում, որ տեղ նա ընդգր կում է ըն դու-
նակ ե րի տա սարդ նե րի և ս տեղ ծում մի հա մե րաշխ կո լեկ տիվ: Այս հի վան դա նո ցում ա ռա ջին ան գամ 
գոր ծում է հի վանդ նե րի հա մար ին տեն սիվ վե րահս կո ղա կան բա ժան մունք: 

1965 թվա կա նին Ռ. Ս տամ բոլց յա նի ղե կա վա րութ յամբ ա ռա ջարկ վում և մ շակ վում է է լեկտ րասր-
տագ րի վեր լու ծութ յան ին տեգ րալ մե թոդ:

1966 թվա կա նին Ռ. Ս տամ բոլց յա նը նշա նակ վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր: Այդ 
պաշ տո նում նա ի րեն դրսևո րում է որ պես բժիշկ, դա սա խոս և  գիտ նա կան՝ մա լով նույն նրբազ գաց, 
բա րի ու հո գա տար ան հա տը: 

Ռ. Ս տամ բոլց յա նը որ պես բժիշկ ներդ րեց բո լո րո վին նոր մո տե ցում՝ հի վանդ նե րի հրա վե րով նա 
մեկ նում էր ա մե նա հե ռա վոր շրջան ներն ու քա ղաք նե րը, ցույց տա լիս անվ ճար օգ նութ յուն: Ո մանց 
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քննա դա տութ յուն նե րին ի պա տաս խան՝ նա նման դեպ քե րում պա տաս խա նում էր. «Ես իմ ու-
սուց չի ա շա կերտն եմ»՝ ակ նար կե լով  Ռու բեն Գ յան ջեց յա նին:

 Ռեկ տո րա կան գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծում Ռ. Ս տամ բոլց յանն ի ցույց է 
դնում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան կազ մա կերպ չի իր ու նա կութ յուն նե րը՝ ձգտե-
լով զար գաց նել ինս տի տու տում առ կա լա վա գույն արդ յունք նե րը, նպաս տե լով  ու սուց ման և 
 գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի մա կար դա կի զգա լի ա ճին: 

Այդ տա րի նե րին բժշկա կան ինս տի տու տը գտնվում էր ծանր պայ ման նե րում, 
քա նի որ ա մեն տա րի ըն դու նե լութ յան ժա մա նակ ինս տի տուտ էին ըն դուն վում ոչ 
միայն պե տա կան պլա նով նա խա տես ված թվով դի մորդ ներ, այլև բո լոր նրանք, 
ով քեր ըն դու նե լութ յան քննութ յան ժա մա նակ ստա ցել էին դրա կան նի շեր:  Սա 
խա թա րում էր ու սում ա ռութ յան բնա կա նոն ըն թաց քը, ազ դում ուս ման ո րա կի 
վրա, քա նի որ ինս տի տու տի հնա րա վո րութ յուն նե րը թույլ չէին տա լիս ա ռա ջին 
կուրս ըն դուն ված ու սա նող նե րի ու սու ցու մը կա տա րել պատ շաճ մա կար դա կով: 
1967 թվա կա նի ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի ժա մա նակ նա ո րո շում է ա մեն 
կերպ կա սեց նել այդ ա րա տա վոր գոր ծըն թա ցը:  Սա կայն այդ տա րի նույն պես 
կրկնվում է այն, ինչ նա խորդ տա րի նե րին: Սկս վում է հա մառ պայ քար Ռ. Ս տամ-
բոլց յա նի և  հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յան միջև, այդ պայ քա րը ա վարտ-
վում է նրա նով, որ Ռ. Ս տամ բոլց յա նին հա ջող վում է ստա նալ կա ռա վա րութ յան 
հա մա ձայ նութ յու նը՝ հա վել յալ ըն դու նե լութ յան դի մաց  Հե րա ցի փո ղո ցի վրա կա-
ռու ցել վա ղուց նա խա տես ված այն մաս նա շեն քը, ո րի շի նա րա րութ յու նը տար բեր 
պատ ճառ նե րով ա նընդ հատ հե տաձգ վում էր:  Բա ցի այդ՝ նրան հա ջող վում  է բա-
զում դժվա րութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով ոչ միայն սկսել շի նա րա րութ յու նը, այլև 
մեկ մաս նա շեն քի փո խա րեն կա ռու ցել եր կու սը: 

1967 թվա կա նին  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նին շնորհ վում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում: Գտ նե լով, որ ռեկ տո րի պար-
տա կա նութ յուն նե րի կա տա րու մը խան գա րում է շա րու նա կել  գի տաու սում ա կան և  բու ժա կան 
գոր ծու նեութ յան լիար ժեք կա տար մա նը, ո րին նա ան սահ ման նվիր ված էր և  հա մա րում էր իր 
կյան քի կար ևո րա գույն գոր ծը՝ դի մում է խնդրան քով՝ ի րեն ա զա տել ռեկ տո րի պաշ տո նից: 

Ըն դա ռա ջե լով նրա խնդրան քին՝ 1968 թվա կա նին հան րա պե տութ յան ղե կա վա-
րութ յու նը դժվա րութ յամբ հա մա ձայ նում է նրան ա զա տել բժշկա կան ինս տի տու տի 
ռեկ տո րի պաշ տո նից: Ռ. Ս տամ բոլց յա նը շա րու նա կում է իր բժշկա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը որ պես ամ բիո նի վա րիչ: 1970 թվա կա նին նրա ղե կա վա րած ամ բիո նը 
տե ղա փոխ վում է Ա ջափն յա կում նոր կա ռուց ված  Հան րա պե տա կան հի վան դա նոց, 
որ տեղ նրա ղե կա վա րութ յամբ ստեղծ վում է  Հա յաս տա նում ա ռա ջին սրտա բա նա-
կան կլի նի կան՝ ին ֆարկ տա յին բա ժան մուն քով: 

1971 թվա կա նին Ռ. Ս տամ բոլց յա նը ընտր վում է  Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի թղթա կից-ան դամ: 1987 թվա կա նին նա կա մո վին թող նում է ամ բիո նի 
վա րի չի պա տաս խա նա տու պաշ տո նը, բայց հրա ժար վում է հանգս տի գնա լու մտքից 
և  շա րու նա կում է իր գոր ծու նեութ յու նը որ պես ամ բիո նի պրո ֆե սոր:

1994 թվա կա նին Ռ․ Ս տամ բոլց յա նը ընտր վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
 Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս:  Խորհր դա յին տա րի նե-
րին թե րապևտ նե րի և սր տա բան նե րի գի տա կան ըն կե րութ յուն նե րի  Միու թե նա կան 
վար չութ յան ան դամ էր, ա պա՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան բժշկա-
գի տա կան փոր ձաքն նա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, թե րա պիա յի մաս նա գի-
տա կան խորհր դի ան դամ,  Հա յաս տա նի բժշկա գի տա կան հան դե սի խմբագ րա կան 
կո լե գիա յի ան դամ: Եր կար տա րի ներ ան վա նի մաս նա գե տը ե ղել է նրա գլխա վոր 
խմբա գի րը,  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի իս կա կան ան դամ ( Փա րիզ): 
 Կա ռա վա րութ յան կող մից նրա գոր ծու նեութ յու նը գնա հատ վել է « Պատ վո նշան» 
շքան շա նով, որ պես պա տե րազ մի մաս նա կից պարգ ևատր վել է « Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-
մի երկ րորդ կար գի շքան շա նով» և  բազ մա թիվ մե դալ նե րով: 

Եր կար կա րե լի է թվար կել ան վա նի սրտա բան, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, հան րա պե տութ յան 
պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նի գոր ծու նեութ յան կար ևո րա գույն, ա ռանց-
քա յին ի րա դար ձութ յուն նե րը:

 Կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ Ռ. Ս տամ բոլց յա նի բնա վո րութ յան յու րա հա տուկ 
գծե րին՝ ան սահ ման նվիր վա ծութ յուն մաս նա գի տութ յա նը, հա մես տա գույն էութ յան տեր լի նե լը, 
մարդ կա յին բո լոր հա րա բե րութ յուն նե րում ազն վութ յունն ա մե նաա ռա ջին հատ կա նիշ հա մա րե-
լը, մինչև վերջ նվիր վա ծութ յու նը ազ գա յին գա ղա փար նե րին և  այն զգա յու նութ յու նը, ո րով տրո-
փում էր նրա մար դա մոտ, մար դա սեր, մար դուն ա մեն ին չից վեր գնա հա տող սիր տը:

Իր ողջ գոր ծու նեութ յու նը  Ռա ֆա յել  Պա րույ րի Ս տամ բոլց յա նը նպա տա կաուղ ղել էր հենց Սր-
տի ա ռողջ պահ պան մա նը:

  ՍԵ ԴԱ  ԹՈ ՐՈՍ ՅԱՆ
«Ա պա գա բժիշկ»  թեր թի խմբա գիր

Հոբելյան



ԵՊԲՀ-ն  հի շում ու գնա հա տում է իր նվիր յալ նե րին, արժ ևո րում նրանց կա-
տա րած տե սա կան ու գործ նա կան աշ խա տան քը, տա րի նե րի վաս տա կը և 
 փո խան ցում նոր սերն դին՝ կո չու մով բժշկի ա ռա քե լութ յու նը շա րու նա կե լու, 
ա վան դույթ նե րը պահ պա նե լու հանձ նա ռութ յամբ:

ԵՊԲՀ-ի ե րախ տա վոր նե րից մեկն էլ Ալ բերտ  Զա րաց յանն է, ով նշում է 
ծննդյան հո բել յա նը: 

Ալ բերտ  Քա չա զի  Զա րաց յա նը ծնվել է Ա րա գա ծոտ նի մար զի  Վե րին 
 Թա լին գյու ղում:

1955 թվա կա նին, ա վար տե լով Մ ռավ յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը, Ալ-
բերտ  Զա րաց յա նը ա ռանց երկմ տե լու ո րո շում է ըն դուն վել Եր ևա նի բժշկա-
կան ինս տի տուտ: Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին  նա աչ քի է ըն կել բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ:

1961-ին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը, կազ մել   
ըն տա նիք և  զո րա կոչ վե լով  Խորհր դա յին բա նակ՝ ծա ռա յութ յան է մեկ նել հե-
ռա վոր  Սի բիր:  

 Վեց տար վա զին ծա ռա յութ յու նից հե տո վե րա դար ձել է  Հա յաս տան, ըն դուն-
վել աս պի րան տու րա, ա վար տե լուց հե տո՝  1971-ին աշ խա տան քի ըն դուն վել 
ԵԲԻ վնաս ված քա բա նութ յան, օր թո պե դիա յի և  ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նում, 1972 թվա կա նին պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան թե զը:

Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում Ա․  Զա րաց յա նը ի րա կա նաց րել է ակ տիվ 
հա սա րա կա կան աշ խա տանք՝ զբա ղեց նե լով ինս տի տու տի կու սակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յան քար տու ղա րի, ին տե րա կում բի նա խա գա հի և  այլ   պաշ-
տոն ներ: 1989-1995թթ. ե ղել է  ԵԲԻ բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ա վագ կուր սե րի 
դե կա նը:

1990  թվա կա նին   Ա.  Զա րաց յա նը ստեղ ծել է  Հա յաս տա նում ա ռա ջին և 
 միակ ռազ մա դաշ տա յին բժշկութ յան, այս պես կոչ ված՝ ա զա տա մար տիկ նե-
րի բա ժան մուն քը,  ո րը մեծ դեր է ու նե ցել ռազ մա ճա կա տից տե ղա փոխ ված 

վի րա վոր ա զա տա մար տիկ նե րին  բու ժօգ նու թուն ցու ցա բե րե լու գոր ծում: 1991-ին 
 Մոսկ վա յում ЦИТО-ում գի տա հե տա զո տա կան  աշ խա տանք կա տա րե լուց հե-
տո  պաշտ պա նել  է դոկ տո րա կան թե զը,  պրո ֆե սո րի կո չու մը Ա.  Զա րաց յա նին 
շնորհ վել է 1992-ին:

1995-ին  Ա.  Զա րաց յա նը ստեղ ծել և  նա խա գա հել է  Հա յաս տա նի վնաս ված քա-
բան նե րի և  օր թո պեդ նե րի միութ յու նը, մաս նակ ցել է գի տա ժո ղովն ե րի, կոն ֆե-
րանս նե րի, ներ կա յաց րել է  Հա յաս տա նը տար բեր երկր նե րում, ե լույթ ներ է ու նե-
ցել զա նա զան մի ջազ գա յին հար թակ նե րում: 1995-ից  Ալ բերտ  Զա րաց յա նը ե ղել է 
 Վի րա բու ժութ յան, օր թո պե դիա յի և վն աս ված քա բա նութ յան մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յան   (SICOT) ազ գա յին պատ գա մա վոր և  քար տու ղար,  Փա րի զի «Ա րա-
րատ» մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի թղթա կից-ան դամ։ 15 տա րուց ա վե լի ԵՊԲՀ-ի 
վնաս ված քա բա նութ յան, օր թո պե դիա յի և  ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան 

ամ բիո նի ղե կա վա րու մը վստահ ված է ե ղել պրո ֆե սոր  Զա րաց յա նին։  Նա կրթել ու 
պատ րաս տել է մաս նա գետ նե րի հսկա բա նա կի, ո րոնք  Հա յաս տա նում և  տար բեր 
երկր նե րում պատ վով կրում են  բժշկի կո չու մը՝ մշտա պես հի շե լով և հ պար տա նա լով, 
որ «ա ռա ջին ան գամ նրանց ձեռ քը վի րա բու ժա կան դա նա կը Ալ բերտ  Քա չա զովն է 
տվել». 56 տար վա ման կա վար ժա կան,  գի տա կան և  գործ նա կան բժշկա կան աշ խա-
տան քի ստաժ, բազ մա հա զար ու սա նող ներ, լա վա գույն դա սա խո սի համ բավ:  

Պ րո ֆե սոր  Զա րաց յա նը ու նի գի տա հե տա զո տա կան մեծ փորձ: Ալ բերտ  Քա չա զի 
 Զա րաց յա նը ա վե լի քան 170 գի տա կան աշ խա տութ յան հե ղի նակ է: Ն րա մաս նա-
գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի թի րա խում հայտն վել են ժա մա նա կա կից վնաս-
ված քա բա նութ յան կար ևո րա գույն խնդիր ներ՝ միջ հո դա յին ոսկ րա միա ցու մից հե տո 
հո դա ճա ռի հետվն աս ված քա յին վե րա կանգն ման, ած խած նի կա ռուց վածք նե րով 
ոսկ րա սին թե զի, քլո րոպ րե նա յին թու նա վո րում ե րի հետ ևան քով մե ռու կա ցած ոսկ-

րա յին հյուս ված քի վե րա կանգն ման, ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջաց ման ըն թաց քում ոսկ րա-
ծու ծի դե րը և  մի շարք այլ ար դիա կան հար ցեր:    Նա հե ղի նա կել է հա յե րեն ա ռա ջին 
« Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յուն» դա սա գիր քը:  

ԵՊԲՀ-ն Ալ բերտ  Զա րաց յա նին կրկնա կի պարգ ևատր վել է ոս կե մե դա լով:
Մ.  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի անձ նա կազ-

մը ջեր մո րեն շնոր հա վո րում է պրո ֆե սո րին տա րե դար ձի առ թիվ, հայտ նում իր խո րին 
ե րախ տա գի տութ յու նը  տա րի նե րի նվի րու մի, աշ խա տան քի և  մաս նա գի տա կան նե րու ժի 
ան վե րա պահ ներդր ման հա մար:

Բժշ կա կան մայր բու հի գոր ծըն կեր նե րը մաղ թում են նրան եր կար տա րի նե րի եր ջա-
նիկ  կյանք՝ նշե լով․ « Մենք հպարտ ենք ձեզ նով»:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈւԹՅԱՆԵՐԱԽՏԱՎՈՐԱԼԲԵՐՏ
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« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի սիր տա նո-
թա յին բա ժան մուն քում կա տար վում են տար բեր բար դութ յուն նե-
րի վի րա հա տութ յուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ բա րե լավ վում է բազ մա-
թիվ մարդ կանց կյան քի ո րա կը, ա ռող ջութ յու նը:

Օ րերս « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց էր դի-
մել 64-ամ յա տղա մարդ՝ գան գատ վե լով ստո րին վեր ջույթ նե րի 
ցա վե րից, ո րոնք ա ռա վել ուժգ նա նում էին քայ լե լիս: Տ ղա մար դու 
մոտ տա րի նե րի ըն թաց քում գան գատ նե րը գնա լով ա ճել են, ին չի 
պատ ճա ռով դի մել է հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա:

 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ախ տո րոշ վել է ո րո վայ նա-
յին աոր տա յի և ս տո րին վեր ջույթ նե րի մա գիստ րալ զար կե րակ-
նե րի ա թե րոսկ լե րո տիկ ախ տա հա րում, ստո րին վեր ջույթ նե րի 
մա կե րե սա յին ազդ րա յին զար կե րակ նե րի խցա նում՝ ա ռա վել 
ար տա հայտ ված ձա խից, ստո րին վեր ջույթ նե րի քրո նիկ ի շե միա՝ 
վեր ջույթ նե րի կորս տի վտան գով: 

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի սիր տա նո-
թա յին բա ժան մուն քի ղե կա վար, ԵՊԲՀ սիր տա նո թա յին վի րա-
բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, բ.գ.դ   Տիգ րան  Սուլ թան յա նի կող մից 
(ա սիս տենտ ներ՝ ա նո թա յին վի րա բույժ ներ  Ռուս լան  Պա լո յան, 
 Սա ռա  Խոս րով յան) կա տար վել է վի րա հա տութ յուն ազդր-ծնկա-
փո սա յին աու տո շուն տա վո րում՝ ձա խից: 

 Հետ վի րա հա տա կան շրջանն ան ցել է հարթ, հի վան դը դուրս է 
գրվել լա վաց մամբ:  Հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ վե րա կանգն վեց ևս  մեկ պա ցիեն-
տի ա ռող ջութ յուն:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ

ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆԲԱԺԱՆՄՈւՆՔԻ

ՀԵՐԹԱԿԱՆՀԱՋՈՂՈւԹՅՈւՆԸ

Կլինիկական



Ե րի տա սարդ, ե ռան դուն և  տա ղան դա վոր հա մա ճա րա կա բան, ման-
կա բույժ ու ե րա ժիշտ Ա լի սիա  Դե միրճ յանն այ ցե լու պրո ֆե սոր է Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան   բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան և  վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ամ բիոն նե րում:

 Նա  Մեծ Բ րի տա նիա յի Ա ռող ջա պա հութ յան անվ տան գութ յան գոր-
ծա կա լութ յան հա մա ճա րա կա բան-խորհր դա տու է, որ տեղ ղե կա վա-
րում է ա ռող ջա պա հութ յան հետ կապ ված վա րակ նե րի, սնկա յին, 
հա կա ման րէա յին դի մադ րո ղա կա նութ յան, հա կա ման րէա յին օգ տա-
գործ ման և  սեպ սի սի բա ժան մուն քի հա կա ման րէա յին դի մադ րութ յան և 
 դե ղա տոմ սե րի պատ րաստ ման թի մը:  Մաս նա գե տի ու սում ա սի րութ յան 
ա ռար կան հա կա բիո տիկ նե րի և  այլ մի ջոց նե րի պատ շաճ օգ տա գոր ծում 
է, ին չը դան դա ղեց նում է հա կա ման րէա յին դի մադ րութ յան տա րա ծու մը 
 Մեծ Բ րի տա նիա յում և  ամ բողջ աշ խար հում:

Բ ժիշկ  Դե միրճ յա նը նաև ման կա կան վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի և  
ի մու նո լո գիա յի ո լորտ նե րի խորհր դա տու է Evelina London Children’s հի-
վան դա նո ցում։  Բա ցի այդ՝ նա նա խա գա հում է  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան 
ման կա կան հա կա ման րէա յին բու ժօգ նութ յան ցան ցը:

 Հա ջորդ տար վա ամ ռանն Ա լի սիա  Դե միրճ յա նը նա խա տե սում է այ ցե-
լել  Հա յաս տան։ 

 Փոր ձա ռու մաս նա գե տի հետ զրու ցել ենք կա յաց ման ու ղու, բժշկի մաս-
նա գի տութ յան մար տահ րա վեր նե րի և  ա ռա վե լութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
չի րա կա նա ցած ե րա զանք նե րի ու նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին։ 

- Ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք բժիշկ դառ նալ։ Ո՞վ է  Ձեզ ո գեշն չել այս ո լոր տում: Արդ յո՞ք դա  Ձեզ 
հա մար ե րա զանք էր։

-  Դա մի բան էր, որն աս տի ճա նա բար տե ղի ու նե ցավ: Ինչ պես շատ մար դիկ, ո րոնց գրա վել է 
այս ո լոր տը, ես նույն պես հե տաքրքր ված եմ «մարդ կան ցով և  գի տութ յամբ»: Ս րանք այն եր կու 
տար րերն են, ո րոնք հրա շա լիո րեն միա վո րում են բժշկութ յու նը:  Տար բեր մարդ կանց հետ զրու-
ցե լը, նրան ցից սո վո րե լը և  միև նույն ժա մա նակ մեր կա տա րած աշ խա տանքն այն քան հե տաքր-
քիր են:  Հենց դա ինձ բե րեց դե պի բժշկութ յուն: 

- Իսկ այժմ գո՞հ եք  Ձեր ո րո շու մից:
-  Միան շա նակ: Ի հար կե, իմ ճա նա պար հին ե ղել են նաև մար տահ րա վեր ներ, սա կայն շատ 

հա ճե լի է գի տակ ցել, որ ճիշտ մի ջա վայ րում ես՝ տի րա պե տե լով մաս նա գի տութ յան, ո րը քեզ 
դուր է գա լիս և  կա րո ղա նում ես քո ներդ րու մով ա ռաջ մղել ո լոր տը: 

-  Մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լիս որ ևէ այ լընտ րանք դի տար կու՞մ էիք:
- Ի սկզբա նե վստահ չէի, որ ցան կա նում եմ բժիշկ դառ նալ։ Ապ րում էի  Լի բա նա նում․ երբ 

ա վար տե ցի միջ նա կարգ դպրո ցը, ու նեի եր կու տար բե րակ՝ ըն դուն վել Ֆ րան սիա կան հա մալ-
սա րան, որ տեղ 7 տա րի բժշկութ յուն են սո վո րում կամ Ա մե րիկ յան հա մալ սա րան, որ տեղ 3-4 
տա րի բա կա լավ րիատ են սո վո րում, ա պա 4 տա րի՝ աս պի րան տու րա: Ինձ հե տաքրք րում էր 
գի տութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ։ Այս պի սով՝ ընտ րե ցի ա մե րիկ յան հա մա կար գը՝ գործ նա կան 
նկա տա ռում ե րից ել նե լով և  հաշ վի առ նե լով մտա փոխ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը։ Այժմ, ե թե 
ինձ հարց նեք, թե արդ յոք այլ աշ խա տանք կկա տա րե ՞ի, ես կպա տաս խա նեմ, որ կրկին կընտ րեի 
բժշկութ յունն ու հան րա յին ա ռող ջութ յու նը, ին չով զբաղ վում եմ այս պա հին: Ե թե    ընտ րեի բո լո-
րո վին այլ ո լորտ, դա կլի ներ ե րաժշ տութ յու նը: 

- Ն շե ցիք բժշկութ յան ո լոր տում առ կա մար տահ րա վեր նե րի մա սին։  Կա րո՞ղ եք ա ռանձ-
նաց նել դրան ցից մի քա նի սը:

- Ա յո, ես կար ծում եմ, որ ողջ կա րիե րա յի ըն թաց քում և  հատ կա պես սկզբում, երբ այն քան 
շատ բան կա սո վո րե լու և  պետք է ա ռաջ նա հեր թութ յուն տալ կա րիե րա յին, անհ րա ժեշտ է շատ 
ժա մա նակ ծախ սել սո վո րե լու, աշ խա տե լու, գործ նա կան հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու վրա, եր-
բեմ դա նշա նա կում է, որ դուք ա վե լի քիչ ժա մա նակ եք հատ կաց նում, օ րի նակ, այլ հմտութ յուն-
ներ սո վո րե լու հա մար, ա վե լի քիչ ժա մա նակ եք հատ կաց նում ձեր ըն տա նի քին և  ըն կեր նե րին: 
Այս պի սով, կար ծում եմ, բժշկութ յունն ի սկզբա նե մար տահ րա վեր է:  Հե տա գա յում՝ կա րիե րա-
յիս զար գաց մա նը զու գա հեռ, ծա նո թա նա լով տար բեր երկր նե րի փոր ձին, որ տեղ աշ խա տել 
եմ՝ հաս կա ցա, որ գլխա վոր մար տահ րա վե րը բժշկութ յան մեջ բա վա րար ռե սուրս նե րի բա ցա-
կա յութ յունն է: Այժմ ես աշ խա տում եմ հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տում՝  Մեծ Բ րի տա նիա-

ՄԱՐԴՈւՆԱՌՈՂՋԱՑՆԵԼՈւՈւՐԱԽՈւԹՅՈւՆԸ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՉԷԶԳԱԼՈՐԵՎԷԱՅԼՈԼՈՐՏՈւՄ․
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յի ա ռող ջա պա հութ յան անվ տան գութ յան գոր ծա կա լութ յու նում: 
Մ նա ցած ժա մա նակ ես խնա մում եմ ծանր վա րակ նե րով հոս-
պի տա լաց ված ե րե խա նե րին:  Բայց այդ եր կու ո լոր տում էլ մենք 
բա վա րար ռե սուրս ներ չու նենք։  Մեր բժիշկ նե րը, դե ղա գործ նե-
րը, բուժ քույ րերն ուղ ղա կի սպառ վում են:  Հա մա վա րա կը վեր ջին 
մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում մեզ իս կա պես ցույց տվեց, թե 
որ քան կար ևոր է լավ հա մա կարգ ու նե նա լը։  Մենք քիչ ենք, քիչ 
են մար դիկ, ո րոնք օգ նում են մեզ։  Մեծ Բ րի տա նիա յում մենք ու-
նենք հիա նա լի ազ գա յին ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ. բայց 
սա նաև նշա նա կում է, որ եր բեմ մենք շատ թղթա յին աշ խա-
տանք ենք կա տա րում նախ քան ի վի ճա կի կլի նենք հի վանդ նե-
րին տես նել: Ես գի տեմ, որ յու րա քանչ յուր ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կարգ ու նի իր մար տահ րա վեր նե րը:  Բայց խնդի րը նույնն 
է․ ես չեմ կար ծում, որ ամ բողջ աշ խար հում բա վա րար ռե սուրս-
ներ են տրա մադր վում այն   մարդ կանց, ո րոնք աշ խա տում են 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րում: 

- Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու նի բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:
- Դ րանք շատ են։  Մենք աշ խա տում ենք զար մա նա լի մարդ-

կանց հետ, ո րոնք նվիր ված են, ո րոնք ցան կա նում են օգ նել ու-
րիշ նե րին:  Մենք կապ վում ենք ոչ միայն մեր հի վանդ նե րի հետ 
(օ րի նակ, ես՝ որ պես ման կա բույժ, ա նընդ հատ շփվում եմ ե րե-
խա նե րի հետ, դա բա ցար ձակ հա ճույք է), այլև միմ յանց հետ 
փոքր և  մեծ թի մե րում: Եվ դա թիվ մեկ ու րա խութ յունն է, որ ես 
ստա նում եմ իմ եր կու աշ խա տան քից: Երբ շատ վա տա ռողջ ե րե-
խա է գա լիս, իսկ քեզ հա ջող վում է հա մա պա տաս խան ցու ցում-
նե րի մի ջո ցով իս կա պես փո խել նրա և ն րա ըն տա նի քի կյան քը՝ 
դարձ նե լով նրանց ա վե լի ա ռողջ, դա ա մե նա հա ճե լի զգա ցո-
ղութ յուն նե րից մեկն է, որ կա րող ես ու նե նալ։  Կար ծում եմ՝ այդ 
զգա ցո ղութ յու նը հնա րա վոր չէ զգալ որ ևէ այլ ո լոր տում:  Բա ցի 
դրա նից՝ բժշկութ յու նը շատ հե տաքր քիր ո լորտ է, միշտ շատ նո րույթ ներ են ի 
հայտ գա լիս, և  մենք պետք է մշտա պես տե ղե կաց ված լի նենք: 

- Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին։
- Ըն տա նիքս  Լի բա նա նում է։ Ծն վել եմ  Բեյ րու թում։ Ծ նող ներս ու կրտսեր 

եղ բայրս կնոջ ու ե րե խա նե րի հետ ապ րում են  Բեյ րու թում։  Ցա վոք, չեմ կա-
րող տես նել նրանց այն քան հա ճախ, որ քան կցան կա նա յի: Երբ ես ծնվե ցի, 
 Լի բա նա նում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ էր, այդ պատ ճա ռով մայրս, եղ-
բայրս ու ես տե ղա փոխ վե ցինք Ֆ րան սիա, մե ծա ցել եմ այն տեղ։ Երբ պա տե-
րազմ ա վարտ վեց 1990-ա կան նե րի սկզբին, մենք վե րա դար ձանք  Բեյ րութ, 
այն տեղ մա ցի մինչև ու սումս ա վար տեմ, իսկ հե տո գնա ցի ԱՄՆ։  Հորս ըն-
տա նի քը  Հա լե պից է, իսկ մորս ըն տա նի քը՝ Ա դա նա յից և  Կե սա րիա յից։

- Ու նե՞ք ե րա զանք ներ, ո րոնք դեռ չեն ի րա կա նա ցել:
- Ե թե ա վե լի շատ ժա մա նակ ու նե նա յի, կցան կա նա յի ա վե լի շատ ե րաժշ-

տութ յամբ զբաղ վել:
- Ի՞նչ կա սեք  Ձեր նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին:
-  Նա խա սի րութ յուն ներս հիմ ա կա նում ե րաժշ տութ յան շուրջ 

են պտտվում: Ե թե դաշ նա մուր չեմ նվա գում, ու րեմ կեն դա նի 
կա տա րում եր եմ ունկնդ րում, սո վո րա բար դա սա կան կամ 
ջազ: Զ բաղ վում եմ նաև մար տար վես տով՝ կա րա տե։ Մ նա ցած 
ժա մա նակս նվի րում եմ ըն կեր նե րիս և  ըն տա նի քիս:

- ԵՊԲՀ-ի հետ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ի՞նչ ծրագ-
րեր ու նեք:

- Կ ցան կա նա յի շա րու նա կել ին տե րակ տիվ հան դի պում ե-
րը ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի հետ, ո րոնց ըն թաց քում կկիս վենք ու 
կփո խա նակ վենք գի տե լիք նե րով ու փոր ձով։

- Որ պես հա ջո ղակ ու կա յա ցած մաս նա գետ՝ ի՞նչ խոր-
հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին։

-  Փոր ձե՛ք ու րա խութ յուն գտնել ձեր ա մե նօր յա աշ խա տան-
քում։  Կար ծում եմ, որ դա շատ կար ևոր է:

- Ո՞ր հատ կա նիշ ներն են ա ռաջ նա յին բժշկի հա մար:
-  Հա ղոր դակց վե լու հմտութ յու նը, համ բե րութ յու նը, հա մա ռութ յու նը։

Էջի լուսանկարները 
2018թ օգոստոսին  

կայացած 
հանդիպումից է, երբ 
ԵՊԲՀ սովորողները 
հնարավարություն 

ունեցան ներկայացնել 
կլինիկական դեպքեր 
և վերլուծել դրանք 

հայտնի մանկաբույժի 
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 Հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ բժշկութ յամբ զբաղ վող մաս-
նա գետ նե րին մար դիկ վե րա բեր վել են ակ նա ծան քով և  մեծ 
հար գան քով՝ արժ ևո րե լով նրանց գի տե լիք նե րը, հմտութ-
յուն ներն ու կա տա րած աշ խա տան քը։  Սո վո րա բար բժշկա գի-
տութ յուն ու սա նել են այն ան հատ նե րը, ո րոնք աչ քի են ըն կել 
ի րենց գի տե լիք նե րով, հե տա զո տա կան ջի ղով, ընտ րած գոր-
ծի ու մաս նա գի տութ յան հան դեպ  պա տաս խա նատ վութ յան 
մեծ զգա ցու մով։

 Մեր օ րե րում ևս բժշ կա գի տութ յամբ զբաղ վող նե րի հան դեպ 
կա մեծ ակ նա ծանք և  հար գանք, սա կայն տե ղե կատ վա կան 
լայն հա սա նե լիութ յան շնոր հիվ  շա տե րին հնա րա վո րութ-
յուն է տրվել ու սում ա սի րել  ցան կա ցած ո լորտ, այդ թվում՝ 
բժշկա գի տութ յուն։ Եր բեմ ոչ այդ քան հմուտ ու գի տակ մաս-
նա գետ ներն էլ հենց դառ նում են պատ ճառ՝ բժիշկ նե րի հան-
դեպ անվս տա հութ յան և  կոնֆ լիկտ նե րի ա ռա ջաց ման։

 « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ման-
կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի 
բժիշկ, նեո նա տո լոգ  Թե րե զա Աթ յա նը գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տել է ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի 
և « Մե նեջ մենթ  Միքս» կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ 
ի րա կա նաց վող բիզ նես վար չա րա րութ յուն (MBA in Healthcare 
Management) ո րա կա վոր մամբ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 
կա ռա վա րում» կրթա կան ծրա գի րը: 

 Բիզ նես վար չա րա րութ յան մա գիստ րո սը, պրակ տիկ բժիշկն անդ րա դառ նում է ա մե-
նօր յա պրակ տի կա յում հան դի պող ար դի հար ցե րի` ա ռա ջար կե լով նաև դրանց լուծ-
ման ու ղի նե րը:

Ն րա գնա հատ մամբ` բու ժա ռու ի հա րա զատ նե րի կրթման և  ա ջակց ման ծա ռա յութ-
յան ներդ րու մը հան րա պե տութ յան հի վան դա նոց նե րում վստա հա բար շատ կար ևոր 
քայլ կլի նի դե պի փոխվս տա հե լի և  եր կուս տեք շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան՝ հի-
վան դի ըն տա նի քի ան դամ ե րի և  բու ժանձ նա կազ մի միջև, ին չը կնպաս տի ա ռա վել 
ա րագ ա պա քին մա նը, կող մե րի միջև ծա գող վե ճե րի հա ճա խա կա նութ յան նվա զեց մա-
նը, կրկնա կի հոս պի տա լի զա ցիա յի դեպ քե րի նվազ մա նը։

« Հատ կա պես վեր ջի նիս պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի խնա յել պե տա կան ֆի-
նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող  բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար նա խա տես-
ված բա վա կա նին  մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վոր է ուղ ղել բնակ չութ յան կրթման և 
բժշ կա կան գրա գի տութ յան բարձ րաց մա նը, կան խար գե լիչ բժշկութ յան արժ ևոր մա-
նը»,- նշում է մաս նա գե տը:

Ամ բողջ աշ խար հում ար դեն շատ եր կար տա րի ներ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րը 
ձգտում են դառ նալ պա ցիեն տա կենտ րոն և  ա ռա վել արդ յու նա վետ աշ խա տան քի հա-
մար մե ծա մա սամբ զբաղ վում են նաև հի վան դի հա րա զատ նե րի կրթմամբ ու ա ջակց-
մամբ։ Այս մո տե ցու մը, բժշկի խոս քով, բարձ րաց նում է վստա հութ յու նը բու ժանձ-
նա կազ մի, բուժ հաս տա տութ յան և, առ հա սա րակ, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի 
հան դեպ։

«Ա ռանց նմա նա տիպ ծա ռա յութ յան հնա րա վոր չէ ստա նալ մի ջազ գա յին որ ևէ ստան-
դար տի հա վաս տա գիր։  Մար դիկ, հայտն վե լով հի վան դա նոց նե րում, ու նե նա լով ա ռող-
ջա կան խնդիր ներ, գտնվում են հո գեճնշ ված և  հո գե հու զա կան բարդ ի րա վի ճա կում 
և  ակն կա լում են բո լո րի կող մից ա ջակ ցութ յուն ու օգ նութ յուն։ Այս ի րա վի ճա կում են 
հայտն վում ոչ միայն հի վանդ նե րը, այլև նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րը, ինչն ա ռա վել 
ար տա հայտ ված է հատ կա պես ման կա բու ժա կան ո լոր տում»,- փաս տում է  Թե րե զա 
Աթ յա նը` հա վե լե լով, որ  պա կաս սթրե սա յին ի րա վի ճա կում չեն նաև բու ժանձ նա կազ-
մի ան դամ ե րը, ո րոնք պար տա վոր են կա տա րել ի րենց մաս նա գի տա կան պարտ քը՝ 
հնա րա վո րինս ո րակ յալ ու բարձ րա կարգ ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լով։  Սա կայն լար-
ված, եր կա րամ յա հեր թա փո խա յին աշ խա տան քը, անք նութ յու նը, ոչ այդ քան հեշտ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը հի վանդ նե րի և ն րանց հա րա զատ նե րի հետ, ինչ պես նաև 
ոչ պատ շաճ ու թե րի բժշկա կան կրթվա ծութ յամբ բնակ չութ յու նը հա ճախ բե րում են 
դժգո հութ յուն նե րի ու խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման։
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 Հա մալ սա րա նա կան բժշկի հա վաստ մամբ` խնդիր ներն առ կա են, ա ռօր յա աշ խա տան-
քին խան գա րող, բայց վստա հա բար դրանց հան դիպ ման հա վա նա կա նութ յունն ու հա ճա-
խա կա նութ յու նը կա րե լի է նվա զեց նել՝ կի րա ռե լով գրա գետ և  ճիշտ մո տե ցում, ի հար կե, 
հաշ վի առ նե լով ազ գա յին և մ շա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը.

« Բա ցի այդ՝ մեր ի րա կա նութ յան մեջ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող կա ռույց նե րը 
ձգտում են լի նել պա ցիեն տա կենտ րոն և  հա րա զա տա կենտ րոն։ Այս մո դե լը, հի րա վի, շատ 
արդ յու նա վետ է բժշկա կան ա ռու մով կիրթ հա սա րա կութ յան հա մար։ Ն շեմ նաև, որ ներ-
կա յիս ցան կա ցած ա ռող ջա պա հա կան հա վաս տագ րում անց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
բա վա րա րել նաև այս ոչ պա կաս կար ևոր պայ մա նը։ Ուս տի՝ մեր հա սա րա կութ յան բժշկա-
կան գի տե լիք նե րի բա րե լավ ման խնդիր ու նենք այ սօր, ին չին  հան դի պում ենք մեր ա ռօր-
յա աշ խա տան քում, ցան կա ցած  բժշկա կան օ ղա կում, որն էլ լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ ու 
դժվա րութ յուն ներ է բե րում  իր հետ։  Խն դիրն ար դիա կան է և  բաց։  Կան դժգո հութ յու ներ 
բու ժանձ նա կազ մի կող մից՝ ազ գաբ նակ չութ յան բժշկա գի տա կան աղ քա տիկ գի տե լիք նե րի 
հետ կապ ված, առ հա սա րակ բու ժանձ նա կազ մի հան դեպ անվս տա հութ յան ու ոչ այդ քան 
բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քի», - նշում է  Թե րե զա Աթ յա նը՝ շեշ տադ րե լով, որ իր նպա-
տակն է վեր հա նել առ կա խնդիր նե րը և՛ բու ժանձ նա կազ մի, և՛ հի վան դի հա րա զատ նե րի 
տե սանկ յու նից, մշա կել և  ա ռա ջար կել հստակ և  աշ խա տող լու ծում եր, ու նե նալ բժշկա գի-
տութ յան ա ռու մով ա ռա վել գրա գետ հա սա րա կութ յուն և  ա ռա վել ո րակ յալ բու ժօգ նութ յան 
ծա ռա յութ յուն, ի ջեց նել կրկնա կի հոս պի տա լի զա ցիա նե րի հա ճա խա կա նութ յու նը, բո ղոք-
նե րի տո կո սը և  բարձ րաց նել գո հու նա կութ յան մա կար դա կը, փոխվս տա հե լի հա րա բե րութ-
յուն ներ հաս տա տել շա հա ռու բո լոր կող մե րի միջև, ին չը կբե րի կոնֆ լիկտ նե րի 
նվա զեց ման՝ արժ ևո րե լով բու ժանձ նա կազ մի դերն ու կա տա րած աշ խա տան քը։

«Այն, ինչ նոր է մեր հա սա րա կութ յան հա մար, ա ռօր յա աշ խա տան քա յին թո-
հու բոհ է աշ խար հի շատ երկր նե րում և  հան դի սա նում է լա վա գույն փոր ձա ռութ-
յուն, ին չը վստա հա բար կա րե լի է տե ղայ նաց նել և  ներդ նել։ Այս ծա ռա յութ յան 
ներդ րում ու նի պե տա կան նշա նա կութ յուն և  հե ռա հար պլա նա վոր ման ու նշա-
նա կութ յան ա ռու մով այս ծրա գի րը կա րե լի է մշտա դի տար կել, ա նընդ հատ կա-
տա րե լա գոր ծել, բա րե լա վել, տե ղայ նանց նել և  ներդ նել այլ ո լորտ նե րում ևս, 
ինչ պես նաև ու սում ա կան ծրագ րի տես քով նե րա ռել նա խադպ րո ցա կան և 
դպ րո ցա կան կրթա կան ծրագ րե րում»,- ա սում է Աթ յա նը:

Այս ծա ռա յութ յունն իր ծա վա լած գոր ծու նեութ յամբ հան դի սա նա լու է կա պող, 
հա ղոր դակ ցող օ ղակ բու ժանձ նա կազ մի և  հի վան դի ու նրա հա րա զատ նե րի 
միջև, և  հի վան դա նո ցում գտնվե լու ցան կա ցած փու լում ա ջակց ման և կրթ ման 
պրո ցես նե րի մի ջո ցով ակն կալ վում է, որ դա, ի վեր ջո, պի տի բե րի գո հու նա-
կութ յան բարձ րաց ման, կրկնա կի նմա նա տիպ բո ղոք նե րի քա նա կի ի ջեց ման, 
ինչ պես նաև բու ժա ռու նե րի գրա գի տութ յան բարձ րաց ման։

 Մեր ծա ռա յութ յան նպա տակն է նաև բու ժանձն կազ մի ան դամ ե րի միջև ծա-
գած  խնդիր նե րի լու ծու մը։ Ն պա տակ ու նենք նաև բու ժանձ նա կազ մի շրջա նում 
անց կաց նել թրեյ նինգ ներ, ո րոնք հո գե բա նա կան տեխ նի կա կան հնարք ներ 
կսո վո րեց նեն հի վան դի ու նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ  շփման ըն թաց-
քում կոնֆ լիկտ նե րից խու սա փե լու հա մար։

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում գրե թե ոչ մի ո լորտ հնա րա վոր չէ պատ կե րաց-
նել ա ռանց տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման։ Որ պես գա ղա փա-
րի և  ծա ռա յութ յան ներդր ման հե տա գա անհ րա ժեշտ ա ռա ջին քայլ, մաս նա գե-
տի դի տարկ մամբ, անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել և  գոր ծար կել կայք, ստեղ ծել հա վել ված, ո րը 
հա գե ցած կլի նի ու սում ա կան նյու թե րով, ո րոնք տե սա ձայ նագ րութ յուն նե րի  ձևով, ինչ-
պես նաև կեն դա նի հե ռար ձակ ման մի ջո ցով հա սա նե լի են լի նե լու հա վել վա ծում գրանց-
ված ան ձանց հա մար։

 Հա վել վա ծով  նա խա տես վում  է օգ տա տե րե րի հետ ակ տիվ հե տա դարձ կապ ա պա հո-
վել, կար ծիք նե րի հա վա քագ րում կա տա րել, ինչ պես նաև հա կիրճ հար ցում եր անց կաց-
նել, ու ղար կել ծա նու ցում եր կրթա կան սե մի նար նե րի և  ո րո շա կի թար մա ցում ե րի մա սին։ 
Այս տվյալ նե րը, ինչ պես նաև ստա ցիո նա րում բու ժում ստա ցող հի վանդ նե րի ու նրանց հա-
րա զատ նե րի հետ կա տար ված աշ խա տան քի արդ յունք նե րը, մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր-
ձը և  թար մա ցում ե րը հա վա քագր վե լու են, և ս տեղծ վե լու է տվյալ նե րի բա զա:  

 Բու ժա ռու նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա կարգ ման ծա ռա յութ յան (CRM-Cus-
tomer Relationship Management) ներդր մամբ մաս նա գետ նե րը կկա րո ղա նան ա վե լի հեշտ 
կա ռա վա րել  բու ժաշ խա տող նե րի աշ խա տան քը՝ հա մա տե ղե լով տար բեր աղբ յուր նե րից 
ե կող տե ղե կատ վա կան հոս քե րը: « Հա մա կար գի մի ջո ցով մենք կկա րո ղա նանք ա պա հո վել 
մշտա կան ակ տիվ հա ղոր դակ ցում, և խն դիր նե րի ար ձա նագր ման դեպ քում հա մա կար գը 
հստակ ա հա զանգ կտա, ին չը մեզ կստի պի վեր լու ծել և  շու տա փույթ շտկել խնդիր նե րը», - 
եզ րա փա կում է  Թե րե զա Աթ յա նը։

Հարցազրույց



« Լան ցետ» մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան ծրագ րի մեն թոր, կեն սու
րախ ու ե ռան դուն բժիշկօր դի նա տոր  Տիգ րան Սև յա նը մայ րի կի 
հոր դո րով ընտ րեց վի րա բու ժութ յու նը, սրտի թե լադ րան քով՝ ա նո թա
յին վի րա բու ժութ յու նը։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում  Տիգ րա նին շա տե րը գի տեն․ հե րա ցիա
կան նե րի մի մա սի հա մար նա մշտա պես ինք նա կա տա րե լա գործ վող ու 
նպա տա կաս լաց մար դու և  մաս նա գե տի օ րի նակ է, մյուս մա սի հա մար՝ 
հա վա տա րիմ ըն կեր ու ա ջա կից։  

 Տիգ րան Սև յա նի հետ զրու ցել ենք սկզբնա կան շրջա նում բժշկութ յամբ 
բո լո րո վին հե տաքրքր ված չլի նե լու, ար տերկ րում վե րա պատ րաստ վե
լու հնա րա վո րութ յու նից չօգտ վե լու, ա նո թա յին վի րա բու ժութ յան «է լե
գանտ» աշ խար հի, բժիշկօր դի նա տո րի մաս նա գի տա կան սկզբունք նե
րի, կար գա խո սի ու նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին։ 

  Ին չու՞  Տիգ րան Սև յա նը ո րո շեց դառ նալ բժիշկ։
- Երբ ևէ չեմ կա րող ա սել, որ ես եմ ընտ րել բժշկութ յու նը։ Ինձ փոքր տա րի քից ըն տա նիքս ներշն-

չել է բժիշկ դառ նալ՝ չնա յած նրան, որ իմ ըն տա նի քում բո լո րը տնտե սա գետ են։ Ես ո րո շել էի բիզ-
նե սով զբաղ վել, սա կայն տա նը շատ ու ժեղ հա կազ դե ցութ յուն սկսվեց։  Մոտ 1,5 տար վա լուրջ պայ-

քա րից հե տո ի վեր ջո հանձն վե ցի ու ըն դուն վե ցի բժշկա կան հա մալ սա րան։ 
Ա ռա ջին 2 տա րին ինձ հա մար շատ ծանր էր, ո րով հետև չէի ու զում բժշկա-
կա նում լի նել։ Ինձ մա թե մա տի կա յի և  բիզ նե սի աշ խարհն էր հե տաքրք րում․ 5 
տա րե կա նում ար դեն պատ կե րաց նում էի ար տար ժու թա յին շու կան։  Սա կայն 
մայրս շատ էր ու զում, որ պես զի ես բժիշկ դառ նա յի, ու հենց՝ վի րա բույժ։

Ա ռանց քա յին պահ էր այն, որ 2-րդ  կուրսն ա վար տե լուց հե տո ըն կերս, 
որն այդ ժա մա նակ հա մա կար գում էր ար տա սահ ման ցի վի րա բույժ նե րի հետ 
ԵՊԲՀ փո խա նա կա յին ծրագ րե րից մե կը, ինձ ա ռա ջար կեց հի վան դա նո ցում 
ուղ ղոր դել ռուս ու սա նող նե րի խմբի։ Շփ վե լով նրանց հետ՝ սկսե ցի խո րա-
նալ վի րա բու ժութ յան աշ խար հում։ Իմ ա ռա ջին վի րա հա տութ յունն ազդ րա յին 
զար կե րա կի դա նա կա հա րութ յունն էր, ինձ շատ հե տաքր քիր էր այդ գոր ծըն-
թա ցը։ 2 ա միս գործ նա կան հմտութ յուն ներս զար գաց րի և  դար ձա հի վան դա-
նո ցի թի մի ան դամ։ 30-40 վի րա հա տութ յան մաս նակ ցե ցի այդ ըն թաց քում։ 
Դ րա նից հե տո՝ 3-րդ  կուր սում, ար դեն սկսե ցի նոր թա փով սո վո րել՝ կորց րա-
ծը հետ բե րե լու հա մար։  Շատ դժվար էր, ի հար կե։  Բայց ես սի րում եմ մրցակ-
ցել։ Երբ սո վո րում էի «Ք վանտ» վար ժա րա նում, պար բե րա բար մաս նակ ցում 

էի օ լիմ պիա դա նե րի․ մշտա պես քի միա յի հան րա պե տա կան օ լիմ պիա դա յի թի մում էի։ Ա նընդ հատ 
կապ էի պահ պա նում ա նո թա յին վի րա բու ժութ յան թի մի հետ։  2-րդ  կուր սում ան դա մակ ցում էի 
նաև օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կին, իսկ 5-րդ  կուր սում հաս կա ցա, որ այդ ձևա չա փը փոքր 
է, չի բա վա կա նաց նում․ դա սկիզբ դրեց « Լան ցետ» ծրագ րին, որն էլ հող նա խա պատ րաս տեց 

« Վի րա բու ժութ յան դպրո ցի» գա ղա փա րի քննարկ ման հա մար։  
 Ո՞վ կամ ի՞նչն է  Ձեզ ո գեշն չում բժշկի դժվա րին ա ռա քե լութ յան ըն թաց քում։
- Որ ևէ մե կը՝ որ պես այդ պի սին, չկա։ Ու չեմ կար ծում, որ դա լա վա գույն մե թոդն է, որ պես զի 

մարդն ինչ-որ բա նի ձգտի։ « Լան ցետ» ծրագ րի մաս նա կից նե րին նույն պես ես միշտ ա սում եմ․ 
« Հի շե՛ք, թե դուք այ սօր ինչ եք ա րել, վա ղը ե թե դուք ա վե լի լավ չա րե ցիք, ու րեմն դուք պարտ-
վել եք, ո րով հետև ձեր միակ մրցա կի ցը հենց դուք եք։ Ե թե դու ա մեն օր լի նես ա վե լի լա վը, քան 
ե րեկ, հնա րա վոր չէ, որ չհաս նես նպա տակ նե րիդ։  Հենց այս մի ջա վայրն է ստեղ ծում վի րա բու-
ժութ յու նը։ Ի րա կա նում վի րա բու ժութ յան մեջ ո չինչ բա վա րար չէ, ո չինչ չի կա րող այն քան լա վը 
լի նել, որ զար գա նա լու տեղ չու նե նա։ 

   Գի տեմ, որ « Լան ցետ» մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան ծրագ րի ներդր ման շնոր հիվ  Դուք 
չօգտ վե ցիք ար տերկ րում վե րա պատ րաստ վե լու հնա րա վո րութ յու նից՝ նա խընտ րե լով մնալ և 
 կա տա րե լա գործ վել հայ րե նի քում։ Ո րո շումն ար դա րաց վա՞ծ էր։

- Ն ման ո րոշ ման կա յաց մա նը նպաս տեց մի քա նի գոր ծոն։ « Շեն գա վիթ» բժշկա կան կենտ-
րո նում ես ձեռք բե րե ցի ու սու ցիչ ներ՝ մեն թոր ներ, ո րոնք ինձ  Հա յաս տա նում պա հող գոր ծոն-
նե րից էին։  Գի տեի, որ այդ մար դիկ ու զում էին ինձ սո վո րեց նել և  պա տաս խա նա տու էին իմ 
կրթութ յան հա մար։ Ա մեն պա տեհ ա ռի թով նրանք ինձ հնա րա վո րութ յուն են տա լիս՝ ա վե լի 
ա ճե լու։  Սա շատ հազ վագ յուտ և  անգ նա հա տե լի բան է։

Երկ րորդ գոր ծոնն ըն տա նիքս էր, եր րոր դը՝ ըն կեր ներս։ Ն րանք իմ կյան քի ան բա ժան մասն 
են, չէի կա րող թող նել նրանց ու հե ռա նալ։ 

  Ին չու՞ ընտ րե ցիք ա նո թա յին վի րա բու ժութ յու նը։
 - Ա նո թա յին վի րա բու ժութ յու նը շատ է լե գանտ է, իսկ ես է լե գան տութ յուն շատ եմ սի րում․ 

է լե գան տութ յան մեջ հստա կութ յուն եմ տես նում։ Ա նո թա յին վի րա բու ժութ յու նը շատ բարձր 
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ճշտութ յան, զգու շութ յան, միա ժա մա նակ՝ շատ հստակ շար ժում ե րի աշ խարհ է։  Դու 
չես կա րող ուղ ղա կի զգույշ լի նել․ դու պետք է շատ հստակ շարժ վես ու զգույշ լի նես 
միա ժա մա նակ։ Դժ վար է պատ կե րաց նել ֆի զի կա կան ու ժի կի րա ռու մը բա րակ պա-
տով ա նո թի վրա։  Դու պետք է չպատ ռես այդ ա նո թը, բայց միև նույն ժա մա նակ, ե թե 
շատ փա փուկ ա նես գոր ծը, դու կմա շեց նես ա նո թը։ Այ սինքն՝ վախ կո տութ յան հաս-
նող զգու շութ յուն պի տի չլի նի, բայց նաև պետք է շատ կո պիտ չլի նել։ Աշ խա տան քի 
այս ի դեա լա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը ես կո չում եմ «է լե գան տութ յուն» ա նո թա-
յին վի րա բու ժութ յու նում։   

 -  Մի փոքր խո սենք մեր երկ րում ա նո թա յին վի րա բու ժութ յան զար գաց ման մա-
սին։ Արդ յո՞ք զի ջում ենք ա ռա ջա տար երկր նե րին։ Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ի՞նչ 
կփո խեիք այս ո լոր տում։

-  Մեզ պա կա սում է ֆի նան սը, մաս նա գետ նե րը չեն զի ջում մի ջազ գա յին մա կար-
դա կին։  Սա կայն, հաշ վի առ նե լով պա ցիենտ նե րի ծա վա լը, ներդ րում երն այս ո լոր-
տում պետք է ար դա րաց ված լի նեն։ Ա նո թա յին վի րա բու ժութ յան ա ռու մով մենք աշ-
խար հում մի ջին մա կար դա կում ենք և  բա վա կա նին լավ արդ յունք ներ ու նենք։

 Հա յաս տա նում կա հա մընդ հա նուր խնդիր՝ մենք վար ման գոր ծե լա կար գեր (պրո տո կոլ ներ) չու նենք։ Պ րո-
տո կոլ ներ չու նենք, ո րով հետև ո րո շա կի անհ րա ժեշտ ի րա վա կար գեր սահ ման ված չեն։  Մեկ մար դը, մեկ բժիշ-
կը չի կա րող պա տաս խան տալ ամ բողջ հա սա րա կութ յան հա մար։ Այ սինքն՝ բժշկութ յան ո լոր տում սխալ է 
հիմ վել մեկ մար դու վրա, պետք է հիմ վել հար յու րա վոր կլի նի կա նե րի փոր ձի վրա ամ բողջ աշ խար հում։ 
Ե թե այդ բո լոր կլի նի կա նե րը հա վա քագ րեն մի լիո նա վոր վի րա հա տութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ ի րենց տվյալ նե րը մեկ բա զա յում, ներ կա յաց նեն տո կոս նե րով 
ար տա հայտ ված արդ յունք ներ, ու սում ա սի րեն ա ռա ջա ցած բո լոր բար դութ յուն-
նե րը և  ի րա կա նաց վի ման րա մասն վեր լու ծութ յուն, այդ տվյալ նե րի հի ման վրա 
կկազմ վեն պրո տո կոլ ներ, ո րոնք  կու զե նա յի, որ շատ լի նեին։  Հա յաս տա նում 
բժշկութ յան որ ևէ ճյու ղում նմա նա տիպ օ րի նա կա նո րեն հաս տատ ված վար ման 
գոր ծե լա կար գեր չու նենք։ Դ րանց շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի հստա կեց նել նաև 
երկ րի մո տե ցու մը, իսկ երկ րի մո տեց ման հստա կե ցու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս հետ ևութ յուն ներ ա նել նաև տվյալ երկ րի մա սին։  

- Ո՞րն է ե ղել մինչ այս պա հը  Ձեր ա մե նա մեծ ձեռք բե րու մը կամ հա ջո ղութ-
յու նը։

 - Ա մե նա մեծ ձեռք բե րում իմ ա ռա ջին վի րա հա տութ յունն էր։ Ա ռա ջին ան գամ 
ինձ վստահ վեց վի րա հա տութ յուն, և  ես հա ջո ղութ յամբ այն կա տա րե ցի։ Այդ 
«պա տը» հաղ թա հա րե լուց հե տո իմ ա ռաջ բաց վե ցին վի րա բու ժութ յան «դռնե-
րը», և  ես հայտն վե ցի շատ բարձր մրցակ ցա յին մի ջա վայ րում։ 

- Ո րո՞նք են բժիշկ  Տիգ րան Սև յա նի հիմ ա կան սկզբունք նե րը։
-  Բարձր հստա կութ յուն, պա ցիեն տի տե ղե կաց վա ծութ յուն (պա ցիեն տը պետք է ինք նու րույն ո րո շում կա-

յաց նի՝ ինչ-որ բան ա նել կամ չա նել․ նա պետք է ի րոք ընտ րի բժշկին, յու րա քանչ յուր խնդրի դեպ քում ցան կա-
նա զան գա հա րել այդ բժշկին, պա ցիեն տը պետք է վստա հի բժշկին) և  ան սահ մա նա փակ խան դա վա ռութ յուն՝ 
էն տու զիազմ (ա նընդ հատ ինչ-որ բան բա րե լա վե լու ցան կութ յուն)։  Շատ կար ևոր է նաև հո գա տա րութ յու նը․ չէ՞ 
որ բժիշ կը պա տաս խա նա տու է պա ցիեն տի կյան քի հա մար։   

 - Ի՞նչ կար գա խո սով է ա ռաջ նորդ վում  Տիգ րան Սև յա նը կյան քում։
 - Ա վե լի լավ՝ քան ե րեկ։ 
- Ս տաց վու՞մ է հա մա տե ղել բժշկի աշ խա տանքն ու անձ նա կան կյան քը։
-  Շատ եր կար ժա մա նակ կար ծել եմ, որ դա անհ նար եր ևույթ է, հի մա 

կար ծում եմ, որ անհ նար է ա ռանց աշ խա տանքն ու անձ նա կան կյան-
քը հա մա տե ղե լու։  Մար դը, ո րը գործ ու նի կյան քի և կ յան քի ո րա կի հետ, 
պետք է հաս կա նա այդ կյան քի բա րիք նե րը, նա պետք է կա րո ղա նա ի րեն 
դի մող մար դու տե սանկ յու նից նա յել նրա խնդիր նե րին։ Իսկ այդ խնդիր նե-
րը հաս կա նա լու հա մար բժիշ կը նույն պես պետք է ու նե նա այդ խնդիր նե-
րը։ Բժշ կի հա մար կոր ծա նա րար է սո ցիա լա կան աս պեկտ ներն ան տե սե լը։ 

- Բժշ կութ յու նից բա ցի, ին չո՞վ եք զբաղ վում ա զատ ժա մե րին։ Ի՞նչ նա-
խա սի րութ յուն ներ ու նեք։

- Ես ԱՄՆ  Կա լի ֆոռ նիա նա հան գում բնակ վող հայ ա շա կերտ նե րին և  
ու սա նող նե րին անգ լե րե նով բնա գի տա կան ա ռար կա ներ և  մա թե մա տի կա 
եմ դա սա վան դում։  Վեր ջին 2 տար վա ըն թաց քում, ցա վոք, սպոր տով չեմ 
զբաղ վել։ Ե րաժշ տութ յուն միշտ եմ լսում՝ ան կախ գտնվե լու վայ րից։ 

 - Ո՞ր տեղ եք տես նում  Ձեզ 10 տա րի անց։
- 10 տա րի անց ինձ տես նում եմ՝ որ պես սե փա կան կլի նի կա յի ղե կա վար 

կամ որ ևէ մեծ կլի նի կա յում սե փա կան բժշկա կան ծա ռա յութ յան ղե կա-
վար, ո րը ես զրո յից կկա ռու ցեմ՝ հիմ վե լով կար գա պա հութ յան իմ սկզբունք նե րի և  ինձ հա մար ա ռաջ նա յին 
մարդ կա յին ար ժեք նե րի վրա (ա մե նա կար ևոր մարդ կա յին հատ կա նիշն, ըստ իս, հա վա տար մութ յունն է)։ Ընդ 
ո րում՝ ան պայ ման չէ  Հա յաս տա նում, քա նի որ լավ բժիշ կը ոչ թե երկ րի, այլ աշ խար հի քա ղա քա ցի է։  Սա կայն 
բժշկի հա մար շատ կար ևոր է ծննդա վայ րը․ դա նրա «ձե ռա գիրն» է լի նե լու ամ բողջ կյան քի հա մար։ Եվ հենց 
դա էր պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու ես մա ցի  Հա յաս տա նում։ Ինձ դուր է գա լիս մեր բժիշկ նե րի «ձե ռա գի-
րը»․  այս տեղ կա ա զա տութ յան մա կար դակ, ո րը թույլ է տա լիս «ստեղ ծա գոր ծել»։ 

-  Ձեր խոսքն ու խոր հուրդն ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին։
-  Վի րա հա տե լու ըն թաց քում միշտ ու ղե ղում ե րաժշ տութ յուն կամ ինչ-որ ռիթմ ու նե ցեք։  Փոր ձեք պա հել ու 

եր բեք չկորց նել ձեզ բնո րո շող ու մյուս նե րից ա ռանձ նաց նող այդ ռիթ մը։  Թող պա ցիեն տը ձեզ ճա նա չի հենց 
այդ ռիթ մով, ու երբ նա բա ցի ձեր սեն յա կի դու ռը, հայտն վի ձեր ռիթ մով լի մի ջա վայ րում։

Հարցազրույց



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ 
 կուր սի ու սա նո ղու հի  Նա րե  Ղա զար յա նը Ար մա վի րի 
մար զի  Լե նու ղի գյու ղից է: Ա պա գա յի ծրագ րե րով զին-
ված՝ նա վստա հութ յամբ է անց նում մաս նա գի տա կան 
կա յաց ման բարդ և  պա տաս խա նա տու ու ղին:

« Ման կա կան տա րի նե րից ե րա զել եմ սո վո րել բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում, կրել սպի տակ խա լաթ: Այդ հար ցում ինձ 
ո գեշն չել, մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան հար ցում մեծ դեր է 
ու նե ցել պապս: Ն րա ե րա զանքն էր տես նել ինձ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում:  Շատ խո չըն դոտ նե րի հան դի պե ցի, բայց 
չկոտր վե ցի և  ա ռաջ շարժ վե ցի՝ ըն դուն վե լու այս տեղ:  Թե ին-
չու դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յունն ընտ րե ցի, կար ծում եմ, 
պատ ճառ նե րից մե կը անհ նա րի նը հնա րա վոր դարձ նե լու իմ 
ձգտում է, հան դես գալ նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րով, 
ո լոր տում ստեղ ծել նո րութ յուն:  Հի մա 2-րդ  կուր սում ձեռք բե-
րած գի տե լիք նե րը կի րա ռում ենք պրակ տի կա յում, և  ար դեն 
3-րդ  կուր սում նա խա տես ված է, որ անց նենք մաս նա գի տա-

կան ա ռար կա նե րը՝ ա վե լի խո րաց ված»,-նշում է ա պա գա դե ղա գե տը:
Ու րա խութ յամբ է խո սում բժշկա կան հա մալ սա րա նում ու սում ա ռութ-

յան մա սին:
«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ու սա նո ղա կան կյան քը անց նում է շատ 

հե տաքր քիր, լի վառ ի րա դար ձութ յուն նե րով, շատ ան գամ եր մաս-
նա գի տա կան բա նա վե ճեր ենք ու նե նում, հայտ նում միմ յանց մեր կար-
ծիք նե րը մաս նա գի տա կան տար բեր հար ցե րի վե րա բեր յալ:  Մեր բու հի 
դա սա խո սա կան կազ մը, իմ կար ծի քով, լա վա գույնն է: Ն րանց դա սա-
վանդ մամբ մենք ձեռք ենք բե րում ոչ միայն գի տե լիք, այլև սո վո րում կի-
րա ռա կան հմտութ յուն ներ»,-ընդգ ծում է  Նա րե  Ղա զար յա նը:

 Նա խոս տո վա նում է, որ բուհ ըն դուն վել է մաս նա գի տա կան ա պա գա-
յի մեծ հե ռան կա րով:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը կար ևոր դեր ու նի ու սա նող նե րին շա-
հագրգ ռե լու հար ցում, ու սում ա սի րե լու նաև այս ո լոր տում մի ջազ գա-
յին փոր ձը:  Դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը շատ հե տաքր քիր է, քան զի 
ա ռանց դե ղի չկա բժշկութ յուն, իսկ դու քո ձեռ քե րով կա րող ես ստեղ ծել 
«հրաշք ներ»»,-ընդգ ծում է  Նա րեն:

Ա պա գա դե ղա գե տի ցան կութ յունն է իր ներդ րում ու նե նալ դե ղա գի-
տութ յան զար գաց ման մեջ, դեռևս դպրո ցա կան տա րի նե րից ե րե խա-
նե րին կողմ ո րո շել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում, ներ կա-
յաց նել դե ղա գի տութ յան ո լոր տը, ինչ պես նաև այն «զի նել» նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րով:

ԱՊԱԳԱԴԵՂԱԳԵՏԸՑԱՆԿԱՆՈւՄԷՈԼՈՐՏԸ
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 Մար տում մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով և  մար դա սի րութ յամբ աչ քի 
ըն կած ա պա գա բժիշկ ներն ի րենց կեց ված քով օ րի նա կե լի են սերն դա կից-
նե րի, հա սա րա կութ յան հա մար:

 Կա տա րած սխրա գոր ծութ յուն նե րի, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-
յան գոր ծում ծա ռա յո ղա կան պարտ քը կա տա րե լու հա մար Ար ցա խի 
 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի հրա մա նագ րով «Ա րիութ յան հա մար» 
մե դա լով պարգ ևատր ված ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ 
 կուր սի ու սա նող  Տիգ րան   Նա զան յա նի ա պա գա յի գլխա վոր ծրա գի րը 
լավ սո վո րելն է,  մա ցա ծը, ինչ պես ա սում են, ժա մա նա կը ցույց կտա: 
 Նա զան յան նե րի բժշկա կան ըն տա նի քի ներ կա յա ցուց չի հա մար մե դա լի 
հետ ևում նախ հի շո ղութ յուն ներ են, ո րոնք թրծել են ի րեն՝ որ պես մարդ և  
ա պա գա բժիշկ:

« Պա տե րազ մը սկսե լու պա հին դիր քե րում էի, հանգս տիս ժամ էր, նոր էի պառ-
կել քնե լու։ Ես որ պես սանհ րա հան գիչ երկ րորդ գծում էի։ Տ ղա նե րը քնից հա նե ցին: 
 Վեր կա ցա։ Եր ևի միակ օրն էր, որ ու ժեղ վա խե ցել եմ, ո րով հետև չէի հաս կա նում՝ 
ինչ է կա տար վում։  Նույն օ րը գնա ցել եմ վաշ տից վի րա վոր նե րից մե կի  հետ ևից 
ա ռա ջին գծի ուղ ղութ յամբ, բայց ըն կել եմ թուր քե րի գրա ված տա րածք ու հա զիվ 
եմ դուրս պրծել։  Հա ջորդ օ րը վաշ տիս հրա մա նա տա րը զոհ վում է ձեռ քե րիս մեջ, 
մեր 20 հո գա նոց խմբի կե սից ա վե լին վի րա վոր վում է, ստիպ ված եմ լի նում նրանց 
հետ հոս պի տալ գնալ»,- պատ մում է մե րօր յա հե րո սը:

 Հոս պի տա լում մի քա նի օր բժիշկ նե րին է օգ նում:   Հոկ տեմ բե րի 1-ին նրան ու-
ղար կում են  Ջաբ րաի լի զո րա մաս, այն տե ղից էլ՝  բժիշկ նե րից մե կի հետ,  ա ռաջ-
նա գիծ.

«Ա ռաջ նագ ծից մի քիչ հե ռու բուժ կետ հիմ ե ցի: 2-3 գի շեր բո լոր վի րա վոր-
նե րին ա ռաջ նագ ծից բե րում էին ինձ մոտ, իսկ իմ մո տից բժիշկ նե րը շտա պօգ-
նութ յու նով գա լիս և  վի րա վոր նե րին տա նում էին հոս պի տալ։  Հիմ ա կա նում 
բժիշկ նե րը շուտ էին գա լիս, բայց լի նում էր, որ վի րա վոր նե րը 5-6 ժամ մում 
էին այս տեղ։ Ա մե նա վատ գի շե րը հոկ տեմ բե րի 2-ի լույս 3-ի գի շերն էր. մի քա-
նի տեխ նի կա պայ թեց հենց բուժ կե տի կող քին,  միա ժա մա նակ 10-12 վի րա վոր 
ու նե ցա: Բ ժիշկ նե րը չէին կա րո ղա նում հաս նել, ո րով հետև ճա նա պարհ նե րը 
ռմբա կո ծում էին։  Չէի էլ կա րո ղա նում կապ վել նրանց հետ։  Հենց այդ գի շերն 
եմ հան դի պել այն սպա յին, ո րը 1 ու կես տա րի հե տո ա նունս ի մա ցել է, հա մարս 
գտել ու կազ մա կեր պել,  որ ար ժա նա նամ մե դա լի: Ինքն էլ է վի րա վոր վել»:

 Տիգ րանն ա ռանձ նա հա տուկ հի շում է եր կու ա նուն. բժշկա կան մայր կրթօ ջա-
խի եր կու ու սա նող նե րի, ո րոնք բռնե ցին ան մա հութ յան ու ղին:

Ա րամ Ս տե փան յա նը, ո րը  Տիգ րա նին սո վո րեց րել է վի րա կա պել, վերք մշա-
կել, բու ժա կի աշ խա տան քին ծա նո թաց րել:

«Ե թե Ա րա մը չլի ներ՝ հաս տատ ոչ մի բան չէի կա րո ղա նա լու ա նել։  Նա ին ձա-
նից մի քիչ հե ռու էր, ինքն էլ էր վի րա վոր նե րով զբաղ ված։  Երբ վի րա վոր էինք 
ըն դու նում և  ա սում էր՝ Ա րամ է վի րա կա պել, շատ էի ու րա խա նում. ու րեմ ողջ 
է Ա րա մը:  Նա հան ջե լու ժա մա նակ զոհ վեց:

Մ յուս հե րո սը`  Ջա նիկ  Նա զար յա նը՝ իմ օգ նա կա նը, սանհ րա հան գիչ էր, այդ 
վատ գի շեր նե րին նա ինձ շատ օգ նեց և  վի րա վոր նե րի հար ցում, և  մար տա կան 
ո գու:  Շատ դրա կան մարդ էր, հե տա գա յում էլ՝ ամ բողջ պա տե րազ մի ըն թաց-
քում մինչև իր զոհ վե լը շատ է ինձ օգ նել իր լա վա տե սութ յամբ:  Աշ խա տա սեր 
մարդ էր, ա ռանց մի վայրկ յան տրտնջա լու կա տա րում էր իր գոր ծը»,- վեր հուշն ամ-
փո փում է  Տիգ րան  Նա զան յա նը:

 Նա մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ա պա հո վել է 70-ից ա վե լի վի րա-
վոր զին ծա ռա յո ղի բու ժօգ նութ յուն, տասն յա կից ա վե լի զո հե րի դիեր է կա րո ղա ցել 
տար հա նել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դաշ տից:

Իր հրա մա նա տար գնդա պետ Արտ յոմ  Պո ղոս յա նի խոս քով՝ պա տիվ է նման զին-
ծա ռա յո ղի հետ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նակ ցե լը:

«ԱՐԻՈւԹՅԱՆՀԱՄԱՐ»ՄԵԴԱԼՈՎ
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Ա պա գա բժիշկ ներն ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե-
լիք ներն ամ րապն դում են հա սա րա կութ յա նը, հայ րե-
նի քին ծա ռա յե լով, օգ տա կար լի նե լու ձգտմամբ:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի 
ու սա նող Ար ման Ե րեմ յա նը Ար ցախ յան վեր ջին պա-
տե րազ մի ըն թաց քում՝ հա վա տա րիմ մա լով ճեր մակ 
խա լա թին և  հայ րե նի քի հան դեպ պարտ քի և  սի րո 
զգա ցո ղութ յուն նե րին, ա մուր կանգ նել է սպի տակ 
բա նա կի կող քին՝ հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին ցու-
ցա բե րե լով բու ժօգ նութ յուն:

 Կա տա րած սխրա գոր ծութ յուն նե րի, հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յան գոր ծում ծա ռա յո ղա կան պարտ քը կա տա րե լու 
հա մար Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի հրա մա-
նագ րով Ար մա նը «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով է պարգ-
ևատր վել:

 Խո սե լով մե դա լի ար ժա նա նա լու մա սին՝ Ար մա նը նշում է, 
որ չէր սպա սում, սա կայն գնա հատ ված լի նե լը միշտ էլ հա-
ճե լի է:

« Մաս նակ ցել եմ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին ա ռա-
ջին օր վա նից՝ սեպ տեմ բե րի 27-ից, բժշկա կան ո լոր տում 
ա ռաջ նա յին օ ղա կում եմ ե ղել, վի րա վոր ներ էինք տե ղա-

փո խում շտա պօգ նութ յան մե քե նա յով, բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րում 
մինչև պա տե րազ մի ա վար տը: Ե ղել եմ  Հադ րու թի հատ վա ծում, ինչ-
քա նով հնա րա վոր է ե ղել՝ օգ նել եմ, փոր ձել եմ ա նել այն ա մե նը, 
ինչ ինձ նից կախ ված է»,-դժվար օ րերն է հի շում ա պա գա բժիշ կը:

Ար ման Ե րեմ յա նը ծնուն դով Ար ցա խից է,  Հադ րու թից, 2015 թվա-
կա նին ըն դուն վել է բժշկա կան հա մալ սա րան, մեկ նել ծա ռա յութ յան, 
վե րա դառ նա լուց հե տո շա րու նա կել է ու սու մը: Ապ րիլ յան քա ռօր-
յա պա տե րազ մին ևս  կա մա վոր ե ղել է հայ րե նի քի պաշտ պան նե-
րի կող քին՝ ա մեն գնով փոր ձե լով օգ տա կար լի նել նրանց: « Միշտ 
պատ րաստ եմ հայ րե նի քի հա մար ա մեն գնով ա մեն ինչ ա նել, 
ո րով հետև հայ րե նի քի ա մեն մի մաս նի կը մեզ նից է կախ ված, ե թե 
յու րա քանչ յուրս որ ևէ բա նով օգ տա կար լի նենք, ա պա վստահ եմ, 
որ մեր հայ րե նիքն ա վե լի է զար գա նա լու»,-ընդգ ծում է ԵՊԲՀ ու-
սա նո ղը:

 Հե րա ցիա կա նը ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետն ա վար-
տե լուց հե տո որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում ցան կա նում է ընտ րել 
վի րա բու ժութ յու նը` նպաս տել բու ժա ռու նե րի ա ռող ջութ յան վե րա-
կանգն մա նը:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿԱՐՄԱՆԵՐԵՄՅԱՆԸ
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ԵՊԲՀ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հետ բու հա-
կան ամ բիո նի 4-րդ  կուր սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ար մի նե 
Ա լեք սան յա նը մաս նակ ցել է Ավստ րիա յի  Զալց բուրգ քա ղա-
քում անց կաց ված Weill Cornell Seminar in Obstetrics and Gyne-
cology հա մա ժո ղո վին։  Մաս նա գի տա կան մի ջազ գա յին այս հա-
վա քին մաս նակ ցում էր 32 ման կա բարձ-գի նե կո լոգ աշ խար հի 
28 երկ րից։

« Հիմ ա կան թե ման էր անպտ ղութ յու նը, դրա հնա րա վոր պատ ճառ-
նե րը և  բուժ ման հա յե ցա կե տե րը:  Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ-
մը հրա վիր ված էր  Վիեն նա յի և Ն յու  Յոր քի տար բեր հա մալ սա րա նա-
կան կլի նի կա նե րից:  Զե կույց նե րով հան դես ե կան նաև մաս նա կից նե րը՝ 
ներ կա յաց նե լով ի րա կան կլի նի կա կան դեպ քեր: Իմ ներ կա յաց րած կլի-
նի կա կան դեպ քի թե ման էր « Քաղց կե ղը և հ ղիութ յու նը»,- պատ մում է 
Ար մի նեն՝ հա վե լե լով, որ այս մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցութ յունն ի րեն  
հնա րա վո րութ յուն տվեց ա վե լի խո րա պես ու սում ա սի րել անպտ ղութ-
յան հնա րա վոր պատ ճառ նե րը, տե ղե կա նալ բուժ ման նո րա գույն ժա-
մա նա կա կից հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին, փոր ձով ու գի տե լի քե րով 
կիս վել բժիշկ-կո լե գա նե րի հետ, ձեռք բե րել նոր ծա նո թութ յուն ներ, 
բժշկա կան մի ջա վայ րում հա ղոր դակց վե լու փորձ։

Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րան նա անց նում է «Է րե բու նի» բժշկա կան 
կենտ րո նում, փոր ձա ռու բժիշկ նե րի՝ «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նի 
ծննդօգ նութ յան գծով տնօ րեն, ԵՊԲՀ դո ցենտ Անդ րա նիկ  Պո ղոս յա նի 
և ծ նա րա նա յին բա ժան մուն քի վա րիչ  Տիգ րան  Հով հան նիս յա նի ան մի-
ջա կան ղե կա վա րութ յամբ։ Անպտ ղութ յու նը և դ րա բուժ ման նկատ մամբ 
ան սահ ման հե տաքրք րա սի րութ յու նը ի րեն բե րե ցին գի նե կո լո գիա յի 
ո լորտ, բայց, ա ռա վել խո րը ու սում ա սի րե լով մաս նա գի տութ յու նը, նա 
ա ռա ջին հեր թին սի րա հար վեց ման կա բար ձութ յա նը․

« Ման կա բարձ-գի նե կո լո գը կրողն է կյանք տվող մաս նա գի տութ-
յան, ո րը որ քան հա ճե լի, նույն քան էլ պար տա վո րեց նող է: Այս տա րի 
ա վար տե լով կլի նի կա կան օր դի նա տու րան՝ պլա նա վո րում եմ մալ 
 Հա յաս տա նում, շա րու նա կել աշ խա տել իմ ո լոր տում, մաս նակ ցել մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում ե րի ար տերկ րում, ներդ նել 
վեր ջին նե րիս կող մից կի րառ վող արդ յու նա վետ փորձն ու մո տե-
ցում ե րը մեր երկ րում»։

Ար մի նե Ա լեք սան յա նը ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տետն ա վար տել է գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով: Ու սում-
նա ռութ յան ըն թաց քում նա ե ղել է Գ րի գոր Ա րեշ յա նի ան վան 
կրթա թո շա կա ռու: Ու շագ րավ է, որ Ար մի նեն ստա ցել է հենց այն 
բժիշկ-գիտ նա կա նի ա նու նը կրող ան վա նա կան կրթա թո շա կը, 
ո րը հիմ ադ րել է ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան ա ռա ջին բա-
ժան մուն քը, ա պա՝ դրան կից ման կա բար ձա կան դպրո ցը (1920), 
որ տեղ դա սա վան դել է ման կա բար ձութ յուն և  գի նե կո լո գիա:

 Միա ժա մա նակ եր կու կյան քի պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ-
նե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ է կլի նի կա կան օր դի նա-
տո րը պատ րաստ վում շա րու նա կել մաս նա գի տա կան 
ու ղին՝ հիմ վե լով ձեռք բե րած հսկա յա կան փոր ձի և 
 գի տե լիք նե րի այն պա շա րի վրա, ո րը ստա ցել է բազ մա-
թիվ ծնունդ նե րի ա կա նա տես լի նե լով, հետ ևե լով, օգ նե-
լով, սա տա րե լով։
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Ազ գութ յամբ հայ, բայց ար տերկ րում ծնված շատ 
ե րի տա սարդ ներ բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու 
հար ցում ընտ րում են Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը: Ար-
տերկ րից  Հա յաս տան ե կած ա պա գա բժիշկ նե րը 
դառ նում են եր կու երկ րի մշա կույթ նե րը կրող նե րը, 
տա րա ծող նե րը և  ներ կա յաց նող նե րը:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Կա րա պետ  Պար սու մեա նը ծնվել և 
 մե ծա ցել է  Սի րիա յի  Հա լեպ քա ղա քի հա յա շատ թա ղա մա-
սե րից մե կում:  Մինչև 6-րդ  դա սա րան սո վո րել է Ազ գա յին 
 Հայ կազ յան վար ժա րա նում, իսկ հե տո ու սու մը շա րու նա կել 
« Քա րեն Եփ փէ» ազ գա յին ճե մա րա նում:

« Սի րիա կան պա տե րազ մի պատ ճա ռով 2012-ին ու սումս 
կի սատ թո ղե ցի  Ճե մա րա նում, և  ըն տա նի քով տե ղա փոխ-
վե ցինք ա վե լի ա պա հով շրջան՝  Սի րիա յի ծո վե զեր քի մա սը, 
ստիպ ված լի նե լով ուս մանս մա ցած 3 տա րի նե րը շա րու նա-
կել ա րա բա կան դպրո ցում՝ լի նե լով միակ հայ ու սա նո ղը 500 
ա շա կեր տի մեջ:  Սի րիա յում ա վար տե լով 12-րդ  դա սա րա նը՝ 

2015-ին ա ռանց մեկ րո պե հա պա ղե լու պատ րաս տե ցի անհ րա-
ժեշտ փաս տաթղ թերս և  տե ղա փոխ վե ցի միշտ ե րա զած իմ հայ-
րե նիք՝  Հա յաս տան»,-պատ մում է ա պա գա բժիշ կը:

 Կա րա պետ  Պար սու մեա նը խոս տո վա նում է, որ սկզբում ցան-
կա ցել է գնալ մո րեղ բոր ճա նա պար հով և  դե ղա գե տի մաս նա-
գի տութ յունն ընտ րել, հե տո փո խել է ո րո շու մը:

«Երբ մտա նա խա պատ րաս տա կան բա ժին մեր հա մալ սա րա-
նում, նկա տե ցի, որ այն քան էլ քի միա յի սի րա հար չեմ, ինձ ա վե-
լի հե տաքր քիր էին բժշկա կան թե մա նե րը, դրա հա մար ո րո շե ցի 
բժիշկ դառ նալ: Եր բեք չեմ զղջա ցել  Հա յաս տան տե ղա փոխ վե-
լուս հա մար, ե րի տա սար դա կան տա րի նե րիս ա մե նա լավ օ րերն 
անց կաց րել եմ  Հա յաս տա նում,  Հա յաս տա նը իմ տունն է, և  չեմ 
ու զում ու րիշ տեղ գնալ»,-շեշ տում է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վար տը՝ նշե լով, որ որ պես նեղ մաս-
նա գի տա ցում՝ հա վա նա բար, կընտ րի վի րա բույ ժի ճա նա պար-
հը:

« Դեռ վերջ նա կան չեմ ո րո շել, բայց վի րա հա տա րա նում աշ-
խա տան քը ինձ դուր է գա լիս և, կար ծում եմ, հենց «այդ սիր տը 
ու նեմ», որ պես զի կա րո ղա նամ հի վան դին վի րա հա տել»,- նշում 
է  Կա րա պե տը:

 Նա հա վե լում է, որ շատ հպարտ է՝ բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում սո վո րե լու հա մար:

«100-ամ յա պատ մութ յամբ, ու ժեղ հա մազ գա յին կա պե րի շնոր հիվ բու հը մեզ տա-
լիս է գի տե լիք, կրթութ յուն, ո րը ըն դուն ված է ա ռա ջա տար գրե թե բո լոր երկր նե-
րում: Բժշ կա կան մայր բու հը նոր ըն կե րա կան շրջա պատ ստեղ ծե լու մեծ հնա րա-
վո րութ յուն է տվել, ծա նո թաց րել է շատ սի րե լի և  ազ նիվ մարդ կանց հետ, ո րոնք 
հմուտ և  աշ խա տա սեր մաս նա գետ ներ են ո լոր տում, և  ի րենք իմ մեջ արթ նաց րել 
են սե րը բժշկութ յան հան դեպ»,-նշում է ա պա գա բժիշ կը:

 Կա րա պետ  Պար սու մեա նը բժշկի կեր պա րը ստեղ ծե լու իր սկզբունքն ու մո տե-
ցում ու նի:

«Ա մե նաա ռա ջի նը՝ բժիշ կը պետք է լավ սո վո րութ յուն ներ կրող անձ լի նի, այ սինքն՝ 
պետք է չծխի, ալ կո հոլ չօգ տա գոր ծի, զբաղ վի ակ տիվ սպոր տով՝ իր հի վանդ նե-
րին օ րի նակ ծա ռա յե լու հա մար:  Պետք է նաև հաս կա նա հի վան դին՝ բա ցատ րե լով 
նրան շատ հան գիստ՝ ինչ պետք է ա նել ա ռող ջա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հա-
մար: Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ բժիշ կը պետք է աշ խա տան քին մո տե նա սառ նասր տո-
րեն և  անհ րա ժեշտ պա հին ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ հստակ ո րո շում 
կա յաց նի»,-եզ րա փա կում է հայ րե նա դարձ ա պա գա մաս նա գե տը:
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 Նի քո լէթ  Զար գար յա նը ծնվել է Ի րա նի մայ րա քա ղաք  Թեհ րա նում: Դպ-
րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել է հայ րե նիք և  ու սու մը 
շա րու նա կել  Հա յաս տա նում:

«Ե րա զանքս էր սո վո րել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում, 
ո րո շե ցի ըն դուն վել ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ: Բժշ կի մաս նա գի տութ-
յու նը շատ եմ սի րում, հայրս ևս  մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ է, թե րապևտ, տա-
նը հա ճախ եմ լսել բժշկի գոր ծու նեութ յան մա սին, ինչն էլ ա ռիթ է դար ձել 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում:  Շատ հա ճե լի է, երբ մարդ կանց օգ-
նում ես վե րագտ նել ա ռող ջութ յու նը, լու ծել ա ռող ջա կան խնդիր նե րը»,-նշում է 
ա պա գա բժիշ կը:

 Նի քո լէթ  Զար գար յա նը օ րեր ա ռաջ է ա վար տել ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տը բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ:  Ցան կա նում է ըն դուն վել կլի նի կա-
կան օր դի նա տու րա և  ա վար տե լուց հե տո ծա վա լել բժշկա կան ակ տիվ գոր-
ծու նեութ յուն, իր ներդ րում ու նե նալ ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տի զար գաց ման 
գոր ծում: «Աշ խար հում բժշկութ յան այս ճյու ղը դի նա միկ զար գա ցում է ապ-
րում:  Հա յաս տա նում ևս  ա տամ ա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րը բարձր մա-
կար դա կի վրա են:

«Բժշ կա կան մայր բու հը, լի նե լով ա ռա ջա տար, հա մա գոր ծակ ցե լով մի ջազ գա յին լա վա գույն հաս տա-
տութ յուն նե րի հետ, մեզ է փո խան ցում մաս նա գի տա կան խո րը գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ, փորձ, 
տա լիս հնա րա վո րը, որ պես զի մենք հա մալ սա րա նից դուրս գանք՝ որ պես լա վա գույն մաս նա գետ ներ»,-
նշում է ի րա նա հայ շրջա նա վար տը:

 Նի քո լէթ  Զար գար յանն ու րա խութ յամբ է խո սում  Հա յաս տա նում ձեռք բե րած ըն կեր նե րի, դա սա խո-
սա կան կազ մի մա սին:

«Ս տո մա տո լո գիա կան տու րիզ մը բժշկա կան զբո սաշր ջութ յան այն տե սակ նե րից է, երբ զբո սաշր ջիկն 
ակն կա լում է օ տար երկ րում ստա նալ նույն քան ո րակ յալ բու ժում, որ քան իր բնա կութ յան վայ րում՝ ա վե-
լի մատ չե լի գնով`միա ժա մա նակ հա մադ րե լով բու ժու մը հանգս տի հետ։ Իմ ցան կութ յունն ու նպա տակն 
է թե կուզ փոքր, բայց ներդ րում ու նե նալ  Հա յաս տա նում ա ռա ջա տար ու հե ռան կա րա յին այս ո լոր տում»,-
եզ րա փա կում է ա պա գա բժիշ կը:

ԻՐԱՆԱՀԱՅՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՆՊԱՏԱԿԸ՝

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆՏՈւՐԻԶՄԸ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
նո րա թուխ շրջա նա վարտ  Շան կա րի Ան բա րա սա նի մե ծա գույն ե րա զան քը 
լավ բժիշկ դառ նալն է:

 Բու հի մա սին ի մա ցել է քրոջ մի ջո ցով, ո րը ևս ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է: 
« Քույրս պնդեց, որ այն կլի նի լա վա գույն բժշկա կան հա մալ սա րանն ինձ հա-
մար, իսկ  Հա յաս տա նում անց կաց րած օ րե րը կնվի րեն ան մո ռա նա լի հի շո-
ղութ յուն ներ», - պատ մում է  Շան կա րին:

Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին անդ րա դառ նա լով՝ բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ 
ա ռանձ նա ցած ա պա գա բժիշ կը  նշում է, որ օր վա ա վար տին հա մա կուր սե-
ցի նե րով վեր հի շում և քն նար կում էին յու րա քանչ յուր դա սը: «Ու ժեղ և  թույլ 
կող մե րին հա մա պա տաս խան հստակ նշա ձո ղեր սահ մա նելն իմ նա խա պատ-
րաս տա կան   ռազ մա վա րութ յան կար ևոր մասն էր»,- ա վե լաց նում է հնդիկ 
շրջա նա վար տը:

 Շան կա րին ծրագ րում է լի նել հա ջո ղակ և հ մուտ բժիշկ՝ ոչ միայն բու ժե լով 
հի վան դութ յու նը, այլև հի վան դին։ « Ցան կա նում եմ դառ նալ նյար դա վի րա-
բույժ, քա նի որ կար ծում եմ, որ ու ղեղն ա մե նա բարդ և  հե տաքր քիր օր գանն 
է․ այն դեռ պետք է լիո վին ու սում ա սի րել», - ա սում է նա:

Ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին խոր հուրդ է տա լիս․ « Կանգ մի՛ ա ռեք, քա նի 
դեռ չեք հպար տա ցել: Այս ճա նա պար հոր դութ յու նը եր կար և դժ վար է թվում, 
բայց հաս տա տա կա մութ յամբ և ն վիր վա ծութ յամբ դուք կա րող եք դա ա նել: 
 Պար զա պես մտա ծե՛ք, թե ինչ պես կա րող եք հաս նել ձեր ե րա զանք նե րի ի րա կա նաց մա նը»: Քն նութ-
յուն նե րի գնա հա տա կան նե րը,  Շան կա րիի պնդմամբ, նշա նա կութ յուն չու նեն․ կար ևո րը գի տե լիքն է:

ԵՊԲՀ մեծ ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րին նա մաղ թում է ա մե նայն բա րիք հե տա գա գոր ծու նեութ-
յան ըն թաց քում:

«ԿԱՆԳՄԻ՛ԱՌԵՔ,ՔԱՆԻԴԵՌՉԵՔՀՊԱՐՏԱՑԵԼ»․
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻԽՈՐՀՈւՐԴՆԱՊԱԳԱ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ

Ուսանողի անկյուն



Հ րակ  Թո րո սեա նը ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5֊րդ  կուր սի ու սա նող է։ 
 Նա սո վո րում է նաև  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի հան րա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան մա գիստ րո սա կան ծրագ րով։

Ա պա գա բժիշ կը ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գա հի պաշ տո նա-
կա տարն է և  հե տա զո տա կան խմբե րի ղե կա վա րը, ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» թի մի ան դամ։ Ծն-
վել է  Սի րիա յի  Հա լեպ քա ղա քում։  Մե ծա ցել է  Հա լե պում և  հա ճա խել է ազ գա յին դպրոց ներ՝ 
մինչև 10-րդ  դա սա րան։  

« Պա տե րազ մի պայ ման նե րում հայ րի կիս կորց նե լուց հե տո տե ղա փոխ վել ենք  Սի րիա յի 
ծո վեզր յա  Լա թա քիա քա ղաք, որ տեղ շա րու նա կել եմ  ու սու մը և  բարձր գնա հա տա կա նով 
ստա ցել 12-րդ  դա սա րա նի դիպ լոմ։ Ա զատ ժա մա նակս սի րում եմ ըն թեր ցել և  լե զու ներ սո-
վո րել։ Այդ սե րը ա ռա ջա ցել է մայ րի կիս ա նընդ հատ քա ջա լե րան քի և  իմ ա ռա ջըն թա ցին 
հետ ևե լու շնոր հիվ։ Ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե րը շա րու նա կում են լի նել լե զու ներ սո վո րե լու 
օպ տի մալ ժա մա նակ։ Ար դեն տի րա պե տում եմ 5 լեզ վի` հա յե րեն, ա րա բե րեն, անգ լե րեն, 
գեր մա նե րեն և ֆ րան սե րեն։  Փոքր տա րի քից հե տաքրքր ված եմ ե ղել կեն սա բա նութ յան և  
ա նա տո միա յի գաղտ նիք նե րով»,-նշում է Հ րակ  Թո րո սեա նը։

10-րդ  դա սա րա նից իր մոտ սեր է ա ռա ջա ցել բժշկա գի տութ յան և  հո գե բա նութ յան հան-
դեպ և  այդ ո լորտ նե րը ու սում ա սի րե լու ըն թաց քում բա ցա հայ տել, որ բժշկութ յու նը, հա-
մադ րե լով գրե թե բո լոր գի տութ յուն նե րը և  լի նե լով բարձր մար դա սի րա կան ո լորտ, իր անձ-
նա կան և պ րո ֆե սիո նալ կյան քի կոչն է:

Ն րա խոս քով՝ ա վե լի բարձ րո րակ և  ա կա դե միա կան ա ռու մով հա գե ցած բժշկա կան 
կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով 2018 թվա կա նին ո րո շել է տե ղա-
փոխ վել հայ րե նիք և  ըն դուն վել Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի անգ լա լե զու օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ։

«Ո գենշնչ ված հա յե րեն ա ռա ջին գրված նա խա դա սութ յամբ՝ « Ճա նա չել 
զի մաս տութ յուն և զխ րատ, ի մա նալ զբանս հան ճա րոյ», ու սում ա կան 
տա րիս սկսել եմ բարձր մո տի վա ցիա յով։  Մեր բուհն ա ռա ջին կուր սից 
ինձ հո գե հա րա զատ է: Այն պրո ֆե սիո նալ ե րա զանք ներս ի րա կա նաց-
նե լու մեկ նա կետ է։  Հա մաշ խար հա յին ու սուց ման ո րա կով ու սում ա սի-
րութ յուն նե րի և  մաս նա գի տա կան բարձր նշա ձող ներ կա յաց նող պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կազ մի շնոր հիվ սկսե ցի ա վե լի ու ա վե լի սի րել իմ 
ո լոր տը»,-ա սում է ու սա նո ղը:

 Հաս կա նա լով, որ բժիշ կը պետք է լի նի բազ մա կող մա նի զար գա ցած 
և  տի րա պե տի տե սա կան գի տե լիք նե րի գործ նա կան կի րառ մա նը՝ երկ-
րորդ կուր սում նա միա ցել  է ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յա նը 
և  ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յա նը։ Այս եր կու կա ռույց նե րի 
շնոր հիվ կա րո ղա ցել է զար գաց նել ա կա դե միա կան, կլի նի կա կան, հե-

տա զո տա կան և  մար դա սի րա կան հմտութ յուն նե րը։ Այս ըն թաց քում միշտ հի շել է 
ա ռա ջին կուր սում «Բժշ կութ յան պատ մութ յուն» ա ռար կա յի ըն թաց քում սո վո րած 
Ա միր դով լաթ Ա մա սիա ցու խոս քը. «Ե ղիր հետ ևող ի մաս տու թեան հետ, ե թէ չու սա-
նի՛ս, բժիշկ ես ան գէտ»:  

Հ րակ  Թո րո սեա նը հա վե լում է, որ, ա ռաջ տա նե լով այդ աշ խա տանք նե րը, եր րորդ 
կուր սում միա ցել է ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» թի մին և  մինչ օրս աշ խա տում է գի տա հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յամբ։

« Սա ինձ մեծ հնա րա վո րութ յուն տվեց մաս նակ ցե լու հան րութ յա նը օգ տա կար աշ-
խա տանք նե րի, ինչ պես նաև նպաս տել իմ բու հի զար գաց մանն ու ան ձիս կա տա րե-
լա գործ մա նը։  Վեր ջա պես, ա ռանց ու ժեղ բու հի, չկա լավ ու սա նող, մաս նա գետ, և  լավ 
ու սա նող-մաս նա գե տի պար տա կա նութ յունն իր Alma Mater-ը զար գաց նելն է»,-նշում 
է ա պա գա բժիշ կը:  Նա ար դեն ու նի 3 հրա պա րակ ված հոդ ված հա մաշ խար հա յին հե-
ղի նա կա վոր ամ սագ րե րում։

«Իմ գոր ծու նեութ յամբ ես  մաս եմ կազ մում իմ դա սըն կեր նե րի և  ու սա նող նե րի 
հմտութ յուն ներն ու գի տե լիք նե րը զար գաց նող կար ևոր գոր ծըն թա ցին։  Կար ծում եմ, 
որ 21-րդ  դա րում  հա սա րա կութ յան տե ղե կաց ված լի նե լը ա պա գա և  գոր ծող բժշկի 
ա մե նա կար ևոր նպա տակ նե րից մեկն է։ Այդ մտա ծե լա կեր պով դի մել և  ըն դուն վել եմ 

 Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան մա գիստ րո սա կան ծրագ րին։ Պ լա նա-
վո րում եմ 2024-ին եր կու հա մալ սա րան ներն ա վար տել և  մաս նա գի տա կան ու սումս շա րու նա կել ար տերկ րում։ 
Իսկ մաս նա գի տութ յան ո լոր տի հա մար մտա ծում եմ ընտ րել ին վա զիվ սրտա բա նութ յու նը կամ նյար դա վի րա-
բու ժութ յու նը»,-ամ փո փում է ԵՊԲՀ սի րիա հայ ու սա նո ղը, ո րը ա մուր կապ պահ պա նե լով  Հա յաս տա նի հետ՝ ար-
տերկ րում ձեռք բե րած իր գի տե լիքն ու փոր ձը հայ րե նի քի ու հա րա զատ բու հի զար գաց մանն ու ա ռա ջըն թա ցին 
է ծա ռա յեց նե լու:

«ՑԱՆԿԱՆՈւՄԵՄԻՄԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՄԲ

ՆՊԱՍՏԵԼԻՄՄԱՅՐԲՈւՀԻ

ՀԵՏԱԳԱԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ»

40



Ս տե ֆա նիլ  Մա րաշլ յա նը սո վո րում է ԵՊԲՀ ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սում:  Նա ծնվել է 
 Ֆի լի պին նե րում: 

« Հայրս հայ է, մայրս՝ ֆի լի պի նու հի:  Մինչ  Հա յաս տան տե ղա-
փոխ վե լը, ապ րել և  սո վո րել եմ  Ֆի լի պին նե րում, այ նու հետև՝ 
ԱՄՆ-ում:  Ֆի լի պին նե րում հա ճա խել եմ շատ դպրոց ներ՝ ճա պո-
նա կան, տեխ նո լո գիա կան և  այլն: 2015-ի գար նանն ըն տա նի քիս 
հետ տե ղա փոխ վել եմ  Հա յաս տան՝ դեռևս չտի րա պե տե լով հա-
յե րե նին:

Ա ռա ջին հա յաց քից սի րա հար վե ցի հայ րե նի քիս և  ցան կա ցա 
այս տեղ մալ։ Աս տի ճա նա բար սկսե ցի հա յե րեն սո վո րել մայ րի-
կիս և ք րոջս հետ։

Այժմ տի րա պե տում եմ հա յե րե նին, ինչ պես նաև՝ ֆի լի պի նե րե-
նին, անգ լե րե նին, մա սամբ՝ ռու սե րե նին: Կ ցան կա նա յի սո վո րել 
նաև այլ լե զու ներ, քա նի որ լե զու ներ սո վո րելն ինձ հա մար նա-
խա սի րութ յուն է»,-պատ մում է ա պա գա բժիշ կը: 

2015-ի աշ նա նը Ս տե ֆա նի լը  Հա յաս տա նում ըն դուն վեց ա վագ 
դպրոց, որն ա վար տե լուց հե տո ար դեն ԵՊԲՀ-ում  սկսվեց նրա՝ 
բժիշկ դառ նա լու ու ղին:

«Ի տար բե րութ յուն շա տե րի՝ ման կուց չեմ ե րա զել այս մաս նա-
գի տութ յան մա սին։  Պատ ճառն այն էր, որ փոքր տա րի քից հա-
ճա խել եմ տար բեր խմբակ ներ՝ պա րի, նկար չութ յան, մա թե մա տի կա յի, 
հա մա կարգ չա յին դա սըն թաց նե րի, սպոր տի և  այլն։  Բայց դպրո ցում իմ 
ա մե նա սի րե լի ա ռար կան ե ղել է կեն սա բա նու թու նը։  Մի գու ցե հենց դա 
էր պատ ճա ռը, որ ընտ րե ցի բժշկութ յու նը՝ որ պես մաս նա գի տութ յուն: 
Բժշ կութ յունն, ըստ իս, շատ կար ևոր և  պա տաս խա նա տու մաս նա գի-
տութ յուն է, քա նի որ ա ռաջ նա յի նը մարդ կա յին կյանքն է ու ա ռող ջութ-
յու նը»,- նշում է  Ֆի լի պին նե րից  Հա յաս տան տե ղա փոխ ված Ս տե ֆա նիլ 
 Մա րաշլ յա նը:

 Նա դեռևս չի կողմ ո րոշ վել, թե ինչ նեղ ուղ ղութ յուն կընտ րի բժշկութ-
յան մեջ, քա նի որ բժշկութ յու նը շատ լայն բնա գա վառ է, բայց նաև խոս-
տո վա նում է, որ ու նի նա խընտ րե լի մի քա նի նեղ մաս նա գի տութ յուն ներ:

« Ճիշտ է՝ դեռ վերջ նա կան ո րո շում չեմ կա յաց րել, բայց վստահ եմ, 
որ, ի վեր ջո, կընտ րեմ ինձ հո գե հա րա զատ մաս նա գի տա ցու մը, որ տեղ 
էլ կձգտեմ լի նել լա վա գույն նե րից մե կը:  Ներ կա յումս գի տե լիք ներս ամ-
րապն դե լու նպա տա կով ուս մա նը զու գըն թաց դե ղատ նե րից մե կում 
անց նում եմ պրակ տի կա և  խո րաց ված ու սում ա սի րում դե ղե րը, դրանց 
բա ղադ րութ յունն ու կի րա ռու մը», - ընդգ ծում է ա պա գա բժիշ կը: 

Ս տե ֆա նի լի խոս քով՝ ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում շատ է հա վա նել 
բժշկա կան մայր բու հը:

« Սի րե ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նը, քա նի որ, բա ցի գի տե լի քից, 
ձեռք բե րե ցի նաև լավ ըն կեր ներ, բա նի մաց և  կիրթ դա սա խոս ներ: Ան-
համ բեր սպա սում եմ դա սե րի վերսկս մա նը, հա մալ սա րա նում՝ մինչ այն 
ա վար տե լը, սպաս վող ձեռք բե րում ե րին», - ա սում է կի սով չափ հայ, 
կի սով չափ ֆի լի պի նու հի ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

ԿԻՍՈՎՉԱՓՀԱՅ,ԿԻՍՈՎՉԱՓ

ՖԻԼԻՊԻՆՈւՀԻՆՊԱՏՐԱՍՎՈւՄԷԱՊՐԵԼ

ԵՎԿԱՅԱՆԱԼՀԱՅՐԵՆԻՔՈւՄ

Ուսանողի անկյուն



 Հով հան նես Մա նուկ յա նը բժշկա կան մայր բու հի այս տար վա շրջա-
նա վարտ նե րից է: Նա Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ Ներ քին Կար մի-
րաղբ յուր գյու ղից է: Գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լով գյու ղի միջ նա կարգ 
դպրո ցը՝ 2016-ին ա ռա վե լա գույն միա վոր նե րով ըն դուն վել է ԵՊԲՀ, որ-
տեղ նույն ա ռա ջա դի մութ յամբ շա րու նա կել է ու սու մը, 2022-ին ա վար տել 
է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը: Հով հան նես  Մա նուկ յա նի 
ու սու ցիչ նե րի խոս քով՝ դեռևս տար րա կան դա սա րան նե րում Հով հան նեսն 
աչ քի է ըն կել իր ըն դու նա կութ յուն նե րով ու հե տաքրք րութ յուն նե րի լայն 
շրջա նա կով:

«Ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է դպրո ցա կան մի ջո ցա ռում ե րին և քա նի 
որ ու նի հու մո րի լավ զգա ցո ղութ յուն, որ պես թի մի ա վագ մաս նակ ցել է 
ու րախ նե րի և հ նա րա միտ նե րի ա կում բի տա րա ծաշր ջա նա յին (ՈՒՀԱ-ի) 
խա ղե րին: Միա ժա մա նակ նա զբաղ վում էր սպոր տով, ե ղել է « Զո րակն» 
ֆուտ բո լա յին ա կում բի ան դամ, 2014-15թթ. ե ղել է ԹՈՒՄՈ ստեղ ծա րար 
տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նի  Դի լի ջա նի մաս նաճ յու ղի ու սա նող, որ տեղ 
աչ քի է ըն կել գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ: Մի քա նի տա րի ա նընդ մեջ 
տար բեր ա ռար կա նե րից մաս նակ ցել է տա րա ծաշր ջա նա յին ա ռար կա յա-
կան օ լիմ պիա դա նե րի, հաղ թե լով ան ցել մար զա յին փուլ, ընդ հուպ մինչև 
հան րա պե տա կան օ լիմ պիա դա (անգ լե րե նից)»,-պատ մում է  Ներ քին 
Կար մի րաղբ յու րի դպրո ցի տնօ րեն Նա րա Պապ յա նը:

 Հե րա ցիա կանն ար ժա նա ցել է 2021-2022 ու սում ա կան տար վա Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան կրթա թո շա կի:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը հա մա րում եմ իմ նա խա սի րութ յուն նե րի 
տրա մա բա նա կան շա րու նա կութ յու նը, իսկ դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա-
րե լու ձգտու մը՝ հա ջո ղութ յան հաս նե լու ե րաշ խի քը: Բ նա գի տա կան ա ռար-
կա նե րը դեռ փոքր տա րի քից հե տաքրք րում էին ինձ: Բժշ կութ յունն իմ հե-
տաքրք րութ յուն նե րի հա մադ րութ յունն է: Պետք է գի տակ ցել, որ այ սօր վա 
սեր տած դա սը վաղ վա հի վան դի փրկութ յան ե րաշ խիքն է»,- ընդգ ծում է 
Հով հան նես  Մա նուկ յա նը։

Նա ցան կա նում է դառ նալ նյար դա վի րա բույժ: « Հա տուկ նպա տակ չի 
ե ղել բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լու, պար զա պես ինձ հե տաքր քիր 
էր՝ ինչ պես է աշ խա տում մար դու՝ հատ կա պես նյար դա յին հա մա կար գը, 
ո րո շե ցի հենց այդ ուղ ղութ յամբ էլ շա րու նա կել: Այս պա հին հոս պի տա-
լում անց նում եմ ին տեր նա տու րա, հե տո եր կու տա րի կծա ռա յեմ որ պես 
բժիշկ-լեյ տե նանտ, ին չից հե տո նեղ մաս նա գի տաց մամբ կսո վո րեմ»,-ա-
սում է բժիշ կը:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը բազ մա թիվ նպա տակ ներ ու ծրագ րեր ու նի: 
«Ար տերկ րի ա ռա ջա տար բու հե րում վե րա մաս նա գի տա նա լու նպա-
տակ ներ ու նեմ, ծրագ րերս կապ ված են նաև իմ ծննդա վայ րի՝ Ներ քին 
 Կար մի րաղբ յու րի հետ: Ցան կութ յունս է օգ նել սահ մա նա մերձ իմ գյու ղի, 
տա րա ծաշր ջա նի ե րե խա նե րին՝ ստա նալ ժա մա նա կա կից կրթութ յուն, 
ստեղ ծել կրթա կան կա ռույց ներ, կյան քի կո չել ծրագ րեր։ Իս կա պես լավ 
ե րե խա ներ կան, բայց հնա րա վո րութ յուն նե րը փոքր են»,-հա վե լում է հե-
րա ցիա կա նը:

ՏԱՎՈւՇՑԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻԴԵՂԱՏՈՄՍԸ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րանն օգ նեց հնդկու հի Այ շա  Թա րիք Ալ  Նա սե րին 
ի րա կա նաց նել ման կութ յան ե րա զան քը։

Շր ջա նա վար տը շատ ու րախ է ԵՊԲՀ-ն  ընտ րե լու ո րոշ ման 
հա մար։

« Հիա նա լի զգա ցո ղութ յուն է բժիշկ դառ նա լը:  Վեց  տար վա 
հրա շա լի փորձ, ո րի ըն թաց քում շատ բան սո վո րե ցի։ Շ նոր հա-
կալ եմ իմ բո լոր դա սա խոս նե րին, ո րոնք օգ նե ցին ինձ ու սում-
նա ռութ յան այս հե տաքր քիր ժա մա նա կաըն թաց քում», - նշում 
է Այ շան: 

Կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րին նա վստա հեց նում է, որ բու հում ու-
սա նե լու շնոր հիվ ձեռք կբե րեն հզոր կամ քի ուժ: 

Հն դիկ շրջա նա վարտ Ակ հիլ  Կանդ պա լը ևս  շատ ու րախ 
է ԵՊԲՀ-ում ու սա նե լու հնա րա վո րութ յան, իսկ այժմ՝ ար դեն 
շրջա նա վարտ լի նե լու հա մար: 

«Թ վում է՝ ըն դա մե նը ե րեկ էր:  Վեց գե ղե ցիկ տա րի ան ցավ 
մեկ ակն թար թի պես։ Եր ջա նիկ եմ, որ ինձ խոր հուրդ են տվել 
սկսել կյան քիս կար ևոր ու ղին հենց այս բու հի հետ», - նշում է 
նա: 

Ա պա գա բժիշկ նե րին Ակ հի լը խոր հուրդ է տա լիս․ 
« Հա վա տա ցե՛ք ինք ներդ ձեզ և քրտ նա ջան աշ խա տե՛ք, քա նի որ 
դա հա ջո ղութ յան միակ գրա վա կանն է»: 

 Պուշ պիտ  Գուպ տա յի հա մար մեծ պա տիվ էր սո վո րել նման 
հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րա նում։ 

«Եր բեմ ինձ թվում է, որ ես չեմ ընտ րել այս մաս նա գի տութ-
յու նը, այլ այս մաս նա գի տութ յունն է ընտ րել ինձ», - ա սում է 
նա՝ ընդգ ծե լով, որ բու հի հմուտ դա սա խոս ներն օգ նե ցին ի րեն 
ա մուր հիմք ու նե նալ բժշկութ յան աշ խար հում գտնվե լու հա մար։ 

Ն շենք, որ պար բե րա բար հա մալ սա րա նա կան լսա րա նին 
ներ կա յաց նում ենք այն օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րին, 
ո րոնք այս տա րի ա վար տել են բու հը,  աչ քի ըն կել ու սում ա կան 
հա ջո ղութ յուն նե րով և  բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ:

ԲԺՇԿԱԿԱՆԲՈւՀԸՁԵՎԱՎՈՐՈւՄԷ

ՀԶՈՐԿԱՄՔԻՈւԺ

ԵՊԲՀ շրջանավարտ



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի հնդիկ ու սա նող նե րը հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում էին 
կազ մա կեր պել:

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
6-րդ  կուր սի ու սա նող ներ Ա կաշ  Պան նուն և 
Ք շի թիջ  Սաոն հե ծան վա յին ճամ փոր դութ յան 
ուղ ևոր վե ցին  Հա յաս տա նում հյու սի սից հա-
րավ՝ 1200 կմ  եր կա րութ յամբ: Ն րանց մի քա նի 
կի լո մետ րով միա ցել էր նաև  Հա յաս տա նում 
Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
Շ րի  Կի շան  Դան  Դե վա լին:

 Դես պա նը մեծ ոգ ևո րութ յամբ շեշ տեց, 
որ ճամ փոր դութ յու նը նվիր ված է ԵՊԲՀ-ի 
100-ամ յա կին, ինչ պես նաև Հնդ կաս տա նի և 
 Հա յաս տա նի միջև դի վա նա գի տա կան   հա րա-
բե րութ յուն նե րի 30-ամ յա կին։

 Նա խա ձեռ նութ յա նը ող ջու նե լու էր ե կել 
նաև ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  
ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր-
վանդ  Սա հակ յա նը, ո րը բա րի ճա նա պարհ և 
 հա ջո ղութ յուն մաղ թեց նրանց:

ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆՃԱՄՓՈՐԴՈւԹՅՈւՆ՝

ՆՎԻՐՎԱԾՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻԵՎՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՄԻՋԵՎԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԸ
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Տն տե սա կան վար չութ յան պետ  Սամ վել  Բա րո յանն ար դեն 13-րդ 
 տա րին է՝ բարձ րա նում է Ա րա րա տի գա գաթ՝ ծա ծա նե լով հա յոց 
ե ռա գույ նը և բժշ կա կան մայր բու հի դրո շը:  Խո սե լով վե րել քի մա-
սին՝ Ս․  Բա րո յա նը ցա վով նշում է, որ 2020-ին էր ծրագ րել  Ա րա-
րա տի գա գաթ բարձ րաց նել ԵՊԲՀ 100-ամ յա կի դրո շը, սա կայն, 
Covid 19-ով պայ մա նա վոր ված, գա ղա փա րը հե տաձգ վել է: 
«2007 թվա կա նից յու րա քանչ յուր տա րի բարձ րա նում եմ Ա րա րա-
տի գա գաթ:  Քա նի որ կո րո նա վի րու սը փա կել էր աշ խար հը, եր կու 
տա րի չկա րո ղա ցա բարձ րա նալ և 100-ամ յա կի դրո շա կը բարձ-
րաց նել Ա րա րա տի  գա գաթ:  Հա մե նայն դեպս 2020-ի սեպ տեմ բե-
րին 100-ամ յա կի դրո շը ծա ծա նե ցինք Ա րա գած լե ռան գա գա թին: 
2021-ին կրկին չստաց վեց, և  վեր ջա պես այս տա րի կա րո ղա ցա 
ար շա վա կան խմբի հետ գնալ:  Վե րել քի հա մար ընտ րել էի օ գոս-
տո սի 10-ը, ո րը Սև րի դաշ նագ րի օրն է, սա կայն միայն այս տա րի 
այն պես ստաց վեց, որ հու լի սին  բարձ րա ցա: ԵՊԲՀ 100-ամ յա կի 
դրո շը հա յոց ե ռա գույ նի հետ, ո րի վրա հա զա րա վոր բժիշկ նե-
րի ստո րագ րութ յուն ներ կան,  հու լի սի 28-ին՝ ա ռա վոտ յան ժա-
մը 7-ին, ծա ծան վեց Ա րա րա տի գա գա թին:  Ինչ պես նաև լե ռան 
գա գա թում թաղ ված հայ մե ծա նուն բա նաս տեղծ  Հով հան նես 
 Շի րա զի սրտի վրա ծա ղիկ ներ դրե ցի և  աս մուն քե ցի», - պատ-
մում է Ս․  Բա րո յա նը՝ նշե լով, որ Ա րա րա տի գա գա թին բազ մա թիվ 
մար դիկ կա յին՝ տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  

Այ նու հետև Ս․  Բա րո յա նը պատ մեց Արևմտ յան  Հա յաս տա նում 
անց կաց րած օ րե րի և զ գա ցո ղութ յուն նե րի մա սին: «Այ ցե լե ցինք 
 Վա նա լիճ: Այն տեղ դեռ տա րի ներ ա ռաջ ինձ հետ մեկ նած խմբի 
հետ խաչ քար էի գտել:  Խաչ քա րը դժվա րութ յամբ  Վա նա 
լճից դուրս բե րե լով՝ շրջել էինք հա կա ռակ կողմ, որ պես-
զի չնկա տեն այն և չ կոտ րեն: Եվ յու րա քանչ յուր տա-
րի, երբ գնում եմ  Վա նա լիճ, ան պայ ման այդ խաչ քա րը  
բարձ րաց նում եմ և  հե ռա նա լիս կրկին շրջում: Այս տա րի 
ևս դժ վա րութ յամբ, բայց կա րո ղա ցա գտնել: Այ նու հետև 
գնա ցինք Խծ կոնք ե կե ղե ցին, այն կան գուն էր, բայց՝ կի-
սա քանդ: Ա պա մի քա նի այլ վայ րում շրջե լուց հե տո վե-
րա դար ձանք  Հա յաս տան», - հա վե լեց նա:

ԵՊԲՀ100-ԱՄՅԱԿԻԴՐՈՇՆՈւՀԱՅՈՑ

ԵՌԱԳՈւՅՆԸ՝ԱՐԱՐԱՏԻԳԱԳԱԹԻՆ

Մշակույթ



 
 

Ծն վել է 2001 թվա կա նին: Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
3-րդ  կուր սի ու սա նող է: 2016 թվա կա նին ՀՀ շախ մա տի ա ռաջ նութ-
յան բրոն զե, 2017 թվա կա նին՝ ար ծա թե մե դա լա կիր: Եվ րո պա յի և  աշ-
խար հի ա ռաջ նութ յուն նե րի մաս նա կից: Անդ րա նիկ  Մար գար յա նի ան-
վան հու շամր ցա շա րի տար բեր տա րի նե րի հաղ թող և մր ցա նա կա կիր: 

« Ջեր մուկ» մի ջազ գա յին մրցա շա րի բազ մա կի մրցա նա կա կիր: 2015-
ին ՀՀ դպրո ցա կան նե րի թի մա յին ա ռաջ նութ յան չեմ պիոն: 2022-ին 
ԵՊԲՀ ներ բու հա կան մրցա շա րի հաղ թող: 23-րդ  մար զա կան խա ղե-
րի բլից և  ա րագ շախ մա տի ա ռաջ նութ յուն նե րի հաղ թող: 

Ծն վել է 2001 թվա կա նին:  Դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ 
 կուր սի ու սա նող է: ՀՀ պա տա նե կան շախ մա տի քա ռա կի չեմ պիոն 
(2011թ., 2013թ., 2015թ., 2016թ.), ե ռա կի փոխ չեմ պիոն (2017-2019թթ.): 
2011-ին Անդ րա նիկ  Մար գար յա նի ան վան հու շամր ցա շա րի հաղ թող 
(մինչև 12 տա րե կան աղ ջիկ նե րի): 2014-ին Moscow open մի ջազ գա յին 
մրցա շա րի փոխ չեմ պիոն (մինչև 13 տա րե կան աղ ջիկ նե րի), 2015-ին 
ՌԴ-ում «Ս պի տակ նա վակ» մրցա շա րի փոխ չեմ պիոն: 2016-ին աշ-

ԸՆՏՐՎԵԼԵՆՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆՏԱՐՎԱ

ԼԱՎԱԳՈւՅՆՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ

ՀԱԿՈԲՅԱՆՀԱԿՈԲՎՐԵԺԻ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԱՐՓԻՆԵԱՐՍԵՆԻ

ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը տաս նամ յակ-
ներ շա րու նակ խրա խու սում է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի տա րա ծու մը 
բժշկա կան մայր բու հում՝ ա ջակ ցե լով ա պա գա բժիշկ նե րին մաս նակ-
ցել սպոր տա յին բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ե րի, լավ արդ յունք ներ 
գրան ցել: Ինչ պես յու րա քանչ յուր ու սում ա կան տար վա ա վար տին, 
այս տա րի ևս  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը ընտ րել է 
տար վա լա վա գույն մար զիկ նե րին:  Լա վա գույն մար զիկ ներն ընտր-
վել են ըստ գրանց ված արդ յունք նե րի ու ձեռք բե րում ե րի:
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խար հի մինչև 16 տա րե կան օ լիմ պիա դա յի թի մա յին բրոն զե մե դա լա կիր, 2018-ին 
 Մա րոկ կո յում անց կաց վող գիմ ա զիա յի հաղ թող, 2019-ին ԵՊԲՀ-ում անց կաց վող 
ներ բու հա կան շախ մա տի ա ռաջ նութ յան 2-րդ  տեղ: 2021-ին ՀՀ կա նանց շախ մա-
տի 76-րդ  ա ռաջ նութ յան 1-ին խմբի մրցա շա րի հաղ թող, կա նանց ՖԻԴԵ-ի հաղ-
թող, 2022-ին 44-օր յա պա տե րա զում ան մա հա ցած հե րա ցիա կան նե րի 
հի շա տա կին նվիր ված շախ մա տի ներ բու հա կան ա ռաջ նութ յան մաս-
նա կից (2-րդ  տեղ): ՀՀ ու սա նո ղա կան մար զա կան 23-րդ  խա ղե րի 
շախ մա տի բլից ա ռաջ նութ յան մաս նա կից (3-րդ  տեղ):

 Ծն վել է 2003 թվա կա նին: Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
ա ռա ջին կուր սի ու սա նող է: 2018-ին ՀՀ բազ կա մար տի դպրո ցա կան 
ա ռաջ նութ յան մաս նա կից: 2019-ին ար ծա թե մե դա լա կիր: 2021-ին բազ-
կա մար տի միջ բու հա կան, հան րա պե տա կան ա ռաջ նութ յան ար ծա թե մե-
դա լա կիր: 2022-ին միջ բու հա կան սպար տա կիա դա յի ոս կե մե դա լա կիր: 
 

Ծն վել է 1998 թվա կա նին,  Հոր դա նա նում: Ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող է: 2016-ին ԵՊԲՀ 
ֆուտ զա լի հա վա քա կան թի մի ան դամ: 2016-ին  Հայ-ռու սա կան հա մալ սա-
րա նի 20-րդ  գա վա թի ոս կե մե դա լա կիր: 2016-ին ՀՀ ու սա նո ղա կան 17-րդ  
հան րա պե տա կան մար զա կան խա ղե րի  ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յան ոս կե մե-
դա լա կիր:   Խա ղե րի ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յան բրոն զե մե դա լա կիր: 2017-ին 
ԵՊԲՀ-ի ֆուտ զա կի ա ռաջ նութ յան ար ծա թե մե դա լա կիր:

 

Ծն վել է 2001 թվա կա նին: Ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի եր րորդ կուր սի ու սա նող է: 2016-ին 
«Ձ մեռ» շախ մա տա յին մրցա շա րի մե դա լա կիր:  2017-ին 
 Շախ մա տի կենտ րո նա կան տան «Blitz B» մրցա շա րում 
4-րդ մր ցա նա կա յին տեղ: 2018-ին « CHESS House SP Rapid-2»  
3-րդ  տեղ: 2019-ին և 2022-ին ԵՊԲՀ ա ռաջ նութ յան բրոն զե մե-
դա լա կիր, 2022-ին թի մա յին հաշ վար կով ՀՀ ու սա նո ղա կան 23-րդ 
 մար զա կան խա ղե րի  շախ մա տի ա ռաջ նութ յան բրոն զե մե դա լա կիր: 
Ա վան հա մայն քի բազ մա կի չեմ պիոն,  Հա յաս տա նի Մ16 և Մ18 մաս նա կից:

ՍԱՐԳՍՅԱՆՄԱՐԻԱՄՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

ՔՈՒՍԱԻԱԲՈՒՌԱՅՅԱ

ՀԱՐՈՒԹԻՆՅԱՆՎԱՐԱԶԴԱՏԼԵՎՈՆԻ

Սպորտ



ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող  Դա վիթ  Մակ յա նը 
եվ րո պա կան ու սա նո ղա կան խա ղե րի կա րա տեի չեմ պիոն է դար ձել։  Լե հաս տա նի 
 Լոձ քա ղա քում անց կաց վող «Եվ րո պա կան ու սա նո ղա կան խա ղեր-2022» մրցա շա-
րի 75 կգ  քա շա յին կար գում  Դա վիթն ար ժա նա ցել է ոս կե մե դա լի ՝ 5 մե նա մար տից 
5-ում հաղ թա նակ տա նե լով։

Ա պա գա ստո մա տո լո գին անձ նա կան մար զիչ Ար ման  Մակ յա նի հետ ըն դու նեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ով շնոր հա վո րե լով մար զի կին՝ նո րա նոր մար-
զա կան և  մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց՝ կար ևո րե լով ու սա նող նե րի 
ներգ րավ վու մը նման մրցում ե րին:

 Բու հի ռեկ տո րը  Դա վիթ  Մակ յա նի հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին պատ մեց նաև ռեկ-
տո րա տի ան դամ ե րին՝ նրանց շնոր հա վո րե լով բու հի հեր թա կան հաղ թա նա կի 
առ թիվ:

ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին՝ 
բու հում սպոր տին մեծ տեղ տա լու, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը 
մար զա կան գույ քե րով ա պա հո վե լու հա մար. «Ն ման ու շադ րութ յու նը նպաս տում է 
լավ մար զիկ ներ պատ րաս տե լուն և  հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լուն:  Հա ճե լի է, երբ 
ու սում ու մար զու մը հա մա տեղ վում են: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կրթութ յու-
նը բարդ է և  ժա մա նա կա տար, բայց ու սա նող նե րը կա րո ղա նում են մարզ վել, մեծ 
հաղ թա նակ ներ ու նե նալ, մի ջազ գա յին ա րե նա յում դառ նալ չեմ պիոն»:

 Դա վիթ  Մակ յա նը, խո սե լով հաղ թա նա կի մա սին, նշեց, որ այն սպաս-
ված էր. «Ան ցել էինք լավ նա խա պատ րաս տա կան շրջան։  Կա րո ղա ցա 
ցույց տալ այն ա մե նը, ին չի վրա այդ քան եր կար աշ խա տել էինք։  Հա ճե լի 
է տես նել աշ խա տան քիդ արդ յուն քը, տես նել մարդ կանց բերկ րան քը, երբ 
նվա ճում ես ոս կի՝ քո երկ րի և  հա մալ սա րա նի հա մար։ Դ րա հետ մեկ տեղ 
մե ծա նում են պա հանջ նե րը և  քե զա նից սպաս վող պա տաս խա նատ վութ-
յու նը` հե տա գա յում ա վե լիին հաս նե լու հա մար:  Հա ճե լի է այն զգա ցո ղութ-
յու նը, որ հաղ թում ես՝ ներ կա յաց նե լով մի ամ բողջ բժշկա կան հա մայնք և 
 ցույց տա լիս, որ հայ բժիշ կը կա րող է նաև պրո ֆե սիո նալ մար զիկ լի նել»։

Ա պա գա ստո մա տո լոգն ընդգ ծում է՝ սպոր տը չի խան գա րում ուս մա նը. 
«Ա մեն ինչ սկսվում է ցան կութ յու նից և  ցան կութ յա նը հաս նե լու հա մար 
խիստ կար գա պահ լի նե լուց: Բժշ կա կան կրթութ յու նը ինձ տա լիս է գի տա-
կան մա կար դա կով իմ սպոր տա յին հնա րա վո րութ յուն նե րը պատ կե րաց նե-

լու բա նա լին։  Բա ցի դրա նից՝ ինձ հա մար սկզբուն քա յին է ա զատ 
լի նե լը, չսահ մա նա փակ վե լը, տար բեր ո լորտ նե րում ինձ փոր-
ձե լը, քա նի որ ցան կա ցած տեղ հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար 
պա հանջ վող մարդ կա յին ո րակ նե րը նույնն են»:

 Դա վի թը շեշ տում է, որ ա վե լի մեծ ե ռան դով պատ րաստ-
վե լու է սեպ տեմ բե րին կա յա նա լիք հա մաշ խար հա յին ու սա-
նո ղա կան խա ղե րին՝ ա վե լի լավ մար զա վի ճա կում լի նե լու և 
 հա մաշ խար հա յին ոս կին հայ րե նիք բե րե լու մեծ նպա տա կով։

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ ստո մա տո-
լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա-
նող նե րը՝  Դա վիթ  Մակ յանն ու 
նրա քույ րը՝ Ա նի տա  Մակ յա նը 
տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում 
բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն ներ են 
գրան ցել, ար ժա նա ցել տար բեր 
մրցա նակ նե րի և  մե դալ նե րի:

ԴԱՎԻԹՄԱԿՅԱՆԸ՝ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ԽԱՂԵՐԻԿԱՐԱՏԵԻՉԵՄՊԻՈՆ
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“YOUR VOCATION IS A DOCTOR; 
YOUR MOTTO IS LIFE”: 790 ALUMNI 

GRADUATED FROM THE 100-YEAR-OLD 
MEDICAL UNIVERSITY 

This year, 790 graduates of the cen-
tury-old medical university will join 
the ranks of the “white army”, car-
rying out a difficult and selfless mis-
sion to heal people and save lives. 

“Today we once again have the hon-
or to declare with responsibility that 
we are the creators of medicine - the 
most humane, most noble profession 
that can never be called an activity, 
this is a vocation,” YSMU Rector Ar-
men Muradyan said, opening the ses-
sion of the Scientific Council. Gradu-
ates, according to him, are entering 
a big and responsible life, where ex-
ams and tests, attendance and ab-
senteeism will be replaced by the 
obligation to always be present and 
pass the exam with excellent marks. 

“In your hands will be human lives, 
health, distorted fates or happy, grate-
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ful eyes. Be bold in spreading your knowl-
edge, even if it is faced with brute and 
irresistible force. Be healthy to make oth-
ers healthy. Your problems should not be 
available to your patients. They should see 
a cheerful and purposeful spirit in you,” 
the head of the medical university em-
phasized, adding that today’s generation 
of university alumni, in addition to aca-
demic exams, also went through the chal-
lenge and test of the pandemic and war. 

The ceremonial meeting of the Sci-
entific Council of the Yerevan State 
Medical University after Mkhitar Her-
atsi was marked by the adoption of 
the Hippocratic Oath by the graduates. 

383 students of the Faculty of Gener-
al Medicine, 157 students - of Stomatol-
ogy, 36 students - of Pharmacy, 199 
students of the Dean’s office of inter-
national students, as well as 15 ca-
dets of the Faculty of Military Medi-
cine graduated from the university. 

The graduation party ended with cheer-
ful performances by the musical group 
Hayat Project.

Science



Active research activities were held at “COBRAIN”, the epicenter 
of scientific thoughts of the Medical University, in summer as well.

In particular, research continued on the immune system after 
the coronavirus pandemic, which focused more on the quality of 
antibodies and their neutralizing properties. Age-related features 
of humeral immune response in elderly and young people, their 
differences were studied. The experimental part of the scientific 
project on the transition of recovery processes in the brain as a 
result of neuronal stimulation on an animal model of stroke has 
almost been completed.

 The work is also continuing to study risk factors for autism spec-
trum disorder in Armenia and to identify cognitive impairments in 
patients after coronavirus.

An extended meeting of the International Advisory Council of 
the COBRAIN Center was held, the prospects for the development 
of the center were discussed, the Labship program was launched, 
during which students got acquainted with the activities of the 
three laboratories of the center, acquired practical skills, and inde-
pendently conducted experimental work.

The team of the Department of Knowledge and Technology 
Transfer met with members of the Sante Armenie team, discussed 
further cooperation aimed at the development of clinical trials. The 
doors of the Center were also open to all interested during the 
holiday season.

50 high school children of different schools of the country were 
invited to visit the Center. At the initiative of “Students’ house” 
association the students wishing to deepen research programs 
focused on natural sciences visited the Center. Online meetings 
were held with foreign scientists.

The Center has written articles that are published in scientific 
journals, as well as the team members participated in the Europe-
an Congress on Neurology.

The Medical University represented by the Center also participat-
ed in the meeting of the Horizon Europe initiative, which played an 
important role in the preparation of new international programs.

At the beginning of the academic year, the Uni-
versity scientific group presented itself to the sci-
entific community of Armenia and foreign coun-
tries with new zeal and ideas.

ACTIVE RESEARCH WORK AT “COBRAIN” 
CENTER IN SUMMER

52



The Department of Medical Genetics of Yerevan 
State Medical University, with the participation of 
the WHO-International Agency for Research on 
Cancer (IARC) and in partnership with the Medi-
cal University Graz, as well as Charles University, 
submitted a midterm report to the European Com-
mission Research Executive Agency on the Euro-
pean Union’s “Armenian Research Infrastructure 
on Cancer Research” - ARICE program.

The document summarizes the activities of the 
first 15 months of the project (from September 
2020 to November 2021 inclusive), the program’s 
perspectives, weaknesses, emerging problems, as 
well as ways to effectively circumvent them.

Based on the relevant conclusion of the Europe-
an Research Executive Agency, the ARICE project 
implemented in our country and coordinated by 
the Medical University was ranked among the best 
Twinning programs.

In 2020 YSMU won the European Union Horizon 
2020 Twinning ARICE program. The program is 
dedicated to one of the most urgent health issues 
- cancer research. The duration of the program is 
36 months.

the project aims to increase the capacity of re-
search infrastructure in the field of cancer research 
in Armenia by promoting digital-molecular diagno-
sis, integration of personalized genomic medicine 
to clinique, creation of a modern biobank.

As a result of the project, YSMU will become a 
leader in the field of cancer genetic research in 
Armenia. The ARICE program has a high strategic 
significance.

THE ARICE PROJECT COORDINATED 
BYYSМUISAMONGTHEBEST

TWINNING PROGRAMS
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Lecturers of the Medical University continue to un-
dergo retraining in leading medical institutions, im-
proving their professional knowledge.

Associate Professor of the Department of Physiol-
ogy of YSMU, Candidate of Medical Sciences Adelina 
Torgomyan in the framework of the Erasmus+ pro-
gram Project, Key Action 1 visited the University of 
Malaga (University of Malaga, Spain) for the purpose 
of training alternative methods that replace physio-
logical experiments which are ethically more accept-
able.

“In physiology classes, students study the structure 
and, most importantly, the functions of various or-
gans and systems, as well as the entire living organ-
ism. It is impossible to get a complete picture unless 
you have scientifically tested hypothesis on animals. 
Hundreds of animals are sacrificed per month so that 

students better understand the educational material,” 
the Associate Professor of the Chair says, noting that 
these are classic experiments that have been undertak-
en for a long time and have no research value.

“Here there is a dilemma that all of us - the Faculty of 
the Department of Physiology of YSMU, must face every 
semester: to harm a living being or refuse to provide 
students with valuable knowledge in the field of physi-
ology. Various modern alternative methods have been 
proposed, such as animated films, tissue cultures, com-
puter models, etc., which can be used during physiology 
lessons,” Adelina Torgomyan adds.

According to her, the use of alternatives makes it pos-
sible to stimulate the education of students in the field 
of physiology, while saving the lives of many animals.

“In addition, we can show experiments that were 
almost impossible to conduct at our department, re-
peat the animation of the same experience as many 

times as students want and when they want. It will teach them 
to respect the living beings.” the Associate Professor sums up. 

ASSOCIATE PROFESSOR OF 
THE DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY

 WAS RETRAINED AT THE 
UNIVERSITY OF MALAGA



 

Education

Yerevan State Medical University named after Mkhitar Heratsi 
held bilateral meetings with the University of Copenhagen within 
the framework of the Erasmus+ program.

Associate Professor of the Department of Hygiene and Ecology 
Armen Mkrtchyan spoke about further interuniversity cooperation.

“This was the second Erasmus+ bilateral program between the 
University of Copenhagen and YSMU”. At that time, only teachers 
were included in the program, participating in trainings. 3 profes-
sors of the University of Copenhagen gave lectures to us. Immedi-
ately after the completion of the program, two Masters of Dietetics 
from the University of Copenhagen were sent to YSMU to complete 
the professional Practicum program at our department. After pos-
itive feedback on the proposal of the Danish side, with which we 
readily agreed, three clinical residents -gastroenterologist Anush 
Mkoyan, pediatrician Ani Alaverdyan and endocrinologist Da-
lar-Tumasyan - were selected on a competitive basis and left 
for Copenhagen for 3 weeks. We decided to include residents 
from such departments “that are more related to nutrologi-
cal problems in the specialized field,” Armen Mkrtchyan said, 
stressing that Department of Nutrology and Sports in Copen-
hagen is one of the best departments of nutrology in Europe.

Clinical residents participated in the work of student groups, 
research groups, had numerous meetings with clinical nutri-
tionists, the head of the obesity center and armed with posi-
tive emotions, knowledge and practical skills, returned to their 
native departments.

“Then 4 teachers from the Department of Hygiene and Ecol-
ogy - Professor Armine Kotanyan, Associate Professor Naira 
Khachikyan, senior lecturer Armine Aslanyan and I left. Peo-
ple who work in the field of nutritional science long time ago. We had 
discussions with the head of a scientific group studying the relationship 
between the cardiovascular system and nutrition, and also had interesting 
discussions about trans fats. We were also invited to defend a scientific 
dissertation, and, most importantly, I took part in a series of meetings and 
discussions on the review and approval of the nutrition program.

Meetings with those responsible for practical skills and the course of 
dietetics were also interesting,” the associate professor of the department 
emphasizes.

“We have a very important and good plan. We want to close the ex-
isting gap with dietetics and clinical nutrition. Now many are engaged in 
dietetics. We spare no effort to create a modern scientific and educational 
center for a healthy lifestyle and nutrition at the medical university. It 
was very pleasant and important for me to hear how well the coordinator 
of the Danish program, Professor Susan Buegel expressed her opinion 
about our clinical residents and how she continued the friendship formed 
between our universities with love, supporting us on the difficult path of 
achieving our goal,” Armen Mkrtchyan summed up.

INTERUNIVERSITY FRIENDSHIP AND 
COOPERATION PROGRAMS WITH THE 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN



Young, energetic and talented epidemiolo-
gist and pediatrician Alicia Demirjian is a Visit-
ing Assistant Professor in the Departments of 
Epidemiology and Infectious Diseases at Yere-
van State Medical University.

She is a consultant epidemiologist at the 
UK Health Security Agency, where she leads 
the Antimicrobial Resistance and Prescribing 
team in the Healthcare-Associated Infections, 
Fungal, Antimicrobial Resistance, Antimicrobi-
al Use and Sepsis division. Her interest is in 
the appropriate use of antibiotics and other 
measures to slow the spread of antimicrobial 
resistance in the UK and globally.

Dr. Demirjian is also a consultant in pediatric 
infectious diseases and immunology at Eveli-
na London Children’s Hospital, Guy’s and St. 
Thomas’ NHS Foundation Trust, where she 
used to be the lead for pediatric antimicrobial 
stewardship and deputy lead for infection pre-
vention and control before decreasing clinical 
duties in 2022. In addition, she chairs the UK 
Pediatric Antimicrobial Stewardship network.

Next summer Alicia Demirjian plans to visit 
Armenia. 

- How did you decide to become a doctor? Who 
inspiredyouinthisfield?Wasthatyourdream?

- Not necessarily. It was something that came pro-
gressively. Like a lot of people attracted to this field, I 
am interested in “people and science”. Those are the 
two things you put together that medicine does really 
nicely. And that’s how I got attracted to it. Talking to 
a lot of people, learning from them, and at the same 
time the work that we do is so interesting. That’s what 
brought me to medicine. 

- Are you happy with your decision now?
- It’s been absolutely amazing. There’s also been 

challenges, but it definitely has been worth it. It’s also 
very fulfilling and rewarding role when we are in the 
right setting doing specialty that we like, we are able 
to advance the field. Obviously, there are some chal-
lenges along the way, but those can be addressed.

 -Were thereanyalternatives foryouwhile
choosingthespecialty?

- I wasn’t sure I wanted to become a doctor from 
the very beginning. I lived in Lebanon at the time I fin-
ished high school, and I had two options: the French 
university where you study the medicine 7 years, or 

the American university where you do 3-4 years un-
dergraduate and then 4 years – graduate school. I was 
interested in science in general, and also in nutrition. 
So, I chose the American system for practical reasons 
in case I changed my mind along the way. Now if you 
ask me if you had to do another job, I would still have 
chosen medicine and public health which I am doing 
right now. If I had to choose something completely 
different, it would have been something in music. I 
would have really enjoyed that too. 
-Youreferredtochallengesinthesphereof
medicine.Couldyoumentionsomeofthem?

- Yes, I think throughout the career and especially 
at the beginning where you have so much to learn, 
and you have to prioritize the career, you have to 
spend a lot of time learning, working, practicing, and 
sometimes that means you’re spending less time do-
ing some of the other things that you like, learning 
other skills, spending less time with your family, your 
friends. So, I think initially that is a challenge. Later, as 
my career progressed, and from what I’ve seen from 
the different countries where I’ve worked, I find the 
major challenge is that there aren’t enough resourc-
es in medicine. I actually work most of the time now 
in public health with the UK Health Security Agency 
which is the national public health agency. The rest of 
the time I look after children who are hospitalized with 
severe infections. But in those two fields it’s the same 
thing: we do not have enough resources. Our clini-
cians, pharmacists, nurses, and doctors, are burning 
out. The pandemic has really shown us in the last cou-
ple of years how important it is to have a good system. 
But doctors and clinicians are not necessarily given all 
the resources that they need. There are not enough of 
us, there are not enough people helping us to do our 
job correctly. In the UK we have an excellent national 

YSMU VISITING PROFESSOR ON THE 
JOYS AND REWARDS OF A CAREER IN 

MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
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health system; this also means sometimes we have a 
lot of paper work before we are able to see patients. I 
know every healthcare system has its own challenges. 
But it’s all the same theme that I don’t think enough 
resources are given for people who work in healthcare 
systems around the world. 
-Whatabouttheprivilegesyouenjoybeinga

doctor?
- There are a lot. We work with amazing people who 

are dedicated, who want to help others and who have 
some of the best attitudes about connecting with oth-
er people. So, we connect not just with our patients 
(for example, I think it’s fantastic that as a pediatrician 
I connect with children all the time, it is an absolute 
pleasure), but also with each other in smaller teams 
and also wider teams. And that’s the number one 
joy that I get from both of my jobs. To connect with 
like-minded people and feel like there is a community 
thinking about the problem and trying to address some 
of the problems that we have. When there is a child to 
come, and they are very unwell, some of them can be 
extremely unwell, and thanks to the communications 
you’ve had with their family, you’ve given some rec-
ommendations to other hospital workers, and you’ve 
actually really changed their lives by making them 
healthier. And that’s one of the most rewarding things 
that you can have, you can look back and say: “This 
person is now feeling so much better, because I was 
able to recommend an intervention that has changed 
their life”. And that’s a pleasure that I cannot imagine 
enjoying in any other field. And again, this is also very 
interesting field, there are always lots of new things 
coming all the time, and we have to keep up-to-date. 
-Please,tellaboutyourfamily.
- My family is in Lebanon. I was born in Beirut. My 

parents and my younger brother with his wife and 
children live in Beirut. So, I don’t get to see them as 
often as I would like. I was born during the civil war in 
Lebanon and because of that my mother, my brother 
and I moved to France, and I grew up in France, while 
my father was working back in Beirut. So, when the 
war ended in the early 1990s, we returned to Beirut, 
and I stayed there until I finished my studies, and then 
I went to the U.S. My father’s family is from Aleppo, 
Syria, and my mother’s family is from Adana and Cae-
sarea. 
-Tell,please,alittlebitaboutyourcareerlad-

der.
- 3 years BSc Biology, American University of Beirut;
4 years MD, American University of Beirut;
1-year general pediatric residency, American Univer-

sity of Beirut Medical Center;
3 years general pediatric residency at Boston Chil-

dren’s Hospital and Boston Medical Center;
3 years pediatric infectious diseases fellowship at 

Boston Children’s Hospital;
2 years during fellowship: Masters in Medical Sci-

ences (e.g. epidemiology, biostatistics) at Harvard 
Medical School;

2 years epidemic intelligence service (“disease de-
tective”) at US Centers for Disease Control and Pre-
vention (US CDC).

I now spend most of my time working at the UK 
Health Security Agency (the national public health 
agency) leading outbreak investigations (for example, 
I was the COVID-19 incident director at UKHSA) and 
address antimicrobial resistance. The rest of the time, 
I manage complicated infections in hospitalized chil-
dren at Evelina London Children’s Hospital. 
-Doyouhavedreamsthathaven’tbeenreal-

ized yet?
- If I had more time, I’d like to have more music in 

my life.  
- What about your hobbies?
- My hobbies are mostly around music. If I’m not 

playing piano, I’m at live performances, usually classi-
cal or jazz. I also play martial arts - karate. The rest of 
the time I enjoy spending time with friends and family. 
-Howwouldyoudescribethesphereofmed-
icineinArmenia?Whatdowelack?

- Centralization and a stronger primary care system 
with more prevention are necessary. 
-Whatkindofplansdoyouhaveforfurther

cooperation with YSMU?
- I would like to continue having interactive meet-

ings with YSMU students, sharing our knowledge and 
experience. 
-Asasuccessfulspecialistinyourfield,what
advicewouldyougivetoyourfuturecolleagues?

- Try to find joy in your everyday work․ I think that’s 
very important.  

Interview



Student's corner

To become a finest doctor is the ambition of Yerevan State Medical 
University alumna Shankari Anbarasan.

She got to know about YSMU through her sister who herself is an 
alumna. “She strongly suggested YSMU would be the best medical uni-
versity to pursue my ambition, and the days spent in Armenia would 
be the imperishable memories”, she tells.

Regarding the student years, Shankari says that they recalled and 
discussed each class at the end of the day with her study partners. 
“Setting clear milestones according to my strengths and weaknesses 
was my preparation strategy”, she adds.

Shankari plans to be a successful and skillful doctor, by not only 
treating the illness, but also the patient. “As of now I aspire to be a 
neurosurgeon as I believe brain is the most complex and fascinating 
organ which is yet to be fully understood”, she says.

Her advice to future colleagues would be: “Don’t stop until you are 
proud! This journey seems long and hard, but with perseverance and dedication you can 
do it. Just think of what could go right and own your dreams. Marks of exams doesn’t 
matter, knowledge is what matters. So, keep on exploring”. To all members of YSMU big 
family Shankari wishes all the best for their future endeavors.

The education at YSMU is at par with other leading medical institutions 
of the world. This is the opinion of the university alumna Gurpreet Kaur.

“Now I can proudly say that I’m Dr. Gurpreet Kaur, thanks to YSMU for 
giving me this prefix to my name. Becoming a good doctor was my child-
hood dream and my family has played a big role in it”, she tells.

The Indian graduate found out about YSMU from brochure. “Henceforth 
I enquired about YSMU from multiple people and through the internet I 
found that YSMU creates unique atmosphere, which provides balance be-
tween study and recreation, which is important for a sound mind”, Gur-
preet emphasizes.

Consistency, according to her, is a key to making lasting sustainable 
progress in any area of life.

To her junior colleagues she advises: “Don’t mug up things and try to 
build up your concepts. Medicine is very vast and rigorous. It always feels 
like you’re left with too much of syllabus just believe yourself and stay mo-
tivated. Be like stem cell, differentiate yourself from others”.

Becoming a doctor was also a childhood dream for another YSMU alumna - Vandana 
Anil. “My goal was certain, but the path to it was uncertain. My seniors and my parents 
together got me enrolled into this platform. YSMU truly is one of the best platforms to 
nurture aspiring doctors. It provides you with the best opportunities to build your dreams. 
It feels nostalgic to look back at this beautiful and eventful 6 years journey”, she says.

Vandana advises to future doctors to spend more time to improve the uncertain portion. 
“Use time wisely. Be stress free, just give your best”, she adds․

YSMUALUMNA’SADVICETOFUTURE
DOCTORS:BELIKESTEMCELL,

DIFFERENTIATE YOURSELF FROM OTHERS

“DON’TSTOPUNTILYOUAREPROUD!”:YSMU
ALUMNA’SADVICETOFUTURECOLLEAGUES
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Indian students of Yerevan Mkhitar Heratsi State 
Medical University organized an interesting event.

Aakash Pannu and Kshitij Sao, 6th-year students 
of the Faculty of General Medicine of YSMU, went 
on a cycling trip in Armenia from north to south, 
1200 km long. The Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of India to Armenia Mr. Kishan Dan 
Dewal also joined them for a few km by riding a 
cycle  himself.

The ambassador emphasized with great enthusi-
asm that the trip was dedicated to the 100th anni-
versary of YSMU, as well as to the 30th anniversary 
of diplomatic relations between India and Armenia 
and 75 years of Indian Independence. Yervand Sa-
hakyan, Vice-Rector for international rela-
tions and external partnerships, also came 
to welcome the initiative and wished them 
a good trip

 CYCLING TRIP DEDICATED TO 
STRENGTHENING DIPLOMATIC RELATIONS 

BETWEEN INDIA AND ARMENIA
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