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Պիրոգովի և Սեչենովի անվան համալսարանների 
 ուսանողների արտադրական պրակտիկան ԵՊԲՀ-ում

Պ րո ֆե սոր Կ. Են կո յանն աշ խա տան քա յին այ ցով  Գեր մա նիա յում էր

 Գի տա կան խորհր դի ար տա հերթ նիս տին մաս նակ ցե ցին Կրթության ու գիտության և  
Առողջապահության նա խա րար նե րը

Այս համարում

Գիտություն

Իրադարձություն

Կրթություն

Մարդուն առողջություն պարգևելն ամենամեծ առաքելությունն է. 
շրջանավարտները Հիպոկրատի երդում են տվել 4-9 
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10-13
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը դի մա վո րեց  

ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին

Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի « Գի տա կան գրագ րութ յուն» առ ցանց 
 դա սըն թա ցը բժշկա կա նում անց կաց վեց խմբա յին տար բե րա կով

Անց կաց վեց նեո նա տո լո գիա յի խնդիր նե րին նվիր ված  
մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վ

  Նեյ րո գի տութ յան նոր սար քա վո րում ե րով հա գե ցած  
լա բո րա տո րիան ըն դու նեց ա ռա ջին հյու րե րին

Գ րան տա յին ֆի նան սա վո րում՝ հե տա զո տա կան աշ խա տան քի  
ի րա կա նաց ման հա մար

 Սո վո րող նե րի հետ առողջապահության նախարարը քննար կեց  
հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յա նը վե րա բե րող հար ցեր

«Հաջողության դպրոցի» հյուրը ԵՊԲՀ անվանի  
շրջանավարտ Գարրի Ասլանյանն էր 

Ան վա նի պրո ֆե սոր Ս տա նիս լավ Է մե լիա նո վը  
դա սա խո սեց ԵՊԲՀ-ում

Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նի  Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
  Կար լո  Պո լի դո րին հյու րըն կալ վեց բժշկա կա նում

Ա լեք սանդր  Վե լում յա նը ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի  
ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր

 Լոս Ան ջե լե սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի (UCLA) պրո ֆե սոր   
Թա լին  Բա բիկ յա նը՝ ԵՊԲՀ բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր

Ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար դա սա խո սել է  Տե խա սի 
 հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր  Ջո զեֆ  Մալդջ յա նը



Ա վե լի քան 5 տաս նամ յակ է՝   
Լի լիա  Չի լին գար յա նը սո վո րում էր սո վո րեց նե լով

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը  
տո նում է իր հեր թա կան հա ջո ղութ յու նը

Կլինիկաներ

Բժշկի ուղին

Մշակույթ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)

Գլխավոր խմբագիր/Editor
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈւՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ/ 
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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 «Յունիպրինտ» ՍՊԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ։

Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։
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 Սո վո րող նե րը ման կա կան վա րա կա բան  

Ա լի սիա  Դե միրճ յա նի հետ քննար կել են մաս նա գի տա կան հար ցեր

ԵՊԲՀ անվանի շրջանավարտների  
դասախոսությունները՝ հարազատ բուհում

Քն նարկ վել են հա մա գոր ծակ ցութ յան  
հնա րա վո րութ յուն նե րը

« Մու րա ցանում» գրանց վել է ին սու լի նա յին պոմ պի մի ջո ցով հղիութ յան 
 վար ման ԵՎ ծնն դա լուծ ման վե րահսկ ման ա ռա ջին դեպ քը  Հա յաս տա նում

 Բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն՝ բա րե հա ջող ել քով. հայ  
բժիշկ նե րին հա ջող վել է վե րա կանգ նել ե րի տա սար դի կտրված ձեռ քը

Զիլֆ յան նե րի ըն տա նի քում բժշկի մաս նա գի տութ յու նը  
փո խանց վում է սերն դե սե րունդ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ըն թեր ցաս րա հի ֆոն դը հա մալր վել է  
հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող ա վե լի քան 100 օ րի նակ դա սագր քե րով

Հայ ու սա նող նե րը  Մոսկ վա յի ա ռա ջին բժշկա կան  
հա մալ սա րա նում ազ գա յին պար են  ներ կա յաց րել

For International students

 Հա մալ սա րանա կա ննե րը ծա ղիկ ներ խո նար հե ցին  
Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի հու շար ձա նին



 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 տի ըն թաց քում, 
ա վան դույ թի հա մա ձայն, շրջա նա-
վարտ նե րը  Հի պոկ րա տի եր դում 
տվե ցին:  Հան դի սա վոր նիս տին 
ներ կա էին ՀՀ վար չա պետ  Նի կոլ 
 Փա շին յա նը, պաշ տո նա տար այլ 
ան ձինք, դի վա նա գետ ներ, մշա կու-
թա յին, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ,  
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նում բուժ-
վող հե րոս տղա նե րը:

 Մի ջո ցա ռու մը, նա խորդ տար վա-
նից սկսած, անց կաց վում է Եր ևա նի 
ա մե նա հին՝ պատ մա կան « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի բա կում:

ԵՊԲՀ-ն 2017-18 ու սում ա կան 
տա րում ու ներ 1001 շրջա նա վարտ, 
նրան ցից 45-ը կար միր դիպ լո մով են 
ա վար տել բու հը, 24-ը ռազ մա կան 
բժիշկ ներ են:

«Ար դեն բա րի ա վան դույ թի հա-
մա ձայն, մենք հա վաք վում ենք այս 
պատ մա կան վայ րում՝ «սր բա վայ-
րում», ո րը խորհր դան շում է մեր 
բժշկութ յան ար մատ նե րը, մեր ան-
ցած ճա նաա պար հը, մեր բժշկա պե-
տե րի ամ բողջ կեն սագ րութ յու նը, 
ուր կերտ վել ու թրծվել է հայ կա-
կան բժշկութ յու նը»,- ազ դա րա րե-
լով  գի տա կան խորհր դի նիս տի բա-
ցու մը՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

 Ռեկ տո րի խոս քով՝ շրջա նա վարտ-
նե րը բժշկի դիպ լոմ կստա նան և 
 խոս տում կտան ոչ թե սոսկ կա տա-
րել բժշկի աշ խա տանք, այլ լի նել 
բժիշկ, իսկ դա նշա նա կում է անձ-
նու րաց աշ խա տանք, ծա ռա յութ յուն 
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ՄԱՐԴՈՒՆ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՐԳԵՎԵԼՆ 

ԱՄԵՆԱՄԵԾ 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է. 

 ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ 

ՀԻՊՈԿՐԱՏԻ ԵՐԴՈՒՄ 

ԵՆ ՏՎԵԼ



Իրադարձություն
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին՝ հա-
նուն այ լոց ա ռող ջութ յան:

 Յու րա քանչ յուր հա սա րա կութ յան 
մեջ մտա վո րա կա նութ յան ող նա շա-
րը բժիշկ ներն են:  Նա ընդգ ծեց, որ 
լի նել մտա վո րա կան-բժիշկ նշա նա-
կում է ա նել ա վե լին, քան պար տա-
վոր ես և ս տա նալ ա վե լի քիչ, քան 
ի րա վունք ու նես:

Ա վար տա կան ե րե կո յի ըն թաց քում 
ցու ցադր վե ցին տե սա ֆիլ մեր հա-
մալ սա րա նի վեր ջին ու սում ա կան 
տա րում գրան ցած մի շարք հա ջո-
ղութ յուն նե րի, « Հե րա ցի» թիվ 1 հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
ստեղծ ման ու կա յաց ման պատ մու-
թյան, ինչ պես նաև հայ միջ նա դար-
յան բժշկութ յան ա մե նաա կա նա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ Մ խի-
թար  Հե րա ցու մա սին, ո րի ծննդյան 
900-րդ հո բել յանն է այս տա րի, և  
ո րի ա նունն է հպար տո րեն կրում 
բժշկա կան հա մալ սա րանն ար դեն 
մի քա նի տաս նամ յակ:

Շր ջա նա վարտ նե րին ևս  մեկ 
ա նակն կալ էր սպաս վում: Տե սաու-
ղեր ձով նո րա թուխ բժիշկ նե րին 
ող ջու նեց նշա նա վոր ֆրան սա հայ 
շան սո նիե, եր գիչ, եր գա հան, կի նո-
դե րա սան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
 Շառլ Ազ նա վու րը:  Նա շնոր հա վո-
րեց այն ա մե նա լավ մաս նա գի տութ-
յունն ու նե ցող նե րին, ո րոնց ջան քե-
րով մար դիկ դա դա րում են հի վանդ 
լի նել: « Վեր ջին շրջա նում ա ռող-
ջա կան բա վա կա նին լուրջ խնդիր 
ու նե ցա, և  լիար ժեք կազ դուր ման 
հար ցում ինձ օգ նե ցին բժիշկ նե րը՝ 
ի րենց նշա նա կում ե րով ու կա տա-
րած վի րա հա տութ յուն նե րով։ Եվս 
մեկ ան գամ գի տակ ցե ցի՝ ին չու է 
ձեր մաս նա գի տութ յունն աշ խար-
հի ա մե նա լավ մաս նա գի տութ յու-
նը։ Շ նոր հա վո րում եմ ձեզ՝ ու սու մը 
բա րե հա ջող ա վար տե լու կա պակ-
ցու թյամբ։  Բա րի ըն թացք ձեզ ձեր 
ա ռա քի նի գոր ծում՝ ի սպաս ինձ 
նման այլ մարդ կանց ևս, ով քեր ձեր 
շնոր հիվ դա դա րում են հի վանդ լի-
նել»,- ա սել է Ազ նա վու րը:  Հայ և  
օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ ներն 
ըն թեր ցե ցին  Հի պոկ րա տի եր դու մը 
և ս տա ցան ի րենց ա վար տա կան 
դիպ լոմ ե րը։  Խորհր դան շա կան է, 
որ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու-
նե րին ա վար տա կան դիպ լոմ եր 
հանձ նեց հայ մշա կու թա յին գոր ծիչ, 
կոմ պո զի տոր, եր գիչ, ե րա ժիշտ, 
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Վա հան 
Արծ րու նին, ով մե ծա նուն բժշկա-
պետ  Վա հան Արծ րու նու թոռն է: 



 Գաղտ նիք չէ, որ  Վա հան Արծ րու նու ա նու-
նը ոս կե տա ռե րով է գրված ինչ պես հայ 
բժշկա գի տութ յան, այն պես էլ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի պատ մութ յան մեջ:

 Ռազ մա կան բժիշկ նե րին վե րա կանգ-
նո ղա կան բու ժում ստա ցող զին ծա ռա-
յող նե րի ու ղեկ ցութ յամբ դիպ լոմ եր 
հանձ նեց պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
 Դա վիթ  Տո նո յա նը: Իսկ գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յուն ու նե ցող շրջա նա վարտ նե-
րին դիմպ լոմ եր հանձ նե ցին ՀՀ կրթու-
թյան և  գի տութ յան նա խա րար Ա րա յիկ 
 Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րար Ար սեն  Թո րոս յա նը և ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Դիպ լոմ եր ստա ցող նե րին ող ջու նեց 
նաև ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո-
ցա յին հա մա լի րի պլաս տիկ վի րա բու ժու-
թյան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա-
յի ղե կա վար, պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը: 
 Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում մոտ 45 հա զար վի րա հա տու թյուն  
կա տա րած բժիշ կը շեշ տեց, որ սպի տակ 
հա մազ գես տը և  դիպ լո մը բա վա րար չեն 
կոչ մանն ար ժա նա նա լու հա մար, նա կոչ 
ա րեց ա վար տող նե րին եր բեք չդա վա ճա-
նել մարդ կա յին ա մե նա բարձր հատ կա նիշ-
նե րին:

Ե րե կոն ա վարտ վեց ՀՀ վար չա պետ 
 Նի կոլ  Փա շին յա նի ե լույ թով:  Նա ա ռանձ-
նա հա տուկ շնոր հա վո րեց ԵՊԲՀ-ին նման 
մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ ման հա մար:

« Բու հա կան հա մա կար գում կա թեր բեռն-
վա ծութ յան խնդիր: Բժշ կա կան հա մալ սա-
րանն այն ե զա կի բուհն է, որ չու նի նման 
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խնդիր, և  մենք պետք է ար ձա նագ րենք, թե 
ին չու:  Խորհր դա յին տա րի նե րից մի ջազ-
գա յին կրթա կան օ ջախ լի նե լու ա վան դույթ 
ու նի, և  ու րա խա լի է, որ եր րորդ հան րա-
պե տութ յան տա րի նե րին այս ա վան դույ թը 
պահ պան վել է, նոր փուլ է մտել»,- ընդգ-
ծեց վար չա պե տը:

Նա հա վե լեց, որ բու հի այս մո դելն է, որ 
պետք է ա նընդ հատ զար գաց նի ու ա ռաջ 
մղի մեր կրթութ յու նը:  Նի կոլ  Փա շին յա նը 
կար ևո րեց նաև հար ցե րին ստեղ ծա գոր-
ծա բար մո տե նա լու կա րո ղութ յու նը:

 Վար չա պե տը հա մոզ մունք հայտ նեց, որ 
լա վա գույն մաս նա գետ նե րը նրանք են, ով-
քեր մաս նա գի տութ յունն ընտ րում են ոչ թե 
մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րով, այլ 
ա ռա քե լութ յան խո րը գի տակ ցութ յամբ:

«Իմ ըն կալ մամբ, մար դու հա մար մաս-
նա գի տութ յունն ա ռա ջին հեր թին ա ռա-
քե լու թյուն է»,- հա վե լեց նա՝ հա մոզ մունք 
հայտ նե լով, որ յու րա քանչ յուր շրջա նա-
վարտ, ստա նա լով իր դիպ լո մը, ե թե 
ոչ ամ բողջ աշ խար հը, ա պա առն վազն 
բժշկա կան, ա ռող ջա պա հա կան աշ խար հը 
փո խե լու ձգտում է ու նե նա լու:

Ի վեր ջո մար դուն եր ջան կութ յուն պատ-
ճա ռե լը, ա ռող ջութ յուն պարգ ևե լը ա մե նա-
մեծ մարդ կա յին ա ռա քե լութ յունն է: Եվ ես 
հույս ու նեմ, որ այդ ա ռա քե լութ յու նից ո չինչ 
չի շե ղի մեր այ սօր վա շրջա նա վարտ նե րին՝ 
ոչ բա րե կե ցութ յու նը, ոչ փո ղը, ոչ էլ վա յելք-
նե րը»,- եզ րա փա կեց  Նի կոլ  Փա շին յա նը:

Ն շենք, որ բժշկա կան մայր բու հը շուրջ 
մեկ դար (հիմ ադր վել է 1920 թվա կա նին) 
ա պա հո վում է մեր բնակ չութ յան ա ռող-
ջութ յու նը: Այ սօր հա մալ սա րանն ու նի 6 
ֆա կուլ տետ, որ տեղ բժշկա կան կրթու-
թյուն են ստա նում 8000 սո վո րող ներ: 
 Յու րա քանչ յուր 4-րդ  ու սա նող ար տերկ րից 
է: Ի տար բե րութ յուն նա խորդ տա րի նե րին՝ 
2018 թվա կա նին բու հում գրանց վել է օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ա մե նա բարձր 
թի վը: Այ սօր ԵՊԲՀ-ում սո վո րում է 1800 
օ տա րերկ րա ցի, ո րից 10 տո կո սը կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր ներ են: ԵՊԲՀ միայն 
500 շրջա նա վարտ ներ աշ խա տում են 
 Կա լի ֆոր նիա յում, 2000-ից ա վե լին՝ Հնդ-
կաս տա նում:

ԵՊԲՀ-ն  ու նի 3200 աշ խա տա կից: 
 Բու հի ա վե լի քան 1100 դա սա խոս նե-
րից 171-ը գի տութ յուն նե րի դոկ տոր ներ 
են, 504-ը` գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու-
ներ:  Հա մալ սա րա նում գի տա ման կա վար-
ժա կան աշ խա տանք են կա տա րում ՀՀ 
ԳԱԱ 7 ա կա դե մի կոս ներ:  Գի տա կան այս 
հզոր նե րու ժը լուրջ դե րա կա տա րութ յուն  
ու նի  Հա յաս տա նում բժշկա գի տութ յան և 
 հա րա կից գի տութ յուն նե րի զար գաց ման 
գոր ծում։  Մինչ օրս հա մալ սա րա նը տվել է 
ա վե լի քան 31 հա զար շրջա նա վարտ։

Իրադարձություն
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան 
այս տա րի մուտք է գոր ծել 421 ա ռա ջին 
կուր սե ցի:  Հա մալ սա րա նում ձևա վոր-
ված ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ ա պա գա 
բժիշկ նե րին սեպ տեմ բե րի 1-ին դի մա-
վո րե ցին ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յու նը, 
ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը, պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան, ս տո մա-
տո լո գիա կան, դե ղա գի տութ յան և 
 ռազ մաբժշ կական ֆա կուլ տետ ներ, 
նաև ԵՊԲՀ քո լեջ ըն դուն ված ա ռա ջին 
կուր սե ցի նե րին և ն րանց ծնող նե րին 
2018-19 ու սում ա կան տար վա առ թիվ  
շնոր հա վո րեց  նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ օ րը հի-
շար ժան է, քա նի որ 100-ամ յա պատ-
մութ յուն ու նե ցող բու հը նոր ու սա նող-
նե րի է ըն դու նում, ո րոնք ևս  պետք է ոչ 
միայն պա տիվ բե րեն հա մալ սա րա նին, 
այլև փրկեն այն մարդ կանց կյան քը, 
ով քեր դի մե լու են ի րենց՝ ա ռա ջի կա-
յում:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 8000 
շրջա նա վարտ այ սօր մաս նա գի տա կան 
հա ջող ված գոր ծու նեութ յուն է ի րա-
կա նաց նում աշ խար հի 40 երկ րների 
լա վա գույն ա ռող ջա պա հա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րում, ին չը վկա յում 
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Իրադարձություն

է այն մա սին, որ ԵՊԲՀ-ում ստա ցած 
կրթութ յու նը մրցու նակ է:

«Ու սա նո ղը մեզ հա մար ա ռանց քա-
յին նշա նա կութ յուն ու նի, հատ կա պես 
այն ու սա նո ղը, ո րը պրպտում է, ան-
գամ ե թե որ ևէ բան չի ստաց վում, աշ-
խա տում է իր սխալ նե րի վրա և դրս ևո-
րում է տո կու նութ յուն»,- ա սաց բու հի 
ղե կա վա րը՝ անդ րա դառ նա լով նաև 
այն ու սա նո ղա կենտ րոն կա ռույց նե րին, 
ո րոնք միտ ված են սո վո րող նե րի ի րա-
վունք նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի 
սահ ման մա նը, ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի վեր-
հան մանն ու լուծ մա նը:

 Նա խո սեց նաև բժշկութ յան ո լոր-
տում մարդ կա յին շփման, բժիշկ-հի-
վանդ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի դե րի 
մա սին, ո րոնց չեն կա րող փո խա րի-
նել նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րը: 
 Տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը նպաս-
տում է բժշկութ յան ա ռա ջըն թա ցին, 
բայց չի կա րող լրաց նել շփման բա ցը:

 Ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ բու հը որ դեգ-
րել է մի ջազ գայ նաց ման ճա նա պար հ 
և  այս ուղ ղութ յամբ մի շարք աշ խա-
տանք ներ է ի րա կա նաց նում:  Կարճ 
ժա մա նակ անց այ սօր ա ռա ջին ան գամ 
բժշկա կան բուհ ոտք դրած ու սա նող-
նե րը ևս  ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են  
ու նե նա լու հա մալ սա րա նում տե ղի ու-
նե ցող բո լոր գոր ծըն թաց նե րին:

 Ռազ մաբժշ կական ֆա կուլ տե տում 
ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին ող ջու նե լիս 
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ տաս-
նամ յակ ներ շա րու նակ այս ֆա կուլ տե-
տի շրջա նա վարտ նե րին հա ջող վել է ոչ 
միայն բու ժել, այլև պաշտ պա նել:

Ամ փո փե լով հան դի պում ե րի շար քը 
և շ նոր հա վո րե լով ա ռա ջին կուր սե ցի-
նե րին  Գի տե լի քի օր վա առ թիվ՝ ռեկ-
տո րը կար ևո րեց աշ խա տա սի րութ յան, 
պա տաս խա նատ վութ յան, նա խա ձեռ-
նո ղա կա նութ յան դրսևո րու մը, ինչ պես 
նաև  ու սու ցիչ նե րի, ա վագ գոր ծըն կեր-
նե րի նկատ մամբ խո րը հար գան քի առ-
կա յութ յու նը:

 Ֆա կուլ տետ նե րի դե կան ներն ա ռա-
ջին կուր սե ցի նե րին ներ կա յաց րին ու-
սում ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե-
րող ման րա մաս նե րը, դա սա վանդ վող 
ա ռար կա նե րի ցան կը, խո սե ցին նաև 
քննութ յուն նե րի անց կաց ման, ինչ պես 
նաև այլ ըն թա ցիկ հար ցե րի մա սին:



Սի րե լի սո վո րող նե՛ր, ա պա գա բժիշկ նե՛ր, սրտանց 
շնոր հա վո րում եմ ձեզ նոր ու սում ա կան տար վա մեկ-
նար կի և  Գի տե լի քի օր վա առ թիվ:  Մաղ թում եմ ձեռք-
բե րում ե րով ու հա ջո ղութ յուն նե րով, նոր տպա վո րու-
թյուն նե րով լի տա րի, մաս նա գի տա կան բար ձունք նե րի 
նվա ճում:

 Ցան կա նում եմ ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ շնոր հա-
վո րել ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին, նրանց, ով քեր ա ռա ջին 
քայլն են ա նում մաս նա գի տա նա լու կար ևո րա գույն ճա-
նա պար հին, ով քեր այ սօր ա ռա ջին ան գամ ոտք կդնեն 
մեկ դար յա ճա նա պարհ ան ցած Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան. 
մի կրթա կան հաս տա տութ յուն, որն ու նի դա րա վոր 
ա վան դույթ ներ, հա րուստ պատ մութ յուն և  ան փո փոխ 
նպա տակ՝ պատ րաս տել ո րակ յալ բժիշկ մաս նա գետ նե-
րի:

 Սեպ տեմ բե րի 1-ը ոչ միայն ազ դա րա րում է նոր  
ու սում ա կան տա րվա մեկնարկը, այլև տա լիս է նպա-
տակ նե րի ի րա կա նաց ման, հա րուստ գի տե լիք ներ ամ-
բա րե լու լայն հնա րա վո րութ յուն: Ուս տի ցան կա նում եմ, 
որ լավ մաս նա գետ դառ նա լու կար ևոր ճա նա պար հին 
լի նեք նպա տա կաս լաց, նա խա ձեռ նող, եր բեք ջանք 
չխնա յեք ձեռք բե րել նոր հմտութ յուն ներ և  ամ բող ջո վին 
տրվեք կրթվե լու բարդ և  պա տաս խա նա տու գոր ծին: 
 Բա րին ընդ ձեզ:

ԱՐՄԵՆ  ՄՈւՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկ տոր

ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈ ՐԻ 

 ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ 

 ՈՒ ՂԵՐ ՁԸ  

 ԳԻ ՏԵ ԼԻ ՔԻ ՕՐ ՎԱ  

ԱՌ ԹԻՎ
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Իրադարձություն



ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա-
րար Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը հան-
դի պեց Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մի և  ու սա նող նե րի հետ: 
 Հան դիպ մա նը ներ կա էին ՀՀ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րար Ար սեն 
 Թո րոս յա նը, ինչ պես նաև հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նոց նե րի տնօ-
րեն ներ:

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝ Ա րա յիկ 
 Հա րութ յուն յա նը նշեց, որ հան դիպ-
ման նպա տակն է քննար կել բու հի 
հետ կապ ված խնդիր նե րը, լսել կող-
մե րի ա ռա ջարկ ներն ու դի տո ղու-
թյուն նե րը:

«Առ կա են ո րո շա կի խնդիր ներ՝ 
բու հում դա սապ րո ցե սի, քննութ-
յուն նե րի կազ մա կերպ ման, կրե-
դիտ նե րի հաշ վարկ ման հետ 
կապ ված: Այդ իսկ պատ ճա ռով ցան-
կա նում եմ այդ խնդիր նե րի լու ծում ե-
րը քննար կել նաև ձեզ հետ: Եվ քա-
նի որ ԵՊԲՀ-ն պրո ֆի լա յին բուհ է, և 
 միջ գե րա տես չա կան շփում եր է ա ռա-
ջաց նում, խնդրել եմ այս հան դիպ մա-
նը ներ կա գտնվել նաև ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րին»,-նշեց Ա րա յիկ 
 Հա րութ յուն յա նը:

Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 
Ար սեն  Թո րոս յանն անդ րա դար ձավ 
ո րակ յալ կադ րե րի պատ րաստ ման, 

կլի նի կա կան օր դի նա տու րա-
յի տե ղե րի և ծ րագ րե րի, մաս-
նա գի տու թյուն նե րի բաշխ-
ման խնդիր նե րին: Ն րա 
խոս քով՝ հե տայ սու ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ-
յու նը, ԿԳՆ-ի և  բու հի հետ 
հա մա տեղ, ա ռա վել ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծութ յուն է ու նե-
նա լու բազ մա թիվ գոր ծըն-
թաց նե րում:

ԵՊԲՀ-ի ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ներ կա յաց-
րեց բու հի պատ մութ յու նը, 
ո րո շա կի վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ, ինչ պես նաև բու-
հի զար գաց ման հե ռան կար-
նե րը:

 ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԻ ԱՐ ՏԱ ՀԵՐԹ  

ՆԻՍ ՏԻՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵ ՑԻՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՐԱՐ ՆԵ ՐԸ
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 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը մի 
շարք հար ցեր ուղ ղեցին նա խա րար-
նե րին:  Մաս նա վո րա պես, նրանց հե-
տաքրք րում էին բու հա կան հա մա կար-
գում սպաս վող փո փոխութ յուն նե րի 
ըն թաց քի, կրթութ յան ֆի նան սա վոր-
ման, գի տութ յան հիմ ախն դիր նե-
րի, կրթութ յուն-աշ խա տա շու կա կա-
պի ա պա հով ման, ո րակ յալ կադ րե րի 
պատ րաստ ման, ըն դու նե լութ յան 
քննութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման, 
ինչ պես նաև ոչ պե տա կան բժշկա կան 
ուս հաս տա տութ յուն նե րի լի ցեն զա-
վոր ման հետ կապ ված հար ցեր:

Անդ րա դառ նա լով բարձ րաց ված 
հար ցե րին՝ Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը 
նշեց, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը միտ-
ված է մե ծաց նել կրթութ յան ո լոր տին 
հատ կաց վող ֆի նան սա կան ռե սուրս-
նե րը, սա կայն արդ յու նա վետ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար դրանք պետք է ուղղ-
վեն կոնկ րետ ծրագ րե րի ուղ ղու թյամբ: 
 Նա նաև նշել է, որ տա րեց տա րի գի-
տութ յու նը հե ռա ցել է բու հե րից, ո րը 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե-
ցել բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տի 
վրա: « Պետք է ա նենք հնա րա վո րը, 
որ գի տութ յու նը վե րա դառ նա բու հ, 
ո րի արդ յուն քում կբարձ րա նա նաև 
կրթութ յան ընդ հա նուր ո րա կը»,-նշեց 
նա խա րա րը՝ անդ րա դառ նա լով նաև 
բու հե րի կա ռա վար ման խոր հուրդ նե-
րի ձևա վոր ման, բու հե րի ինք նա վա-
րութ յան և  ա կա դե միա կան ա զա տու-
թյուն նե րի մե ծաց ման, մրցակ ցա յին 
դաշ տի ա պա հով ման և  այլ հար ցե րի:

Սկզբ նաղբ յու րը՝ http://edu.am

Գիտություն



 ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յանն այ ցի ա ռա ջին օրն այ ցե լեց  
 Գեր մա նիա յի դոկ տոր  Մար գա րետ  Ֆի շեր- Բո շի ան-
վան կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ինս տի տուտ: Այս-
տեղ աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան, դոկ տոր  Մար գա րետ 
 Ֆի շեր- Բո շի ան վան կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ինս-
տի տու տի տնօ րեն, Տ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի կլի նի-
կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Մա տիաս Շ վա բի ու ղեկ ցութ յամբ պրոֆ. Են կո յա նը ծա նո-
թա ցավ կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն նե րին, ինչ պես նաև 
պրո տեո միկ և  գե նո միկ հե տա զո տութ յուն նե րին:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում ձեռք բեր վե ցին մի շարք պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն ներ եր կու հա մալ սա րան նե րի միջև 
հա մա տեղ նա խագ ծեր ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յամբ, 
ո րոնք կնե րա ռեն ինչ պես գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյուն ներ, այն պես էլ ո րո շա կի կրթա կան ծրագ րեր նեյ րո-
գի տութ յան բնա գա վա ռում:

 Կենտ րո նը կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ո լոր տում 
 Գեր մա նիա յում ա ռա ջա տար է, իսկ Եվ րո պա յում գրա վում 
է երկ րորդ տե ղը և  հան դի սա նում է  Ռո բերտ  Բոշ հիմ ա-

դրա մի հո վա նա վոր յալ ին ստի տուտ:
Պ րո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յանն այ ցե լեց նաև 

Տ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան և բ նա կան 
գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տետ ներ: Նա հնա րա վո րու-
թյուն ու նե ցավ ծա նո թա նա լու մի քա նի լա բո րա տո-
րիա նե րի աշ խա տանք նե րին և  մաս նա վո րա պես մեր 
հայ րե նակ ցու հի  Լու սի նե  Դա նիել յա նի ա ռա ջար կած 
նոր մե թո դին` ոսկ րա ծու ծից ան ջատ ված մե զեն քի մալ 
ցո ղու նա յին բջիջ նե րի ինտ րա նա զալ մե թո դով գլխու-
ղեղ ներ մուծ մա նը: Պ րոֆ. Են կո յա նը ծա նո թա ցավ նաև 
գլխու ղե ղից գլիա յի ան ջատ ման մի շարք ժա մա նա-
կա կից մե թոդ նե րի, ինչ պես նաև վար քա յին մի շարք  
ու սում ա սի րութ յուն նե րի և հ նա րա վո րութ յուն ու նե ցավ 
սե փա կան մասնակցությամբ փոր ձել ո րոշ մե թոդ ներ:

Ու րա խութ յամբ պետք է նշել, որ մեր հայ րե նակ ցու հի 
 Լու սի նե  Դա նիել յա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-
յուն քում շատ շու տով ԵՊԲՀ  նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո-
րիա յում հնա րա վոր կլի նի ի րա կա նաց նել ինտ րա նա զալ 
մե թո դով ցո ղու նա յին բջիջ նե րի նե րար կում գլխու ղեղ: 
 Մե թո դը բա ցում է նոր հո րի զոն ներ մի շարք ախ տա բա-
նա կան պրո ցես նե րի բուժ ման ուղ ղութ յամբ:

Այ նու հետև պրոֆ. Են կո յա նը հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սոր նե րի հետ այ ցե լեց Տ յու բին գե նի դղյա կի հին խո հա-
նոց, որ տեղ ա ռա ջին ան գամ շվեյ ցա րա ցի բժիշկ Ֆ րիդ-
րիխ  Մի շե րը 1869-ին հայտ նա բե րեց մի նոր մո լե կուլ, ո րը 
նա ան վա նեց նուկ լեին, և  միայն 1871-ին գի տա կան աշ-
խար հը լսեց ԴՆԹ-ի գո յութ յան մա սին:

Պ ՐՈ ՖԵ ՍՈՐ Կ. ԵՆ ԿՈ ՅԱՆՆ 
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Հե տա զո տո ղի և գիտ նա-
կա նի այ սօր վա խնդիր նե րից 
է փո խան ցե լի հմտութ յուն նե-
րի, հատ կա պես՝ անգ լե րե նով 
բա նա վոր և գ րա վոր հա ղոր-
դակց ման ոչ բա վա րար մա-
կար դա կը: Ազ դե ցութ յան գոր-
ծա կից ու նե ցող ամ սագ րե րի 
հետ տար վող աշ խա տանք նե-
րի և մի ջազ գա յին գի տա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի մաս նակ-
ցութ յան փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ սե փա կան հե տա զո տութ-
յան արդ յունք նե րը պատ շաճ 
անգ լե րե նով ներ կա յաց նե լու 
հա մար պար զա պես անգ լե րե-
նին տի րա պե տե լը բա վա րար 
չէ: Գի տութ յան լե զուն գի տա-
կան անգ լե րենն է:

Ուս տի, նպա տակ ու նե նա-
լով զար գաց նել հե տա զո-
տող նե րի գի տա կան գրա-
գրութ յան հմտութ յուն նե րը և 
խ թա նել նրանց մի ջազ գա յին ակ տի վութ յու նը՝ ԵՊԲՀ 
գի տա կան մա սը հան դես է ե կել հե տաքր քիր նա-
խա ձեռ նութ յամբ:  Հու նի սին և  հու լի սին Ս թեն ֆոր դի 
հա մալ սա րա նի Writing in the Sciences դա սըն թա ցը 
ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց խմբա յին տար բե րա կով: Այն 
լավ հնա րա վո րութ յուն էր կարճ ժա մա նա կում ձեռք 
բե րե լ ո րակ յալ հոդ ված գրե լու և  ընդ հան րա պես գի-
տա կան գրագ րութ յան այն պի սի հմտութ յուն ներ, 
ո րոնք, որ պես կա նոն, ձեռք չեն բեր վում լե զու սո վո-
րե լիս կամ ինք նակրթ վե լիս:

 Նա խօ րոք գրանց ված 37 հե տա զո տող նե րից և   
ու սա նող նե րից ընտր վեց 10 մաս նա կից, ով քեր հա-
ջո ղութ յամբ ա վար տե ցին դա սըն թացն ու հա վաս-
տիաց րին, որ նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում երն ան-
հրա ժեշ տութ յուն են սկսնակ հե տա զո տո ղի հա մար: 
Ս թեն ֆոր դի դա սըն թա ցը հա գե ցած էր ա ռա ջա դրանք-
նե րով և  թես տե րով, ո րոնք նե րա ռում էին հե ղի նա կա-
վոր ամ սագ րե րում տպված հոդ ված նե րից վերց ված 
նյու թեր, օ րի նակ ներ, նա խա դա սութ յուն ներ, սա կայն 
առ ցանց դա սըն թա ցի մի ջո ցով մա տուց ված գի տե լի-

քը խմբա յին հան դի պում ե րի ըն թաց քում կի րառ վեց 
հայ հե ղի նակ նե րի անգ լե րեն հոդ ված նե րից վերց ված 
օ րի նակ նե րի վրա, ին չը մաս նա կից նե րի խոս քով, 
ա ռա վել ամ րապն դեց նյութն ու զար գաց րեց գործ նա-
կան հմտութ յուն նե րը:

Դա սըն թա ցում նե րառ ված էին բազ մա թիվ թե-
մա ներ, այդ թվում, ո րակ յալ հոդ ված գրե լու քե-
րա կա նա կան, ո ճա բա նա կան, կա ռուց ված քա յին 
խնդիր նե րը, հրա պա րակ ման, գրա խո սութ յան, գրա-
գո ղութ յուն հետ կապված ո րոշ հար ցեր, դրա մաշ-
նոր հա յին ծրագ րեր և  այլ փաս տաթղ թեր կազ մե լու 
խոր հուրդ ներ, ինչ պես նաև մի հե տաքր քիր թե մա 
այն մա սին, թե ինչ պես է պետք սե փա կան հե տա-
զո տութ յան արդ յունք նե րը հան րա մատ չե լի լեզ վով 
ներ կա յաց նել լրատ վա մի ջոց նե րին և  հա սա նե լի 
դարձ նել հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րին: 
 Հարկ է նշել, որ դա սըն թա ցը ցիկ լա յին է, և 
 հե տա գա յում նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում ե րի պա կաս 
չի զգաց վե լու:  Բաց չթող նե լու հա մար՝ հետ ևեք մեր 
հայ տա րա րութ յուն նե րին կամ  գի տութ յան վար չու-
թյան է լեկտ րո նա յին նա մա կագ րութ յա նը:

Ս ԹԵՆ ՖՈՐ ԴԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 
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ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց « Նեո նա տո լո գիա յի ժա մա նա կա կից տե սա-
կետ նե րը.  Մե ռու կա յին էն տե րո կո լի տը նո րա ծին նե րի մոտ՝ ախ տո-
րոշ ման նոր ճա նա պարհ ներ, բու ժում և  կան խար գե լում» մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցում են մաս նա գետ ներ ար տա սահ մա-
նից և  Հա յաս տա նից:

 Հա մա ժո ղո վի հիմ ա կան թե ման մե ռու կա յին էն տե րո կո լիտն է նո-
րա ծին նե րի մոտ՝ ախ տո րոշ ման նոր ճա նա պարհ նե րը, բու ժու մը և 
 կան խար գե լում էր:

Ե լույթ ու նե ցան Ավստ րիա յի Գ րա ցի հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի նեո նա տո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, Եվ րո պա կան նեո-
նա տո լո գիա յի նշա նա վոր պրո ֆե սոր  Բեռնթ Ուր լես բեր գե րը, նույն 
հի վան դա նո ցի պրո ֆե սոր և  մեր հայ րե նա կից  Կա րի նե  Սարգս յա նը: 
Ն րանք ներ կա յաց րին ի րենց մաս նա գի տա կան նո ր գա ղա փար ներն 
ու բա ցա հայ տում ե րը:

 Զե կույց ներ ու նե ցան նաև ՀՀ գլխա վոր նեո նա տո լոգ, 
 Նեո նա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Պա վել  Մազ ման յա նը, 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի  ման կա կան և  նո րած նա յին 
վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ  Կա լեն տեր յա նը և 
 նույն հա մա լի րի ման կա կան վի րա բույժ,  ԵՊԲՀ ման կա կան վի րա-

բու ժութ յան ամ բիո նի դա սա խոս Ար ման  Հա րութ յուն յա նը: 
 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց րին մեր 
ձեռք բե րում ե րը և  ո լոր տի տես լա կա նը, որն ուղ ղա կիո րեն 
կազ դի նո րած նա յին մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց-
ման վրա և կն պաս տի ա ռա վել ա ռողջ սե րունդ ու նե նա լուն: 
Ար ման  Հա րութ յուն յա նը Ավստ րիա յում վե րա պատ րաստ-
ված այն մաս նա գետն է, ում գոր ծըն կեր նե րի օգ նութ յամբ 
հա ջող վել է նեկ րո տիկ էն տե րո կո լի տի կան խար գել ման 
ո լոր տում լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցել:

 Հա մա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել էր Ա մե րիկ յան-ավստ րիա-
կան հիմ ադ րա մի, Գ րա ցի հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ջան քե րով:

 Մաս նա կից նե րը հույս հայտ նե ցին, որ Ավստ րիա յի Գ րա-
ցի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի և Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի 

եր կա րատև և  արդ յու նա վետ՝ ո լոր տի հե տա գա զար գաց ման հա մար: 
Ն շենք, որ մաս նա կից նե րին տրվե լու են երկ կող մա նի հա վաս տա-

գրեր և ՇՄԶ կրե դիտ ներ:

ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԵՑ  

ՆԵՈ ՆԱ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ  

ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻՆ ՆՎԻՐ ՎԱԾ  

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈ Վ
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  ՆԵՅ ՐՈ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՆՈՐ  

ՍԱՐ ՔԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐՈՎ  

ՀԱ ԳԵ ՑԱԾ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱՆ  

ԸՆ ԴՈՒ ՆԵՑ Ա ՌԱ ՋԻՆ  

ՀՅՈՒ ՐԵ ՐԻՆ

ԵՊԲՀ   նեյ րո գի տութ յան նոր սար քա վո րում ե րով 
հա գե ցած լա բո րա տո րիան ըն դու նեց ա ռա ջին հյու րե-
րին։   Տե սա կան ամ բիոն նե րի պրո ֆե սոր ներն ու վա րիչ-
նե րը ծա նո թա ցան լա բո րա տո րիա յի նոր հնա րա վո-
րութ յուն նե րին։

  Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, գի-
տու թյան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր   Կոնս տան տին 
Են կո յա նը ներ կա յաց րեց լա բո րա տո րիա յի հիմ ադր-
ման պատ մութ յու նը, ինչ պես նաև բո լոր այն դրա մաշ-
նոր հա յին ծրագ րե րը, ո րոնց շնոր հիվ վեր ջին տա-
րի նե րին լա բո րա տո րիան ձեռք է բե րել նո րա գույն 
սար քա վո րում ե ր և  այն մե թոդ նե րը, ո րոնք հնա րա վո-
րութ յուն կտան ի րա կա նաց նել ժա մա նա կա կից գի տա-
կան հե տա զո տութ յուն ներ։ Պ րո ֆե սոր Են կո յա նի խոս-
քով՝ այս լա բո րա տո րիան այն վառ օ րի նակ նե րից է, թե 
ինչ պես տար բեր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ճիշտ 
պլա նա վոր ման և  ռե սուրս նե րի ճիշտ կի րառ ման արդ-
յուն քում կա րե լի է ու նե նալ բա վա կան հզոր սար քա վո-
րում ե րով հա գե ցած ժա մա նա կա կից լա բո րա տո րիա։ 

  Նույն օ րը լա բո րա տո րիա այ ցե լե ցին ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ ներ: Ն պա տա կը նույնն էր, թեև մե թոդ նե-
րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քննար կում-
նե րը ա ռա վել թեժ էին։ Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե-
րի միութ յան նա խա գահ   Մա րիամ   Մով սիս յա նը նշեց, 
որ նման հան դի պում ե րը հար թակ են ստեղ ծում մի-
ջամ բիո նա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի և 
 հա մա տեղ հե տա զո տութ յուն նե րի պլա նա վոր ման հա-
մար։

Գիտություն



 Նեյ րո գի տութ յան գի տա կան նոր լա-
բո րա տո րիա յի՝ կոմպ լեքս նեյ րո նալ 
ցան ցե րի տա րա ծա ժա մա նա կա յին վեր-
լու ծութ յամբ զբաղ վող խում բը՝ ի դեմս 
 Սե նիկ  Մա տին յա նի, ի նո վա ցիոն լու-
ծում ե րի և  տեխ նո լո գիա նե րի կենտ-
րո նի (Innovative Solutions and Tech-
nologies Center http://istc.am/en/) 
կողմից արժանացել է գրանտային 
ֆինանսավորման՝ «Machine Learning 
Applications in Closed-Loop Deep Brain 
Stimulation System» հետազոտական 
աշխատանքի իրականացման համար։  
Խմբի աշխատանքին և նախագծի 
նորություններին կարող եք հետևել 
ֆեյսբուքյան էջի միջոցով` www.face-
book.com/matinyanlab/։

Գ ՐԱՆ ՏԱ ՅԻՆ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒՄ՝ 

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ  

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

Երկ րորդ տա րին ա նընդ մեջ այս տա րի 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում անց կաց վեց «Ու ղե ղի ճա նաչ ման 
շա բաթ» (Brain Awareness Week) կրթա կան 
ար շա վը:

 Հա մա լա սա րա նի որ դեգ րած գե րա-
կա գի տա կան ուղղ վա ծութ յա նը` նեյ րո-
գի տութ յա նը հա մա հունչ այս ծրա գի-
րը 22 տար բեր եվ րո պա կան երկր նե րից 
ներ կա յաց ված 35 նա խագ ծե րի շար քում 

 Հա յաս տա նի, ԵՊԲՀ-ի 
ա նու նը ևս  մեկ ան գամ 
դրոշ մեց BAW-ի քար-
տե զի վրա։  Նա խագ ծի 
ամ բող ջա կան նկա-
րագ րին կա րող եք ծա-
նո թա նալ այս տեղ՝

h t t p s : / / w w w. f e n s .
o r g / … / … / B A W /
B A W % 2 0 2 0 1 8 % 2 0
FINAL%20REPORT.pdf

 ԵՊԲՀ-Ի Ա ՆՈՒ ՆԸ՝ BAW 
 ՔԱՐ ՏԵ ԶԻ ՎՐԱ
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ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար սեն  Թո րոս յա նը ԵՊԲՀ-ում հան դի-
պեց բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րող ներ հետ։ ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը նշեց, որ 
հան դիպ ման նպա տակն է քննար կել հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթու-
թյա նը վե րա բե րող մի շարք հար ցեր, նոր մո տե ցում եր, ինչ պես նաև անդ րա-
դառ նալ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը բժիկ-մաս նա գետ նե րով ա պա հո վե լու 
կար ևոր հար ցին։

Նա խա րարը սո վո րող նե րին հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց 
նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րը, խո սեց ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից ծրագ րի մաս նա կից նե րի առջև դրված պա հանջ նե րի և  ակն-
կալ վող արդ յունք ներ մա սին, որի ի րա կա նաց ման հիմ քում մար զե րը 
բժշկա կան անձ նա կազ մով հա մալ րե լու հարցն է։ Ե թե վեր ջին ե րեք 
տա րում ծրագ րին հատ կաց վել էր 35 տեղ, ա պա այս տա րի ա ռա ջին 
ան գամ նպա տա կա յին կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յին հատ կաց վել 
է 50 տեղ (օր դի նա տու րա յի ըն դու նե լութ յունը մեկ նար կել է պե տա-
կան ա վար տա կան քննութ յուն նե րից հե տո): Ն պա տա կա յին կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր նե րը մինչև ու սում ա ռութ յան սկիզ բը ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ յան հետ կնքում են պայ մա նա գիր, ո րով 
ստանձ նում են պար տա վո րութ յուն` ա վար տե լուց հե տո աշ խա տե լ 
այն մար զում, ուր կգործուղվեն:

 Նա խա րա րը հա վաս տիաց րեց, որ ծրագ րին հատ կաց վող տե ղե րը 
տա րեց տա րի կա վե լա նան։

 Հաշ վի առ նե լով այն հանգամանքը, որ կա տա րված վեր լու ծութ-
յուն նե րի հա մա ձայն բժշկա կան աշ խա տու ժը գեր կենտ րո նաց ված 
է մայ րա քա ղա քում, Ար սեն  Թո րոս յա նը ընդ գծեց, որ շատ կար ևոր 
է, որ պես զի մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րը ա ռող ջա պա հութ յու նը 
դի տար կեն որ պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն, մշա կեն մե խա նիզմ եր և  
ա ջակ ցեն ա ռող ջա պա հա կան գե րա տես չութ յան վա րած քա ղա քա-
կա նութ յա նը։  Պա տաս խա նե լով ու սա նող նե րից մե կի՝ տար կետ ման 
ի րա վուն քի վե րաց ման վե րա բեր յալ վեր ջին օ րե րին հա սա րա կա կան 
մեծ հնչե ղութ յուն ստա ցած հար ցին՝ նա նշեց, որ այս հար ցում հա-
մա կար գա յին, ոչ թե անձ նա վոր ված լու ծում է անհ րա ժեշտ։  Խո սե լով 
բժշկի մաս նա գի տութ յան մա սին՝ Ար սեն  Թո րոս յա նը նկա տեց, որ 
նախ քան բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն վե լը, յու րա քանչ յուր դի-
մորդ պետք է լավ պատ կե րաց նի, որ կյանք փրկող մաս նա գետ հնա-
րա վոր չէ հեշ տութ յամբ դառ նալ, առ հա սա րակ բժշկի ու ղին բա վա-
կա նին բարդ է։ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը պա տաս խա նեց 
սո վո րող նե րի հար ցե րին:

ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ամ փո փե լով հան դի պու մը, 
նշեց, որ հետ բու հա կան կրթութ յու նը պետք է ա ռա ջին հեր թին հա-
մա պա տաս խա նի երկ րի կա րիք նե րին։  Ռեկ տո րի խոս քով՝ բժշկա-
կան կրթութ յու նը են թադ րում է դժվա րութ յուն ներ և  մեծ պա տաս-
խա նատ վութ յուն: Ն րա գնա հատ մամբ՝ ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րով 
ԵՊԲՀ-ն մր ցու նակ է, ին չի մա սին վկա յում են բու հի բազ մա թիվ 
շրջա նա վարտ նե րը, ո րոնք այ սօր իրենց մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեու թյու նը հա ջո ղութ յամբ շա րու նա կում են աշ խար հի ա ռա ջա տար 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում, բացի այդ՝ այս տեղ կրթու-
թյու նը այլ երկր նե րի հա մե մատությամբ շատ մատ չե լի է, և  հենց 
այդ է պատ ճա ռը, որ 30 երկ րից օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներ այ սօր 
բժշկա կան կրթութ յուն են ստա նում հենց Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում։

 ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ  

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՔՆՆԱՐ ԿԵՑ  

ՀԵՏ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹ ՅԱ ՆԸ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ 

 ՀԱՐ ՑԵՐ

Կրթություն



«Հերացի» ինովացիոն լաբորատորիայի (Her-
atsi iLAB) «Հաջողության դպրոց» խորագրով 
ուսանողական նախաձեռնության հերթական հյուրը 
ԵՊԲՀ շրջանավարտ Գարրի Ասլանյանն էր։ 

Մասնագետը Օտտավայի, Տորոնտոյի և 
Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանների 
պրոֆեսոր է, Միավորված ազգերի 
կազմակերպության հատուկ ամսագրի 
գլխավոր խմբագիր, Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության տրոպիկական 
հիվանդությունների հետազոտման հատուկ ծրագրերի 
համագործակցության և կառավարման հարցերով 
ղեկավարը: Գարրի Ասլանյանը հանդիպման 
մասնակիցներին ներկայացրեց իր անցած ուղին, 
հանգամանալից խոսեց այն կազմակերպությունների 
մասին, որտեղ աշխատել է, ձեռք բերել 
մասնագիտական հմտություններ, նաև խոստովանեց, 
որ երբևէ չի պատկերացրել, որ իր աշխատանքն 
առնչություն է ունենալու հանրային առողջապահական 
ծրագրերի հետ: Գարրի Ասլանյանի գնահատմամբ՝ 
վերջին տասնամյակում գլոբալ փոփոխություններ են 
տեղի ունեցել նաև հանրային առողջության ոլորտում: 
Ներկայացնելով նաև իր կողմից իրականացրած 
ծրագրերը՝ նա ընդգծեց, որ չի սահմանափակվում 
միայն մեկ զբաղվածությամբ, այլև ներգրավված է 
տարբեր նախաձեռնություններում: 

Հեղինակավոր համալսարանների պրոֆեսորը 
նշեց, որ մշտապես պահպանելով կապն այս բուհերի 
հետ, աջակցում է հետազոտական ծրագրերի 
իրականացմանը, ինչպես նաև սովորողներին 
տրամադրում անհրաժեշտ մասնագիտական 
խորհրդատվություն, այլ կերպ ասած՝ ուղղորդում է 
նրանց այս կամ այն հետազոտական աշխատանքն 
իրականացնել: 

Պրոֆեսորը մեծապես կարևորեց լեզուների 
իմացությունը, որը բոլորովին նոր դռներ ու 
հնարավորություններ կարող է բացել ոչ միայն 
առողջապահության, այլև յուրաքանչյուր ոլորտի 
մասնագետի առջև: Նա նաև իր հետ բերել էր 
Միավորված ազգերի կազմակերպության հատուկ 
ամսագրի մի քանի օրինակներ: Հյուրը պատմեց, որ 
ամսագրերի հերթական համարներից մեկում տեղ 
էր գտել նաև տեղեկատվություն Շվեյցարիայում 
Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնավուրի և իր  
հանդիպման մասին:

 ԵՊԲՀ-ի, ինչպես նաև այլ բուհերի սովորողները 
հանդիպման երկրորդ հատվածում իրենց հարցերն 
ուղղեցին «Հաջողության դպրոցի» հյուրին:

«ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ» 

ՀՅՈՒՐԸ ԵՊԲՀ ԱՆՎԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ԳԱՐՐԻ 

ԱՍԼԱՆՅԱՆՆ ԷՐ 
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 Հու լի սին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան էր այ ցե լել  Ջոր ջիա յի տեխ նո լո-
գիա նե րի ինս տի տու տի վաս տա կա վոր գիտ նա կան, Է լեկտ-
րա կան, կոմպ յու տե րա յին և  կեն սաբժշ կա կան ին ժե նե րիա յի 
պրո ֆե սոր Ս տա նիս լավ Է մե լիա նո վը։ Ան վա նի մաս նա գե-
տը դա սա խո սեց ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե-
րութ յան կող մից կազ մա կերպ ված ScienceHub™  ին տե րակ-
տիվ մի ջո ցառ ման ըն թաց քում, ո րը երկ րորդ ան գամ էր 
անց կաց վում։

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նը նշեց, որ մի ջո ցա ռում ա պա ցու ցում է, որ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը կա րող է դառնալ այն պի սի հար թակ, 
ուր այլ բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, գիտ նա կան ներ ար ձա-
կուր դա յին շրջա նում կմաս նակ ցեն դա սա խո սութ յա նը:

Պ րո ֆե սո րը նշեց, որ հյու րի հետ քննարկ վել են գի տա-
կան հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ յուն նե րը:

Ու սա նող նե րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րե ցին դոկ տոր Է մե-
լիա նո վին, ով նաև Է մո րիի բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռա-
դիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր է, Ո ւին շի փի քաղց կե ղի 
ինս տի տու տի ան դամ, ինչ պես նաև Ուլտ րա ձայ նա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րի և  թե րա պիա յի լա բո րա տո րիա յի տնօ-
րենն է։

 Գիտ նա կա նը մաս նա գի տաց ված է նա նո տեխ նո լո գիա նե-
րի ո լոր տում և լա բո րա տո րիա յի իր աշ խա տանք նե րը հիմ-
նա կա նում կա տա րում է դիագ նոս տի կա յի և  թե րա պիա յի 
մեջ նա նո տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման ուղ ղութ յամբ։

 Մի ջո ցառ ման ին տե րակ տի վութ յունն ա պա հո վեց ոչ 
միայն հար ցու պա տաս խա նի հնա րա վո րութ յու նը դա սա խո-
սի հետ, այլև նախ քան նրա դա սա խո սութ յու նը՝ ու սա նող նե-
րի անց կաց րած հար ցազ րույ ցը։

 Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում բա ցա հայտ վեց, որ 
 Հա յաս տա նի հետ Ս տա նիս լավ Է մե լիա նովն ա մուր կա-
պեր ու նի: Ն րա կի նը ազ գութ յամբ հայուհի է, ե րեք ե րե խա-
ները մկրտվել են հայ կա կան ե կե ղե ցում:  Ճիշտ է՝ չի խո-
սում հա յե րեն, բայց հայ կա կան մշա կույ թը,  Հա յաս տա նը 
ի րեն խորթ չեն:  Դա սա խո սը կա տա կեց նաև, որ ինչ-
պես բնո րոշ է իս կա կան պրո ֆե սո րին, յու րա քանչ յուր 
հար ցի շուրջ կա րող է մինչև 45 րո պե խո սել, այն պես 
որ՝ կա րող են ի րեն ընդ հա տել՝ խնա յե լով ժա մա նա կը:  
 
Իսկ դա սա խո սութ յան թե ման հենց նա նո տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րա ռում էր ախ տո րոշ ման և  թե րա պիա յի մեջ։ Պ րո ֆե սո-
րը ներ կա յաց րեց նա նո մաս նիկ նե րի և  ուլտ րա ձայ նի աշ խա-
տան քի սկզբուն քը, կի րառ ման ե ղա նակ նե րը։  Հան դիպ ման 
ա վար տին պրո ֆե սո րը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ու սա-
նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յա նը՝ այս ձևաչափով մի ջո-
ցա ռում կազ մա կեր պե լու հա մար։

Ն շենք, որ ScienceHub™  ին տե րակ տիվ մի ջո ցառ ման 
ա ռա ջին հյու րը պրո ֆե սոր  Զա րու հի  Կա րա բեկ յանն էր՝ «Ու-
ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ» կրթա կան ար շա վի ըն թաց քում։

ԱՆ ՎԱ ՆԻ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ 

Ս ՏԱ ՆԻՍ ԼԱՎ Է ՄԵ ԼԻԱ ՆՈ ՎԸ  

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Կրթություն



Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նի ֆար մա-
կո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Կար-
լո Պո լի դո րին հյու րըն կալ վեց ԵՊԲՀ-ում: 
Կա մե րի նո յի հա մալ սա րա նի հետ ԵՊԲՀ 
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի գոր ծակ ցու-
թյու նը սկսվել է 2009-ից, ի րա կա նաց վել 
են մի շարք հա մա տեղ կրթա կան ծրագ-
րեր: Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն թաց քում 
ԵՊԲՀ ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր  Մա րի նե  Բա լա սան յա նը այ ցե-
լել է  Կա մե րի նո յի հա մալ սա րան, ինչ պես 
նաև հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վել փո-
խա նա կա յին ծրագ րով գոր ծու ղել ամ բիո նի 
աշ խա տա կից Վա հե Մե լիք սեթ յա նին, ով 
ման րա մասն ու սում ա սի րել էր կլի նի կա-
կան ֆար մա կո լո գիա յի դա սըն թա ցը: Կար-
լո Պո լի դո րին ներ կա յաց րեց Կա մե րի նո յի 
հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան կրթութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, այն տեղ գոր-
ծող կլի նի կա կան ֆար մա ցիա յի դպրո ցի 
գոր ծու նեութ յու նը:

Մաս նա գե տը հան դես ե կավ շատ հե-
տաքր քիր զե կուց մամբ՝ նվիր ված դե ղե րի 
ֆար մա կո կի նե տիկ ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րին: Ի րա կա նաց վեց շրջայց ֆար մա-
կո լո գիա յի և ֆար մա ցիա յի ամ բիոն նե րին 
կից լա բո րա տո րիա նե րում, և, որ պես հե-
տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի հե ռան-
կար, Կար լո Պո լի դո րին ա ռա ջար կեց ծա-
վա լել հա մա տեղ հե տա զո տութ յուն ներ:

ԿԱ ՄԵ ՐԻ ՆՈ ՅԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

 ՖԱՐ ՄԱ ԿՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ  

ԱՄ ԲԻՈ ՆԻ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ 

  ԿԱՐ ԼՈ  ՊՈ ԼԻ ԴՈ ՐԻՆ 

 ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱԼ ՎԵՑ  

ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆՈՒՄ
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ՌԴ Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ազգային հետազոտական  բժշկական 
համալսարանի և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի միջև կնքված 2017-18 ուսումական տարվա շարժունության 
ծրագրով ԵՊԲՀ-ում արտադրական պրակտիկա 
անցան 6 ուսանողներ: Չորս շաբաթ տևողությամբ 
ծրագրին մասնակցեցին Աննա Դուբրովինան, 
Աննա Սեմաշկոն, Դմիտրի Ալիևը, Իվան Յուրևը, 
Աննա Գորինովան և Անուշ Կոստանյանը: ԵՊԲՀ 
միջազգային գործունեության և արտաքին 
կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը 
ուսանողներին հանձնեց փոխանակման 
ծրագրով ուսումառության մասին վկայող 
հավաստագրեր: Պրոռեկտորը նշեց, որ իր 
վերաբերմունքը Ն.Ի. Պիրոգովի անվան 
համալսարանի հանդեպ առանձնահատուկ է, 
քանի որ ինքն ասպիրանտուրա է անցել հենց այդ 
բուհում: Բուհերի ինտեգրման ծրագրի ղեկավար 
Մարինա Օհանյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ բուժական 
ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի 10 ուսանողներ նույն 
փոխանակման ծրագրով մեկնել են Մոսկվա՝ Ն.Ի. 
Պիրոգովի անվան համալսարանի կլինիկական 
բազաներում պրակտիկա անցնելու համար։

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան և  Մոսկ վա յի Ի.Մ.  Սե չե նո վի 
ան վան 1-ին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րան նե րի միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մա ձայ նագ րի 2017-2018թթ. ու սում ա կան 
տար վա ա կա դե միա կան շար ժու նութ յան փո-
խա նակ ման ծրագ րով՝ ԵՊԲՀ-ում ար տադ րա-
կան պրակ տի կան  է ան ցել   Սե չե նո վի հա մալ-
սա րա նի 10 ու սա նող:

 Վեր ջին կուր սե րի ու սա նող ներ  Կա մի լա 
 Նուր բա ևան,  Մա րիա  Պի չու գի նան,  Դար յա 
Պ րուդ նի կո վան, Ի րի նա  Մաց նե վան, Ա լեք սանդ-
րա  Բու տեն կոն, Ա լեք սանդր  Ռո զո վը, Ե կա-
տե րի նա Ի վան նի կո վան,  Սոֆ յա  Բել յա նի նան, 
 Մա րիամ   Պո ղոս յա նը և  Մա րիե տա 
 Գաս պար յա նը ստա ցան փո խա նակ ման ծրագ-
րով ու սում ա ռութ յան մա սին վկա յող ի րենց հա-
վաս տագ րե րը:

Ու սա նող նե րը 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 նի հետ զրույ ցում կիս վե ցին ի րենց 
տպա վո րութ յուն նե րով:  Եր կու շա բա թում նրանք հասց րել են ոչ միայն 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րել, այլև ծա նո թա նալ  Հա յաս տա նի 
տե սար ժան վայ րե րին և մ շա կույ թին: Պ րո ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ պրակ տի-
կա յի անց կաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը բու հի ղե կա վա-
րութ յան մշտա կան ու շադ րութ յան կենտ րո նում է:

 Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ-
յան բաժ նի պետ Ան նա  Ղա զար յա նը և ԲՈւՀ-ե րի ին տեգր ման ծրագ րի ղե-
կա վար  Մա րի նա Օ հան յա նը:

Ն շենք, որ այս փո խա նակ ման ծրագ րով ԵՊԲՀ-ից ևս 10 ու սա նող, հու լի-
սի 17-ին մեկ նել է  Մոսկ վա  Սե չե նո վի հա մալ սա րան:

ՊԻՐՈԳՈՎԻ ԵՎ ՍԵՉԵՆՈՎԻ  ԱՆՎԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ 

ԱՆՑԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Կրթություն



 Կա նա դա յի  Տո րոն տո յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
Ա լեք սանդր  Վե լում յա նը 2018 թվա կա նի մար տից նաև 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի այ ցե լու-
պրո ֆե սոր է:

 Դոկ տոր Ա լեք սանդր  Վե լում յանն այժմ  Տո րոն տո յի 
հա մալ սա րա նի վի րա բու ժութ յան և  ֆի զիո լո գիա յի 
ամ բիոն նե րի պրո ֆե սոր է և  Տո րոն տո յի արևմտ յան 
բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա վի րա բու ժութ յան բա-

ժան մուն քի հե տա զո տող է:
 Գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ա լեք սանդր  Վե լում յանն 

ա վար տել է  Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ սա րա նը, 
ա պա շա րու նա կել իր կրթութ յու նը և  աշ խա տան քը 
 Ռու սաս տա նի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գի Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան է վոլ յու ցիոն ֆի-
զիո լո գիա յի և  բիո քի միա յի ինս տի տու տում՝ ստա նա լով 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի, ա պա, ա վե լի ուշ, դոկ տո-
րի կո չում: Պ րո ֆե սորն աշ խա տել է նույն ինս տի տու-
տում՝ որ պես գի տաշ խա տող, ա պա՝ ա վագ գի տաշ-
խա տող:  Նա  Տո րոն տո յի արևմտ յան հե տա զո տա կան 
կենտ րո նում սկսել է աշ խա տել 1992 թվա կա նից:

 Դոկ տոր Ա լեք սանդր  Վե լում յանն ան դա մակ ցում 
է մի շարք մի ջազ գա յին գի տա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի, ո րոն ցից են Գլ խու ղե ղի ու սում ա սիր ման 
միջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը և Ն յար դա գի տութ-
յան միութ յու նը:

 Նա հան դի սա նում է նաև մի շարք մի ջազ գա յին հա-
մա ժո ղովն ե րի կազ մա կեր պիչ, ե լույթ նե րով հան դես է 
ե կել բազ մա թիվ գի տա կան հա մա ժո ղովն ե րի ըն թաց-
քում և տ պագր վել աշ խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ-
րե րում:  Մաս նա գի տա կան կար ևոր ձեռք բե րում ե րի 
հա մար Ա լեք սանդր  Վե լում յա նը պարգ ևատր վել է մի 
շարք պարգև նե րով և մր ցա նակ նե րով:

Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ  ՎԵ ԼՈՒՄ ՅԱ ՆԸ 

ԵՊԲՀ ՖԻ ԶԻՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ ԱՄ ԲԻՈ ՆԻ 

ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ-ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ

ԵՊԲՀ կա պույտ դա լի ճում դա սա խո սութ յամբ հան-
դես ե կավ  Տե խա սի հա մալ սա րա նի  Հա րա վարևմտ յան 
բժշկա կան կենտ րո նի ռա դիո լո գիա յի պրո ֆե սոր, 
 նեյ րո ռա դիո լո գիա յի բա ժան մուն քի վա րիչ և ն յար դա-
բա նութ յան հե տա զոտ ման լա բո րա տո րիա յի տնօ րեն 
 Ջո զեֆ  Մալդջ յա նը:

Պ րո ֆե սո րը ներ կա յաց րեց իր գլխա վո րած հե տա-
զո տա կան խմբի աշ խա տան քը, որն անդ րա դառ նում 
է ա մե րիկ յան ֆուտ բո լի ազ դեցութ յա նը՝ ե րե խա նե րի 
և  դե ռա հաս նե րի գլխու ղե ղի վրա:

 Դա սա խո սութ յու նից հե տո պրո ֆե սոր  Մալդջ յա նը 
պա տաս խա նեց ու սա նող նե րի հար ցե րին, շրջեց 
հա մալ սա րա նում և  ծա նո թա ցավ ԵՊԲՀ կրթա կան 
ծրագ րե րին:

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ  

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԵԼ Է  ՏԵ ԽԱ ՍԻ 

 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ 

 ՋՈ ԶԵՖ  ՄԱԼԴՋ ՅԱ ՆԸ

26



2018 թվա կա նի մար տից  Լոս Ան ջե լե սի  Կա լի ֆոր նիա յի 
հա մալ սա րա նի (UCLA) պրո ֆե սոր, նյար դա բան, UCLA 
Steve Tisch BrainSPORT ծրագ րի ղե կա վար  Թա լին 
 Բա բիկ յա նը նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան հո գե բա-
նութ յան ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր է:

2005-ին պրո ֆե սոր  Բա բիկ յա նը ստա ցել է կլի նի կա կան 
հո գե բա նութ յան դոկ տո րի կո չում  Լո մա  Լին դա հա մալ սա-
րա նից:  Նա ան ցել է ման կա կան նյար դա հո գե բա նութ յան 
հետ դոկ տո րա կան նեղ մաս նա գի տա ցում  Լոս Ան ջե լե-
սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի բժշկա կան դպրո ցում՝ 
մաս նա գի տա նա լով ման կա կան նյար դա հո գե բա նութ յան 
և  ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում գլխու ղե ղի վնաս վածք նե րի 
ո լոր տում:  Մինչ այդ՝ Թա լին  Բա բիկ յանն ա վար տել է նաև 
 Լո մա  Լին դա հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան բա ժի նը, 
ա պա շա րու նա կել կրթութ յու նը նույն հա մալ սա րա նի հան-
րա յին ա ռող ջա պա հու թյան դպրո ցում:

Պ րոֆ.  Բա բիկ յա նը ան դա մակ ցում է մի շարք մի ջազ-
գա յին մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ո րոն-
ցից են Ա մե րիկ յան կլի նի կա կան նյար դա հո գե բա նութ յան 
միութ յու նը,  Հայ-ա մե րիկ յան բժշկա կան միութ յու նը, Ն յար-
դա յին հա մա կար գի վնաս վածք նե րի ազ գա յին միու թյու նը:

Ն րա գի տա կան աշ խա տանք նե րը տպագր վել են աշ-
խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ րե րում:  Մաս նա գի տա կան 
կար ևոր ձեռ քբե րում ե րի հա մար  Թա լին  Բա բիկ յա նը 
պարգ ևատր վել է բարձր պարգև նե րով և մր ցա նակ նե րով:

 ԼՈՍ ԱՆ ՋԵ ԼԵ ՍԻ 

 ԿԱ ԼԻ ՖՈՐ ՆԻԱ ՅԻ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ (UCLA) 

ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ  ԹԱ ԼԻՆ 

 ԲԱ ԲԻԿ ՅԱ ՆԸ՝ ԵՊԲՀ  

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ  

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 

 ԱՄ ԲԻՈ ՆԻ  

ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ-ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ

 Մե գա պո լիս նե րի (մեծ քա ղաք նե րի) 
3-րդ  մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա յի ար-
ծա թե մե դա լա կիր  Մով սես Ա ղեկ յա նին 
(12-րդ  դա սա րան) և բ րոն զե մե դա լա-
կիր  Հով հան նես  Մաթ ևոս յա նին (12-
րդ  դա սա րան), ինչ պես նաև ու սու ցիչ 
 Սոն յա  Սի մոն յա նին դի մա վո րե ցին 
«Հերացի» դպրո ցի ա շա կերտ նե րը: 

http://megapolis.educom.ru/ru

ԵՊԲՀ « ՀԵ ՐԱ ՑԻ» 

Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ ՑԸ  

ՏՈ ՆՈՒՄ Է ԻՐ 

 ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Կրթություն



ԵՊԲՀ նո րա բաց ու սում ա կան սեն յակ նե րից մե կը, չնա յած ար ձա կուր-
դա յին ժա մա նա կա հատ վա ծին՝ մար դա շատ էր:  Սո վո րող նե րը հնա րա վո-
րութ յուն ու նե ցան մաս նակ ցե լու ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր,  Լոն դո նի Guy’s 
and St Thomas’ NHS Foundation Trust-ի ման կա կան վա րա կա բան Ա լի սիա 
 Դե միրճ յա նի հետ հան դիպ մա նը, ո րը նվիր ված էր ման կա բու ժա կան հար-
ցե րի քննարկ մա նը:

ԵՊԲՀ օր դի նա տոր նե րը ներ կա յաց րին կլի նի կա կան դեպ քեր և 
 վեր լու ծե ցին դրանք հայտ նի ման կա բույ ժի հետ:  Նա պա տաս խա նեց 
ներկաներին հու զող մի շարք հար ցե րի: Քն նար կու մը մաս նակ ցա յին էր և  
ընդգր կում էր հար ցե րի լայն շրջա նակ:

Բ ժիշկ Ա լի սիա  Դե միրճ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց հե տաքր քիր 
քննարկ ման հա մար, իսկ մաս նա կից նե րը հույս հայտ նե ցին, որ այն շա րու-
նա կա կան կլի նի:

 ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԸ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ  

ՎԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱՆ Ա ԼԻ ՍԻԱ 

 ԴԵ ՄԻՐՃ ՅԱ ՆԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐ ԿԵԼ ԵՆ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ
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«Հերացի» ինովացիոն լաբորատորիայի 
(Heratsi iLAB) և ֆարմակոլոգիայի 
ամբիոնի համագործակցության շնորհիվ 
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան էր 
այցելել ԵՊԲՀ շրջանավարտ Վարդան 
Քարամյանը, ով Տեխասի տեխնոլոգիական 
համալսարանի բժշկագիտական կենտրոնի 
դեղագիտության դպրոցի դոցենտ է և 
դեղագիտական ամբիոնի վարիչի տեղակալը: 
Մասնագետը հանդես եկավ դասախոսությամբ 
և խոսեց իր ղեկավարած գիտական ծրագրերից 
մեկի՝ «Պեպտիդազ նեյրոլիզինը՝ որպես 
գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի բուժման հնարավոր 
թիրախ» հայտնագործության մասին: 

Հաջորդիվ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի հետ 
քննարկվեց հետագա համագործակցության 
հեռանկարը և  ստորագրվեց հուշագիր:

ԵՊԲՀ ԱՆՎԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ 

ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀՈՒՄ

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հու լի սի 
10-ին ըն դու նել է  Հա յաս տա նի զար գաց ման 
նա խա ձեռ նութ յուն ներ» հիմ ադ րա մի (IDeA) 
ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն  Մի նաս յա նին,  Լոս Ան-
ջե լե սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի (UCLA) 
մի ջազ գա յին կա պե րի բաժ նի ղե կա վար  Մայքլ 
 Բոր կին և  նույն հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, 
ման կա կան վի րա բույժ  Շանթ  Շե խեր դիմ յա նին: 
Հ յու րե րի հետ բու հի ղե կա վա րը քննար կել է 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն մա նը վե րա բե-
րող մի շարք հար ցեր:  Մաս նա վո րա պես՝ նրանք 
անդ րա դար ձել են  Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա-
հութ յան և բժշ կա կան կրթութ յան զար գաց ման 
ո լոր տում  հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման հնա րա վո րութ յուն նե րին: 

 Ռեկ տո րը մե ծա պես կար ևո րել է եր կու կա-
ռույ ցի աշ խա տան քը և  հա մա տեղ ծրագ րե-
րի ի րա կա նաց ման պատ րաս տա կա մութ յուն 
հայտ նել:

 Հան դի պու մից ան մի ջա պես հե տո, ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վա-
րի տե ղա կալ  Մար թա  Սի մոն յա նի ու ղեկ ցութ յամբ հյու րերն այ ցե լել են 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն, ծա նո թա ցել 
կենտ րո նի ստեղծ ման պատ մութ յա նը և հ նա րա վո րութ յուն նե րին, զրու ցել 
այն տեղ բու ժվող տղա նե րի հետ:

ՔՆ ՆԱՐԿ ՎԵԼ ԵՆ  

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ  

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Կրթություն



Աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն-
նե րը կա տա րե լու ըն թաց քում ստա ցած 
վնաս ված քի հետ ևան քով, ու սա գո տուց 
կտրված աջ ձեռ քով  Թա լի նից Եր ևա նի 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լիր էր տե ղա փոխ վել 29-ամ յա  Ժո րա 
 Թո րոս յա նը:

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
մաս նա գետ նե րի թի մա յին, հա մա կարգ-
ված աշ խա տան քի շնոր հիվ կա տար վել է 
մոտ 7.5 ժամ տևո ղութ յամբ վի րա հա տու-
թյուն և  հա ջող վել է վե րա կանգ նել ե րի-
տա սար դի կտրված ձեռ քը:

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լի րի պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե-
կա վար, պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը, 
ներ կա յաց նե լով բա ցա ռիկ վի րա հա տու-
թյան ման րա մաս նե րը, ընդգ ծեց, որ նման 
դեպ քե րում, ա վե լորդ քաշք շուկ նե րից խու-
սա փե լու հա մար, շատ կար ևոր է մաս նա-
գետ նե րի աշ խա տան քի ճիշտ կազ մա կեր-
պու մը, նաև հի վան դի տե ղա փո խու մը, 
ինչն այս դեպ քում մար զա յին գոր ծըն կեր-
նե րին հա ջող վել էր:

Այս պի սով, ռեա նի մա տո լոգ նե րի, ա նես-
թե զիո լոգ նե րի, վնաս ված քա բան նե րի և 
 միկ րո վի րա բույժ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քը, ա րագ ո րո շում եր կա յաց նե լու 
կա րո ղութ յու նը տվեց իր արդ յուն քը:

 Վե րա կեն դա նաց ման աշ խա տանք նե-
րից հե տո, ա վե լորդ ժա մա նակ չկորց նե լու 
հա մար վի րա հա տող բժիշկ նե րի մի թի մը 
սկսել է աշ խա տել ան դա մա հատ ված վեր-
ջույ թի վրա, մյու սը՝ ու սա գո տու: Եր կու սու-
կես ժամ հե տո վե րա կանգն վել է պա ցիեն-
տի ար յան շրջա նա ռութ յու նը, ո րից հե տո 
միայն բժիշկ նե րը ձեռ քը վե րա կանգ նե լու 
հա մա տեղ ո րո շում են կա յաց րել:

Վ նաս ված քա բան նե րի կող մից ժա-
մա նա կին կա տար ված ոս կոր նե րի ամ-
րաց մա նը հա ջոր դել է ա նո թա վոր ման 
և  պոկ ված վեր ջույ թի ռեպ լան տա ցիա յի 

 ԲԱ ՑԱ ՌԻԿ  

ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ՝ 

 ԲԱ ՐԵ ՀԱ ՋՈՂ ԵԼ ՔՈՎ. ՀԱՅ  

ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ ՀԱ ՋՈՂ ՎԵԼ Է  

ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆԵԼ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴԻ 

ԿՏՐՎԱԾ ՁԵՌ ՔԸ
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ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի էն դոկ րի-
նո լո գիա կան կլի նի կան ա ռա ջի նը և  միակն է  Հա յաս տա նում, 
որ տեղ ի րա կա նաց վում է դիա բե տի բու ժում և  վե րահս կում՝ ին-
սու լի նա յին պոմ պի և գլ յու կո զա յի շուր ջօր յա մո նի թո րին գի մի-
ջո ցով, ո րոնք ար դի դիա բե տո լո գիա յի վեր ջին նվա ճում երն են:

Այս հու լի սին Եր ևա նում ծնվել է ե րե խա վե րոնշ յալ ե ղա նա կով 
դիա բե տի բու ժում ստա ցող կնո ջից: Սա  Հա յաս տա նում ին սու լի-
նա յին պոմ պի մի ջո ցով հղիութ յան վար ման և ծնն դա լուծ ման վե-
րահսկ ման ա ռա ջին դեպքն էր: Բ ժիշկ նե րի խոս քով՝ գլյու կո զա յի 
շուր ջօր յա մո նի թո րին գով պոմ պա յին ին սու լի նո թե րա պիան հա-
մար վում է դիա բե տի դեպ քում հղիութ յան վար ման նա խընտ րե լի 
մե թոդ և հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս գլյու կո զան պահ պա նել թի-
րա խա յին խիստ նեղ սահ ման նե րում` փոք րաց նե լով դիա բե տի 
հետ կապ ված մոր և  ե րե խա յի ա ռող ջա կան ռիս կե րը:

Ան ցում պոմ պա յին ին սու լի նո թե րա պիա  կա տար վել է 
հղիութ յան 8-րդ  շա բա թում, բժիշկ-էն դոկ րի նո լոգ  Լու սի նե 
 Քա լան թար յա նի կող մից: Հ ղիութ յունն ըն թա ցել է ա ռանց բար-
դութ յուն նե րի: Ծնն դա լու ծու մը կա տար վել է հղիութ յան 37-րդ 
 շա բա թում՝ պլա նա վոր ված կե սար յան հատ ման ճա նա պար հով: 
Ե րե խան ա ռողջ է:  Մոր դիա բե տի հսկո ղութ յու նը պոմ պի մի ջո-
ցով շա րու նակ վում է:

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆՈՒՄ»  

ԳՐԱՆՑ ՎԵԼ Է 

ԻՆ ՍՈՒ ԼԻ ՆԱ ՅԻՆ ՊՈՄ ՊԻ  

ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 

 ՀՂԻՈՒԹ ՅԱՆ ՎԱՐ ՄԱՆ ԵՎ 

ԾՆՆ ԴԱ ԼՈՒԾ ՄԱՆ  

ՎԵ ՐԱՀՍԿ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ 

ԴԵՊ ՔԸ  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ
(վե րա կանգն ման) բար դա գույն վի րա հա-
տութ յու նը:

«Ն ման ի րա վի ճակ նե րը շատ բարդ 
հար ցի լու ծում են պա հանջում: Անհ րա-
ժեշտ է կա տա րել ճիշտ հաշ վարկ, գնա-
հա տել ռիս կը, որ պես զի ի մա նաս՝ լավ 
արդ յուն քի հա վա նա կա նութ յու նը գե րա-
զան ցո՞ւմ է վա տին, թե՞ ոչ»,-նշեց Ար տա-
վազդ  Սա հակ յա նը:

Բժշ կի խոս քով՝ նման լուրջ վնաս ված քը 
ա ռա ջաց նում է սթրես, շո կա յին վի ճակ, 
հան գեց նում ար յան մեծ կորս տի, սա կայն 
շնոր հիվ  Ժո րա  Խա չատր յա նի բժիշկ նե րին 
վստա հե լուն, լա վա տե սութ յանն ու հա վա-
տին հա ջող վեց հաս նել դրա կան արդ յուն-
քի:

Այժմ ծանր վնաս վածք ստա ցած ե րի-
տա սար դը գտնվում է հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժան մուն քում, վի ճա կը հա մա պա տաս խա-
նում է վնաս ված քի հետ վի րա հա տա կան 
ըն թաց քին:

Պ լաս տիկ և  միկ րո վի րա բու ժութ յան 
բնա գա վա ռում բա ցա ռիկ մի ջամ տութ յուն-
ներ կա տա րող վի րա բույ ժը վստա հեց նում 
է, որ հե տա գա յում վե րա կանգն ված վեր-
ջույ թով նա կկա րո ղա նա գրել, զգալ ձեռ-
քը:  Նա ընդգ ծում է, որ ոչ մի վի րա բույժ 
չի կա րող ա նել նման բարդ վի րա հա տու-
թյուն ներ, ե թե իր թի կուն քին չլի նեն հրա-
շա լի ա նես թե զիո լոգ ներ, շատ ա րագ ո րո-
շում եր կա յաց նող մաս նա գետ ներ: « Սա 
մեզ հա մար սո վո րա կան աշ խա տանք է»,- 
նկա տում է բժիշ կը:

 Վեր ջույ թի վե րա կանգ նման շրջա նը 
կտևի 8 ամ սից մինչև մե կու կես տա րի: 
Հ մուտ մաս նա գե տը խոր հուրդ է տա լիս 
բո լո րին զգույշ լի նել՝ նման ի րա վի ճակ նե-
րից խու սա փե լու հա մար, բո լոր հի վանդ-
նե րին մաղ թում է ա ռող ջութ յուն: Ն րա մեծ 
ցան կութ յունն է, որ պես զի մար դիկ հա-
վատ և  հար գանք ու նե նան բժշկի նկատ-
մամբ, քա նի որ բժիշկ նե րի աշ խա տան քը 
ծանր է:

Կլինիկական



Սովետահայ անվանի սրտա բան-վի րա բույժ, ՀԽՍՀ 
ԳԱ թղթա կից-ան դամ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի ծննդյան 90-րդ 
 հո բել յա նի կա պակ ցութ յամբ ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յունն ու 
ու սա նող նե րը, նրա ա նու նը կրող վի րա բու ժա կան ինս տի-
տու տի աշ խա տա կից նե րը ծա ղիկ ներ դրե ցին մեծ բժշկի 
հու շար ձա նին, ո րը տե ղադր ված է ինս տի տու տի բա կում: 
 Բազ մա մարդ մի ջո ցա ռու մը վկա յում էր այն մա սին, որ սե-
րունդ նե րը չեն մո ռա նում բժշկա գի տութ յան նվիր յա լի կա-
տա րած աշ խա տան քը:

 Հի շա տա կի փոք րիկ ա րա րո ղութ յու նից հե տո ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն  Մի նաս յանն աշ խա տան քա յին 
խորհր դակ ցութ յուն ու նե ցան ինս տի տու տի ղե կա վա րու-
թյան և  աշ խա տա կից նե րի հետ: Քն նարկ վե ցին կենտ րո նի 
ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին, ա ռա ջի կա ծրագ րե րին վե-
րա բե րող հար ցեր:

Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նը ծնվել է 1928 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 29-ին, Թ բի լի սիում: 1953-ին ա վար տել է  Մոսկ վա յի 
2-րդ բժշ կա կան ինս տի տու տը, աշ խա տել  Մոսկ վա յի 1-ին 
քա ղա քա յին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում, ԽՍՀՄ ԲԳԱ 
կրծքա յին վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում, բ ժիշկ նե-
րի կա տա րե լա գործ ման կենտ րո նա կան ինս տի տու տում, 
ԽՍՀՄ ԳԱ  փոր ձա ռա կան կեն սա բա նութ յան և բժշ կու-
թյան ինս տի տու տի  սի բիր յան բա ժան մուն քի վի րա բու ժա-
կան բաժ նում, ա պա ար յան ար հես տա կան շրջա նա ռու-
թյան լա բո րա տո րիա յում։

Որ պես սրտա վի րա բույժ և  գիտ նա կան՝  Ա լեք սանդր 
 Մի քա յել յա նը ձևա վոր վել է դեռևս ե րի տա սար դա կան 
տա րի նե րին՝ անց նե լով վի րա բու ժութ յան դպրոց այն պի-
սի մաս նա գետ նե րի ղե կա վա րութ յամբ, ինչ պի սիք էին Ա. 
 Բա կուլ ևը, Ե.  Մե շալ կի նը, Բ.  Պետ րովս կին։ Ն րա կա յաց-
ման գործում թե՛ որ պես վի րա բույ ժի, թե՛ որ պես գիտ նա կա-
նի,  էա կան դեր է ու նե ցել նաև հա մաշ խար հա յին ճա նա-
չում ու նե ցող ֆի զիո լոգ Վ.  Պա րի նի պա թո ֆի զիո լո գիա յի 
դպրո ցը։  Մի քա յել յա նը մեծ ա վանդ է ու նե ցել ԽՍՀՄ-ում 
սիրտա նո թա յին վի րա բու ժութ յան զար գաց ման գոր ծում։ 
 Նա  Հա յաս տա նի սիրտա նո թա յին վի րա բու ժութ յան ու 
փոխ պատ վաս տա բա նութ յան հիմ ա դիրն է։

 Հայ կա կան ԽՍՀ-ի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի նա-
խա գա հութ յան կող մից 1961 թվա կա նին Ա լեք սանդր 
 Մի քա յել յա նը հրա վիր վել է  Հայ կա կան ԽՍՀ ԳԱ-ի նո րա-
ստեղծ սր տա բա նութ յան և սր տի վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տուտ՝ որ պես սրտի վի րա բու ժութ յան բաժ նի վա րիչ՝ հան-
րա պե տութ յու նում սրտա վի րա բու ժութ յան ծա ռա յութ յուն 
կազ մա կեր պե լու հա մար, որին զու գա հե ռ նա նաև կազ-

 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆԱ ԿԱ ՆՆԵ ՐԸ 

ԾԱ ՂԻԿ ՆԵՐ ԽՈ ՆԱՐ ՀԵ ՑԻՆ 

Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ  ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱ ՆԻ 
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մա կեր պել է ցա վազրկ ման, վե րա կեն դա նաց ման և  ար-
հես տա կան ար յան շրջա նա ռութ յան (ԱԱՇ) ծա ռա յու թյուն-
նե րը, ինչպես նաև ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել 
սրտա բա նութ յան և սր տա յին վի րա բու ժութ յան ինս տի տու-
տի կազ մա կերպ ման և  նոր մաս նա շեն քե րի շի նա րա րու-
թյան գոր ծում։

 Հայ կա կան ԽՍՀ ԳԱ սրտա բա նութ յան և սր տի վի րա-
բու ժութ յան ինս տի տու տի հի ման վրա 1972 թվա կա նին 
(այն հե տա գա յում վե րան վան վում է  Հայ կա կան ԽՍՀ 
ԱՆ Լ.  Հով հան նիս յա նի ան վան սրտա բա նութ յան ինս տի-
տուտ) Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նը ստեղ ծում է  Հայ կա կան 
ԽՍՀ ԱՆ սիրտա նո թա յին վի րա բու ժութ յան և  օր գան նե րի 
փոխ պատ վաստ ման մաս նաճ յուղ, որ տեղ հան րա պե տութ-
յու նում ա ռա ջին ան գամ բա ցում է նեֆ րո լո գիա յի բա ժան-
մուն քը՝ հե մո դիա լի զի բա ժան մուն քի հետ միա սին։

1974 թվա կա նին այդ մաս նաճ յու ղի և ՓՊԿ-ի կա ռուց վող 
մաս նա շեն քե րի հի ման վրա Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նը 
Անդր կով կա սում ստեղ ծում է բարձ րա կարգ մաս նա գի-
տաց ված խո շոր վի րա բու ժութ յան բազ մա թե քում կենտ-
րո նը՝ ԽՍՀՄ ԲԳԱ ՎՀԳԿ եր ևան յան մաս նաճ յու ղը, 
միա ժա մա նակ նաև՝ Ս տե փա նա վա նի ա ռող ջա րա նա յին 
վե րա կանգ նո ղա կան բա ժի նը։

 Մաս նաճ յու ղի հիմ ա կան գի տա կան խնդի րը, որն ա ռա-
ջադ րել էր  Ա. Մի քա յել յա նը և  հաս տա տել ԽՍՀՄ  ԱՆ-ը, 
վի րա բու ժութ յան մեջ նոր հիմ ա րար ուղ ղու թյան ստեղ-
ծում էր, այն է՝ «վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա տութ յուն-
նե րի ժա մա նակ ար յան մա տա կա րա րու մը, մե տո բո լիզ մը 
և  օր գան նե րի ֆունկ ցիան»։ Այդ խնդրի բա րե հա ջող զար-
գաց ման հա մար ԽՍՀՄ ԱՆ-ը հաս տա տել է մաս նաճ յու ղի 
հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քը։  Հե տա գա յում  Ա. Մի-
քա յել յա նը մաս նաճ յու ղը հա մալ րել է միմ յանց հա ջոր դող 
նոր են թա բա ժին նե րով։ 1990 թվա կա նին մաս նաճ յու ղի հի-
ման վրա բաց վել է նաև պլաս տիկ և  վե րա կանգ նո ղա կան 
վի րա բու ժութ յան կենտ րո նը։

Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նը 330 գի տա կան աշ խա-
տանք նե րի հե ղի նակ էր (դրան ցից 3 մե նագ րութ յուն-
նե ր նվիր ված են սիրտա նո թա յին վի րա բու ժութ յան և 
 փոխ պատ վաս տա բա նութ յան տար բեր ո լորտ նե րին)։

Ա.  Մի քա յել յա նի և ն րա աշ խա տա կից նե րի կող մից կա-
տար վել է 60.000-ից ա վե լի վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա-
տութ յուն կեն սա կա նո րեն կար ևոր օր գան նե րի վրա, ո րոն-
ցից 4.000-ը՝ սրտի ա րա տի պա րա գա յում։

 Հի շեց նենք, որ 2018 թվա կա նի ապ րի լից « Մի քա յել յան 
վի րա բու ժա կան ինս տի տուտ» ՓԲԸ-ի բաժ նե մա սե րի 
հսկիչ փա թե թը պատ կա նում է ԵՊԲՀ-ին:

Կլինիկական



 Լի լիա  Չի լին գար յա նի կյան քում ա ռանց քա յին էր 
Երե վա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
դե րը: Ն րա լու սան կար նե րի հա րուստ ար խի վում 
ա ռանձ նա նում է մի նկար. 19-ամ յա ու սա նո ղու հին՝ 
պրո ֆե սոր  Գաբ րիել  Խա չատր յա նի հետ կեն սա քի-
միա կան փոր ձե րից մե կի ժա մա նակ: Սև ու սպի տակ 
լու սան կարն ար դեն ա վե լի քան կես դար յա պատ մութ-
յուն ու նի (լուսանկարը՝ կից էջում):  Հի շո ղութ յուն ներ, 
մաս նա գի տա կան եր կա րամ յա ճա նա պարհ, հան դի-
պում եր, ո րոնց մա սին ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա-
նին ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող «Բժշ կի ու ղին» շար քի 
շրջա նա կում պատ մել էր  կեն սա քի միա յի ամ բիո նի 
դո ցենտ  Լի լիա  Չի լին գար յա նը:
 

Ման կութ յան տա րի նե րին ամ ռան  
ար ձա կուրդ ներն ան ցել են  Թիֆ լի սում

 Ման կութ յան տա րի նե րի մեծ մասն ան ցել է 
 Թիֆ լի սում: Ըն դա մե նը եր կու օ րա կան էր, երբ կորց-
րել է հո րը:  Հայ րը՝ Ար տա շես  Չի լին գար յա նը, մա հա ցել 
է 22 տա րե կա նում, սա կայն շատ ե րի տա սարդ տա րի-
քից էլ աչ քի է ըն կել բազ մա կող մա նի զար գացա ծութ-
յամբ:  Նա ա վար տել է  Թիֆ լի սի ե րաժշ տա կան ու սում-
նա րա նը՝ հայ կա կան ազ գա յին օ պե րա յի հիմ ա դիր, 
եր գա հան Ար մեն  Տիգ րան յա նի դա սա րա նում:  Սո վո րել 
է  Մոսկ վա յի  Մեն դե լե ևի ան վան քի մի կա տեխ նո լո-
գիա կան ինս տի տու տում և  միա ժա մա նակ  Մոսկ վա յի 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի կոմ պո զի տո րա կան 
ֆա կուլ տե տում:  Լի լիա  Չի լին գար յա նի ծնող նե րը ծա նո-
թա ցել են  Դի լի ջա նում: Ն րա մայ րը՝ վի րա բույժ  Մե լի տա 
 Բաղ դա սար յա նը, գոր ծուղ վել էր  Դի լի ջա նի հա կա տու-
բեր կուլ ո զա յին ա ռող ջա րան: Եր ջա նիկ ա մուս նութ յու-
նը տևում է ըն դա մե նը մեկ տա րի, ո րից հե տո զույ գը 
ծանր հի վան դա նում է սուր վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա յով, 
և  յու րա քանչ յու րը ստիպ ված է լի նում մեկ նել իր ծննդա-
վայրը:

 Լի լիա  Չի լին գար յա նը ծնվել է 1941 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 12-ին, նրա հայ րը մա հա ցել է եր կու օր անց՝ 
դեկ տեմ բե րի 14-ին:  Հոր մա հից ըն դա մե նը կես ժամ 
անց է միայն Եր ևա նից  Թիֆ լիս  Լի լիա յի ծնվե լու մա սին 
հե ռա գի րը ու շա ցած հաս նում  Չի լին գար յան նե րի ըն-

տա նի քին:  Ման կութ յան եր ջա նիկ տա րի ներն ան ցել են 
Վ րաս տա նի մայ րա քա ղա քում, ուր ա մեն ա մառ  Լի լիան 
ժա մա նում էր սի րե լի տա տի կի, պա պի կի, հո րա քույր-
ե րի մոտ, վա յե լում նրանց ջերմ ըն դու նե լութ յու նը:  Հոր 
մահ վան մա սին ի մա ցել է 13 տա րե կա նում. բա կում ե րե-
խա նե րի հետ խա ղի ժա մա նակ իր հա սա կա կից բա րե-
կա մու հի նե րից մե կը ոչ մի տում ա վոր հայտ նում է այդ 
բո թը: Այդ օ րը նա կյան քի ա ռա ջին հար վածն է ստա-
նում:

Բժշ կութ յան հան դեպ հե տաքրք րութ յու նը  
ձևա վոր վել է ման կուց՝ վի րա բույժ  

մայ րի կի շնոր հիվ

Լի լիա  Չի լին գար յա նի կյան քում ա մե նա կար ևոր 
մարդ կան ցից մե կը նրա մայրն էր՝ ան վա նի վի րա բույժ 
 Մե լի տա  Պետ րո սի  Բաղ դա սար յա նը:  Վի րա բույ ժին, 
այն էլ կին վի րա բույ ժին հա րիր խստութ յան հետ մեկ-
տեղ նաև, ինչ պես դուստրն է բնո րո շում, բյու րեղ յա 
մաք րութ յան, մե ծա հո գի ու շատ բա րի մարդ էր: Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի շրջա նա վար տը 
 Դի լի ջա նում եր կու տա րի աշ խա տե լուց հե տո տար բեր 

Ա ՎԵ ԼԻ ՔԱՆ  

5 ՏԱՍ ՆԱՄ ՅԱԿ Է՝   

ԼԻ ԼԻԱ  ՉԻ ԼԻՆ ԳԱՐ ՅԱ ՆԸ 

ՍՈ ՎՈ ՐՈՒՄ ԷՐ  

ՍՈ ՎՈ ՐԵՑ ՆԵ ԼՈՎ

Նվիրվում է  
Լիլիա Չիլինգարյանի 
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տա րի նե րի ըն թաց քում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու-
թյուն է ի րա կա նաց րել մայ րա քա ղա քի ա ռա ջա տար 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում:  Մաս նա գի տա կան 
ու ղին սկսել է  Հա յաս տա նում օր թո պե դիա յի, վնաս ված-
քա բա նութ յան և պ րո թե զա վոր ման հիմ ա դիր, ան վա նի 
բժիշկ Ք րիս տափոր  Հայ րա պե տի  Պետ րոս յա նի ղե կա-
վա րութ յամբ, այ նու հետև գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա-
կել  Ռու բեն  Լա զա րի  Պա րոն յա նի ղե կա վա րութ յամբ՝ 
այն ժա մա նակ վա 3-րդ  հի վան դա նո ցի ան հե տաձ գե-
լի վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քում, ո րի լու ծա րու մից 
հե տո սկսել է աշ խա տել Ի վան Ք րիս տափո րի Գ ևորգ-
յա նի ղե կա վա րութ յամբ՝ 2-րդ  բուժ միա վոր ման հոս-
պի տա լա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քում: 
 Կա տա րել է տար բեր բար դութ յան վի րա հա տութ յուն-
ներ, փրկել բազ մա թիվ կյան քեր:  Նա 12 տա րի ե ղել է 
վի րա բույժ՝ ու ժա յին կա ռույ ցում՝ զինկոմիսարիատում: 
Բժշ կա կան ինս տի տու տի շատ ու սա նող ներ, ով-
քեր վա ղուց կա յա ցած մաս նա գետ ներ են, սու բօր դի-
նա տու րա են ան ցել կլի նի կա նե րում հենց  Մե լի տա 
 Բաղ դա սար յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Այդ վի րա բույժ-
նե րից են  Պա վել Ա նա նիկ յա նը,  Վիկ տոր Ա փո յա նը, 
 Հա րութ յուն  Մի նաս յա նը, Իլ յա  Հով սեփ յա նը և  շատ  
ու րիշ ներ: Ն րա նման լայն գի տե լիք նե րի տեր մաս նա-
գե տը, ան շուշտ, կա րող էր զբաղ վել նաև գի տութ յամբ, 
սա կայն ժա մա նա կի սղութ յունն ու օ րեր շա րու նակ 
ձգվող հեր թա պա հութ յուն նե րը նրան թույլ չտվե ցին 
ընտ րել նաև գիտ նա կան դառ նա լու ու ղին, թե պետ 
փոր ձեր այս ուղ ղութ յամբ ար վել էին:  Դեռ դպրո ցա կան 
տա րի քում  Լի լիան փոր ձում էր օգ նել մայ րի կին՝ թեկ-
նա ծո ւա կան թե զը պաշտ պա նե լու հար ցում:  Հին գե րորդ 
դա սա րա նից տի րա պե տում էր լա տի նե րե նին, օգ-
նում էր մայ րի կին հա վա քագ րել անհ րա ժեշտ նյու թը:  
 Հի վանդ նե րի բուժ ման, կա տար վող վի րա հա տա կան 
մի ջամ տութ յուն նե րի և  հետ վի րա հա տա կան ըն թաց քի, 
մաս նա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յան մա սին  Լի լիա 
 Չի լին գար յա նը միայն լսե լով չէ, որ գի տեր մա նուկ հա-
սա կից:  Փոքր տա րի քից մայ րի կի հետ հա ճախ է բա ռի 
բուն ի մաս տով ապ րել հի վան դա նո ցա յին մի ջա վայ րում, 

հատ կա պես տա տի կի մա հից հե տո, երբ մայ րի կի հետ 
գնում էր հեր թա պա հութ յուն նե րի:  Սերտ առն չութ յու նը 
բժշկա կան մի ջա վայ րին նրա մոտ ման կուց ձևա վո րել 
էր կլի նի կա կան մտա ծե լա կերպ:  Մայ րի կի մա սին խո-
սե լիս  Լի լիա  Չի լին գար յա նը մտա բե րում է մի դրվագ. 
քայ քայ ված կույ ր ա ղի քով մի հի վան դի կյան քը փրկե լու 
հա մար մայ րը չորս օր ի րար հետ ևից հեր թա պա հել է 
և  տուն չի ե կել:  Նախ կի նում վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժան մունք ներ չկա յին և  հի վան դի՝ նաև հետ վի րա հա-
տա կան ըն թաց քի պա տաս խա նա տուն վի րա հա տող 
բժիշկն էր:  Պարզ վում է՝ պա ցիենտն այդ ժա մա նա կի 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րից մե կի բա րե կամ 
է, ով ե րե կո յան հաստ ծրա րը ձեռ քին գա լիս է իր բա-
րե կա մի կյան քը փրկած բժշկին շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լու:  Բայց խստա բա րո բժշկու հին նաև ան կա-
շառ էր. ծրա րի պա րու նա կութ յու նը Ա բով յան փո ղո ցում 
գտնվող իր տան պատշ գամ բից, ա ռանց վայրկ յան իսկ 
վա րա նե լու, նե տում է ցած:  Մե լի տա  Բաղ դա սար յա նի 
կո չու մը բժիշկ լի նելն էր, պա տա հա կան չէ, որ ար ձա-
կա գիր, բա նաս տեղծ  Խա չիկ Հ րաչ յա նը բժշկի կեր պա-
րը հան գա մա նա լից ներ կա յաց րել է 1964 թվա կա նին 
իր հե ղի նա կած «Բ ժիշ կը, հի վան դը և մ յուս նե րը...» 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ, ին չը տպագր վե լուց հե-
տո է միայն ներ կա յաց րել գլխա վոր հե րո սու հու դա-
տին: Իսկ  Մե լի տա  Բաղ դա սար յա նի գոր ծու նեութ յանն 
ա ռիթ է ու նե ցել հետ ևել հենց հի վան դա նո ցում, երբ 
կոտր ված քով պառ կած էր նույն պա լա տում նույն պա-
ցիեն տի հետ, ում կյան քը փրկել էր տի կին  Մե լի տան:  
 Լի լիա  Չի լին գար յա նի ըն տա նի քում այս կերպ 
չի ա վարտ վում բժշկա կան գի ծը: Ն րա հա րա-
զատ մո րաք րոջ՝ Ե լի զա վե տա  Պետ րո սի Աֆ րիկ-
յա նի հետ էր կապ ված նաև Եր ևա նում 1-ին քա ղա-
քա յին ման կա կան հի վան դա նո ցի հիմ ադ րու մը:  
 Լիլ յա  Չի լին գար յա նը մեծ ե րախ տա գի տութ յամբ ու խո-
նար հու մով էր հի շում իր բո լոր ու սու ցիչ նե րին՝ սկսած 
դպրո ցից, ա վար տած հա մալ սա րա նով: Եր ևա նի Ա. 
 Պուշ կի նի ան վան դպրոցն ա վար տել է ոս կե մե դա-
լով:  Մա նուկ հա սա կից աչ քի էր ըն կել ոչ միայն բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ, այլև ե րաժշ տա կան տվյալ նե-
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րով: Ք չե րը գի տեն, որ ըն դա մե նը մեկ ու կես տար վա 
ե րաժշ տա կան կրթութ յուն ու նե ցող մար դը կա րո ղա նում 
էր վար պե տութ յամբ նվա գել ան գամ դա սա կան նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, օ րի նակ՝  Շո պեն: Առ հա սա-
րակ՝ թե՛ ե րի տա սար դա կան տա րա տե սակ խնջույք նե-
րին, թե՛ ա վե լի հա սուն տա րի քում նա իր նվա գե լու և 
 միա ժա մա նակ եր գե լու կա րո ղութ յան շնոր հիվ հայտն-
վում էր ա մե նա տար բեր հա վաք նե րի կենտ րո նում: 
Ե րի տա սարդ տա րի քից վստահ էր, որ իր ա պա գա 
ընտր յա լը ե րա ժիշտ է լի նե լու, բայց դրա մա սին ա վե լի 
ման րա մասն կանդ րա դառ նանք:

Ֆի զի կա յի և  մա թե մա տի կա յի խո րը ի մա ցութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված, բազ մա կող մա նի զա ր գա ցած ա շա-
կեր տու հին ո րո շում է մաս նա գի տա նալ ֆի զի կա մա թե-
մա տի կա կան ուղ ղութ յամբ, սա կայն  Մոսկ վա յում հա մալ-
սա րան ըն դուն վե լու հե ռան կա րը, ինչ պես նաև մայ րի կի 
և ն րա բժիշկ ըն կե րու հու՝ Եվ գեն յա  Բայ րամ յա նի օ րի-
նա կը, ստի պում են մտա ծել բժշկա կան ինս տի տուտ 
ըն դուն վե լու մա սին: Իսկ հե տա գա յում՝ թե՛ ար դեն կեն-
սա քի միան որ պես մաս նա գի տա ցում ընտ րե լիս, թե՛  
ու սա նող նե րի հետ աշ խա տան քում, նա չէր մո ռա նում 
քի միա յի իր ու սուց չու հուն՝  Վա լեն տի նա  Բա ռա նո վա յին, 
ում թե´ դա սա վանդ ման հմտութ յուն նե րը, թե´ մե թո-
դա բա նութ յունը, թե´ գի տե լիք ներն ան փո խա րի նե լի են 
եղել:

Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
 Լի լիա Ար տա շե սի  Չի լին գար յա նը 1958-ին ոս կե մե դա-

լով ա վար տել էր Եր ևա նի  Պուշ կի նի ան վան թիվ 8 դպ րո-

ցը: 1958-1964թթ. սո վո րել և  գե րա զան ցութ յամբ ա վար-
տել էր ԵՊԲԻ-ի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: 1964-1968թթ. 
Երևանի բժշկական ինստիտուտի կեն սա քի միա յի 
ամ բիո նի աս պի րանտ էր: 1975-ին գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տել էր ՍՍՀՄ մի նիստր նե րի խորհր դին կից պե տա-
կան պա տեն տա բա նութ յան և  հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի 
ղե կա վար, ին ժե նե րատեխ նի կա կան, գի տա կան աշ-
խա տող նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րա գույն կուր սե րը:  
1968-1972թթ. ԵՊԲԻ-ի կեն սա քի միա յի ամ բիո նի ա սիս-
տենտ էր: 1973-1975թթ. ե ղել է ԵՊԲԻ-ի կենտ րո նա կան 
մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տու-քար-
տու ղար, 1973-1975թթ. ԵՊԲԻ-ի ֆի զի կաքի միա կան 
ա ռար կա նե րի մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի քար տու-
ղար, 1972-1982թթ. ամ բիո նին կից «Ն յու թա փո խա-
նա կութ յան պա թո քի միա յի» գի տա հե տա զո տա կան 
լա բո րա տո րիայի (ԳԼ) կրտսեր գի տաշ խա տող, 1973-
1984թթ. ԵՊԲԻ-ի կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրոֆ-
միութ յան ղե կա վար, 1982-1983թթ. ԵՊԲԻ-ի կեն սա քի-
միա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ, 1983-1987թթ. ԵՊԲԻ-ի 
«Ն յու թա փո խա նա կութ յան պա թո քի միա յի» գի տա-
հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիայի կրտսեր գի տաշ-
խա տող: 1987-1994թթ. նույն ամ բիո նի ա սիս տենտ, 
1990-ին ԵՊԲԻ-ի ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի 
քննա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ: 1995-2009թթ. 

ԵՊԲՀ կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պա տաս խա նա տուն 
էր  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի հա մար, 
միա ժա մա նակ 2000-2005թթ. ա ռա ջին ան գամ ըն դուն-
ված անգ լա խոս ու սա նող նե րի ու սուց ման պրո ցե սի 
հա մար ԵՊԲՀ-ի կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պա տաս-
խա նա տուն: 1994-2009թթ. նույն ամ բիո նի դո ցենտ, 
2002-2006թթ. բու ժա կան ֆա կուլ տե տի պե տա կան 
ա վար տա կան քննա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամ 
էր՝ թե րա պիա մաս նա գի տութ յամբ: 2002-ին գե րա զան-
ցութ յամբ ա վար տել է  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա-
մալ սա րա նի (AUA) հա տուկ դա սըն թաց նե րի V փու լը: 
2002-2008թթ. բու ժա կան ֆա կուլ տե տի գիտ խորհր-
դի, իսկ 2006-2008թթ. դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
պե տա կան ա վար տա կան քննա կան հանձ նա ժո ղո վի, 
2006-2009թթ. դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի մե թո դա-
կան խորհր դի ան դամ էր: ԱՊՀ-ի, ՀՀ-ի կեն սա քի մի-
կոս նե րի ա սո ցիա ցիա նե րի, Ալց հեյ մե րի հի վան դութ-
յան ա սո ցիա ցիա յի հայ կա կան մաս նաճ յու ղի, ինչ պես 
նաև FEBS-ի ան դամ (2008 թվա կա նից) էր: 2011-ից մինչ 
2018-ի օ գոս տոսը ԵՊԲՀ-ի կեն սա քի միա յի ամ բիո նի, 
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իսկ 2009-ից մինչև 2018-ի օ գոս տոսը  Ռուս- հայ կա կան 
(Ս լա վո նա կան հա մալ սա րա նի)  մա թե մա տի կա յի և 
 բարձ րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ինս տի տու տի կեն սա-
քի միա յի ամ բիո նի դո ցենտ էր:

 Բիո քի միան կյան քի  
կեն սու նա կութ յան քի միան է

 Խո սե լով Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի-
տուտ ըն դուն վե լու մա սին,  Լի լիա  Չի լին գար յանն 
ա նուն առ ա նուն հի շում էր իր բո լոր դա սա խոս նե րին, 
մարդ կանց, ով քեր իր և  շատ ու շատ հա սա կա կից նե-
րի մաս նա գի տա կան կա յաց ման գոր ծում մեծ դեր են 
խա ղա ցել:  Կեն սա քի մի կոս դառ նա լու գոր ծում ա նու րա-
նա լի է Հ րաչ յա  Բու նիաթ յա նի,  Գաբ րիել  Խա չատր յա նի, 
 Վա հան Մ խի թար յա նի ազ դե ցութ յու նը: Ար սեն 
 Սի մոն յան,  Սի մոն  Միր զո յան,  Սեդ րակ  Շա րի ման յան, 
Դ միտ րի  Դա նիել Բեկ,  Բագ րատ  Սա յադ յան,  Պերճ 
 Վար դա պետ յան,  Վա հան  Հով հան նիս յան,  Ջու լիե տա 
Ա հա րո նո վա, Իլ յա Ա զիզ յան և  շատ այլ խո շոր գիտ-
նա կան ներ տար բեր կուր սե րում սո վո րե լու տա րի-
նե րին հա րուստ գի տե լիք ներ են փո խան ցել  Լի լիա 
 Չի լին գար յա նին ու այ սօր վա ղուց կա յա ցած շատ այլ 
մաս նա գե տ նե րի: ԵՊԲՀ եր կա րամ յա դա սա խո սի հի շո-
ղութ յուն նե րում այս մար դիկ անջն ջե լի հետք են թո ղել:  
Ն րանց տված գի տե լիք նե րը հիմ ա րար հետք են թո-
ղել, սեր են սեր մա նել դե պի կլի նի կա կան մաս նա գի-

տութ յուն նե րը:
Կես դար անց էլ հմուտ ման կա վար ժը մեջ բե րում-

ներ էր ա նում սի րե լի ու սու ցիչ նե րի դա սա խո սութ յուն-
նե րից: Բժշ կա կան ինս տի տու տում սո վո րե լու սկզբից 
էլ  Լի լիա  Չի լին գար յանն աչ քի էր ըն կել իր գի տե լիք-
նե րով:  Թե՛ քննութ յուն նե րի ժա մա նակ, թե՛ ա ռօր յա 
դա սե րի ըն թաց քում կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից բազ մա թիվ գո վես տի խոս քեր լսե լու ա ռիթ ներ էր  
ու նե ցել: «Ես գլուխ եմ խո նար հում իմ շատ ու սու ցիչ-
նե րի հիշատակի ա ռջև:  Հա յաս տա նում կեն սա քի միա-
կան գի տութ յան հիմ ա դի րի՝ Հ րաչ յա  Բու նիաթ յա նի 
դա սա խո սութ յուն նե րը կար ծես ե րաժշ տութ յուն լի նեին, 
լսում էի մե ծա գույն հա ճույ քով»,-պատ մում էր  Լի լիա 
 Չի լին գար յա նը: Ե թե չընտ րեր տե սա բա նի մաս նա գի-
տութ յու նը, ին չը, սա կայն, նաև իր ու սու ցիչ ներն էին իր 
հա մար կան խո րո շել, ա պա խոս տո վա նում է, որ կա րող 
էր լավ պրակ տիկ բժիշկ դառ նալ:  Սա կայն ցածր կուր-
սե րից կե սա քի միա կան փոր ձեր ա նե լու հմտութ յունն ու 
մեծ պատ րաստ վա ծութ յու նը պատ ճառ հան դի սա ցավ, 
որ պես զի իր դա սա խոս ներն ի րեն տե սա բան դառ նա-
լու ու ղուց չշե ղեն: Ժ պի տով էր փաս տում, որ ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րին մաս նակ ցել է 60 ծննդա բե րութ-
յան, ան գամ դիա հեր ձում ե րի գնա լիս է սո վո րել որ ևէ 
նոր բան ի մա նա լու պատ րա տա կա մութ յուն դրսևո րել:  

Ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին փայ լել է գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ: Ա վե լի բարձր կուր սե րում ներգ-
րա վվե լով  կեն սա քի միա յի ամ բիո նում գոր ծող ու սա նո-
ղա կան գի տա կան խմբա կի աշ խա տանք նե րին, նրա 
հա մա հե ղի նա կութ յամբ աշ խա տանքն ար ժա նա ցել է 
Աբ գար Ի սա հակ յա նի ան վան մրցա նա կի՝ որ պես լա-
վա գույն գի տա կան աշ խա տանք: Այս աշ խա տան քը 
շա րու նա կա կան էր, 1964-ին լա վա գույն ու սա նո ղա կան 
աշ խա տան քի հա մար ար ժա նա ցել է ՀՍՍՀ-ի նա խա-
րար նե րի խորհր դին կից  Բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա-
գի տա կան կրթութ յան պե տա կան կո մի տեի պատ վոգ րի:  

Բժշկի ուղին



Առ հա սա րակ, Աբ գար ա նու նը նրա կյան քում ճա կա-
տագ րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցավ: Աս պի րան տու-
րա յում սո վո րե լու տա րի նե րին է հան դի պում ա պա գա 
ա մուս նուն՝ ան վա նի ե րա ժիշտ Աբ գար  Մու րադ յա նին: 
 Հինգ տա րի տևած գե ղե ցիկ հա րա բե րութ յուն նե րը, չնա-
յած բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րին, վերջ ի վեր ջո պսակ-
վում են ա մուս նութ յամբ:  Լի լիա  Չի լին գար յա նը կի սատ 
է թող նում ու սու մը աս պի րան տու րա յում՝ հա նուն ըն տա-
նի քի: ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ, պրո ֆե սոր, կլառ-
նե տա հար Աբ գար  Մու րադ յանն իր գոր ծու նեութ յու նը 
կա տա րո ղա կան և կր թա կան աս պա րեզ նե րում նվի րել 
է կլառ նե տի ա կա դե միա կան մշա կույ թի զար գաց մա-
նը մեր երկ րում: Ե րա ժիշտն իր ար վես տով ո լոր տում 
կա րո ղա ցավ ձևա վո րել բարձր մա կար դակ, եվ րո պա-
կան մշա կույ թին հա րիր ազ նիվ մտա ծո ղութ յուն, վար-
պե տութ յան բարձ րա գույն ո րակ: Եր ևա նի  Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի փո ղա յին նվա-
գա րան նե րի նախ կին ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Աբ-
գար  Մու րադ յա նի ա նունն է կրում նաև մի քա նի տա-
րի ա ռաջ ստեղծ ված դո ւե տը, ո րը  Սեր գեյ Սմ բատ յա նի 
ղե կա վա րած  Հա յաս տա նի պե տա կան ե րի տա սար դա-
կան նվա գախմ բի հետ բազ միցս հան դես է ե կել հա-
մերգ նե րով: Ան վա նի ե րա ժիշ տի մա հից հե տո, 2011 
թվա կա նին  Մու րադ յան նե րի ըն տա նի քի նա խա ձեռ-
նութ յամբ նկա րա հան վեց նրա հի շա տա կին նվիր ված 
«Ար ծա թե հնչյուն ներ» ֆիլ մը:  Լի լիա  Չի լին գար յանն 
ան սահ ման սի րով ու ջեր մութ յամբ է խո սում ա մուս-

նու մա սին, նաև նշում, որ սե փա կան մաս նա գի տա-
կան կա յա ցու մից ա ռա վել կար ևոր է ե ղել իր հա մար 
ա մուս նու մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն նե րը, ո րոն-
ցով բազ մա թիվ ա ռիթ ներ է ու նե ցել հպար տա նա լու:  
Ն րանց եր կու զավակներն էլ կա յա ցած մաս նա գետ-
ներ են:  Դուստ րը՝  Գա յա նե  Մու րադ յա նը, ֆլեյ տա հար 
է, պրո ֆե սոր:  Հոր մա հից հե տո նրան է վստահ վել 
 Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի 
փո ղա յին նվա գա րան նե րի ամ բիո նի ղե կա վա րու մը: 
Որդին՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը, ու րո լոգ է, ա ռող ջա պա-
հութ յան կազ մա կեր պիչ: Պ րո ֆե սո րը շա րու նա կում է 
ըն տա նի քի բժշկա կան գի ծը: 2016 թվա կա նից զբա ղեց-
նում է ԵՊԲՀ ռեկ տո րի պաշ տո նը: Աբ գար  Մու րադ յա նը 
և  Լի լիա  Չի լին գար յանն ու նեն 6 թոռ, նրան ցից միայն 
մե կը՝  Յու րի  Զոհ րաբ յանն է ա ռա ջի կա յում պատ րաստ-
վում բժիշկ դառ նալ:

ԵՊԲՀ եր կա րամ յա աշ խա տա կի ցը չէր 
պատ կե րաց նում կյանքն  

ա ռանց ու սա նող նե րի
 Լի լիա  Չի լին գար յա նը շուրջ 60 գի տա կան աշ խա-

տան քի՝ մե նագ րութ յան, գի տա կան հոդ ված նե րի, 
ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ էր: 
 Մաս նա գի տա կան եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման նպա տա կով 
մաս նակ ցել էր բազ մա թիվ վե րա պատ րաստ ման կուր-
սե րի:  Հե տա դարձ հա յացք նե տե լով և  անդ րա դառ նա-
լով ան ցած ու ղուն՝ խոս տո վա նում էր, որ այն բնավ 
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հարթ չի ե ղել: Ա ռա ջին թե զի պաշտ պա-
նութ յան մա սին խո սե լիս պատ մել էր նաև 
գի տա կան աս տի ճան ստա նա լու գոր ծում 
հան դի պած բազ մա թիվ դժվա րու թյուն նե րի 
մա սին:  Տա րի ներ ա ռաջ ընտր ված էր բո-
լո րո վին այլ մաս նա գի տա կան թե մա, ո րի 
պաշտ պա նութ յա նը խան գա րել են բազ-
մա թիվ հան գա մանք ներ ու ի րա վի ճակ ներ, 
ո րոնք հի մա ար դեն ոչ շատ հա ճե լի հի շո-
ղութ յուն են: Չ նա յած տա րաբ նույթ խո չըն-
դոտ նե րին՝ նա կա րո ղա ցել է մաս նա գի տա-
կան բո վան դա կա լից ճա նա պարհ անց նել:  
ԵՊԲՀ-ի ղե կա վա րութ յան կող մից ար ժա նա-
ցել էր մի շարք շնոր հա կա լագ րե րի: Ն րան 
շնորհ վել էր ԵՊԲՀ-ի ոս կե մե դալ ներ հա մալ-
սա րա նի 70 և 90-ամ յա կների առ թիվ: 1993-
ին ՀՀ ԳԱԱ Հ.  Բու նիաթ յա նի ան վան կեն սա քի միա յի 
ինս տի տու տի պաշտ պա նա կան  գի տա կան խորհր դում 
« Կեն սա քի միա յի զար գաց ման հիմ ա կան ու ղի նե րը 
 Հա յաս տա նում. հայ կա կան կեն սա քի միա կան դպրոց-
ներ» կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի-
տա կան աս տի ճա նի հայց ման կա պակ ցութ յամբ պաշտ-
պա նել էր թեկ նա ծու ա կան թե զը, ո րի վրա եր կար էր 
աշ խա տել:  Նա մեծ ոգ ևո րութ յամբ էր հի շում այս լայ նա-
ծա վալ աշ խա տան քը, քա նի որ բո լոր նյու թե րը փնտրե-
լիս և  հա մադ րե լիս ու սում ա սի րել էր տար բեր աշ-
խար հա մա սե րի փոր ձը, ինչ պես նաև ա ռիթ էր ու նե ցել 
 Հա յաս տա նում կեն սա քի միա կան գի տութ յան հիմ ա-
դիր Հ րաչ յա  Բու նիաթ յա նի տիկ նոջ հա տուկ թույլտ վութ-
յամբ ծա նո թա նալ մե ծա նուն գիտ նա կա նի անձ նա կան 
ար խի վում պահ վող կար ևոր աղբ յուր նե րին, անհ րա-
ժեշտ նա մա կագ րութ յա նը:  Խո սե լով այս թե զի մա սին՝ 
նա ա ռանձ նա կի ընդգ ծում էր նաև հայ ա կա նա վոր կեն-
սա քի մի կոս, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ար մեն  Գա լո յա նի 
և ն րա թո ղած գի տա կան ժա ռան գութ յան մա սին:  
«Այս թե զը հիմ ա րար աշ խա տանք է, ո րի շնոր հիվ 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո, ռուս խիստ ընդ դի մա խոս նե-
րին ես կա րո ղա ցա ա պա ցու ցել, որ միայն  Հա յաս տա նում 
կա եր կու նման լուրջ գի տա կան դպրոց, ո րոն ցից մե-
կի՝ կեն սա քի միա կան գի տութ յան հիմ ա դի րը Հ րաչ յա 
 Բու նիաթ յանն էր, մյու սի նը՝ նեյ րո կեն սա բա նութ յա նը 
Ար մեն  Գա լո յա նը»,-ման րա մաս նում էր զրու ցա կիցս:  
1993-ին ՍՍՀՄ-ի նա խա րար նե րի խորհր դին կից ԲՈՀ-ի 
կող մից նրան շնորհ վել էր կեն սա բա նա կան գի տու-
թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 1999-ին 
 Ռու սա տա նի Բ նա գի տա կան գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յի կող մից  Լի լիա  Չի լին գար յա նին շնորհ վել էր 
այդ ա կա դե միա յի պատ վա վոր պրո ֆե սո րի կո չում: 
2002-2005թթ. ե ղել է ՀՀ-ի ԲՈՀ-ի կող մից ըն դուն ված 
«Ին ֆոր մա ցիոն տեխ նո լո գիա ներ և  կա ռա վա րում» 
հան դե սի խմբագ րա կան կո լե գիա յի ան դամ (VAR): 
2005-ին ԵՊԲՀ  գի տա կան խորհր դի կող մից շնորհ վել 
էր դո ցեն տի գի տա կան կո չում՝ կեն սա բա նութ յուն մաս-
նա գի տութ յամբ: Հ մուտ մաս նա գե տը ղե կա վա րել էր 
ու սա նող նե րի ա վե լի քան 80 գի տա կան ռե ֆե րա տիվ 
աշ խա տանք ներ, ո րոնք տպագր ված են ու սա նո ղա-
կան գի տա կան աշ խա տանք նե րի ժո ղո վա ծու նե րում, 
իսկ 1-ը մի ջազ գա յին ժո ղո վա ծո ւի մեջ:  Ղե կա վա րել էր 
նաև ու սա նո ղա կան թե մա տիկ կոն ֆե րանս ներ, ինչ-
պես նաև ու սա նո ղա կան օ լիմ պիա դա ներ: Ն րա կող մից 

է կազմ վել ու սա նող նե րի ու սուց ման ու գի տե լիք նե րի 
ստուգ ման հա մար ա ռա ջին հա մա կարգ չա յին ծրա գի-
րը, ինչ պես նաև նա կազ մել է անգ լա խոս ու սա նող նե-
րի հար ցում ե րի ու քննա կան ա վե լի քան 1000 թեստ: 
 Մաս նակ ցել էր մի քա նի մի ջազ գա յին կոն ֆե րանս նե-
րի, այդ թվում  Բե լա ռու սում և Էս տո նիա յում: Իր մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յանն անդ րա դառ նա լիս մեծ 
ոգ ևո րութ յամբ էր հի շում նաև իր հե ղի նա կած «Ած-
խաջ րե րի կեն սա քի միա» մե թո դա կան ձեռ նար կը, որն 
էա կա նո րեն բա րե լա վել է թե մա յի դա սա վան դու մը:  
«Ես շատ եմ սի րում իմ աշ խա տան քը»,-նկա տում էր 
գիտ նա կա նը: Հա մալ սա րա նի նվիր յա լը կեն սու րախ էր, 
հու մո րի լավ զգա ցու մով, ո րը նրան չէր դա վա ճա նել ան-
գամ կյան քի ա մե նադժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում: Ողջ 
կյան քը նվիր վել էր բժիշկ-տե սա բա նի աշ խա տան քին, 
և,  հե տա դարձ հա յացք նե տե լով՝  Լի լիա  Չի լին գար յա նը 
նշում էր, որ տա րի ներ ա ռաջ այլ աշ խա տան քի ան ցե-
լու գրա վիչ ա ռա ջարկ ներ էր ստա ցել: Դ րան ցից մեկն 
է մեջ բե րում.  Զա խարի  Նա րի ման յա նը՝  Հայ կա կան 
 Խորհր դա յին  Սո ցիա լիս տա կան  Հան րա պե տութ յան 
ա ռող ջա պա հութ յան նախ կին նախարարը, աշ խա-
տան քի է անց նում պրոֆ պա թո լո գիա յի գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տում և  այն տե ղի բիո քի միա կան 
լա բո րա տո րիան ղե կա վա րե լու հա մար աշ խա տան քի է 
հրա վի րում  Լի լիա  Չի լին գար յա նին:  Նոր աշ խա տան քի 
ա ռա ջար կը գրա վիչ էր և  ա վե լի ե կամ տա բեր, սա կայն 
երբ ե րեք օր է խնդրել մտա ծե լու հա մար, բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ա մե նաեր կա րամ յա աշ խա տա կի ցը 
հաս կաց րել է, որ կա մի կար ևոր բան, ա ռանց ո րի ապ-
րել չի կա րող: Ի րեն ապ րեց նում և մշ տա կան է ներ գիա յի 
աղբ յուր էր հան դի սա նում շփու մը, հա ղոր դակ ցութ յունն 
ու սա նող նե րի, ա պա գա բժիշկ նե րի հետ, ո րով հետև 
նրանց սո վո րեց նե լիս նա նույն պես սո վո րում էր, և  այդ-
պես՝ ար դեն ա վե լի քան 5 տաս նամ յակ:

 Նա խագ ծի հե ղի նակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 Լու սան կար նե րը՝ ԼԻԼԻԱ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆԻ 

անձ նա կան ար խի վից

Հ.Գ.  Հար ցազ րույցն ար վել է  Լի լիա  Չի լին գար յա նի 
մա հից ըն դա մե նը մի քա նի ա միս ա ռաջ, սա կայն, 
ցա վոք, այն հրա պա րա կում ենք հետ մա հու։

Բժշկի ուղին



 «Բժշկի ուղին» շար քի հեր թա կան թո ղար կու մը 
ԵՊԲՀ եր կա րամ յա աշ խա տա կից, ԵՊԲՀ գի տա հե-
տա զո տա կան կենտ րո նի ղե կա վար, ՀՀ գի տութ-
յան վաս տակա վոր գոր ծիչ Ար տո Զիլֆ յա նի մա սին 
է:  Նա մեր երկ րի բժշկա կան ա մե նա մեծ գեր դաս-
տան նե րից մե կի ներ կա յա ցու ցիչն է: Բ ժիշկ նե րի 
մի քա նի սե րունդ, ո րոնք ի րենց նպաստն են բե րել 
հա յաս տան յան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի 
զար գաց մանն ու ա ռա ջըն թա ցին:

 
Ար տո Ա լեք սան յա նը Հա յաս տա նում  

հա մա ճա րա կա բա նա կան ծա ռա յութ յան 
 հիմ ա դիր նե րից է

Ար տո Զիլֆ յա նի մայ րա կան կող մի պա պը՝ Ար տո (Ար-
տա շես) Բոգ դա նի Ա լեք սան յա նը, մեր երկ րում և ն րա 
սահ ման նե րից դուրս մեծ համ բավ վա յե լող հա մա ճա-
րա կա բան էր: ՀՀ ԱՆ հա մա ճա րա կա բա նութ յան, վի-
րու սա բա նութ յան և բժշ կա կան մա կա բու ծա բա նութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում է Ար տո Ա լեք-
սան յա նը 1929-ին նա խա ձեռ նում մեր երկ րում ա ռա ջին 
սա նի տա րա հի գիե նիկ լա բո րա տո րիա յի ստեղ ծու մը, 
միա ժա մա նակ 1931-ին Երևանի բժշկա կան ինս տի տու-
տի հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի հիմ ա դիրն 
ու ղե կա վարն էր: Եր կար տա րի ներ և մինչև կյան քի 
վերջ Ար տո Ա լեք սան յա նը ե ղել է ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յանն ա ռըն թեր ա ռող ջա պա-
հա կան խորհր դի նա խա գա հը: Նա Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նում հա մա ճա րա կա բա նա կան ծա ռա յութ յան 

հիմ ա դիր նե րից է: Ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կա նը բազ-
մա թիվ գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի և մե նագ-
րութ յուն նե րի հե ղի նակ է: 1957-ին Մոսկ վա յում լույս է 
տե սել նրա հե ղի նա կած « Դիֆ թե րիա», 1960-ին ԵՊԲՀ 
ու սա նող նե րի հա մար՝ «Ընդ հա նուր և մաս նա վոր հա-
մա ճա րա կա բա նութ յուն» հա յե րեն և ռու սե րեն, 1965-ին 
« Պատ վաս տում եր, շի ճուկ ներ և բակ տե րո ֆա գեր», 
իսկ 1970-ին՝ « Դիֆ թե րիա յի դեմ պայ քա րի և  ո րո նում-
նե րի 40 տա րին» մե նագ րութ յուն նե րը: Ն րա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը վե րա բե րել է ընդ հա նուր հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան ու սում ա սի րութ յա նը, ի մու նա յին հա-
մա կար գին, մաս նա վո րա պես դիֆ թե րիա յի և դի զեն տե-
րիա յի կան խար գել մա նը: Ա. Ա լեք սան յա նը դիֆ թե րիա յի 
ժա մա նակ բա ցի լակ րութ յան հա յե ցա կար գի հե ղի նակն 
է, ո րում բա ցա հայ տել է կրկնա պատ վաստ ման հա տուկ 
դե րը դիֆ թե րիա յի ցու պի կի կա յու նա ծին հատ կու թյուն-
ներ ձեռք  բե րե լու գոր ծում։ Դիֆ թե րիա յի կան խար-
գել ման գոր ծում ի րա կա նաց ված լայ նա ծա վալ աշ խա-
տանք նե րի արդ յուն քում ա կա դե մի կոս Ա. Ա լեք սան յա նի 
կող մից ա ռա ջարկ վել է և կ յան քի կոչ վել վակ ցի նա ցիա-
յի և ռե վակ ցի նա ցիա յի նոր հա մա կարգ, ո րի շնոր հիվ 
դիֆ թե րիան Խորհր դա յին Հա յաս տա նում չե զո քաց վել 
է: Պայ քա րի ա ռա ջարկ ված մե թո դը հա ջո ղութ յամբ կի-
րառ վել է նաև նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան բո լոր 
հան րա պե տութ յուն նե րում: Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր-
տում դիֆ թե րիա յի ոչն չաց ման գոր ծում ու նե ցած կար-
ևոր այս ներդր ման մա սին մաս նա գետ նե րը չեն մո ռա-
նում առ այ սօր: 

Ար տո Զիլֆ յա նի մայ րը՝ Վար վա ռա Ա լեք սան յա նը,  
նույն պես ընտ րեց բժիշ կի մաս նա գի տութ յու նը: Հա մա-
ճա րա կա բան, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սո րը 1943-ին ա վար տել է բժշկա կան ինս տի-
տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: 1963-1989թթ. նախ-
կին բ ժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ինս տի տու տին 

ԶԻԼՖ ՅԱՆ ՆԵ ՐԻ  

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ ԲԺՇԿԻ 

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ  

ՓՈ ԽԱՆՑ ՎՈՒՄ Է  

ՍԵՐՆ ԴԵ ՍԵ ՐՈՒՆԴ
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ա ռըն թեր հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչն 
էր: Ն րա գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում են 
Հա յաս տա նում բնա կան ծա ղի կի դեմ պայ քա րի և կան-
խար գել ման մի ջոց նե րին: Հայտ նա բե րել և  ու սում ա-
սի րել է առ նետ նե րի կծե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
հի վան դութ յու նը: Բժշ կա գի տութ յան բնա գա վա ռում 
Վար վա ռա Ա լեք սան յա նը գոր ծա ծութ յան մեջ է դրել 
«հա մա ճա րա կա բա նա կան աշ խար հագ րութ յուն» տեր-
մի նը: 1965-1989թթ. Հա յաս տա նի բժիշկ-աշ խար հագ րա-
գետ նե րի ըն կե րութ յան նա խա գահն էր: Պարգ ևատր վել 
է « Պատ վո շքան շա նով»:

Ար տո Զիլֆ յա նի հայ րը՝ Վ րեժ Զիլֆ յա նը, ևս բժշ կա-
կան ինս տի տու տի շրջա նա վարտ է: Ան վա նի ու ռուց քա-
բա նը 1946-1962թթ. աշ խա տել է հա կա ժան տախ տա յին 
կա յա նում՝ որ պես կա յա նի պե տի տե ղա կալ: 1967-
1977թթ. ռենտ գե նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում աշ խա տել է որ-
պես փոր ձա րար, ա պա՝ ու ռուց քա բա նութ յան լա բո րա-
տո րիա յի վա րիչ, 1977-ից՝ փոխտ նօ րեն: Բժշ կա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր-պրո ֆե սո րը 1977-ին ար ժա նա ցել 
է Ա մե րի կա յի կեն սագրա կան ըն կե րութ յան նվա ճում ե-
րի ոս կե սկա վա ռա կի: Ու սում ա սի րել Է չա րո րակ նո-
րա գո յա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման ի մու նա բա նա կան, 
ժա ռան գա կան մե խա նիզմ ե րը, Հա յաս տա նի արդ յու-
նա բե րութ յան մեջ օգ տա գործ վող տար բեր քի միա կան 

նյու թե րի ու ռուց քա ծին և մու տա ծին հատ կութ յուն նե րը, 
հա կաու ռուց քա յին պատ րաս տուկ նե րի թու նա ծին ու 
մու տա ծին ազ դե ցութ յուն նե րը, ա ռա ջար կել ի մու նա բա-
նա կան բուժ ման մե թոդ՝ տու լա րե միա յի շի ճու կի օգ տա-
գործ մամբ:

50-ից ա վե լի տա րի  աշ խա տում է ԵՊԲՀ-ում
Ար տո Զիլֆ յա նը 1967-ին Երևանի բժշկական 

ինստիտուտը գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լուց հե տո 
ըն դուն վել է ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի աս պի-
րան տու րա: Այ նու հետև թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո-
սութ յու նը պաշտ պա նե լուց հե տո սկսել է աշ խա տան քը 
բժշկա կան ինս տի տու տի կենտ րո նա կան գի տա հե տա-
զո տա կան լա բո րա տո րիա յի մոր ֆո լո գիա յի և ման րէա-
բա նա կան լա բո րա տո րիա յում: 1984-ից առ այ սօր ղե-
կա վա րում է ԵՊԲՀ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը, 
ո րի նպա տակն է լա բո րա տոր, մե թո դա կան և հա մա լիր 
սկզբունք նե րով ի րա կա նաց նել հիմ ա րար և կի րա ռա-
կան հե տա զո տութ յուն ներ, ու սում ա սի րել և ներդ նել 
փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա լաբո րա տոր հե տա զո-
տութ յուն նե րի ար դիա կան ե ղա նակ ներ: Բ ժիշկ-գիտ նա-
կա նի մաս նա գի տա կան ու ղին ան ցել է հենց ԵՊԲՀ-ում:

«Իմ կյան քի հի սուն լա վա գույն տա րի նե րին ծնող նե-
րիս ազ դե ցութ յան ներ քո աշ խա տել և ս տեղ ծա գոր ծել 
եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նի գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նում՝ հիմ ադր ման ա ռա ջին օր վա նից»,- պատ-
մում է Ա. Զիլֆ յա նը:

Ն րա խոս քով՝ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը 
տար բեր տա րի նե րի բա նի մաց մաս նա գետ նե րի ջան-
քե րի շնոր հիվ մեծ ներդ րում ու նի հա յա ս տան յան ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց ման գոր ծում:

Այդ մաս նա գետ նե րից են Դ րաս տա մատ Խու դա վերդ-
յա նը, Գա գիկ Արծ րու նին, Ռու բեն Բաբ լո յա նը, Վ լա դի-
միր Շե կո յա նը և շատ ու րիշ ներ:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յու նը բո-
լոր ժա մա նակ նե րում կար ևո րել է մեր աշ խա տան քը և  
ա ջակ ցել է ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի, հե տա զո-
տող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մանն 
ու խթան մա նը»,- հա վե լում է գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի ղե կա վա րը:

Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
2017-ից մինչ օրս Ար տո Զիլֆ յա նը ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի ղե-

կա վարն է։
2007-ից մինչ օրս՝ « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան-

դես» պար բե րա կա նի գլխա վոր խմբա գիրն է:
2004-ից մինչ օրս ԳՀԿ-ի մոր ֆո լո գիա կան հե տա զո-

տութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի վա րիչն է։

Բժշկի ուղին



1992-2004թթ. ԵՊԲՀ պրո ռեկ տոր էր գի տա կան աշ-
խա տանք նե րի գծով:

1984-2004թթ. ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի տնօ րեն, 1971-2004թթ. 
մոր ֆո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յի վա րիչն է:

 1972-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե-
նա խո սութ յուն « Պա թո լո գիա կան ա նա տո միա» 
մաս նա գի տութ յամբ՝ ստա նա լով բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան:  
1984-ին պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա-
խո սութ յուն « Պա թո լո գիա կան ֆի զիո լո գիա» 
մաս նա գի տութ յամբ՝ ստա նա լով բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան:  
1985-ին նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում՝ 
« Պա թո լո գիա կան ֆի զիո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ: 
2015-ին ստա ցել է ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ-
չի կո չում:

Ան վա նի մաս նա գե տը պարգ ևատր վել է ՀՀ կրթու-
թյան գի տութ յան նա խա րա րութ յան հու շա մե դա լով, 
ԵՊԲՀ ոս կե, « Վազ գեն Սարգս յան» մե դալ նե րով, ինչ-
պես նաև ՀՀ ԱՆ պատ վոգ րով: ՀՀ նա խա րար նե րի 
խորհր դի նա խա գա հութ յու նը նրան պարգ ևատ րել է 
շնոր հա կա լագ րով՝ բեմ ա վոր գի տա կան գոր ծու նեու-
թյան և  ո րակ յալ կադ րե րի պա տրաստ ման հա մար: 7 
մե նագ րութ յան, 260 գի տա կան հոդ վա ծի հե ղի նակ է: 
Մի քա նի տա րի ա ռաջ լույս տե սած նրա հեր թա կան մե-
նագ րութ յունն անդ րա դառ նում էր միկ րոօր գա միզմ ե րի 
դե րիին: Գի տա կան աշ խա տութ յան մեջ նա ներ կա յաց-
նում է, որ միկ րոօր գա նիզմ ե րը ա ռողջ մար դու օր գա-
նիզ մում մաս նակ ցում են սրտա նո թա յին, հոր մո նա յին 
ի մու նա յին և վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գե րի կեն-
սա գոր ծու նեութ յան մե խա նիզմ ե րի կար գա վոր մա նը:

« Նոր հայ կա կան բժշկա կան 
հան դե սը» նշեց 10-ամ յա հո բել յա նը

Ար դեն տա սը տա րի է, ինչ ԵՊԲՀ –ում հրա տա րակ-
վում է « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը» («The 
New Armenian Medical Journal»): Անգ լա լե զու գի տա-
կան այս հրա տա րա կութ յան  նպա տակն է ըն թեր ցո ղին 
ներ կա յաց նել բժշկա գի տութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան 
տար բեր ո լորտ նե րում գի տա կան նվա ճում ե րը, կի-
րառ վող նոր մե թոդ ներն ու մո տե ցում ե րը՝ մեկ հար-
թա կում հա մախմ բել աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րի 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րին:

Գի տա կի րա ռա կան ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիր 
Ար տո Զիլֆ յա նը պատ մում է, որ « Նոր հայ կա կան 
բժշկա կան հան դե սի» ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յունն 

ա ռա ջա ցել էր մեր հան րա պե տութ յան ան կա խա ցու մից 
հե տո, ո րը մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ էր բա ցել սփյուռ-
քա հա յութ յան և  այ լազ գի բժիշկ գիտ նա կան նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և փոր ձի փո խա նակ ման հա մար, 
ինչ պես նաև հայ կա կան բժշկա կան մեկ ամ սագ րում 
Հա յաս տա նի և սփ յուռ քի ճա նաչ ված ու ե րի տա սարդ 
գիտ նա կան նե րի գոր ծու նեութ յու նը հա մա լիր ներ կա-
յաց նե լու նպա տա կով: Այս հար ցում նա խա ձեռ նութ յամբ 
հան դես ե կավ ԵՊԲՀ-ն՝ 2007-ի մար տից հիմ ադ րե լով 
և սե փա կան ու ժե րով հրա տա րա կե լով « Նոր հայ կա-
կան բժշկա կան հան դե սը», ո րի ա ռա ջին հա մա րը լույս 
տե սավ նույն տար վա նո յեմ բե րին: Բժշ կա գի տութ յան 
ար դի ձեռք բե րում ե րը ներ կա յաց նող պար բե րա կա նը 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ժա նա ցավ օ տա րերկ-
րա ցի գիտ նա կան նե րի, նաև բարձր ցու ցա նիշ ներ ու-
նե ցող մի ջազ գա յին մի շարք հրա տա րակ չութ յուն նե րի  
ու շադ րութ յա նը:

« Գիտ նա կան նե րից շա տե րը ոչ միայն տպագր վում 
են ամ սագ րում, այլև այլ հրա տա րակ չութ յուն նե րի կող-
մից հրա վի րվում են հան դես գա լու ար դեն հրա պա-
րակ ված հոդ ված նե րի մա սին գրա խո սա կան նե րով և 
մե նագ րութ յուն նե րով»,-ա սում է Ար տո Զիլֆ յա նը: Նա 
պատ մում է, որ բժշկա գի տա կան հան դե սի հիմ ա դիր 
և ն պա տա կաս լաց գոր ծող խմբագ րա կան խումբն էին 
կազ մում գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կալ ներ, այն ժա-
մա նակ ե րի տա սարդ բա նի մաց բժիշկ-գիտ նա կան ներ 
պրո ֆե սոր ներ Ար մեն Մու րադ յա նը, Հով հան նես Ման-
վել յա նը և Հա մա յակ Սի սակ յա նը:

Ար տո Զիլֆ յանն իր հա վա տա րիմ ու եր կա րամ յա 
գոր ծըն կե րոջ, հան դե սի պա տաս խա նա տու խմբա գիր 
Ս տե փան Ա վագ յա նի հետ ան ցած 10-ամ յա ճա նա պար-
հը հպար տութ յամբ է հի շում, քա նի որ միա սին թի մա-
յին աշ խա տան քի շնոր հիվ հաղ թա հա րել են բազ մա թիվ 
խո չըն դոտ ներ, հա մա տեղ ու ժե րով հա սել հա ջո ղու-
թյուն նե րի: « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը» տա-
րե կան տպագր ում է 4 հա մար, յու րա քանչ յու րում 10-12 
հոդ ված: Տա սը տա րում 44 հա մար հանձն վել է գի տա-
կան աշ խար հի դա տին:

 Հա ջո ղութ յուն նե րի շար քում Ս տե փան Ա վագ յա նը 
մատ նան շում է այն հան գա ման քը, որ պար բե րա կա-
նի գոր ծու նեութ յան ար դեն հին գե րորդ տա րում « Նոր 
հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը» ար ժա նա ցավ մի ջազ-
գա յին հրա տա րակ չութ յուն նե րի ու շադ րութ յա նը, ո րի 
արդ յուն քում այն առ այ սօր իր մշտա կան գրան ցում 
ու նի գի տա կան հոդ ված նե րի մի ջազ գա յին «Ս կո պուս-
SCOPUS» շտե մա րա նում: 2016 թվա կա նից Thomson Re-
uters հրա տա րակ չութ յան կող մից մեր պար բե րա կա նը 
ստա ցել է հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջարկ և  ազ դե-
ցութ յան գոր ծոն ստա նա լու հա մար գտնվում է նրանց 
փոր ձա գետ նե րի հսկո ղութ յան ներ քո:

Խմ բագ րութ յա նը հղված հոդ ված նե րի մե ծա գույն 
հոս քի շնոր հիվ հան դե սի ո րոշ հա մար ներ թո ղարկ վում 
են նաև մո նո թե մա տիկ (միև նույն թե մա յին առնչ վող) 
հա մար ներ, ո րոնք ընդգր կում են ար դի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում բժշկա գի տութ յան որ ևէ հստակ ուղ ղու-
թյան հրա տապ խնդիր ներն ար ծար ծող հոդ ված նե րը` 
ամ բող ջա կան տես քով ներ կա յաց նե լով բժշկա կան այդ 
ուղ ղութ յամբ առ կա ձեռք բե րում երն ու հե տա գա ծրագ-
րե րը: Ն շենք, որ ամսա գի րը նաև լա վա գույն գի տա կան 
հա մա ժո ղովն ե րի հա մար տպագ րութ յան հար թակ է: 
Հա վել վա ծի տես քով հրա տա րակ վում են ԵՊԲՀ-ում 
անց կաց վող գի տա կան մի ջո ցա ռում ե րի (օրի նակ՝ 
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« Գի տութ յան շա բաթ-2017», «Բժշ կա գի տութ յան 
ար դի հիմ ախն դիր նե րը» գի տա ժո ղովն ե րը) ըն թաց-
քում ներ կա յաց ված զե կու ցում ե րի ընտ րա նի ներ` հոդ-
ված նե րի տես քով: Մեծ ար ձա գանք են ստա ցել, մաս նա-
վո րա պես, կան խար գե լիչ բժշկութ յա նը նվիր ված եր կու 
մո նո թե մա տիկ հան դես նե րը` նվիր ված Հա յաս տա նում 
տար բեր շրջան նե րում տա րաբ նույթ հի վան դութ յուն-
նե րի տա րած վա ծութ յա նը և դ րանց կան խար գել ման ու 
բուժ ման ե ղա նակ նե րին:

Հան դե սը, իր պար տա ճա նաչ գոր ծա վա րութ յան շնոր-
հիվ, մեծ հե ղի նա կութ յուն է վա յե լում տար բեր ա ռա ջա-
տար բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում: Ա ռան ձին 
հա մար նե րով ի րենց գոր ծու նեութ յան ար գա սիք ներն են 
ներ կա յաց րել Օ դե սա յի, Խար կո վի, Լ վո վի, Մոսկ վա յի 
( Սե չե նո վի անվան) բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի, ՌԴ 
Իր կուտսկ քա ղա քի ն յար դա վի րա բու ժութ յան կենտ րո-
նի ան վա նի բժիշ նե րը:

Խմ բագ րա կազմ ընդգ ծում է, որ հա տուկ կար ևո րու-
թյուն է տա լիս, որ պես զի ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե-
րը, աս պի րանտ ներն ա ռա վել ակ տիվ տպագ րեն ի րենց 
գի տա կան հոդ ված նե րը այս ամ սագ րում, ո րը ա ռա-
ջի նը նրանց հնա րա վո րութ յուն կտա ի րենց հե տա զո-
տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց նե լ աշ խար հի 
գի տա կան հան րութ յան ու շադ րութ յա նը: Ա ռա ջի կա յում 
ակն կալ վում է նաև ա ռա վել շատ հե ղի նակ նե րի ներգ-
րավ վա ծութ յուն Սփ յուռ քից, ինչ պես նաև այլ երկր-
նե րից: Տար բեր տա րի նե րի կտրված քով ամ սագ րին 
թղթակ ցում են հե ղի նակ ներ աշ խար հի տար բեր անկ-
յուն նե րից. Ի տա լիա, ԱՄՆ, Ֆ րան սիա, Հու նաս տան, 
Գե մա նիա, Ի րան, Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րութ յուն-
ներ, Նե պալ:

Ն շենք, որ The New Armenian Medical Journal պար-
բե րա կանն իր թղթա կից նե րի հետ շփու մը հա սա նե լի 
դարձ նե լու և հ րա տա րակ ված հոդ ված նե րը նաև վիր-
տո ւալ տի րույ թում ներ կա յաց նե լու նպա տա կով Եր ևա-
նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րանի պաշ տո նա կան կայ քում ներ կա յաց-
նում է հան դե սի է լեկտ րո նա յին տար բե րա կ, ո րը նույ-
նությամբ ար տա ցո լում է տպա գիր հրա տա րա կու մը:

Երբ ըն տա նի քում բո լո րը բժիշկ ներ են
Բժշ կա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ է նաև Ար տո 

Զիլֆ յա նի քույ րը` Մար գա րի տա Զիլֆ յա նը: Նա բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, ԵՊԲՀ կլի նի կա կան 
լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման ամ բիո նի դո ցենտ: Հե ղի-
նա կել է եր կու մե նագ րութ յուն:

« Մեր ըն տա նիքն ամ բող ջո վին հա մալր ված է բժշկա-
կան կադ րե րով»,- նկա տում է Ար տո Զիլֆ յա նը:

Կ նոջ՝ «Ար մե նիա» բժշկա կան կենտ րո նի դիագ նոս-
տիկ բա ժան մուն քում բժիշկ-սո նոգ րա ֆիստ Ս վետ լա նա 
Հա կոբ ջան յա նի հետ հպար տա նում են ի րենց` նույն պես 
բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը ընտ րած և կար միր դիպ լո-
մով ԵՊԲՀ-ն  ա վար տած զավակներով:

Ար տո Զիլֆ յա նի դուստ րը` Մա րի նե Զիլֆ յա նը, բնակ-
վում է ԱՄՆ-ում: ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, Եր ևա նում 
պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան գծով կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րան ա վար տած բժիշկն ա մուս նու հետ այժմ հա ջո-
ղութ յամբ աշ խա տում է ա մե րիկ յան ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի մաս նա վոր հատ վա ծում` կազ մա կեր պե-
լով ա մո քիչ խնամ քի կա րիք ու նե ցող մարդ կանց (Hos-
pice care) բժշկա կան ծա ռա յութ յուն:

Որ դին՝ Ար տա շես Զիլֆ յա նը, Եր ևա նի գլխա վոր ակ-
նա բույժն է, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր: Նա 
տե սո ղութ յան լա զե րա յին կո րեկ ցիա յի և  աչ քի միկ րո-
վի րա բու ժութ յան կենտ րո նի տնօ րենն է, ակ նա բու ժա-
կան ծա ռա յութ յան ղե կա վարը՝ « Շեն գա վիթ» բժշկա-
կան կենտ րո նում: Կարճ ժա մա նակ ա ռաջ նա հիմ ել 
է նաև « Զիլֆ յան» աչ քի խնամ քի կենտ րո նը: ԵՊԲՀ-ի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ակ նա բու ժութ յան ամ բիո-
նում կլի նի կա կան օր դի նա տու րան ա վար տե լուց հե տո 
Ար տա շես Զիլֆ յա նը նույն բու հի գի տահե տա զո տա կան 
ինս տի տու տի գի տաշ խա տող է ե ղել: 2004-2006թթ. սո-
վո րել է բժշկա կան հա մալ սա րա նի թիվ 1 հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի աս պի րան տու րա յում: Զիլֆ-
յան նե րի չո րրորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցի չը ընդ հա նուր 
պրո ֆի լի ակ նա բույժ է, ով մեծ հա ջո ղութ յուն ներ է 
գրան ցել նաև գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ: Այ սօր 
նրա ձեռ քով կա տար վում են ակ նա բու ժա կան մի ջա-
մտութ յուն նե րի գրե թե բո լոր տե սակ նե րը:

Բ ժիշկ է նաև Ար տա շես Զիլֆ յա նի կի նը` Սու սան-
նա Ու ռում յա նը, ով գի նե կո լոգ-ռեպ րո դուկ տո լոգ է 
« Շեն գա վիթ» բժշկա կան կենտ րո նում:

Մի քա նի սե րունդ ներ ներ կա յաց նող ըն տա նի քում 
բժշկա գի տութ յան ար դի խնդիր նե րին նվիր ված քննար-
կում ե րը շա րու նա կա կան են: Բա ցառ ված չէ, որ ա ռա-
ջի կա յում թոռ նե րը ևս կ հա մալ րեն բժշկա կան գեր դաս-
տա նի շար քե րը:

Հե ղի նակ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 Լու սան կար նե րը՝ Ար տո Զիլֆ յա նի  

անձ նա կան ար խի վից և Կա րեն Սե րոբ յա նի

Բժշկի ուղին



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ըն թեր ցա սրա հի ֆոն դը հա մալր վել 
է հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող ա վե լի քան 100 օ րի նակ 
դա սագր քե րով, ո րոն ցով բժշկա գի տութ յուն են ու սա նում աշ խար-
հի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րում։  Բո լոր դա սագր քե րին կից 
կան թվա յին ծրագ րեր, գրա ֆիկ ներ և  ա նի մա ցիա ներ, ո րոնք 
ա վե լի դյու րին և  հե տաքր քիր կդարձ նեն ուս ման գոր ծըն թա ցը։ 
 
 Ներ կա պա հին աշ խա տանք ներ են տար վում ըն թեր ցաս-
րա հը ժա մա նա կա կից թաբ լեթ նե րով և  հա մա կար գիչ նե րով 
հա մալ րե լու ուղ ղութ յամբ, ին չի արդ յուն քում, ու սա նող-
նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան անվ ճար օգտ վե լ բո-
լոր գրքե րի ու ղե կից ծրագ րե րից, ինչ պես նաև մի ջազ գա-
յին ճա նա չում ու նե ցող բժշկա գի տա կան շտե մա րան նե րից։ 
 
Բժշ կա կա նի ըն թեր ցաս րա հի ֆոն դը հա մալր վել է ընդ հա-
նուր թե րա պիա յի, թո քա բա նութ յան, գաստ րոէն տե րո լո գիա-
յի, էն դոկ րի նո լո գիա յի, ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան, ա նո-
թա յին վի րա բու ժութ յան, էն դոս կո պիկ վի րա բու ժութ յան, 
ման կա բար ձութ յան, գի նե կո լո գիա յի և  ման կա բու ժութ յան հա-
մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող դա սագր քե րով: 
 
Ծ րա գի րը կրե լու է շա րու նա կա կան բնույթ, ուս տի կա րող եք  ձեր 
նա խընտ րած գրքե րի ան վա նում ե րը, ո րոնք կցան կա նա յիք տես-
նել ըն թեր ցաս րա հում, ու ղար կել CareerCenter@ysmu.am է լեկտ րո-
նա յին փոս տին։

   Սե չե նո վի ան վան  Մոսկ վա յի 1-ին պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում անց-
կաց վել է «Ըն կե րութ յան օ ր» խո րագ րով 
ին տեր նա ցիո նալ մի ջո ցա ռում, ո րի ըն-
թաց քում ե լույթ են ու նե ցել նաև ԵՊԲՀ ու-
սա նող նե րը:  Սե չե նո վի հա մալ սա րա նում 
պրակ տի կա անց նող ու սա նող նե րը հայ-
կա կան ազ գա յին պար են ներ կա յաց րել:

 Հայ ու սա նող նե րից բա ցի,  Մոսկ վա յի 
ա ռա ջին բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
ի րենց ազ գա յին մշա կու թա յին ա վան դույթ-
նե րի մա սին են պատ մել նաև  Բուլ ղա րիա յի 
և  Սեր բիա յի ա պա գա բժիշկ նե րը:

Ն յու թի սկզբնաղբ յու րը՝ rusarminfo.ru 
կայքում:

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԸՆ ԹԵՐ ՑԱՍ ՐԱ ՀԻ  

ՖՈՆ ԴԸ ՀԱ ՄԱԼՐ ՎԵԼ Է  

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ  

ՃԱ ՆԱ ՉՈՒՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 

 Ա ՎԵ ԼԻ ՔԱՆ 100  

Օ ՐԻ ՆԱԿ ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԵ ՐՈՎ

ՀԱՅ 

 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԸ 

 ՄՈՍԿ ՎԱ ՅԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ  

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ 

ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՊԱՐ ԵՆ 

 ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՐԵԼ

Մշակույթ
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At the solemn session of the Scientific Council of 
the State Medical University after Mkhitar Heratsi the 
alumni gave Hippocratic Oath.

According to tradition, at the solemn session of the 
Scientific Council of the State Medical University after 
Mkhitar Heratsi the alumni gave Hippocratic Oath.

Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol 
Pashinyan, other officials, diplomats, cultural and 
public figures, as well as young people who were 
treated at the Homeland Defender Rehabilitation 
Center were present at the solemn meeting. Since 
the last year, the event is being held in the historic 
yard of the Heratsi 1st University Hospital.

YSMU had 1001 graduates in the 2017-2018 aca-
demic year, 45 of them graduated from the universi-

ty Magna cum Laude, and 24 are military doctors.
“By the good tradition, we gather in this historic, 

magnificent place, in the sanctuary, which symbol-
izes the roots of our medicine, the way we passed, 
the whole bibliography of Armenian medicine and 
the way it has been created and cultivated,” said 
YSMU Rector Armen Muradyan.

According to Rector, in a few minutes, gradu-
ates will receive a doctor’s diploma and promise 
not just to do a doctor’s job, but to be a doctor, 
and that means selfless work, service to universal 
values, for the sake of others’ health.

In every society, the core of intelligentsia are 
doctors. He underlined that being an intellectual 
doctor  means doing more than you must  and 

getting less than you deserve.
During the graduation evening video 

films were shown about the University’s 
recent academic year and achievments, 
the history of the establishment of the 
Heratsi University Hospital, as well as one 
of the most prominent representatives of 
Armenian medieval medicine, Mkhitar Her-
atsi, whose 900th birthday anniversary is 
this year.

The graduates had another surprise wait-
ing for them. Charles Aznavour, a prom-
inent French-Armenian singer,composer, 
filmmaker and public figure, welcomed the 
young doctors through the video broad-

PROVIDING A PERSON 
WITH HEALTH IS THE 
GREATEST MISSION. 

GRADUATES TODAY GIVE 
HIPPOCRATIC OATH
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Event
cast. He congratulated those who have the best profession, 
with the help of which people overcome illnesses.”Recently, 
I’ve had serious health problems, and doctors helped me with 
their prescriptions and surgeries during the recovery period. 
Once again I realized why your profession is the world’s best 
profession. I congratulate you on the successful completion 
of your studies,” said Aznavour. Armenian and foreign alumni 
read Hippocrates’s oath and received their graduation diplo-
mas. It is symbolic that the Armenian cultural figure, com-
poser, singer, musician, graduate of YSMU Vahan Artsruni, 
who is the grandson of great doctor Vahan Artsruni, awarded 
receivers of nominal scholarships with diplomas. It is not a 
secret that the name Vahan Artsruni is written in golden let-
ters both in the Armenian medicine and in the history of the 
medical university.

Defense Minister Davit Tonoyan handed diplomas to mili-
tary doctors accompanied by servicemen receiving rehabili-
tation treatment.

RA Minister of Education and Science Arayik Harutyunyan, 
RA Minister of Healthcare Arsen Torosyan and YSMU Rector 
Armen Muradyan handed over diplomas to outstanding grad-
uates. The graduates were also welcomed by Artavazd 
Sahakyan, Head of the Department of Plastic Surgery 
and Head of Plastic Surgery and Microsurgery Clinic 
of Heratsi No. 1 Hospital, YSMU. The doctor, who has 
performed about 45,000 surgeries, stressed that white 
uniforms and diplomas are not enough to qualify for 
this title, and urged the graduates to always adhere to 
the highest human qualities.

The evening ended with a speech by RA Prime Min-
ister Nikol Pashinyan. He specifically congratulated  
YSMU for organizing such an event.”There is a prob-
lem of shortfall the university system. Medical Univer-
sity is the only university that has no such problem, 
and we need to realise why.YSMU has become an in-
ternational educational center in Soviet times, and it 
is gratifying that this tradition has been preserved 
during the years of the Third Republic and  it even 
has entered a new phase, “the Prime Minister un-
derlined. He added that this is a model of the uni-
versity that should constantly be developed and 
promote our education. Nikol Pashinyan also high-
lighted the ability to approach questions creative-
ly. The Prime Minister expressed conviction that 
the best professionals are those who choose their 
profession not with mathematical calculations, but 
with deep understanding of the mission.”My per-
ception of the profession is primarily a mission,” 
he added, saying that every graduate, having re-
ceived his diploma, will at least seek to change 
the medical and health world, if not the whole 
world. After all, the greatest human mission is to 
bring happiness and health to man. And I hope 
that nothing will distract our today’s graduates, 
nor wealth, money or pleasures, “concluded Nikol Pashinyan.



Despite the non-working day, YSMU was 
full of excitement .This year 421 freshmen 
entered  Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi.

According to the tradition, on Septem-
ber 1 YSMU management and deans of 
faculties welcomed future doctors.

YSMU Rector Armen Muradyan congrat-
ulated General Medicine, Stomatology, 
Pharmacology, Military Medicine faculty 
and YSMU college freshmen and their par-
ents on the 2018-2019 academic year.

He visited the meetings held in different 
audiences. According to Armen Muradyan, 
the day is memorable, as the 100-year-
old university accepts new students who 
should not only bring the university to the 
honor, but also save the lives of those 
who will apply in the near future. Today, 
8,000 graduates of the Medical Universi-
ty are implementing a successful career 
in the best health care organizations in 
40 countries of the world, indicating that 
YSMU’s education is competitive.

“The student is crucial to us, but the stu-
dent who aspires to work on his mistakes 
even he constantly fails and demonstrates 
endurance,” said the head of the universi-
ty, referring to the student-centered insti-
tutions that focus on the rights of learners 
and defining responsibilities, identifying 
and solving problems in the educational 
process.

He also spoke about the 
role of human interaction, 
physician-patient relation-
ships in the field of medicine, 
which can not be replaced by 
the latest technologies. The 
use of technology contributes 
to the progress of medicine, 
but can not fill the interaction 
gap. The Rector emphasized 
that the University has ad-

MEDICAL UNIVERSITY 
WELCOMED FIRST-YEAR 

STUDENTS
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opted the path of internationalization and 
carries out a number of activities in this di-
rection. In a very short time, the students 
who have entered the medical school for 
the first time will also be actively involved 
in all the processes taking place at the 
University.

While welcoming freshmen at the Facul-
ty of Military Medicine, Armen Muradyan 
mentioned that graduates of this faculty 
have managed not only to cure, but also 
to defend them for decades. Summing up 
the series of meetings and congratulating 
the freshmen on the Knowledge Day, the 
Rector highlighted the manifestation of 
diligence, responsibility and initiative, as 
well as the deep respect for teachers and 
senior colleagues. The deans of faculties 
presented to the first-year students the 
details of the educational process, the list 
of subjects taught, also spoke about the 
exams, as well as other current issues.

YSMU Rector’s congratulatory message 
on the Day of Knowledge

Dear students, future doctors, I sincere-
ly congratulate you on the start of the new 
academic year and the Day of Knowledge.

I wish you a year full of and profession-
al achievments. Especially, I would like 
to congratulate first-year students, who 
are making their first steps on the most 
important way to specialization. Who are 
standing at the steps of an institution with 
a century-long history. An educational in-
stitution with traditions, a rich history and 
an indefinable goal to train qualified phy-
sicians. September 1 not only announces 
the new academic year, but also provides 
a wide range of possibilities for achieving 
goals and gaining abundant knowledge. 
Therefore, I want you to be good profes-
sionals in the most important way - moti-
vated, initiative, diligent and be fully as-
signed to a complex and responsible job 
of learning.

Event



On July 17, Stanislav Emelianov, a distinguished 
scientist from the Georgian Institute of Technology, 
Professor of Electrical, Cellular and Biomedical Engi-
neering, will visit Yerevan State Medical University. 
The doctor will have a report on the “Science Hub” 
interactive event organized by the YSMU Student Sci-
entific Society, which has been held for the second 
time. The first guest was Zaruhi Karabekyan, in May 
of this year. Dr. Emelyanov is also a professor at the 
Department of Radiology at Emory Medical University, 
a member of the Winchip Cancer Institute, and Direc-
tor of the Ultrasound Research and Therapy Labora-
tory. This scientist is specialized in nanotechnology. 
His laboratory’s work mainly focuses on the use of 
nanotechnology in diagnostics and therapy.

SCIENTIFIC 
SUMMER AT YSMU 

CONTINUES
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Recently, two YSMU lecturers, Associate Profes-
sor of the Department of Pathologic Anatomy and 
Clinical Morphology A. V. Papyan and lecturer at the 
Department of Therapeutic Dentistry G. E. Melikyan, 
had the opportunity to conduct part of their scientific 
research in the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO  
in Bergen University, Norway, as part of the EUR-
ASIA inter-university international program. The par-
ticipants conducted their research in the Department 
of Pathology of CCBIO, as well as Department of Pa-
thology and Pathological Department of the Univer-
sity Clinic.

The lecturers represented our university with great 
dignity and in less than 1.5 months they were able 
to present their work during the CCBIO annual inter-
national symposium. This accomplishment was very 
impressive and was received with great praise from 
the Norwegian colleagues. This achievement was 
also mentioned in the official newspaper of Bergen 
University, and interview with our lecturers has been 
uploaded to the official Website of Bergen University.

WORKS OF OUR 
PROFESSORS 

PRESENTED AT THE 
INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM 
ORGANIZED BY THE 

CCBIO CENTER

Education

At the Blue Hall of YSMU, Profes-
sor of Radiology at the South West 
Medical Center at the University of 
Texas, Head of Neuroradiology De-
partment and Director of Neurology 
Research Laboratory Joseph M. Mal-
djian lectured for the future doctors.

The professor presented the work 
of his research team, which deals 
with the impact of American football 
on the brain of children and adoles-
cents.

After the lecture, Professor Mald-
jian answered students’ questions, 
toured the university and got ac-
quainted with YSMU educational 
programs.

PROFESSOR 
OF TEXAS 

UNIVERSITY 
JOSEPH 

MALDJIAN 
LECTURED 

FOR FUTURE 
DOCTORS



Another guest at the “Success School” student 
initiative at Heratsi Innovation Lab (iLAB) was 
YSMU graduate Garry Aslanyan.

The specialist is a Professor at the Universities 
of Ottawa, Toronto and British Columbia, Edi-
tor-in-Chief of the United Nations special maga-
zine, World Health Organization’s Special Program 
for Research and Training in Tropical Diseases co-
operation and Management Program Officer. Gar-
ry told his audience about his path to where he 
is now. He talked about the organizations, where 
he worked for many years and gained profession-
al skills. He confessed that he never imagined 
his work would be related to public health plans. 
According to Garry Aslanyan, in the last decade, 
global changes have also taken place in public 

health. Presenting his programs, he stressed that he 
is not limited a single job, but has also been involved 
in various initiatives.

The professor of prestigious universities mentioned 
that he constantly maintains a connection with these 
universities and supports research projects, as well 
as provides students with the necessary professional 
advice, in other words, directs them to carry out ex-
cellent research work.

The professor emphasized the importance of knowl-
edge of languages, which can open completely new 
doors and opportunities not only for healthcare, but 
also for every specialist in every field. He had also 
brought with him some examples of the United Na-
tions special magazine. The guest told me that one 

of the magazines also contained information about Arme-
nia’s ambassador to Switzerland Charles Aznavour and his 
business meeting.

 During the later part of the meeting students of YSMU 
as well as other universities asked Mr. Aslanyan questions.

THE GUEST OF THE 
“SUCCESS SCHOOL”, 
GARRY ASLANYAN, A 

RENOWNED GRADUATE 
OF YSMU
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From March 2018, Professor of the UCLA, neurologist, 
UCLA Steve Tisch BrainSPORT Project Manager Talin Babik-
yan is a visiting professor at the Department of Medical Psy-
chology of Yerevan State Medical University after Mkhitar 
Heratsi. 2005 Professor Babikyan received a PhD in Clinical 
Psychology from Loma Linda University.She has graduated 
from the Department of Pediatric Neuro-Psychology at Los 
Angeles University of California’s Medical School, specializ-
ing in pediatric neurology and brain injury in young people.
Prior to that, Talin Babikyan graduated from Loma Linda 
University, specializing in psychology, and continued educa-
tion at the same university’s public health school.Prof. Ba-
bikyan is a member of a number of international profession-
al organizations, including the American Society of Clinical 
Neuropsychology, the Armenian American Medical Associa-
tion, the National Association of Nerve System Injuries, and 
others.She is also the organizer of a number of international 
conferences and has made speeches at numerous scientific 
conferences and has been featured in the world-renowned 
magazines.Talin Babikyan was honoured with number of 
awards and prizes for his professional achievements.

PROFESSOR OF LOS 
ANGELES UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA (UCLA) 
TALIN BABIKYAN, 

VISITING PROFESSOR 
AT THE DEPARTMENT 

OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY, YSMU

An international event titled “The 
Day of Frinedship” was held at the 
Moscow State Medical Universi-
ty named after Sechenov, during 
which YSMU students presented Ar-
menian national dance. Along with 
Armenian students, future doctors 
from Bulgaria and Serbia also spoke 
about their national cultural tradi-
tions in Moscow’s first medical uni-
versity.

ARMENIAN 
STUDENTS 

PRESENTED 
NATIONAL 

DANCE AT THE 
FIRST MOSCOW 

MEDICAL 
UNIVERSITY
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6 students passed internship in YSMU based on 
the mobility project signed  in 2017-18 academic 
year between Russian National Research Medical 
University after N. I. Pirogov and Yerevan State 
Medical University after M. Heratrsi . Anna Dubrovi-
na, Anna Semashko, Dmitriy Aliev, Ivan Yurev, Anna 
Gorinova  and Anush Kostanyan took part in 4-week 
program. Vice-rector on  International Affairs and 
External Relations  Yervand Sahakyan presented 
students with exchange program  training certifi-
cates. Vice-Rector noted that his attitude towards  
the University  after N.I Pirogov is special as he took 
his postgraduate studies in that very University. 

Universities integration project Manager Marina 
Ohanyan said that  5th year 10 students of Medical 
Faculty had left for Moscow by the same exchange 
program for taking their practical training in the uni-
versity after N. I Pirogov.

Based on the collaboration agreement by the mo-
bility exchange program signed in 2017-2018 aca-
demic year , between  Moscow State Medical Uni-
versity after I. M. Sechenyov and YSMU-10 students 
from Sechenov University  passed their practical 
training in YSMU.

Kamila Nurbayeva, Maria Pichugina, Darya Prud-
nikova,Irina Matsneva, Alexandr Butenko, Alexandr 
Rozov, Yekaterina Ivanikova, Sofya Belyanina, Mari-
am Poghosyan and Marietta Gasparyan  received the 
cerificates for having passed their training through 
the exchange program.

The students shared their impression with YSMU 
vice- Rector on international affairs and external re-
lations Yervand Sahakyan. In two weeks  they man-
aged not only to gain professional experience and 
knowledge but also to get to know the sights and 
culture of Armenia. The Vice- rector noted that the 
improvement of possibilities for conducting practical 
studies is always in the center of attention of Uni-
versity management staff.

It should be noted that 10 more students from 
YSMU left for Moscow  Sechenov University by this 
exchange program on July 17th 

THE STUDENTS FROM 
UNIVERSITIES AFTER 

PIROGOV AND SECHENOV 
PASSED THEIR PRACTICAL 

STUDIES IN YSMU



29-year-old Zhora Torosyan was taken to Yerevan Heratsi hos-
pital complex from Talin with his right arm cut off from shoulder, 
due to the injury sustained during performance of work duties.

Due to the teamwork of the University Hospital specialists, a 
7.5-hour operation has been performed and doctors managed to 
restore the arm of the young man.

Artavazd Sahakyan, Head of the Plastic Surgery and Microsur-
gery Clinic at the YSMU Heratsi Hospital, presented the details of 
the extraordinary surgery, outlining the importance of the proper 
organization of specialists’ work, as well as the transfer of the 
patient , in which they regional colleagaues succeded.Thus, the 
joint work of reanimatologists, anesthesiologists, traumatolo-
gists and  microsurgists along the ability to make quick decisions 
gave it results.

After a necessary resuscitation work, a team of surgical 
doctors started working on the cut limb and the other 
team worked on the shoulder to avoid losing time.

After two and a half hours, the patient’s blood circula-
tion was re-established, and only after that doctors made 
a joint decision to restore his hand.

Bone fixation by the traumatologist was followed by the 
most complicated surgery of vasodilation and replantation 
of the retracted limb.

“Such situations require advanced decision-making 
skills.It is necessary to make accurate estimation, to as-
sess the risk, to know whether the probability of a good 
result exceeds the bad or not, “said Artavazd Sahakyan.

According to the doctor, such serious injuries cause 
stress, shock, and loss of blood, but thanks to Jora 
Khachatryan’s optimism, trust and belief, doctors 
have succeeded in reaching a positive result.

Now the young man is in the reanimation depart-
ment of the university hospital, and his condition cor-
responds to  the postsurgical course of the injury.

The surgeon in the field of plastic and microsurgery 
assures that the restored limb will definitely serve the 
patient, he will be able to write, feel his hand.He em-
phasizes that no surgeon can do such complicated 
surgeries if he does not have great team of anesthesi-
ologists with a  very good decision-making skills.”This 
is a normal job for us,” says the doctor.

The restoration period will last from 8 months to 
one and a half years.The skilled specialist advises 
everyone to be careful to avoid such injuries, that 
can be sometimes irreversible. He wished all patients 
health. It is his great desire that the population have 
faith and respect towards the doctors.

Clinical
EXCLUSIVE SURGERY WITH 
A SUCCESSFUL OUTCOME. 

ARMENIAN DOCTORS 
MANAGED TO RESTORE THE 

ARM OF THE YOUNG MAN




