Հունիս

N 9-10 (1386-1387)

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտություն
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12

Շիրակի մարզի աշակերտները ծանոթացան բժշկի մասնագիտությանը
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Պաստառների ցուցահանդես-մրցույթ՝ «Հյուսվածաբանություն» առարկայից

14

Կլինիկական
Պրոֆեսորական պոլիկլինիկան հասանելի է դարձնում ԵՊԲՀ պրոֆեսորների
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ողնաշարային բարդ վիրահատություններ
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Համալսարանական բժիշկների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է
վերականգնել 54-ամյա տղամարդու սրտի աշխատանքը

17

ԵՊԲՀ հյուրեր
Վաշինգտոնի ուռուցքաբանության համալսարանի պատվիրակությունը ԵՊԲՀ-ում էր
Հնդկաստանի դեսպանը հրաժեշտ տվեց ԵՊԲՀ ռեկտորին
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Բժշկի ուղին
Թամարա Սարգսյանին գենետիկան գրավել է դեռեվս դպրոցական տարիքից
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հայրենքի պաշտպաններին
Սփյուռքահայ պատանիները կամավորական աշխատանք կկատարեն Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում և համալսարանական հիվանդանոցում
Արյունատվություններն ավելացել են. Հունիսի 14-ն արյան դոնորի միջազգային օրն է
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ԵՊԲՀ դասախոս Արմենուհի Սիսյանի պիեսը բեմադրվեց
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«Վերնատուն» երգչախումբը մասնակցել է «Աշխարհի գույները»
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ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ
ԳՅՈՒՏԱՐԱՐԸ՝ ԵՊԲՀ
ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ
Հայազգի անվանի բժիշկ, ֆիզիկոս և գյուտարար
Ռայմոնդ Դամադյանն օրերս հյուրընկալվեց ԵՊԲՀում: Գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստում՝ շա
րունակալով համալրել բուհի պատվավոր դոկտոր
ների շարքը, մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆի
(ՄՌՏ) ստեղծող Ռայմոնդ Դամադյանին շնորհվեց
ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի կոչում։
Աշխարհահռչակ գյուտարարի հետ հանդիպումը
մեկնարկեց «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցի ռադիո
լոգիայի կենտրոնից, որտեղ նա ներկայացրեց իր
կողմից ստեղծված սարքի կարևորությունը՝ մի շարք
հիվանդությունների բուժման ժամանակ:
Ռայմոնդ Դամադյանի խոսքով՝ ՄՌՏ-ն այսօր
հնարավորություն է տալիս իրականացնել ավե
լի արդյունավետ բուժում՝ կարճ ժամ
կ ետներում:
«Բժշկության մեջ ՄՌՏ-ն մեծ հեղաշրջում մտցրեց:
Մասնավորապես պարկինսոնի հիվանդություն ու
նեցողներն ու ցրված սկլերոզով հիվանդներն այսօր
առավել ճշգրիտ ախտորոշում են ստանում»,-ասաց
Ռայմոնդ Դամադյանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝
բժշկության մեջ կարևորագույն հեղաշրջում կատա
րած անվանի գյուտարարի այցը մեծ կարևորություն
ունի ինչպես բուհի, այնպես էլ ուսանողների համար:
«Համալսարանի հաջողությունը, շարժիչ ուժն ուսա
նողությունն է: Տեսնելով իրենց հայրենակցին, ով
կարողացել է նման հայտնագործություն անել՝ սո
վորողները պետք է լցվեն մեծ հավակնություններով
ու ոգևորությամբ՝ ոչ թե կրկնօրինակելով, այլ գերա
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զանցելով վերջինիս»,-նշեց ռեկտորն՝ ավելացնելով,
որ ինովացիոն, պրպտուն միտքը տարիք չի ճանա
չում, ևայսօրվա հայ սերունդը ևս կ
 արող է նոր հայտ
նագործությունների հեղինակ դառնալ:
ԵՊԲՀ-ն, հետևելով Ռադիոլոգների հայկա
կան ասոցիացիայի կոչին, նախատեսում է իր դիրքո
րոշումն ուղարկել Նոբելյան մրցանակի կոմիտեին,
որպեսզի, չնայած ուշացումով, բայց մեր հայրենա
կիցը ստանա Նոբելյան մրցանակ՝ ՄՌՏ-ի հայտնա
գործման համար:
Ռայմոնդ Դամադյանը Հայաստան է այ
ցելել Ռադիոլոգների հայկական ասոցիա
ցիայի հրավերով՝ ռադիոլոգիայի հայկա
կան համագումարի շրջանակներում:
Նշենք, որ ՄՌՏ-ի հայտնագործումը
կարևորագույն հեղաշրջում էր բժշկության
մեջ՝ մի շարք հիվանդությունների, հատ
կապես, քաղցկեղի ախտորոշման հար
ցում։ Դամադյանը պարգևատրվել է ԱՄՆ
Տեխնոլոգիայի ոլորտի պետական շքան
շանով, ներառված է Ազգային գյուտարար
ների փառքի դիվանում և ՄՌՏ տեսածրի
չի հայտնագործության համար ստացել է
Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալ
սարանի՝ Լեմելսոնի անվան մրցանակ, որը
տրվում է գյուտարարներին։ Նրա առաջին
սարքավորումը, որը կրում էր «Անսանձե
լի» (“Indomitable”) անունը, պահպանվում է
Վաշինգթոնի Սմիթսոնյան թանգարանում։

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԴՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԵՂԵԼ ԵՆ ԴՐՎԱԳԱՅԻՆ.
ՊՎԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի արտահերթ նիստը գումարվել էր՝ օրակար
գային 3 հարցով: Օրակարգի առաջին հարցը ներկայացրեց բժշկական համալ
սարանում իրականացված ուսումն ասիրության խմբի ղեկավար Դավիթ Ադյանը:
Նա շեշտեց, որ ՊՎԾ-ի արձանագրած խնդիրները դրվագային բնույթ են կրում և
ԵՊԲՀ-ում բավականին դրական արդյունքներ են արձանագրվել:
Դավիթ Ադյանը նշեց, որ արձանագրված ցանկացած խնդիր արագ արաձանք
է ստացել բուհի ղեկավարության կողմից: «Նույնիսկ խնդիրներ եղան, որոնք ու
սումն ասիրության ընթացքում արձանագրվեցին և ուսումն ասիրության ավարտին
արդեն իսկ վերացված էին ամբողջությամբ», - ասաց Դավիթ Ադյանը։
ՊՎԾ պաշտոնյան արձանագրեց՝ ԵՊԲՀ-ում իրականացրած ուսումն ասիրութ
յունների վերաբերյալ ՊՎԾ տարածած հայտարարությունում այն դրական մի
տումն երը, որոնք արձանագրվել են տարիների ընթացքում, գուցե այդքան հստակ
ներկայացված չեն եղել։ Մասնավորապես, նա ասաց, թե հանրապետության գրե
թե բոլոր բուհերում եղել է եկամտային մասի անկում. «Այնինչ, բժշկական համալ
սարանում կրթության ծառայությունների մատուցումը եկամտի մասով ունեցել է
աճ։ Արձանագրվել է նաև, որ տարիների ընթացքում աշխատավարձերի դինամիկ
աճ է եղել, լիկվիդային գնից 2,5 անգամ էժան գնով գույք է ձեռք բերել, ԵՊԲՀ-ի հա
մալսարանական հիվանդանոցներում եկամուտների զգալի աճ է գրանցվել»։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց ՊՎԾ
ներկայացուցիչներին՝ կառուցողական և արհեստավարժ աշխատանքի համար և
ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ ՊՎԾ-ի տեղեկանքում արձանագրված առաջարկների
զգալի մասը ընդունվել են ի գիտություն, և արդեն իսկ հետևողականորեն աշխա
տանքներ են տարվում՝ խնդիրները շտկելու ուղղությամբ:
Նիստի ընթացքում միաձայն որոշում ընդունվեց նաև մանկական արյունաբա
նության եւ ուռուցքաբանության ամբիոն հիմն ադրելու մասին, և ամբիոնի կազմա
վորման աշխատանքները հանձանարարվեցին ռեկտորի խորհրդական Գևորգ
Թամամյանին:
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Գիտություն

 ԻՏԽՈՐՀԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Գ
ԸՆՏՐՎԵՑԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
ՎԱՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐ
ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ հագեցած օրակարգով գիտական խորհրդի այս ու
սումնական տարվա վերջին նիստը:
Նիստը սկսելուց առաջ՝ ծննդյան 95-ամյակի կապակցությամբ գիտխորհրդի
անդամն երը շնորհավորեցին ԵՊԲՀ լատիներենի ամբիոնի նախկին վարիչ, դո
ցենտ Հակոբ Առաքելյանին, որից հետո վիրաբուժության թիվ 3 ամբիոնի վարիչ
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Հովհաննես Սարուխանյանին շնորհվեց համալսարանի պատ
վավոր պրոֆեսորի կոչում:
Վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Մուշեղ Միրիջանյանը նշեց, որ
ասոցիացիայի կողմից անցկացվել է ստորագրահավաք, որով մասնակիցները
դիմում են Երևանի ավագանուն՝ Հովհաննես Սարուխանյանին Երևանի պատ
վավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու համար:
Հանդիսավոր արարողության ավարտից հետո ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը, նախքան օրակարգին անցնելը, անդրադարձավ հոգաբարձուների
խորհրդի արտահերթ նիստին՝ շեշտելով, որ երեք կարևոր հարցեր են քննարկ
վել՝ ՊՎԾ վերլուծությունը և դրանց շուրջ ձևավորված առկա շահարկումն երը, կա
ռուցվածքային փոփոխություններն ու էթիկայի կոմիտե ստեղծելու հարցը:
ԵՊԲՀ ռեկտորը նշեց, որ համալսարանը մեծ հաջողություններ է գրանցել, այդ
վիճակում նկատել միայն դրվագային խախտումն երը՝ թույլատրելի չէ. «ԵՊԲՀ-ն
վերջին տարիներին գրանցել է դինամիկ աճ՝ սկսած շահույթից, որը 10 անգամ ավե
լացել է, շահութահարկից՝ 97 տոկոսով, եկամտահարկից՝ 12 տոկոսով»:
Այնուհետև օրակարգի համաձայն՝ կարիերայի կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր
Մարգարյանը ներկայացրեց գերլարված օրակարգով բժշկական ուսուցման
(ԳլՕԲՈՒս) ծրագրում օտարերկրյա քաղաքացիների ներգրավման հարցը: 
Ռեկտորի խորհրդական Իզաբել Աբգարյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներ
կայացրեց «Երևանի պետական բժշկական համալսարան» հիմն ադրամի հաշվապա
հական բաժնի և ֆինանսական վերլուծությունների բաժնի գործունեության կանոնա
կարգերը:
Գիտխորհուրդը հաստատեց նաև «Երևանի պետական բժշկական համալսարան»
հիմն ադրամի «Առարկայական ուսումն ամեթոդական հանձնաժողովի», «Աշխատող
ների ուղեգրումն երի մասին», «Ուսման վճարի փոխհատուցման մասին» կանոնա
կարգերը:
Զեկուցումն երից հետո անցկացվեց ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորների
ընտրություն։
Արմեն Մուրադյանը կարևորեց ամբիոնների տեղափոխումն երն ու դրանց առկա
յությունը համալսարանական կլինիկաներում` ուրախությամբ նշելով, որ մեծ են զար
գացումն երը, որոնք տեղի են ունեցել ամբիոնների գործունեության արդյունքում:
ԵՊԲՀ՝ զարգացման գծով պրոռեկտոր Արա Ղազարյանն իր հերթին հավելեց, որ
«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտը մեծ աճ է գրանցել՝ ամբիոնների առ
կայության շնորհիվ:
«Անցյալ տարի մայիս ամսին «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտում եղել
է 3 ամբիոն, այս տարվա մայիսին ՝ այդ թիվը կազմել է 13, ավելացրած սիմուլիացիոն
կենտրոնը, հիվանդների թիվը, օրինակ, եղել է 126, այս տարվա մայիսին՝ 2000»,-ա
սաց նա:
Այնուհետև գիտխորհուրդը փակ-գաղտնի քվեարկությամբ էնդոկրինոլոգիայի ամ
բիոնի վարիչ ընտրեց Ելենա Աղաջանովային, ճառագայթային ախտորոշման ամ
բիոնի վարիչ ՝ Գառնիկ Ավետիսյանին, հետբուհական և շարունակական կրթության
ֆակուլտետի մաշկավեներաբանության և կոսմետոլոգիայի ամբիոնի վարիչ՝ Խաչիկ
Խաչիկյանին, ԼՕՌ ամբիոնի վարիչ՝ Արթուր Շուքուրյանին, նյարդաբանության ամ
բիոնի վարիչ՝ Հովհաննես Մանվելյանին և վ
ն ասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
ամբիոնի վարիչ ՝ Արմեն Չարչյանին:
Իսկ պրոֆեսորներ ընտրվեցին վ
ն ասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի
վարիչ Վաչագան Այվազյանը, Հետբուհական և շարունակական կրթության վ
ն աս
վածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Արմեն Այվազյանը, ԼՕՌ հի
վանդությունների ամբիոնի պրոֆեսոր Վարդան Ազնավուրյանը, նյարդաբանության
ամբիոնի պրոֆեսոր Լիդիա Գիմոյանը, ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի պրոֆեսոր
Նորայր Լուսինյանը, հետբուհական և շարունակական կրթության ճառագայթային
ախտորոշման ամբիոնի վարիչ Գայանե Խաչատրյանը, ԼՕՌ հիվանդությունների ամ
բիոնի պրոֆեսոր Արմեն Հարությունյանը, հետբուհական և շարունակական կրթութ
յան նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ Գուրգեն Հովհաննիսյանը, հետբուհական
և շարունակական կրթության կլինիկական ախտորոշման ամբիոնի վարիչ Գոհար
Վարդանյանը:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ
ՆԻՍՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ ԲՈՒՀԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում
տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի նիստ, որի ընթացքում ԵՊԲՀ զարգացման և
մարքեթինգի գծով պրոռեկտոր Արա Ղազարյանը ներկայացրեց կատարած աշխա
տանքների տարեկան հաշվետվությունը: Պրոռեկտորն անդրադառնալով կրթութ
յանը, գիտությանն ու համալսարանական հիվանդանոցների կողմից ծառայություն
ների մատուցմանը՝ նշեց, որ անհարժեշտ է առկա հարցերի վերաբերյալ համատեղ
քննարկում և արդյունավետ որոշումն երի ընդունում:
Արա Ղազարյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ-ն, լինելով հանրապետությունում միակ պետա
կան հաստատությունը, որը տալիս է բարձրագույն կրթություն բժշկության ոլորտում,
ձգտում է կատարելագործել մատուցած ծառայությունները՝ դուրս գալով միջազգա
յին շուկա: Զարգացման և մարքեթինգի գծով պրոռեկտորն առաջարկում է պար
բերաբար իրականացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում
արտերկրում, դասավանդման մեթոդաբանության փոփոխություններ, համագոր
ծակցություն արտասահմանյան հիվանդանոցների հետ, այդ թվում՝ սպասարկման
որակի վերահսկման օղակի սահմանում: Անդարադառնալով գիտությանը՝ Արա
Ղազարյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է վերազինել առկա լաբորատորիաներն ու ստեղ
ծել նորերը: «Համալսարանի զարգացման տեսլականի համաձայն՝ նախատեսում
ենք առաջիկա երեք տարիների համար առնվազն եռապատկել օտարերկարցի
ուսանողների թիվը, զարգացնել օտարալեզու կրթություն մատուցող դասախոս
ների հմտությունները, ինչպես նաև՝ դասախոսների՝ օտար լեզուների իմացությու
նը»,- նշեց նա՝ ավելացնելով, որ աշխատանքներ են տարվում միջազգային վար
կանիշային ցուցակներում մի քանի տարվա ընթացքում լավագույն հազարի մեջ
ընդգրկվելու ուղղությամբ:
Պրոռեկտորի կարծիքով՝ համալսարանական հիվանդանոցներում ամբիոնների
գտնվելու պարագայում ինչպես կրթության, այնպես էլ բուժծառայության որակի
սահմանումն ավելի հեշտ է: «Պացիենտները տեղեկանալով, որ հիվանդանոցը
համալսարանական է, ավելի մեծ վստահություն են ունենում մատուցվող ծառա
յությունների նկատմամբ»,- ասաց նա:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը շեշտեց, որ անհրաժեշտ է հստակ սահմա
նել կրթական, գիտական ու կլինիկական զարգացման ուղղությունները: «Այս ուղ
ղություններին, անշուշտ, պետք է ավելացնել նաև համալսարանի թվայնացված
կառավարումը՝ նոր մոտեցումն երով»,- ասաց ռեկտորը՝ ընդգծելով, որ ԵՊԲՀ-ն
միջազգային սուբյեկտ է և մարքեթինգային աշխատանքի արդյունքում պետք է լի
նի մրցունակ ու միջազգային բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան:
Զարգացման և մարքեթինգի գծով պրոռեկտորը հավաստիացրեց, որ մեկ տար
վա ընթացքում համալսարանական երեք հիվանդանոցներում կներդրվի ու կկի
րառվի ընդհանուր էլեկտրոնային ծրագիր:
Օրակարգի համաձայն՝ հետբուհական և շարունակական կրթության գծով պրո
ռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը ներկայացրեց «ԵՊԲՀ-ում ամբիոնի պատվավոր
պրոֆեսորի աշխատանքային գործունեության կազմակերպման մասին» նախա
գիծը, որը հաստատվեց գիտխորհրդի անդամն երի կողմից:
Գառնիկ Ավետիսյանի ներկայացմամբ՝ պատվավոր պրոֆեսորի կոչման կարող են
հավակնել նրանք, ովքեր կբավարարեն ներակայացված 10 պահանջներից առնվազն
8-ը:
Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ պատվավոր պրոֆեսորների աշխատանքային գոր
ծունեության կազմակերպումը բխում է ԵՊԲՀ-ի շահերից: «Բժշկական համալսարանի
պատվավոր պրոֆեսորը ԵՊԲՀ-ի կողմից ստանալու է աշխատավարձ՝ ելնելով աշխա
տանքային պայմաններից»,- նշեց ռեկտորը:
Գիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ նաև ռազմադաշտային վիրաբուժութ
յան ամբիոնի պետի ընտրություն: Այդ պաշտոնում ընտրվեց ռազմադաշտային վիրա
բուժության ամբիոն ավագ դասախոս Կամո Շաբոյանը: Գիտխորհուրդը թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի ամբիոն վարիչ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար
Եսայանին տվեց պրոֆեսորի, իսկ հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասա
խոս Քրիստինա Վարդանյանին դոցենտի գիտական կոչումն երի շնորհման երաշխա
վորություն:
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ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԵՊԲՀ-Ի
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ՝
ԲՐՅՈՒՍԵԼԻՑ
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, նեյրոգի
տության լաբորատորիայի ղեկավար, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանը ԵՄ-Արևելյան գործընկերութ
յան հրավերով հունիսի 9-ից 12-ը Բրյուսելում մասնակ
ցել է Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության
անդամ երկրների միջև գիտության, տեխնոլոգիայի և
նորարարության բնագավառում համագործակցության
ամ
փո
փիչ ժո
ղո
վին (“EU-EaP STI cooperation: Beyond
2020”):
Պրոռեկտորը ներկայացրել է Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի հաջողությունները վերոնշ
յալ ոլորտներում։ Նրա ելույթի առանցքում էր ԵՊԲՀ-ի
կողմից շահած Եվրամիության «Հորիզոն 2020 COBRAIN» ծրագիրն էր:
Այցի ընթացքում տեղի ունեցած մի շարք քննար
կումն երը՝ նվիրված գիտության, տեխնոլոգիաների և
նորարարության բնագավառում Եվրամիության և Ար
ևելյան գործընկերության անդամ երկրների միջև հա
մագործակցության ամրապնդմանը, «Հորիզոն 2020» և
«Հորիզոն-Եվրոպա» ծրագրերի իրականացմանը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԴՊՐՈՑԸ՝ ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-ին Ծաղկաձորում կայացավ երիտա
սարդ գիտնականների դպրոց՝ «Առողջ մարմին,
հզոր երիտասարդություն, կայուն ապագա» թեմա
յով։ Սեմինարների ընթացքում անդրադարձ կա
տարվեց երիտասարդների համար շատ կարևոր և
արդիական հարցերին։
ԳԱԱ էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի գնահատ
ման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանը
հանդես եկավ զեկույցով՝ «Սննդակարգ և առողջ
երիտասարդություն», որն անցավ քննարկային
մթնոլորտում։ Պիպոյանը շեշտեց բժիշկների դերի
կարևորությունը առողջ սնուցման, առողջ ապրե
լակերպի քարոզման հարցում՝ որպես այդ արժե
համակարգի կրողներ։
ԵՊԲՀ հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի դա
սախոս Արմեն Մկրտչյանը, հանդես գալով «Ի՞նչ
են անում մեզ հետ տրանս ճարպերը, ևի՞նչ կարող
ենք անել մենք դրանց հետ» զեկույցով, ու
սանողներին և երիտասարդ գիտնական
ներին ներկայացրեց տրանս ճարպերի
առաջացման պատմությունը, դրանց օգ
տագործումը սննդի մեջ, վերջիններիս ազ
դեցությունը օրգանիզմի վրա և դրանցից
խուսափելու տարբերակները։
Դեռահասների առողջության ծրագրի
համակարգող Մարինա Մելքումովան ներ
կայացրեց դեռահասների առողջության
հետ կապված մի շարք հարցեր՝ առողջ ապ
րելակերպ, միջավայր, հասարակական ու
պետական ուշադրություն, հետազոտութ
յուններ՝
«Երիտասարդների առողջութ
յունը՝ կայուն զարգացման նպատակների
գրավական» զեկույցի շրջանակում։
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ՀՀ ԱՆ ուռուցքաբանության գծով խորհրդատու,
ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհրդական, ԵՊԲՀ ուռուցքաբա
նության ամբիոնի դոցենտ Գևորգ Թամամյանի՝ «Դր
վագ երիտասարդի կյանքից» զեկույցը հետաքրքիր
էր ներկաների՝ հատկապես ուսանողների հանար։
Թամամյանի՝ բժշկագիտության և առողջապահութ
յան ոլորտում կայացած մասնագետի մասնագիտական
փորձի ու առաջընթացի բանաձևի ներկայացումը միտ
ված էր ուղղորդիչ դեր ունենալ այդ ուղին բռնած երի
տասարդների համար։
ԵՊԲՀ գիտության վարչության աշխատակցուհի
Տաթևիկ Խոդեդանյանի՝ «Ավելի հզոր երիտասար
դություն» թեմայով զեկույցը վերաբերում էր «այսօր
վա» երիտասարդին՝ ներկայացնելով նրա ապրելա
կերպը, ցանկությունները, ձգտումն երը և թե ինչպես
է նա պատկերացնում իր ապագան։ Մասնակիցները՝
որպես արդի երիտասարդներ, իրենց տեսակետները
ներկայացրին՝ մասնակցելով խաղային քննարկմանը։
Իսկ ԵՊԲՀ գիտության վարչության պետ Սեյրան
Քոչարյանը պատրաստել էր «Սերունդների բախումը»
արդիական թեմայով զեկույց, որում համեմատական
ներ անցկացվեցին «Սովետական Միության» երիտա
սարդի և 21-րդ դարի երիտասարդի միջև՝ գնահատա
կանները թողնելով մասնակիցներին։
Վերջում «Տեսություն ամեն ինչի մասին» զեկույցով
ներկայացան մասնակից ուսանողները, որոնք՝ որ
պես ներկայիս երիտասարդության մաս, ներկայացրին
իրենց առօրյան, պատկերացումն երը, շեշտեցին կամա
վորական աշխատանքների մեջ ներգրավվածության
կարևորությունը հասարակությանը ավելի մոտ գտնվե
լու և սոցիալական միջավայրում ընդգրկված լինելու
գործում։
Ընդհանուր առմամբ զեկուցումն երն անցան բուռն
քննարկ
ման ակ
տիվ մթնո
լոր
տում, ինչն էլ վկա
յում է
երիտասարդ գիտնականների դպրոցի հաջող կայա
նալու մասին։

ԵՊԲՀ ԱՆՎԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ
ՀԱՄԼԵՏ ԳԱՍՈՅԱՆԸ
ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
ՎԱՐԵՑ ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ում կայացած՝ «Հետազոտական մեթոդներ՝ առող
ջապահության ոլորտում» թեմայով սեմինար-քննարկումը նա
խատեսված էր բժշկության և հանրային առողջության ոլորտ
ներում հետազոտական աշխատանքներով զբաղվող կամ
հետաքրքրված դասախոսների և ուսանողների համար։
Ֆիլադելֆիա քաղաքի Թեմփլ համալսարանի առողջապա
հության քաղաքականության և առողջապահական ծառայութ
յունների հետազոտության ոլորտում փիլիսոփայության դոկ
տորի (PhD) թեկնածու Համլետ Գասոյանը նշեց, որ սեմինարի
հիմն ական նպատակը հետազոտություններ կատարելուն
նպաստելն է, մասնակիցների գիտական նախագծերին վերա
բերող գաղափարները ֆորմալ նախագծերի և գիտական աշ
խատությունների վերածելուն օգնելը, հետազոտողների միջև
կապերի ստեղծումը:
«Հայաստանում հետազոտություններով ավելի հայտնի
է սոցիոլոգիայի ոլորտը, բժշկության, առողջապահության,
հանրային առողջության ոլորտում հետազոտության պակաս
կա: Այդ պատճառով ցանկանում եմ խոսել, թե ինչի համար
ենք անում հետազոտություն, ինչ նպատակ ունենք, ինչպես
կարող ենք հեշտությամբ ծրագրեր ու տվյալներ գտնել, ինչ
պես վերլուծենք, տպագրենք և մարդկանց հայտնենք մեր կա
տարված աշխատանքների մասին»,- ասաց նա՝ շեշտելով, որ
յուրաքանչյուր մասնակից հնարավորություն կունենա կիսվել
իր ծրագրով՝ ստանալով իրեն հուզող բոլոր հարցերի պա
տասխաները:
Համլետ Գասոյանը սեմինարի առաջին մասում խոսեց հե
տազոտական նախագծերի մշակման մասին, այնուհետև
անդրադարձավ հետազոտական նախագծերի կազմման,
դրամաշնորհների տեսքով ֆինանսավորում ստանալու և
գիտական հոդվածների տպագրմանը վերաբերող հարցերին։
Նշենք, որ Համլետ Գասոյանը ստացել է հանրային առողջա
պահության մագիստրոսի կոչում Հարավային Ֆլորիդայի հա
մալսարանից՝ առողջապահության կազմակերպություններ և
կառավարում մասնագիտացմամբ։
Համլետ Գասոյանը ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտե
տի շրջանավարտ է։ Նա ոչ միայն առողջապահության քա
ղաքականության և առողջապահական ծառայությունների
հետազոտության ոլորտում փիլիսոփայության դոկտորի
(PhD) թեկնածու է Թեմփլ համալսարանում (ԱՄՆ), այլև
ԱՄՆ Պետ Դեպարտամենտի Մասկի ծրագրի շրջանա
վարտ է և Թեմփլ համալսարանի պրեզիդենտական գի
տական փորձագետ (presidential fellowship recipient):
Համլետ Գասոյանը հետազոտական խորհրդատվություն
է տրամադրել տեղական և միջազգային մի շարք կազմա
կերպությունների։ Նա նաև օգնել է նախագծել դրամաշ
նորհային ծրագրեր՝ «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգոր
ծական կազմակերպության Հարավային Կովկասի ծրագրի
համար։ Հ.Գասոյանի գիտական հոդվածները տպագրվել
են ԱՄՆ-ի և միջազգային առաջատար գիտական հանդես
ներում։
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ  ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ
ԾԱՆՈԹԱՑԱՆ ԲԺՇԿԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ
Շիրակի մարզի 6 գյուղի դպրոցների աշակերտներն
այցելել էին ԵՊԲՀ-ը՝ ծանոթանալու   բժշկի մասնագի
տությանը՝ ապագայում գիտակցված որոշում կայաց
նելու նպատակով:
«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմն ադ
րամի մասնագիտական կողմն որոշման ծրագրի շրջա
նակներում և ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնի ջանքերով
աշակերտները հնարավորություն ունեցան ոչ միայն
տեսականորեն առնչվել նախընտրած մասնագիտութ
յանը, այլև գործնականորեն՝ շրջելով Միքայելյան վի
րաբուժության ինստիտուտի և բժշկական համալսա
րանի սիմուլացիոն կենտրոններում:
Ն
շենք, որ հիմնադ
րա
մի ծրագ
րերն սկսել են ի
րա
գործվել 2004 թվականին՝ մեկ գյուղից և ընդլայնվել դե
պի Արմավիրի, Արագածոտնի, Լոռու, Գեղարքունիքի,
Շիրակի և Տավուշի մարզերի գյուղական համայնքներ։
Հետբուհական և շարունակական կրթության
գծով պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը՝ ողջու
նելով աշակերտներին, նշեց, որ բժշկի աշխա
տանքը մարդասիրական է և մեծ ջանքեր է պա
հանջում. «Ձեզանից շատերն այսօր հնարավոր է
ավելի շատ ցանկանան դառնալ բժիշկ, իսկ մյուս
ները՝ վերջնականապես որոշեն, որ երբեք բժիշկ
չեն դառնալու: Բժիշկ լինելը շատ մեծ պատասխա
նատվություն է, շատ մեծ բավականություն. երբ քո
կատարած աշխատանքի արդյունքում տեսնում ես
հիվանդին առողջ» ,-ասաց նա՝ կիսվելով իր մաս
նագիտական փորձով:
Այնուհետև աշակերտները հետբուհական և
շարունակական կրթության գծով պրոռեկտորին
ուղղեցին իրենց հուզող հարցերը:
Նշենք, որ նման այցելությունները ԵՊԲՀ շարու
նակական են լինելու:

ՊԱՍՏԱՌՆԵՐԻ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՄՐՑՈՒՅԹ՝
«ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ
ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ ուսանողական խորհրդարա
նի ուսումն ամեթոդական հանձնաժողովի կազմակերպած
պաստառների մրցույթի բաց ցուցադրությունը, որտեղ
ներկայացվեցին 21 պաստառներ՝ «Հյուսվածաբանութ
յուն» առարկայից: Ուսանողների ու ժյուրիի կողմից հավա
նության արժանացած պաստառներից երեքը ճանաչվեցին
հաղթող, և դրանց հեղինակներն արժանացան մրցանակ
ների: Նշենք, որ ժյուրիի կազմում էին՝ ուսումն ական աշ
խատանքների գծով պրոռեկտորը, ֆակուլտետների դե
կանները, հյուսվածաբանության ամբոնի դասախոսներ և
ՈւԽ ուսումն ամեթոդական հանձնաժողովի 2 ներկայացու
ցիչներ:
Պաստառների ցուցահանդես-մրցույթի արդյունքների
ամփոփման արդյունքում՝ հաղթող են ճանաչվել` 1-ին տեղ՝
Իզաբելլա Սիմոնյանն ու Դավիթ Անդրեասյանը՝ «Արտա
քին, միջին և ներքին ականջ» պաստառի համար, 2-րդ
տեղ՝ Աֆինա Աբրահամյանը՝ «Նոսր շարակցական հյուս
վածք» պաստառի և 3-րդ տեղ՝ Սվետլանա Օհանյանը՝
«Ուրցագեղձ» պաստառի համար:
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ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԿԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆ
ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ԴԱՐՁՆՈՒՄ ԵՊԲՀ
ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«Հերացի» հիվանդանոցային համալիրի պոլիկլինիկայում
գործող պրոֆեսորական պոլիկլինիկայի նպատակն է ավելի
հասանելի դարձնել ԵՊԲՀ պրոֆեսորների խորհրդատվությու
նը քաղաքացիների համար:
Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսորական
պոլիկլինիկայի նախաձեռնության հեղինակ, թոքաբան, պրոֆե
սոր Միքայել Նարիմանյանի խոսքով՝ կան բազմաթիվ տարած
ված խնդիրներ, որոնք դեռ չեն ձևավորվել որպես հիվանդութ
յուն: «Մեր գործունեությունը միտված է խնդիրները լուծելուն.
լուծել դրանք հենց սկզբնական շրջանում»,- ասաց պրոֆեսորն՝
ավելացնելով, որ պացիենտներն ավելի հաճախ դիմում են որևէ
բժշկի մոտ խորհրդատվություն անցնելուց հետո, երբ արդյունք
ները գոհացնող չեն լինում:
«Որպես թոքաբան՝ մեզ դիմում են որևէ հիվանդանոցում ամ
բուլատոր բուժում ստանալուց կամ ինքնաբուժումից հետո: Շատ
հաճախ մարդիկ նախընտրում են համացանցից ստացած
ինֆորամացիան՝ մասնագետի խորհրդատվության փո
խարեն»,-ասաց նա՝ ընդգծելով, որ քաղաքացիների հա
մար բուժօգնություն ստանալու առաջնային օղակը պետք
է լինի ընտանեկան բժիշկը՝ թերապևտը, որը պետք է պա
ցիենտին ուղղորդի, քանի որ եթե այդ գործընթացը դուրս
է գալիս առաջնային բուժօգնության շրջանակից, խնդիր
է առաջանում, հատկապես, երբ պացիենտն ինքն է որո
շում, թե ինչ մասնագետի դիմի՝ օգտագործելով տարբեր
խորհուրդներ, անգամ գրականություն, որը պատրաստ չէ
ընկալել:
Միքայել Նարիմանյանի կարծիքով՝ պրոֆեսորական
պոլիկլինիկայի անձնակազմի գիտելիքները, փորձը,
որոնք ձեռք ենք բերվել տարիների ընթացքում, ուղղված
են առաջնային բուժօգնությանը՝ հիվանդությունները
կանխարգելուն, այդ ուղղությամբ ծագած խնդիրները լու
ծելուն:
Ընթացիկ տարում պրոֆեսորական պոլիկլինիկա
դիմել և ԵՊԲՀ պրոֆեսորների կողմից բժշկական
խորհրդատվություն է ստացել 371 ՀՀ քաղաքացի:
Հիշեցնենք՝ «Հերացի» հիվանդանոցային հա
մալիրի պոլիկլինիկայում ԵՊԲՀ պրոֆեսորների
կողմից իրականացվում են անվճար բժշկական
խորհրդատվություններ հետևյալ մասնագիտութ
յուններով՝ թոքաբանություն, ՔԿԱ հիվանդութ
յուններ,
վիրաբուժական
հիվանդություններ,
կոլոպրոկտալոգիա, մանկաբուժություն, մաշկա
բանություն և սեռավարակաբանություն, նյարդա
բանություն, նյարդավիրաբուժություն, սրտաբա
նություն, էնդոկրինալոգիա և ակնաբուժություն:
Խորհրդատվությունները կատարվում են ցանկա
ցած բնակչի համար` անկախ տարիքից, սեռից և
սպասարկման տարածքից, նախնական գրանցու
մով, յուրաքանչյուր շաբաթ օր` ժամը 10:00-12:00:

ԱՆՎԱՆԻ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒՅԺԸ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ Է ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԲԱՐԴ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցը մայիսի
18-19-ը հյուրընկալել էր Մոսկվայի թիվ 1 կլինիկական հի
վանդանոցի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղե
կավար, պրոֆեսոր Մուշեղ Ստեփանյանին:
Անվանի նյարդավիրաբույժը մայիսի 18-ին անցկացրել է
խորհրդատվություններ, ինչպես նաև՝ հանդիպմանը ներ
կա ոլորտի մասնագետների հետ կիսվել է մասնագիտա
կան հարուստ փորձով: Մայիսի 19-ին պրոֆեսոր Մուշեղ
Ստեփանյանը Միքայելյան համալսարանական հիվան
դանոցում իրականացրել է ողնաշարային բարդ վիրահա
տություններ:
 Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցը շարու
նակում է հյուրընկալել արտերկրի հայ և այլազգի անվանի
մասնագետներին, որոնք ոչ միայն խորհրդատվություն
ներ են իրականացնում, այլև կատարում են բարդ վիրա
հատություններ՝ լավ հնարավորություններ ստեղծելով
մասնագիտական փորձի փոխանակման համար:
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Կլինիկական

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՋՈՂՎԵԼ Է
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ 54-ԱՄՅԱ
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՍՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցի ընդհանուր և ին
վազիվ սրտաբանության կլինիկայի բուժանձնակազմի
օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է վերա
կանգնել 54-ամյա տղամարդու սրտի աշխատանքը:
Ինվազիվ սրտաբանության ծառայության սրտաբան
Ցոլակ Սարգսյանի խոսքով՝ 54-ամյա տղամարդն առաջ
նակի հիվանդ է, այսինքն՝ նախկինում սրտի գանգատներ
չի ունեցել: «Այսօր առավոտյան ցավեր է ունեցել կրած
քավանդակի շրջանում, որն ուժգնացել է ձեռքի շարժման
ժամանակ: Դա բնորոշ չէ սրտային գանգատների դեպ
քում»,- ասաց բժիշկն՝ ավելացնելով, որ հիվանդն իր ուշադ
րությունը գրավել է հիվանդանոցի միջանցքում, վերջինս
գանգատվել է ձախ ձեռքի, կրծքավանդակի ցավերից:
Բժիշկը, լսելով պացիենտիգանգատները, հասկանա
լով վիճակի ծանրությունն՝ անմիջապես կազմակերպել
է նրա տեղափոխությունն անհետաձգելի բուժօգնութ
յան բաժամունք: Կատարվել է էլեկտրասրտագրություն,
որից հետո՝ մի քանի րոպեի ընթացքում, հիվանդի մոտ
արձանագրվել է սրտի կանգ:
Ողջ բուժանձնակազմի ընդգրկումով՝ անմիջապես
սկսել են սիրտ-թոքային վերականագնման աշխատանք
ներ իրականացնել. կատարվել է բազմակի դեֆիբրիլյա
ցիաներ, որոնց արդյունքում հաջողվել է վերականգնել
հիվանդի սրտի աշխատանքը: Հիվանդն անմիջապես
տեղափոխվել է կատետերիզացիոն լաբորատորիա,
կատարվել է անգիոգրաֆիկ հետազոտություն, հայտ
նաբերվել է ձախ առաջային վայրէջ զարկերակի խցա
նում: Բժիշկ ինվազիվիստների մասնակցությամբ բաց
վել է ձախ առաջային վարէջ զարկերակը, որից հետո
հեմոդինամիկ դրական արդյունքներով հիվանդը նորից
տեղափոխվել է ինտենսիվ թե
րապիայի բաժանմունք՝ հետա
գա հսկողության նպատակով:
Սրտաբան
Ցոլակ
Սարգսյանը փաստում է՝ եթե
այս ամենը տեղի ունենար
ոչ թե անհետաձգելի սրտա
բանության
բաժանմունքում,
այլ՝ արտահիվանդանոցային
պայմաններում, հավանակա
նությունը մեծ է, որ չհաջողվեր
փրկել հիվանդի կյանքը:

 ԱՇԻՆԳՏՈՆԻ
Վ
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷՐ
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանն
օրերս ընդունեց Վաշինգտոնի համալսարանի ու
ռուցքաբանության և գլոբալ առողջապահության
պրոֆեսոր, Սիեթլի՝ քաղցկեղի ալյանսի կրծքագեղ
ձի կենտրոնի տնօրեն Ջուլի Գրալոուին, ինչպես նաև՝
Վաշինգտոնի համալսարանի կրծքագեղձի կենտ
րոնի գլոբալ ծրագրերի ղեկավար Ալիսոն Դվալա
ձեին և «Հենարան» հիմն ադրամի տնօրեն Հռիփսի
մե Մարտիրոսյանին: Հանդիպմանը մասնակցում էին
նաև ռեկտորի խորհրդական, մանկական ուռուցքա
բան Գևորգ Թամամյանն ու Միքայելյան վիրաբու
ժության ինստիտուտի քիմիաթերապիայի կլինիկայի
ղեկավար Դավիթ Զոհրաբյանը:
Ներկաները հանդիպման ընթացքում քննարկեցին
Հայաստանում հոկտեմբերին կայանալիք «Քաղցկեղը
վերապրածների համաժողովի» կազմակերպչական
խնդիրները, այդ թվում՝ ուռուցքաբանության ոլորտին
առնչվող տարաբնույթ հարցրեր:
ԵՊԲՀ ռեկտորը բժշկական համալսարանի պրոֆե
սորադասախոսական անձնակազմի անունից շնորհակալություն
հայտնելով պրոֆեսոր Գրալոուին և Դվալաձեին Հայաստան այ
ցի համար՝ պատրաստակամություն հայտնեց բժշկական համալ
սարանի ամբողջ ներուժով աջակցել մեր երկրի համար մեծ կար
ևորություն ունեցող համաժողովի կազմակերպմանը:
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ԵՊԲՀ հյուրեր

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ
ՀՐԱԺԵՇՏ ՏՎԵՑ
ԵՊԲՀ ՌԵԿՏՈՐԻՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալ
սարանն արդեն երկար տարիներ հա
մագործակցում է Հնդկաստանի հետ:
Հայաստանի Հանրապետությունում
Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր
դեսպան Յոգեշվար Սանգվանին
ավարտում է իր դիվանագիտա
կան առաքելությունը մեր երկրում և
հունիսի 27-ին եկել էր հրաժեշտ տալու
ԵՊԲՀ ռեկտորին։
«Հայաստանում հետաքրքիր ու բո
վանդակալից աշխատանք է կատար
վել։ Պետական բազմաթիվ կառույց
ների հետ են հարաբերություններ
ստեղծվել ու զարգացել։ Սակայն իմ
սրտում հատուկ տեղ ունի պետական
բժշկական համալսարանը, որտեղ այ
սօր իմ հայրենիքից 1100-ից ավել ու
սանող է սովորում։ Այս հանգամանքը
մեր հարաբերությունները յուրահա
տուկ է դարձրել»,-ասաց դեսպանը։
Նա` ինչպես Արմեն Մուրադյանին, այնպես
էլ բուհի անձնակազմին իր շնորհակալութ
յունը հայտնեց հնդիկ ուսանողների հանդեպ
ջերմ ու սրտացավ վերաբերմունքի համար։
«Վստահ եմ, որ իմ հայրենակիցներն,
ավարտելով այս բուհը, ոչ միայն լավ մաս
նագետներ, այլև լավ մարդիկ կդառնան։ Ես
մշտապես կմնամ Հայաստանի բարեկամն ու
ընկերը և պատրաստ եմ անհրաժեշտության
դեպքում աջակից լինել բժշկական կրթութ
յան հետ առնչվող ցանկացած հարցի։ Նաև
վստահեցնում եմ, որ կսատարեմ իմ հայրե
նիքում Երևանի պետական բժշկական հա
մալսարանի մասին ձևավորված բարի համ
բավը բարձր պահելուն»,-հավելեց Յոգեշվար
Սանգվանին:
ԵՊԲՀ-ի ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն
Մուրադյանը ևս կարևորեց Հնդկաստանի
հետ փոխհարաբերությունների խորացումն
ու զարգացումը։
«Հուսով եմ, որ այս ընթացքում ձևավորված աշխատանքա
յին ջերմ հարաբերությունները, հնդիկ ուսանողների կրթական
խնդիրներին համակողմանի և հեռանկարային մոտեցումն ե
րը կշարունակվեն։ Այդ ուղղությամբ մենք միասին կարողա
ցանք կարևոր շատ խնդիրների լուծումն եր գտնել։ Այս ամենը
նաև բարեկամական ջերմ հարաբերությունների հիմք դար
ձավ։ Վստահ եմ, որ մենք ապագայում ևս լավ բարեկամն եր
կմնանք»,-ասաց Արմեն Մուրադյանը:

Թ
 ԱՄԱՐԱ Ս
 ԱՐԳՍՅԱՆԻՆ
ԳԵՆԵՏԻԿԱՆ ԳՐԱՎԵԼ Է ԴԵՌԵՎՍ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻՑ
Ներշնչվելով բարեկամուհու՝ անվանի գենետիկ,
ոլորտի նվիրյալ Հերմինե Պողոսյանի խոսուն օրի
նակով (նա Խորհրդային Միության առաջին ան
վանի գենետիկներից էր)՝ դպրոցական տարիքից
Թամարա Սարգսյանին գրավել է գիտության այս
հետաքրքիր ուղղությունը, որի ուսում
ն ասիրմա
նը և, իհարկե, զարգացմանը գիտնականը նվի
րել է ողջ մասնագիտական գործունեությունը։
ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչ, կեն
սաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Թամարա Սարգսյանի մասին է ԵՊԲՀ-ի 100-ամ
յա հոբելյանին ընդառաջ իրականացվող «Բժշկի
ուղին» շարքի 23-րդ թողարկումը։

Գենետիկայի եզակի կենտրոնի և ամբոնի
ստեղծումը զուգակցվեց
Տասնամյակներ շարունակ Թամարա Սարգսյանը համատե
ղում է գիտական, մանկավարժական և կլինիկական գործու
նեությունը։ Երկար տարիների փորձն ու կուտակած գիտելիք
ները մասնագետը մեկտեղեց մեկ կենտրոնում։ Փարիզի 6-րդ
համալսարանում դոկտորական ատենախոսությունը պաշտ
պանելուց հետո՝ նա 1998 թվականին Երևանում հիմն ում և
մինչ օրս ղեկավարում է Բժշկական գենետիկայի և առողջութ
յան առաջնային պահպանման կենտրոնը, որը, փաստացի,
նաև բժշկական գենետիկայի ամբիոնի կլինիկական բազան է։
«Գենետիկան բժշկագիտության ամենակարևոր ճյուղե
րից է: Բացելով այս կենտրոնը՝ մենք առաջին հերթին
նպատակ ունեինք զարգացնել մեր երկրում գենոմային և
անձնականացված բժշկությունը»,- ասում է պրոֆեսորը։
Նրա խոսքով՝ կենտրոնում իրականացվում է գենե
տիկական հիմք ունեցող հիվանդությունների նա
խածննդյան և հետծննդյան ախտորոշում՝ բժշկական
նորագույն մոլեկուլային-գենետիկական տեխնոլո
գիաների կիրառմամբ, ինչպես նաև՝ հիվանդների բու
ժում, վարում և ընտանիքների գենետիկական խորհր
դատվություն: Պրոֆեսորն առանձնակի կարևորում
և պատվաբեր է համարում այն, որ կենտրոնում կա
տարվող գենետիկական հետազոտությունների հա
մար հիմք են հանդիսանում Եվրամիության կողմից
գենետիկական ծառայությունների համար մշակված
հանձնարարականները, որոնք ստեղծվել են 20042008թթ., Ստրասբուրգում: Այս աշխատանքներում
նա անձամբ ներգրավված է եղել որպես փորձա
գետ։ Ընդունված հանձնարարականները համա
պատասխանում են միջազգային արտոնագրված
ուղեցույցներին (EuroGentest, EMQN, Orphanet) և
չափազանց կարևոր ու արդիական են Հայաստանի
առողջապահական
համակարգի
համար։
«Բժշկական գենետիկա» առարկայի ուսուցման
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Բժշկի ուղին
պատ
մութ
յու
նը փաս
տա
ցի ԵՊԲՀ-ում սկսվել է 1999-ից, գե
նետիկայի կենտրոնի բացումից մեկ տարի անց, երբ այն որ
պես ուսումն ական կուրս, ընդգրկվել է ընտանեկան բժշկութ
յան ամբիոնի ուսումն ական ծրագրում: Հաշվի առնելով
բժշկության ոլորտում գենետիկայի կարևորությունը՝ 2011-ին ձևա
վորվեց բժշկական գենետիկայի ամբիոնը, որի կայացման գործըն
թացում մեծ ավանդ ունի ամբիոնի վարիչ Թամարա Սարգսյանը:
Բժշկական գենետիկայի դասավանդման և գիտակրթական
ծրագրերի հիմքում դրված են Եվրոպական խորհրդի կողմից
մշակված համաեվրոպական կրթական և մասնագետների վե
րապատրաստման ծրագրերը։ Բժշկական գենետիկա առար
կան ներկայումս երեք լեզվով դասավանդվում է համալսարանի
չորրորդ և յոթերորդ կուրսի ուսանողներին։ Ապագա բժիշկները
հնարավորություն ունեն տեղում ծանոթանալ մոլեկուլային-գենե
տիկական և բջջագենետիկական ախտորոշիչ մեթոդներին, ներ
կա գտնվել գենետիկական խորհրդատվության գործընթացին`
ուսումն ասիրելով տվյալ դեպքի ժառանգական բնույթն ու գենե
տիկական ռիսկի գնահատման մոտեցումն երը, ինչպես նաև ծա
նոթանում են ստացվող լաբորատոր արդյունքներին ու նրանց
մեկնաբանմանը: Կուրսի տևողությունը 1 շաբաթ է, սակայն առա
ջիկայում բժշկական գենետիկի մասնագիտությունն առավել գրա
վիչ դարձնելու և անձնականացված բժշկությունն ուսումն ասիրող
սովորողներին առավել լայն հնարավորություն տալու համար
Թամարա Սարգսյանը կարծում է՝ ցանալի է քննարկել առաջի
կայում կուրսի տևողությունը երկարացնելու հնարավորությունը։
Հայաստանում բժիշկ-գենետիկի կլինիկական մասնագիտության
բացակայությունը ամբիոնի համար հիմք հանդիսացավ մշակելու
կրթական նախագիծ, որը հաստատվեց ԵՄ Tempus IV ծրագրով և
նպատակաուղղված է եվրոպական կրթական ստանդարտներին
համապատասխան բժիշկ-գենետիկի մասնագիտական կրթության
ապահովմանը: MedGen-ը միջտարածաշրջանային նախագիծ է,
որը ներառում է տասը համալսարաններ՝ Հայաստանից, Իսրայե
լից, Իտալիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Ավստրիայից,
Չեխիայի Հանրապետությունից և Ավստրիայից (www.medgen.asnet.
am): MedGen-ի գլխավոր նպատակն է բժշկական գենետիկայի ամուր
հիմքերի ստեղծումն ու զարգացումը՝ ակտիվ աշխատուժի հետ միա
սին, ինչը կհամապատասխանի բժշկական գենետիկայի կրթական
և մասնագիտական ստանդարտների ԵՄ հանձնարարականներին,
ինչպես նաև միջազգային համագործակցության ամրապնդմանը:
Ամբիոնում առանցքային նշանակություն ունի մի շարք ոլորտնե
րում նաև գիտահետազոտական աշխատանքների իրականա
ցումը։ Մասնավորապես՝ հսկայական աշխատանք է կատարվել
պարբերական հիվանդության և այլ ժառանգական աուտոբոր

բոքային հիվանդությունների ուսումն ասիրման ուղղությամբ,
ինչը հետագայում հիմք է ծառայել գիտական աշխատանք
ների, թեզերի, դոկտորական ատենախոսությունների, գի
տական հոդվածների համար։ Ուսումն ասիրության արդ
յունքում մասնագետները ստեղծեցին նաև տարածված,
ինչպես նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների՝
աշխարհում ամենամեծ կինիկագենետիկական ռեգիստրը։
Մեծ ոգևորությամբ պատմելով սիրելի աշխատանքի մա
սին՝ զրու
ցա
կիցս հպար
տո
րեն ընդգ
ծում է, որ տաս
նամյակների աշխատանքի շնորհիվ կարողացան պա
տարստել երեք կլինիկական գենետիկներ, որոնք և
աշխատում են կենտրոնում ու դասավանդում բժշկա
կան համալսարանում։ Կենտրոնի կազմում են միջազ
գային հավաստագրում ունեցող վեց մասնագետներ. եր
կուսը՝ գիտության թեկնածուներ են, չորսը՝ դոկտոներ։
«Մեզ հաջողվեց ստեղծել պրոֆեսիոնալ ծառայություն, շա
րունակ զարգացնել հնարավորություններն ու գիտելիքնե
րը, և ամենակարևորը՝ համագործակցել հայ և արտերկ
րի առաջատար գործընկերների հետ»,- հավելում է տիկին
Սարգսյանը։

Կենսագրական տվյալներ
Թամարա Սարգսյանը ԵՊՀ շրջանավարտ է։ 1981 թ. պաշտ
պանել է թեկնածու ական թեզը՝ «գենետիկա» մասնագիտութ
յամբ։ 1996 թ. պաշտ
պա
նել է դոկ
տո
րա
կան թե
զը և ս
տա
ցել կենսաբանական գիտությունների դոկտորի աստիճան՝
«Գենետիկա և մոլեկուլյար կենսաբանություն» մասնագիտութ
յամբ։ 1998-ից առ այսօր Բժշկական գենետիկայի և առողջութ
յան առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրենն է։ 2000 թ.
նրան ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում։ 19992009թթ. ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոնի պրոֆեսոր,
մոլեկուլային բժշկության և բժշկական գենետիկայի դասա
վանդման կուրսի վարիչն էր, իսկ 2009-2011թթ. բժշկական գե
նետիկայի և մոլեկուլյար ախտորոշման ամբիոնի վարիչը՝ ՀՀ
ԱՆ Ազգային առողջության ինստիտուտում։ 2011-ից առ այսօր՝
ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչն է։
Միջազգային հաջողված գիտական գործունեություն
 ամարա Սարգսյանի գիտական աշխատանքները վերա
Թ
բերում են ժառանգական հիվանդություններով պայմանա
վորված գենային և քրոմոսոմային մուտացիաների որոշմանը,
որոնք նպաստում են մոլեկուլային և քրոմոսոմային մակարդա
կով ժառանգական, սրտային, վարակիչ և այլ հիվան
դությունների վաղաժամ ախտորոշմանը, Հայատանում
բժշկական գենետիկայի և մոլեկուլային ախտորոշ
ման զարգացմանը։ Պրոֆեսորը շուրջ 190 գիտական
աշխատանքի հեղինակ է, որոնք տպագրվել են մի
ջազգային հեղինակավոր հրատարակություններում։
Մեկ նյութում դժվար է ամբողջովին ներկայացնել
մասնագետի միջազգային գիտական գործունեությու
նը։ European Board of Medical Genetics–ի կողմից նրան
շնորհվել է European Clinical Laboratory Geneticist-ի որա
կավորում։ 90-ականներից՝ ութ տարի շարունակ, CNRS
ծրագրի շրջանակում մասնագիտական գործունեութ
յուն է ծավալել Փարիզի 6-րդ համալսարանում՝ կատա
րելով գիտահետազոտական լայնածավալ աշխատանք
ներ։ Մ
 եկ այլ՝ INSERM ծրագրով համագործակցել է նաև
Փարիզի երկու հոսպիտալների հետ։
Որպես Եվրոպայի խորհրդի Առողջապահության կոմի
տեի (CDSP) SP-GEN փորձագետ՝ Թամարա Սարգսյանը
2004-2008թթ. հանդիսացել է Եվրոպայի առողջապա
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հության համակարգում բժշկական գենետիկական ծառայութ
յունների հանձնարարականների ստեղծման անդամն երից մեկը:
Փոխանակման ծրագրերով՝ որպես հրավիրյալ մասնագետ,
գիտական զեկույցներով հանդես է եկել մի շարք առաջատար
համալսարաններում ու առողջապահական կենտրոններում
(Բրատիսլավայի, Բուդապեշտի, Փարիզի, Բոլոնյայի, Չիկագոյի
համալսարաններ,Հարվարդիհանրայինառողջապահությանդպրոց):
Բժշկական գենետիկն անդամակցում է շուրջ մեկ տասնյակ
միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների, Եվրո
պայի՝ Մարդու գենետիկայի ընկերության, Մոլեկուլային
գենետիկայի որակավորման համակարգի (EMQN) ան
դամ է: Թամարա Սարգսյանը 2000 թ-ից Մարդու գենե
տիկայի հայկական ասոցիացիայի նախագահն է, 2017
թ-ից՝ հազվադեպ հիվանդությունների փորձագիտութ
յան ազգային կենտրոնի կազմակերպիչ-ղեկավարը։
Ինչպես ընդունված է բժշկագիտության ոլորտում՝ մաս
նագիտությունը Թամարա Սարգսյանին չի փոխանց
վել սերն
դե
սե
րունդ, բայց բժիշկ
ներ են ե
ղել նրա մոր՝
Թագուհի Սարգսյանի ընտանիքի անդամն երը, իսկ հայ
րը՝ Ֆադեյ Սարգսյանը, գիտնական, ակադեմիկոս, քա
ղաքական գործիչ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի նախկին նախագահ, ՀԽՍՀ Մինիստրների
խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԱԺ նախկին պատգամա
վոր ու գեներալ էր։ Վերջինս աշխատանքային գործու
նեության մեծ մասը նվիրել է էլեկտրոնային հաշվողա
կան տեխնիկայի, կառավարման ավտոմատացված և
ռադիոլոկացիոն համակարգերի կառավարման ուսում
նասիրմանը։ Ժամանակին պատասխանատու պաշտոն
ներ զբաղեցրած անվանի գործչի լուսանկարն այսօր փակցված
է դստեր աշխատանյակում։ Խորհրդանշական է, որ Թամարա
Սարգսյանն իր համեստ աշխատասենյակում նաև հոր պատ
մական հետաքրքիր շունչ ունեցող սեղանն ու
աթոռն է օգտագործում։ Հետահայաց հիշում է՝
հայրը, որպես կիբեռնետիկայի ոլորտի մասնա
գետ, ողջունել էր իր՝ գենետիկ դառնալու հաս
տատուն ընտրությունը, քանի որ նրան հայտնի էր
20-րդ դարում ձևավորված այս երկու գիտություն
ների՝ գենետիկայի և կիբեռնետիկայի ողբերգա
կան ճակատագիրն ու կարևոր նշանակությունը։
Էլեկտրոնային կրիչում Թամարա Սարգսյանը լու
սանկարների հարուստ արխիվ ունի։ Դրանց շար
քում առանձնանում է հոր պապի՝ հոգևորական
Ֆադեյ Սարգսյանի 1913 թվականին Նախիջևանում
արված խմբակային, պատմական լուսանկարը։
Թամարա
Սարգսյանն
ունի
երկու
որդի։
Ֆադեյ Չարչօղլյանը դիվանագետ է։ Ռուբեն
Չարչօղլյանը՝ ԵՊԲՀ շրջանավարտ, ով սրտա
յին
վիրաբույժի
մասնագիտական
գործու
նեությունն իրականացնում է Ավստրիայում։
2018 թվականի նոյեմբերից ՀՀ վարչապետի որոշ
մամբ Թամարա Սարգսյանը համալրել է նաև ԵՊԲՀ հոգաբար
ձուների խորհրդի կազմը։ Հարուստ փորձ ունեցող գիտնականն
իր բազմազբաղ առօրյայում այս աշխատանքը շատ պատվաբեր
է համարում և մեծ ոգևորությամբ է պատրաստվում գործընկեր
ների հետ կյանքի կոչել նորանոր ծրագրեր՝ ի նպաստ բժշկական
համալսարանի և, իհարկե, նորագույն և կարևոր, յուրաքանչյուր
պացիենտի հանդեպ անձնականացված մոտեցում պահանջող
ոլորտի՝ բժշկական գենետիկայի առաջընթացին։
Հեղինակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ ԹԱՄԱՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
անձնական արխիվից

 ԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ
Վ
ՍՏԵՂԾԱԾ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ
ԿԾԱՌԱՅԻ ԵՊԲՀ-ԻՆ
«Մշակույթն՝ ուսանողներին» ծրագիրը շարունակում է իր
առաքելությունը: ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ հոգաբարձուների
խորհրդի նախագահ, անվանի երաժիշտ Վահան Արծրունու նա
խաձեռնած «Կոմիտաս. տասը հայտնություն» խորագիրը կրող
բարեգործական համերգը` Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նվագախմբի կամերային կազմի մասնակցությամբ: Կոմիտասի
150-ամյակի կապակցությամբ հնչեցին Կոմիտասի ստեղծագոր
ծությունները, որոնց երաժշտության հեղինակը Վահան Արծրու
նին է:
Մինչ համերգի մեկնարկը ներկաները դիտեցին տեսանյութ՝
նվիրված բժշկական հայտնի տոհմերին:
Վահան Արծրունու խոսքով՝ սա իրական ազգային հարս
տություն է, հիմք, որը ձևավորում է ներկան ու ապագան։ Այս
հարստության տերն այն ընտանիքներն են, որոնք կյանքի և
մասնագիտության նվիրումով ծառայում են կրթությանը, առող
ջապահությանն ու բժշկությանը։ «Այս համերգի գաղափարն
իմ խոստումն էր՝ ստեղծել հնարավորություն բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողների համար,
որոնք ունեն խնդիրներ՝ կապված վճարունակության
հետ, տալ հնարավորություն, որպեսզի այդ հանգա
մանքը չանդրադառնա ուսման ընթացքի վրա»,-ասաց
նա՝ ավելացնելով՝ ամիսների ընթացքում գաղափա
րը հասունացել է, որ պետք է ստեղծել մարմին, որը
կմիավորի բժշկական տոհմերը, և որոնք օրինակ կծա
ռայեն ապագա բժիշկների համար: Հայտարարելով
«Արծրունի» հիմն ադրամի ստեղծման գաղափարի
մասին՝ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նշեց,
որ առիթն ինչպես ստեղծագործական, այնպես էլ մշա
կութային է, քանի որ մտահաղացումը կերտում է մի
նոր մշակույթ՝ համերգը ծառայեցնելով նոր գաղափա
րի հանրահռչակմանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, շնորհակա
լություն հայտնելով Վահան Արծրունուն հիմն ադրա
մի ստեղծման համար, նշեց, որ հավատարիմ մնալով
սկզբունքներին՝ ԵՊԲՀ-ն կրթում է բարձր բարոյահո
գեբանական որակներով քաղաքացիներ, քանի
որ բժիշկը հասարակության սյուներից է: «Ուրախ
եմ այս դահլիճում տեսնել հայտնի բժշկական
տոհմերի ներկայացուցիչներին, որոնց միավո
րել են բժշկական համալսարանն ու «Արծրունի»
ազգանունը»,- ասաց ռեկտորն՝ ավելացնելով,
որ հիմն ադրամի ստեղծումով կմեկնարկեն մի
շարք ծրագրեր՝ ուղղված ուսանողների բարեկե
ցությանն ու համալսարանի զարգացմանը:
ԵՊԲՀ ռեկտորի խոսքով՝ բժշկական համալ
սարանը շարունակում է իր հաղթանակած մշա
կութային կյանքը:
Բարեգործական համերգին ներկա էին անվա
նի բժիշկներ ու մշակութային գործիչներ, որոնց
կատարած հանգանակություններից ստացված
ամբողջ հասույթը կփոխանցվի բարձր առաջա
դիմություն ունեցող ԵՊԲՀ ուսանողների ուս
ման վարձի ֆինանսական աջակցությանը։
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 ԱՅԻ ՍՐՏՈՎ ՖՐԱՆՍՈւՀԻՆ
Հ
ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ
Ու ՀԱՅՐԵՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻՆ
Հայրենիքի
պաշտպանի
վերականգ
նողական կենտրոնում ԵՊԲՀ ապագա
բժիշկները, կենտրոնում բուժվող հայ
րենքի պաշտպանները ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանի և Պլաստիկ վիրաբուժության
և միկրովիրաբուժության կլինիկայի ղեկա
վար Արտավազդ Սահակյանի գլխավորութ
յամբ հյուրընկալեցին ֆրանսիահայ ճանաչ
ված երգչուհի Ռոզի Արմենին:
Կենտրոնի տնօրեն Հայկուհի Մինասյանի,
Արմեն Մուրադյանի և ապագա բժիշկների
ուղեկցությամբ ճանաչված երգչուհին շրջեց
կենտրոնում, ծանոթացավ տարածաշրջա
նում բացառիկ վերականգնողական համա
լիրի, այստեղ իրականացվող աշխատանք
ների ու զարգացման ծրագրերի հետ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝ ներ
կայացնելով կենտրոնի հնարավորություն
ները, նշեց, որ կենտրոնը գործում է որպես
ամբողջական վերականգնողական համա
լիր, որտեղ լուծվում են ինչպես առողջա
կան, այնպես էլ զինվորական հաշմանդամ
ների սոցիալական ինտեգրման, կրթության
և աշխատանքի հարցերը:
Ֆրանսահայ սիրված երգչուհին՝ շրջա
պատված ապագա բժիշկներով ու հայրե
նիքի պաշտպաններով, կիսվեց ստացած
տպավորություններով և իր գոհունակությու
նը հայտնեց ջերմ ընդունելության համար:
Ռոզի Արմենը հաճախ է լինում հայրենի
քում, որտեղ սիրում ու գնահատում են նրա
արվեստը: Այս անգամ «հայի սրտով ֆրան
սուհին» Հայաստան է ժամանել բեմական
գործունեության 60-ամյակին նվիրված հա
մերգի առիթով:
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ՍՓՅՈւՌՔԱՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ
ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
ԿԿԱՏԱՐԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
ԵՎ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
Հայրենիքի
պաշտպանի
վերականգնողական
կենտրոնն օրերս հյուրընկալեց Լոս Անջելեսի Մարի
Մանուկյան-Դեմիրճյան հայկական վարժարանի ավար
տական դասարանի մի խումբ աշակերտների: Սփյուռքա
հայ պատանիները կենտրոնում բուժվող զինվորներին
նվիրեցին 11 համակարգիչ:
Հայաստան այցելած աշակերտները, կամավորական
աշխատանքների շրջանակում, կօգնեն կենտրոնում բուժ
վող զինվորներին լավացնել խոսակցական անգլերենը՝
հնարավորություն ստանալով զինվորների հետ ամե
նօրյա շփումն երի շնորհիվ հարստացնել մայրենի լեզվի
իրե՛նց գիտելիքները:
Նշենք, որ վերջին վեց տարիներին վարժարանի սա
ները Հայաստան են այցելում կամավոր աշխատանք
կատարելու կամ որևէ բնագավառում վերապատ
րաստվելու նպատակով: Սա միջոց է՝ պատանինե
րին կապելու հայրենիքի հետ, որպեսզի նրանք հայ
մնան, պահպանեն ինքնությունը, և, ինչպես նշում են
դպրոցի ուսուցիչները՝ ուրախալի կլինի, եթե ոմանք
ապագայում վերադառնան, աշխատեն ու ապրեն
Հայաստանում:
Այս տարի աշակերտների մի մասին հնարավորութ
յուն է ընձեռվել կամավորական աշխատանքներ կա
տարել նաև ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցում:
Մարի Մանուկյան-Դեմիրճյան հայկական վարժա
րանի ավարտական դասարանի 36 աշակերտները
Հայաստանում կլինեն հունիսի 4-ից 27-ը, և իրենց
հագեցած առօրյայի մի մասը կնվիրեն բուժվող զին
վորներին, ինչպես նաև համալսարանական հիվան
դանոցին:

ԱՐՅՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԱՎԵԼԱՑԵԼ ԵՆ.
ՀՈՒՆԻՍԻ 14-ՆԱՐՅԱՆ
ԴՈՆՈՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ Է
ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի Ար
յունաբանական կետում ընթացիկ տարում հաստատված
արյան դոնորների թիվն ավելի քան 540 է: Արյունաբանա
կան կետը հունիսի 14-ին նշեց հիմն ադրման 2-ամյակն ու
արյան դոնորի միջազգային օրը:
Արյան դոնորը կամովին հիվանդներին փոխներարկ
ման, ինչպես նաև բուժման պրեպարատների պատ
րաստ
ման նպա
տա
կով ար
յուն հանձ
նող մարդն է: Ար
յան դոնորներ կարող են դառնալ 18-60 տարեկան առողջ
մարդիկ: Դոնորության համար գոյություն ունեն մի շարք
բացարձակ և հարաբերական հակացուցումն եր՝ քաշ, ին
ֆեկցիոն հիվանդություններ, անհրաժեշտ է ստուգել նաև
ապագա դոնորի լյարդի ֆերմենտները: Եթե հակացու
ցումն եր չկան, և դոնորն առողջ է` 400 մլարյուն հանձնելը
նրա առողջությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնա, հակառա
կը` համարվում է, որ դա կնպաստի նրա արյան թարմաց
մանը: Արյուն հանձնելու գործընթացը տևում է 5-7 րոպե:
Հայաստանում ավելի հաճախ է 2-րդ (դրական) խմբի ար
յան պահանջ է զգացվում: Կախված պահանջարկից՝ այս
խմբի դոնորական արյունը ևս ամենաշատն է, հաճախ, սա
կայն, պակաս է առաջանում:
Արյունաբանական կետի պատասխանատու Գայանե
Պետրոսյանի խոսքով՝ կամավոր դոնորների թիվը տարեց
տարի ավելանում է: Դոնորության համար դիմում են 18-ից
25 տարեկան երիտասարդները, որոնք էլ դառնում են հաս
տատված կամավոր դոնորներ: «Եթե չլիներ դոնորությու
նը շատ կյանքեր հնարավոր չէր լինի փրկել: Դոնորության
կարևորության մասին պետք է ավելի հաճախ խոսել՝ ցույց
տալով այն մարդկանց օրինակը, որոնց կյանքը փրկվել է
ինչ-որ մեկի մարդասիրական քայլի՝ արյուն տալու շնոր
հիվ»,- ընդծգեց Գայանե Պետրոսյանը:
Նշենք, որ հաշվի առնելով արյունաբանական կետի
կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը՝ Երևանի կենտ
րոնում՝ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում
2017 թվականի հունիսի 14-ին՝ Արյան դոնորի միջազգային
օրը, բացվեց Արյունաբանական կետ: Կենտրոնում արյան
նվիրատվություն առաջինը կատարեցին և կամավոր դոնո
րության կարևորության մասին բարձրաձայնեցին ԵՊԲՀ
ուսանողներն ու համալսարանական հիվանդանոցի բու
ժանձնակազմը: Արյունաբանական կետում 2017 թվակա
նին գրանցվել է 480 հաստատված դոնոր, 2018-ին՝ 980,
ընթացիկ տարում՝ 540 արյան դոնոր:
Արյուն հանձնելը մարդասիրական կամավոր քայլ է, որը
փրկում է կյանքեր: «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային
համալիրի արյունաբանական կետում հունիսի14-ին ևս
մարդաշատ էր. դոնորները սպասում էին իրենց հերթին:
Սիրելի դոնորներ, իմացեք՝ ձե՛ր հանձնած արյունը տրա
մադրվելու է անվճար: Միացե՛ք կամավորներին և փրկե՛ք
կյանքեր:
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ԵՊԲՀ 20 ՏԱՐՎԱ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՄԲ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՀԱՎԱՔՎԵԼ ԷԻՆ
ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀՈՒՄ
Հունիսի 1-ին ԵՊԲՀ-ում մթնոլորտը տոնական էր։ 20 տարի
առաջ ավարտած բժշկականի ուսանողները հավաքվել էին
միմյանց տեսնելու։ Նրանց մեծ մասն արդեն հայտնի բժիշկ
ներ էին՝ հմտացած մասնագիտության մեջ։
Ողջունելով միմյանց՝ նրանք շրջեցին համալսարանի ողջ
տարածքով, ծանոթացան 20 տարվա ընթացքում կատար
ված աշխատանքներին, այցելեցին սիմուլիացիոն ուսումն ա
կան կենտրոն։
Այնուհետև խմբի ավագները ներկա-բացակա արեցին,
որից հետո հավաքի մասնակիցները դիտեցին տեսանյութ՝
նվիրված ԵՊԲՀ ձեռքբերումն երին։

ՀԱՅՐԵՆԱՃԱՆԱՉ ԱՊԱԳԱ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
Սկսած հայկական բժշկագիտության ամենավաղ շրջանից մինչև
միջնադարի հայկական բժշկության զարթոնքը և 1920-ական
թվականներին Երևանի պետական համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետի բացման ժամանակները, և թեկուզ հենց Արցախյան
պատերազմում մեր բժիշկների անձնվեր ու հերոսական արարք
ները՝ հայ ականավոր բժշկապետերը և բուժաշխատողները
մշտապես կապված են եղել ազգային մշակույթի, պատմության,
լեզվի, կրոնի և ազգային ինքնագիտակցության հետ՝ իրենց հա
մամարդկային, ամենամարդասիրական մասնագիտությունը
միախառնելով հայրենիքի հանդեպ ունեցած անկեղծ սիրուն: Եվ
այսօր ուրախությամբ ենք փաստում, որ չնայած ապագա բժիշկ
դառնալու դասերով այսքան հագեցած առօրյային և մոտալուտ
քննաշրջանի մեկնարկին՝ հասարակագիտական առարկաների
ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե
սոր Վահան Մելիքյանի նախաձեռնությամբ և ԵՊԲՀ-ի ղեկա
վարության աջակցությամբ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
առաջին կուրսի մեծաքանակ ուսանողներն ու ամբիոնի մի խումբ
դասախոսներ հնարավորություն ստացան մասնակցել ոչ սովո
րական ուղևորության, որն իրենից յուրօրինակ բաց դաս էր ներ
կայացնում. հենց բուն պատմական վայրերում տեսնելու էինք մեր
հայրենիքի ամենահետաքրքիր և պատմական մեծ արժեք ունե
ցող հուշարձանները:
Ուղևորության առաջին կանգառը հայ-թուրքական սահմանն
էր՝ Ախուրյան գետի ափը, որտեղից ընդամենը մի քանի հարյուր
մետրի վրա երևում էին հայ ժողովրդի կողմից միշտ կարոտով և
հուզմունքով հիշելի, մեր թերևս ամենահայտնի և երբեմն ի շքեղ
«հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք» Անին: Բագրատունիների
օրոք կառուցված և վաղ միջնադարում ողջ տարածաշրջանի հա
մար այդքան նշանակալի քաղաքը հենց պարոն Մելիքյանի բնո
րոշմամբ մինչ օրս էլ համարվում է «առագաստ մեր քարե ծովին»:
Երբեմն ի մայրաքաղաքի կիսավեր, բայց անչափ շքեղ վանքերի և
բարձրաբերձ պարիսպների տեսարանը դիտող բոլոր ներկաների
մոտ նկատելի էր հուզմունքը, չէ որ գրեթե բոլորս էլ ունենք նախ
նիներ Արևմտյան Հայաստանից, և մեր ազգային հիշողության
ու ենթագիտակցության մեջ արթուն են անցյալի մեծ և միացյալ
հայրենիքի, մեր ժողովրդի հնագույն ծագման մասին պատկերա
ցումն երը: Մեր ժողովրդի պատմական հիշողության ամենասար
սափելի մասն է նաև հայոց ցեղասպանությունը, բայց հանձին
մեր նոր սերնդի՝ մենք ունենք ոչ թե այդ անցյալից խեղճացած
և ճնշված, այլ իրազեկ, հայրենասեր և պահանջատեր սերունդ,
որի ապացույցն է ազգային երգերով և հին հայկական ռազմա
պար «Քոչարիով» ուսանողների յուրօրինակ ողջույնը սահմանի
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այս կողմից դեպի այդքան սիրելի քաղա
քը՝ դեպի ողջ Արևմտյան Հայաստան, որի
հանդեպ սերը, գիտակցումը, և հետ վերա
դարձնելու ձգտումը միմիայն ամրապնդվեց
այս ուղևորությունից հետո:
Մյուս կանգառը Ներքին Թալին գյուղում
գտնվող Դաշտադեմի ամրոցն էր, որն իր
ողջ հմայքով և վեհությամբ զբաղեցնում էր
մի մեծ ու լայնատարած դաշտ: Ուսանող
ներն ամրոցի փոքրիկ վանքը ողողեցին
հոգևոր շարական երգերով և անգամ մի
փոքր էլ հասցրին տարածքի մաքրությամբ
զբաղվել: Դաշտադեմի ամրոցը մեր հայրե
նիքի քիչ ուսումնասիրված, բայց այս ուղ
ևորությամբ շատերիս համար բացահայտ
ված չափազանց տեսարժան մի վայր է, որի
մասին հետագա իրազեկմամբ կզբաղվենք
հենց մենք՝ ամրոցի հզորությամբ այդքան
տպավորված ուսանողներս:
Վերջին կանգառը անաղարտ բնական միջավայրով և
ամենամաքուր լեռնային օդով Թալինի Սուրբ Կաթողիկե
եկեղեցին էր՝ հնադարյան գերեզմանաքարերի իր հսակայա
կան դաշտով, 7-րդ դարի այդ հոյակերտ տաճարը և իր շուրջը
տարածվող այդքան դրական և հաճելի մթնոլորտը քաղաքա
յին և համալսարանական առօրյայից կտրված ուսանողների
համար հրաշալի միջավայր էր, և հնարավորություն՝ կենտրո
նանալու և բնությանը ավելի մոտենալու համար: Ուղևորութ
յան արդյուքնում էականորեն բարձրացավ ոչ միայն ուսանող
ներիս հայրենաճանաչության մակարդակը, այլև յուրօրինակ
կերպով ձևավորվեց հայրենիքի, մեր պատմական վայրերի
և մշակույթի մասին հոգ տանելու, խնամելու հատկությունը:
Օրվա վերջում հետ վերադառնալով Երևան՝ բոլորի մոտ
գրեթե նույն հայրենասիրական զգացումն էր և այն հաճե
լի միտքը, որ այս անմոռանալի ուղևորությունը նոր եռանդ
տվեց մեզ ոչ միայն ուսման, այլև առհասարակ ողջ կյանքի
համար:
Մասնակից ուսանողների ողջ կազմի անունից շնորհակա
լություն ենք հայտնում մեր ամենահարազատ համալսարանի
հետևողական և իրավամբ ուսանողամետ ղեկավարությանը՝
աջակցության համար, նաև այս ուղևորության նախաձեռնող
վաստակաշատ դասախոս, գիտանական, անչափ սիրելի
պարոն Մելիքյանին՝ հոդվածն ավարտելով նրա՝ 2011 թվա
կանին տպագրված «Անին առագաստ մեր քարե ծովին» ժո
ղովածուի այս բանաստեղծությամբ.
ՀՈՒՅՍ
Անի քաղաքի փոշոտ ճամփեքին
Լսում եմ դարձյալ կառքերի ճռռոց,
Եվ ի՜նչ հրաշք է, մեր նոր օրերում,
Տասը դար հետո հայ մնալ նորից:
Ու թե մի հազար տարի էլ անցնի,
Ու թե թուրքի տեղ այլ գազան հյուր գա,
Կույր մկան նման քարեր փախցնի,
Մեկ է՝ քարերն այն միշտ հայ կմնան:
Անիի քարեր՝ դեսուդեն ընկած,
Դուք եք աշխարհին Մայր Տաճար տալու…
Հոդվածի հեղինակ՝ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
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ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
ՆՊԱՍՏՈՒՄ ԵՆ ԲՈՒՀԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆԸ
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը ԵՊԲՀ ամենա
շատ ուսանող ունեցող ֆակուլտետն է, որը շարունա
կում է աչքի ընկնել իր գրավչությամբ: Ֆակուլտետում
սովորում է ավելի քան 3000 հայ և արտասահմանցի
ուսանող: Շրջանավարտները 6 տարի տևողությամբ
անընդհատ ինտեգրված ուսուցումն ավարտելուց հե
տո ստանում են «բուժական գործ» մասնագիտությամբ
բժշկի որակավորում: Ֆակուլտետի համար շարունա
կում է գերխնդիր մնալ մրցունակ և որակյալ կադրերի
պատրաստումը:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի փոխդեկան,
ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, կրթության
որակի գնահատման և բարելավման հարցերով խորհր
դական Արտեմ Գրիգորյանի հետ զրուցել ենք ֆակուլ
տետի աշխատանքի, ձեռքբերում
ն երի, ինչպես նաև
բուհում կրթական որակի գնահատման ու ապահովման
մասին:
-Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը վերակազմավոր
վել է 20 տա
րի ա
ռաջ և 
հա
մար
վում է գրե
թե 100-ամ
յա
պատմություն ունեցող բուժական ֆակուլտետի իրավահա
ջորդը: Զարգացման ինչպիսի՞ ճանապարհ է անցել ֆակուլ
տետը, որո՞նք են ամենակարևոր ձեռքբերում
ն երը:
-Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը մեր համալսարանի
առաջատարն է՝ ֆլագմանը, ևերբ խոսվում է ԵՊԲՀ-ի մա
սին, առաջին հերթին պատկերացնում ենք այս ֆակուլտե
տը:
20 տարի առաջ կար բուժական ֆակուլտետ, և զուգահեռ
գործում էին մանկաբուժական և բժշկականխարգելման
կամ սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետները: Միջազգային
ընդհանուր անվանակարգին համահունչ դարձնելու համար
որոշվեց, որ բոլորը միավորվեն ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի մեջ:
Բուժական գործի հիմն ական մասնագիտություններ ստա
նա
լու հա
մար պետք է այս ֆա
կուլ
տե
տում 6 տա
րի տևո
ղությամբ ուսումանական գործընթաց անցնել, որից հետո
շրջանավարտը կարողանում է ընտրել հիմն ական մասնա
գիտությունը: Բուժող բժիշկ աշխատելուց բացի՝ մի մասը
կարող են դառնալ տեսաբաններ, գիտնականներ, մյուս մա
սը՝ ընտրել մանկաբուժությունը կամ կանխարգելիչ բժշկութ
յունը: Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը համահունչ է
աշխարհի մյուս բժշկական բուհերի համանուն ֆակուլտետ
ների հետ:
-Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը դիմորդների պա
կաս չի ունենում: Ինչպե՞ս են ընտրում այս ֆակուլտետը և
ովքե՞ր են հնարավորություն ունենում սովորել:
-Եթե ուզում են բժիշկ դառնալ՝ ԵՊԲՀ դիմելիս առաջինն
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետն են դիտարկում: Ըն
դունվում են այն մարդիկ, ովքեր մանկուց երազել են բժիշկ
դառնալ (կամ ուսանողի ծնողներն են նման երազանք ու
նեցել): Գրավչությունը շատ մեծ է, և եթե համեմատենք այլ
ֆակուլտետների հետ, այստեղ սովորող ինչպես տեղացի,
այնպես էլ արտասահմանցի ուսանողների թիվը մեծ է:
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-Կրթական գործընթացը, կարելի է ասել, զարգացող
օրգանիզմ է, որո՞նք են լուծում պահանջող հարցերն ու
առաջնահերթությունները:
-Ավանդաբար ասվում է, որ մեր բուհն ավելի շատ տե
սական գիտելիքներ է տալիս: Դա ինչպես համալսա
րանի, այնպես էլ ֆակուլտետի գլխավոր խնդիրներից
է: Սակայն պետք է շեշտել, որ խնդիր է դրված բարե
լավել մեր ուսանողների գործնական հմտությունները,
այդ թվում՝ շարունակ ընդլայնելով մեր սիմուլյացիոն
կենտրոնի հնարավորությունները, այն ավելի լայնորեն
օգտագործել գործնական հմտությունների բաղադրիչը
բարելավելու համար: Ընդհանուր բժշկության ֆակուլ
տետի բուժական գործով զբաղվողների համար սի
մուլյացիոն կենտրոնի ստեղծումը միտված է ապագա
բժիշկների գործնական հմտություններն այն մակար
դակի հասցնելուն, որ բուհի շրջանավարտները պատ
րաստ լինեն աշխատել որպես պրակտիկ բժիշկներ:
Կա

րող ենք ա
սել, որ մեր կադ
րե
րը մրցու
նակ են:
Մեր ֆակուլտետի օգտին է խոսում նաև այն հանգա
մանքը, որ մեր շրջանավարտների մի մասը՝ ինչպես
տեղացիները, այնպես էլ օտարերկրացիները, իրենց
ուսումը կամ մասնագիտական գործունեությունը շա
րունակում են արտերկրում: Եթե մեր դիպլոմի հիման
վրա արտասահմանյան բուհերը թույլատրում են հանձ
նել քննություն՝ հետագայում կլինիկական օրդինատու
րա անցնելու համար, նշանակում է, որ ԵՊԲՀ դիպլոմը
վավերացվում է:
-Որպես կրթության որակի գնահատման և
բարելավման հարցերով խորհրդական՝ տեղեկացրեք,
խնդրեմ, կրթության որակի բարելավման ուղղութ
յամբ ի՞նչ քայլեր են իրականացվում:
-Մեր համալսարանն առաջիններից էր, որ առանձ
նացրեց որակի գնահատման ու ապահովման բաժին,
որն իր գործառույթների համաձայն՝ գործում է անկախ
և հնարավորություն ունի ինքնուրույն անցկացնել հե
տազոտություններ՝ բացթողումն երը հայտնաբերելու
համար: Որոշակի լուծումն եր տրվում են հենց ուսանող
ների շրջանում անցկացված հարցումն երի հիման վրա:
Օրինակ՝ դասախոսների և ուսանողների շրջանում
հարցումն երի միջոցով փորձեցինք պարզել՝ որքանով
է նպատակահարմար ու արդյունավետ դասախոսութ
յուններին ուսանողների պարտադիր մասնակցությու
նը: Ուսանողների զգալի մասը նշել է, որ նախընտրում է
ըստ ցանկության մասնակցել դասախոսություններին՝
հիմն ավորելով, որ այն, ինչ ներկայացվում է դասա
խոսությունների ժամանակ, գրեթե նույնությամբ ներ
կայացված է դասագրքերում: Դասախոսությունների
ազատականացման
արդյունքում՝
համալսարանն
անուղղակիորեն ամբիոններին մղում է այն քայլին,
որ վերջիններս շահագրգռեն ուսանողներին՝ դասա
խոսություններին ներկա լինելու, (բնականաբար՝ ոչ
արհեստականորեն, այլ դասախոսական արվեստին
առավել տիրապետելու, բուն առարկայի ներքին գրավ
չությունը ցույց տալու միջոցով): Փոփոխության հետ
մեկտեղ՝ շարունակական դինամիկ վերլուծություն է
իրականացվում. նախնական վերլուծությունները ցույց

են տվել, որ դասախոսությունների ազատականա
ցումն ուսանողների առաջադիմության վրա բացասա
կան ազդեցություն չի ունեցել, նույնիսկ առաջադիութ
յան աճի միտում է նկատվել (թերևս այս տվյալները
դեռ լրացուցիչ վերլուծության կարիք ունեն. չի բացառ
վում, որ մենք վերջնական արդյունքի վրա ազդող որոշ
գործոններ հաշվի չենք առնում):
Շարունակում ենք բացահայտել այլընտրանքային
մեխանիզմն երը: Պետք է փորձել դասավանդման մե
թոդաբանության առավել լայն սպեկտր գործածել: Մեր
խնդիրն է՝ ավելի շատ հնարավորությունների դաշտ
ապահովել ուսանողության համար, իրապես ստեղ
ծել այն կրթական մթնոլորտը, որը հաճելի ու գրավիչ
կդարձնի ուսումը մեր համալսարանում:
-Շատ հաճախ ձեր դեկանատի մոտ մարդաշատ է:
Ինչպիսի՞ աշխատանքներ է տանում դեկանատն ուսա
նողների հետ:
-Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանատի
մոտ ամենօրյա մարդաշատությունը պայմանավորված
է ուսանողների մեծ թվով: Հաճախ հարցերը տեխնի
կական բնույթի են, ինչը, կարծում եմ, ժամանակի ըն
թացքում կնվազի, քանի որ համալսարանը քայլեր
է անում էլեկտրոնային համալսարանի գաղափարը
կյանքի կոչելու ուղղությամբ, որպեսզի ինֆորմացիան
հեշտ և արագ հասանելի լինի յուրաքանչյուրին:
Կարևոր է նաև մարդկային շփումը, երբեմն՝ ավագի
խորհուրդը, քանի որ կան մարդիկ, որոնք դժվար են
կողմն որոշվում բժշկական աշխարհում, և վատ չէր լի
նի, որ պարբերաբար խորհուրդներ ստանային ավագ
գործընկերներից: Այդ գործառույթների մեծ մասն այ
սօր դեկանատներն են իրականացնում: Մենք բաց ենք
ուսանողների հետ շփումն երում և կարիքի դեպքում
աջակցում ենք նրանց: Դեկանատում ամեն կուրսով
զբաղվող տեսուչ և փոխդեկան ունենք, ովքեր լավ ճա
նաչում են իրենց ուսանողներին և իրականացնում են
ուսումն ական գործընթացի վերահսկողություն:
Կառանձնացնեի նաև դեկանի՝ Կարինե Բարոյանի
անձնական խարիզմայի գործոնը: Ուսանողները լավ
գիտեն՝ նա որքան խիստ ևօբյեկտիվ, նույնքան մարդ
կային ու բարի անձնավորություն է: Այդ հատկանիշե
րից է ձևավորվում նրա հատուկ հմայքը, որը դեկանա
տի ողջ թիմին տրամադրում է դեպի պարտաճանաչ ու
ստեղծագործ գործունեություն:
-Դուք նշեցիք, որ ԵՊԲՀ ընդունվում են նրանք, ովքեր
մանկուց երազել են բժիշկ դառնալ: Ս
 ա նաև Ձե՞զ է վե
րաբերում:
-Ինձ զուգահեռաբար հետաքրքրում էր բժշկութ
յունը, գիտությունը, կենսաբանությունն ու ուղեղը:
Մասնագիտության ընտրությունը պայմանավորված
է հետաքրքրասիրությամբ, դեպի տեսական ամբիոն
կողմն որոշումը՝ մեր առարկայի ներքին գեղեցկութ
յամբ, որն ավելի շատ տալիս է հարցեր, քան պատաս
խաններ:
  
Հարցազրույցը՝ Մ
 ԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ

ԵՊԲՀ 100-ամյակին ընդառաջ շարունակում ենք
ներկայացնել հոբելյար ամբիոնները, որոնք իրենց
գործունեությունը սկսել են դեռևս Երևանի պետա
կան համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում։

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆ
Բժշկական մանրէաբանության ամբիոնը հիմն ադրվել
է 1923 թվականին Երևանի պետական համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետի կազմում: Ամբիոնը ղեկավա
րել են պրոֆեսորներ Ա.Ի. Իսահակյանը (1923-51թթ.),
Բ.Գ. Ավետիքյանը (1951-54 թթ.), Վ.Գ. Միքայելյանը
(1954-75 թթ.), դոցենտ Լ.Ա. Ֆրանգուլյանը (1975-86 թթ.):
Ամբիոնի հիմն ադիր, գիտության վաստակավոր գոր
ծիչ, պրոֆեսոր Աբգար Իսահակի Իսահակյանը (18851977թթ/ 1911թ. ավարտել է Օդեսայի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը և աշխատել նույն համալսարա
նի ընդհանուր ախտաբանության և մանրէաբանության
լաբորատորիայում: 1914թ. նա զինվորական ծառայութ
յան է անցել Հայաստանում և գիտագործնական աշ
խատանքներ է կատարել ինֆեկցիոն հիվանդություն
ների դեմ պայքարի կանխարգելման միջոցառումն երի
մշակման ուղղությամբ, ակտիվորեն մասնակցել սան
հիգիենիկ գիտահետազոտական և անասնաբուժականանասնաբուծական ինստիտուտների հիմն ադրմանը,
վարելով առաջինի՝ մանրէաբանական բաժանմունքը,
իսկ երկրորդի՝ մանրէաբանության ամբիոնը:
Շուրջ 20 տարի ամբիոնը ղեկավարել է 1927թվականի՝
Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլ
տետի առաջին 32 շրջանավարտներից մեկը՝ 1938-44թթ.
բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր, ՀՍՍՀ Գիտության
վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Վերգինե Գևորգի Միքայելյանը,
ով մեծ ավանդ ունի Հայաստանում բժշկական
կրթության, մանրէաբանության և իմունաբանության
զարգացման գործում:
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Դեպի 100-ամյակ
Վ.Գ.Միքայելյանը ծնվել է 1903թ., Գյումրիում:
Համալսարանն ավարտելուց հետո անցել է աշխատան
քի գործնական առողջապահության համաճարակաբա
նական ծառայությունում՝ գործունեություն ծավալելով
Հայաստանի մի շարք շրջաններում: 1932թ. աշխատել է
բժշկական ինստիտուտում, սկզբում՝ որպես համաճա
րակաբանության ամբիոնի ասիստենտ, այնուհետև՝
1951-54թթ., սննդի հիգիենայի ամբիոնի վարիչ, 195475թթ. ղեկավարել է մանրէաբանության ամբիոնը: 1940թ.
պաշտպանել է թեկանածուական, իսկ 1948թ.՝ դոկտո
րական ատենախոսություններ: Նրա ղեկավարությամբ
պաշտպանվել են 15 թեկնածուական և մեկ դոկտորական
թեզեր, որոնք նվիրված են եղել ինֆեկցիոն հիվանդութ
յունների ախտորոշման, կանխարգելման և իմունաբա
նական հիմն ահարցերի լուծմանը: Նա հանդիսացել է
մանրէաբանների և ինֆեկցիոնիստների հանրապետա
կան գիտական ընկերության նախագահ, համամիու
թենական նույնանուն ընկերության վարչության ան
դամ, պարգևատրվել է Աշխատանքային Կարմիր դրոշի,
«Պատվո նշան» (երկու) շքանշաններով և մեդալներով:
1986թվականից առ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է բ.գ.դ.,
պրոֆեսոր Վլադիմիր Արմենակի Շեկոյանը: Նա
1979-82թթ. ընտրվել է ինստիտուտի արհկոմիտեի
նախագահ, 1983-91թթ. բուժական ֆակուլտետի դե
կան, իսկ 2002-2011թթ. աշխատել է համալսարանի
ուսումն ական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր:
Բազմամյա
ու
բեղմն ավոր
կազմակերպչա
կան և գիտամանկավարժական գործունեութ
յան համար 2000թ. ՀՀ նախագահի հրամա
նագրով պարգևատրվել է «Մխիթար Հերացի»
մեդալով, 2010թ. նրան շնորհվել է ՀՀ Գիտության
վաստակավոր
գործչի
պատվավոր
կոչում:
Տարբեր տարիներ ամբիոնում իրենց գիտամանկա
վարժական գործունեությունն են ծավալել Ա.Հ.Միր
զաբեկյանը, Լ.Ա. Ֆրանգուլյանը, Մ.Ի.Ալավերդյանը,
Ջ.Հ.Ամյանը, Մ.Հ.Մելքումյանը, Է.Գ.Շեկոյանը, Ջ.Ա.Ահարոնովան, Ռ.Հ.Մանուկյանը, Ն.Պ.Բաբայանը,
Լ.Դ.Մխեյանը, Վ.Ս. Թովմասյանը, Ն.Ա.Թարվերդյա
նը, Մ.Ս.Հովհաննիսյանը, Կ.Ղ.Մանուկյանը, Ս.Ց.Չի
լինգարյանը, Կ.Խ.Քալաշյանը, Դ.Մ.Մուրադյանը, Ս.
Յու.Զալինյանը, Ք.Հ.Աբգարյանը, Գ.Մ. Պողոսյանը,
Վ.Ա.Ասոյանը, Լ.Ա.Սարգսյանը, Զ.Հ.Գևորգյանը և
ուրիշներ:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆ

Պրոֆեսոր Շ. Մ. Մաթևոսյանը
դասախոսության ժամանակ, 1958թ.

Կրտ. գիտ. Ս.Ռ. Դավիդյան, ավագ գիտ.
Վ.Բ. Թադևոսյան, պրեպ. Շ. Ասմարյան,
1989թ.
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Բժշկական կենսաբանության ամբիոնը հիմ
նադրվել է 1923-ին՝ Երևանի պետական համալ
սարանի բժշկական ֆակուլտետի կազմում: Նրա
ստեղծման գործում զգալի ավանդ են ներդրել և
ամբիոնի վարիչներ են եղել պրոֆեսորներ, ամ
բիոնի հիմն ադիր վարիչ, անվանի կենսաբան Ավե
տիք Տեր-Պողոսյանը /1923-1930, 1935-1948թթ./,
Սիմոն Յուզբաշյանը /1930-1935թթ./, հայտնի պա
րազիտոլոգ Շավարշ Մաթևոսյանը (1949-1969թթ.),
Հարություն Կարապետյանը (1969-1989թթ.), Սոս
Սիսակյանը (1989-2007թթ.), Հռիփսիմե Մաթևոսյանը
(2007-2009թթ., 2012թ.-ից մինչ օրս):
Ամբիոնի կազմավորման և բժշկական կադրերի
պատրաստման գործում զգալի ավանդ են ներդրել
հմուտ մանկավարժներ, դոցենտներ Տիգրանուհի
Գասպարյանը, Էլբիս Կարասեֆերյանը, Մարտին
Համբարձումյանը,
Զուլֆի
Իսահակյանը
,
Դոնարա
Մանուչարյանը:
1970-ից
ամբիոնի
վարիչ,
պրոֆեսոր
Հարություն
Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ամբիոնը համալրվել
է գիտամանկավարժական նոր կադրերով՝ Սոս Սիսակյան,
Ազատ Ենգիբարյան, Հռիփսիմե Մաթևոսյան, Նիկոլայ Կրաս
նիկով, Ալլա Թուսուզյան:
Հարկ է նշել, որ ամբիոնում առաջին հայալեզու՝ «Պարազիտ
նախակենդանիներ և որդեր» ուսումն ական ձեռնարկը
հեղինակել են պրոֆեսոր Շ. Մաթևոսյանը և դոցենտ Տ.
Գասպարյանը՝ 1959-ին, որով ամբիոնում սկիզբ է դրվել մայ
րենի լեզվով ուսումն ական գրականության ստեղծմանը:
Ամբիոնի կազմավորման սկզբնական շրջանում գիտահե
տազոտական աշխատանքներն ընթացել են Հայաստանում
արյունածուծ տզերի տեսակային կազմի և տարածվածության
ուսումն ասիրության, բժշկական պրոտոզոոլոգիայի կարևո
րագույն խնդիրների բացահայտման ուղղությամբ:
Հետագայում՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Հ. Կարապետյանի
կողմից մշակվում է լյամբլիաների կուլտիվացման մեթոդը,
իսկ Ա. Ենգիբարյանի կողմից առաջին անգամ հանրապե
տությունում ներդրվում և ամբիոնին կից լաբորատորիայում
կիրառվում է ավտոռադիոգրաֆիայի մեթոդը: Նույն լաբո
րատորիայի բազայի վրա Ա. Ենգիբարյանի և Ռ. Բաբլոյանի
կողմից հիմն ադրվում է իզոտոպային լաբորատորիա: Ամբիո
նի գիտական ներդրում կարելի է համարել 1980 թվականին
Ս.Սիսակյանի կողմից մշակված՝ մազանոթների հայտնաբեր
ման թթուֆոտվազատա մեթոդը: Այնուհետև պրոֆեսորներ Ս.
Սիսակյանի, Ա. Ենգիբարյանի և Հ. Մաթևոսյանի ջանքերով
ամբիոնում սկիզբ դրվեց գիտական բոլորովին նոր ուղղութ
յան՝ սրտամ
կ անի ոչ կորոնարոգեն ախտահարման և դրա
կանխարգելման հիմն ահարցերի ուսումն ասիրության: Այդ
թեմայի իրականացման շրջանակներում պաշտպանվեցին
թեկնածուական ու դոկտորական ատենախոսություններ:
Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է բժշկական գիտություն
ների դոկտոր, պրոֆեսոր Հռիփսիմե Շավարշի Մաթևոսյանը,
ով լավագույնս է շարունակում անբիոնի երախտավոր հոր՝
Շավարշ Մաթևոսյանի ավանդույթները:

Դեպի 100-ամյակ

ԵՊԲՀ ԴԱՍԱԽՈՍ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ
ՍԻՍՅԱՆԻ ՊԻԵՍԸ ԲԵՄԱԴՐՎԵՑ
Հ. ՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ
Մայիսի 29-ին Հենրիկ Մալյանի անվան
կինոդերասանի թատրոնում կայացավ
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
արձակագիր, բանաստեղծ, Հայաստանի
գրողների միության, ինչպես նաև Կիոտոյի
(Ճապոնիա), Բրյուսելի միջազգային գրող
ների ասոցիացիաների անդամ Արմենուհի
Սիսյանի «Ագռավն ասաց» մոնոդրամայի
ներկայացումը:
Մոնոդրաման կյանքի էր կոչվել Թբի
լիսիի
Պետրոս
Ադամյանի
անվան
հայկական պետական դրամատիկա
կան թատրոնի կողմից. բեմադրիչ՝ Ար
մեն Բայանդուրյան, դերասան՝ Աշոտ
Սիմոնյան:
Արմենուհի Սիսյանը նշեց, որ ներ
կայացումը երկու օր առաջ բեմադրվել է Թբի
լիսիում՝ Գրիբոեդովի անվան ռուսական դրա
մատիկական թատրոնում, քանի որ 163 տարվա
պատմություն
ունեցող
Պ.Ադամյանի
անվան
հայկական պետական թատրոնի շենքն այժմ
վերակառուցվում
է
Թբիլիսիի
կենտրոնում:
Ագռավի մենախոսությունը ներկայացված էր փիլի
սոփայական խորը նրբերանգներով:
Հանդիսատեսը մեծ ոգևորությամբ և երկարատև
ծափահարություններով արձագանքեց բեմադրութ
յանը: Ներկայացման ավարտին ՀՀ մշակույթի նա
խարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանը
ջերմորեն շնորհավորեց ստեղծագործական անձնա
կազմին և դրամատուրգ Ա. Սիսյանին։
Նշենք, որ ներկայացմանը ներկա էին նաև
արվեստի ճանաչված գործիչներ Ն. Մալյանը,
Հ. Ղազանչյանը, Վ. Շահվերդյանը, Թովմաս
Պողոսյանը, Կարինե Խոդիկյանը և այլք։
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«ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է «ԱՇԽԱՐՀԻ ԳՈՒՅՆԵՐԸ»
ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ
«Զեյթուն» մշակութային կենտրոնում օրերս
անցկացված «Աշխարհի գույները» խորագրով
5-րդ երաժշտական փառատոնի ընթացքում հնչել
են տարբեր ազգային երգեր, ներկայացվել պա
րային համարներ:
 Փառատոնը, որըը հնարավորություն է տալիս
տարբեր ժողովուրդների արվեստը ներկայացնել,
այս անգամ նվիրված էր Շառլ Ազնավուրի հիշա
տակին:
 Միջոցառմանը մասնակցել է նաև ԵՊԲՀ-ում
գործող «Վերնատուն» երգչախումբը՝ հանդես
գալով գեղեցիկ կատարումն երով:
 Փառատոնի ավարտին երգչախմբի ան
դամն երը, ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Հենրիետա
Սուքիասյանը «Հանդես» փրոդաքշնի կողմից
իրականացվող ամենամյա մրցանակաբաշխութ
յան ժամանակ պատվոգրեր և մրցանակներ են
ստացել:

Ուսանողի անկյուն

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼԸ ՃԿՈՒՆԱՑՆՈՒՄ
Է ՄԻՏՔԸ, ԻՆՉԸ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐՆ Է
Անահիտ Հովհաննիսյանը ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
երկրորդ կուրսի ուսանողուհի է, ստեղծագործող ապագա բժիշկ։ Դասերից
ազատ ժամանակ բանաստեղծություններ է գրում։ Նրա կարծիքով՝ բոլոր
ոլորտների հիմքը ստեղծագործ միտքն ու հոգին են։
«Ստեղծագործելը զարգացնում է ճկուն միտք, և դա ամեակարևորն է
բժշկության մեջ։ Ես չեմ պատկերացնում իմ հետագա կյանքը ո՛չ առանց
բժշկության, ո՛չ առանց պոեզիայի, երկուսն էլ իմ մի մասն են կազմում և
լրացնում են մեկը մյուսին»,- պատմում է Արմավիրի մարզի Դալարիկ գյու
ղից ԵՊԲՀ-ում բժշկական կրթություն ստացող ապագա բժիշկը։
Անահիտը սկսել է ստեղծագործել 15 տարեկանից, սկզբնական շրջա
նում գրում էր արձակ պատմվածքներ, հետո իրեն գտավ չափածոյի մեջ։
Առաջին ստեղծագորությունը մայրիկի մասին էր, հետո գրեց կյանքի մա
սին։ Այժմ երիտասարդ հեղինակի ստեղծագործությունների մեծ մասը սի
րո թեմատիկա ունեն։
«Չնայած սկզբնական շրջանում ունեցած որոշ դժվարություններին՝ այժմ
ես ուղղակի վայելում եմ համալսարանում անցկացրած ամեն րոպեն՝ լավ
ու հետաքրքիր մարդկանց շրջապատում գտնվելով։ Մանկուց երազում էի
ապագայում այնպիսի մասնագիտություն ընտրել, որպեսզի օգտակար լինեմ մարդկանց, լավ մասնագետ դառ
նամ ու անեմ ինձնից կախված ամեն ինչ»,- ընդգծում է սովորողը, ով փորձում է նաև հասարակական ակտիվութ
յուն դրսևորել։ Մեծ ոգևորությամբ մասնակցում է հասարակագիտական առարկաների ամբիոնում կազմակերպ
վող ուսանողական միջոցառումն երին։
Այս պահին ավելի շատ ժամանակ է հատկացնում ուսմանը, սակայն ցանկություն ունի հավաքագրել ստեղծա
գործություններն ու գիրք տպագրել։
Եկող ուսումն ական տարում արդեն երրորդ կուրսեցի Անահիտ Հովհաննիսյանն առաջիկայում նախանշում է
ընտրել սրտի վիրաբուժությունը՝ որպես նեղ մասնագիտացում։
Ներկայացնում ենք ապագա բժշկի ստեղծագործություններից մի քանիսը։
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
Ես աշխարհը կտայի...
Ես աշխարհը կտայի քո դիմաց,
Եթե աշխարհը դու չլինեիր,
Կտայի և’ հոգիս, միտքս էլ կտայի,
Եթե քո մտքում չլինեի մեռած,
Երկինք, երկիրը իրար կձուլեի,
Եթե ձուլելիս գեթ վայրկյան տեսնեի,
Անգամ աչքերս կտայի քեզ համար,
Եթե քո դիրքին լինեի ես հարմար:
Ես իմ ստեղծած զգացմունքն էլ կտայի,
Եթե այն վաղուց քոնը չլիներ,
Այլ մոլորակից ծաղիկ կբերեի,
Եթե իմ բերած ծաղիկը սիրեիր,
Ու մեռածներից կրկին կհառնեի,
Եթե հառնելիս գոնե բարևեիր,
Ես սիրտս էլ կտայի քո դիմաց,
Եթե սիրտս դու չլինեիր...
*
Ես աշխարհը կտայի քո դիմաց,
Եթե աշխարհը դու չլինեիր...

*
 ե աղոթեմ, աղոթքիս հետ քո անունը կշշնջամ,
Թ
Որ այդ սուրբ բառերի հետ քո անունն էլ սրբագործվի,
Թե կուրանամ, իմ աչքերում քո պատկերը կնկարեմ,
Որ խավարում քո պատկերից ճանապարհս լուսավորվի:
Երբ սև դևը մտնի հոգիս ու սևացնի լարը սպիտակ,
Քո ժպիտը` մի ծիածան, իր գույներով կներկի այն,
Ու երբ կյանքիս ուղին թվա տգեղ,նաև աննպատակ,
Ինձ կլինեն լսելի քո նուրբ ձայնի երանգներն այն:
Ու թե սրտիս բաբախները դանդաղանան և այն կանգնի,
Քո խոսքերը մաքրամաքուր նոր ուժ կտան բաբախներին,
Թե ձեռքերս քեզ որոնեն ու կարոտը հոգիս մտնի,
Ես կփնտրեմ իմ մտքերում հանդիպումը մեր առաջին:
*
Երբ որոնեմ ու չգտնեմ քեզ իմ կյանքի արահետում,
Ծաղիկները մեր մեկ տարվա կթառամեն շիրմաքարին:

Սպորտ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԵՆ
Բժշկական համալսարանի ուսանողները շարունա
կում են պատվով ներկայացնել իրենց հարազատ
բուհը նաև սպորտի բնագավառում։ Ապրիլին կայա
ցած միջբուհական մրցումն երում, ուժային եռամար
տի՝ հենում պառկած դիրքից վարժության մրցաշարում
մեր ուսանողները գրանցեցին փայլուն արդյունքներ։
Մասնավորապես՝ Անահիտ Ռոստոմյանը (բժ.հեն.
քոլեջ, 3-րդ կուրս) գրավեց 3-րդ հորիզոնականը՝ 45
կգ արդյունքով, Արա Գևորգյանը (3-րդ կուրս)՝ 3-րդ
հորիզոնականը՝ 105 կգ արդյունքով, Վարազդատ
Կիրակոսյանը (3-րդ կուրս)՝ 2-րդ հորիզոնականը՝ 115 կգ
արդյունքով, իսկ Աշոտ Զորողլյանը (բժ.հեն. քոլեջ, 1-ին
կուրս) դարձավ բացարձակ հաղթող՝ գրանցելով 140
կգ արդյունք՝ գրավելով 1-ին հորիզոնականը։ Մրցա
շարին լավ ներկայացան նաև Դիանա Գևորգյանը (1ին կուրս), Արմենակ Տորոզյանը (1-ին կուրս) և  Վահան
Ալեքյանը (2-րդ կուրս):
Մրցաշարին ներկա էին Հայաստանի փաուերլիֆտին
գի (ուժային եռամարտ) ֆեդերացիայի և ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարության ներկայացուցիչները,
ինչպես նաև իրենց ներկայությամբ ուսանողներին ոգ
ևորում էին աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը,
մեր համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի
դասախոսներ Աշոտ Հակոբյանն ու Անդրանիկ Վարդանյանը:
Բժշկական համալսարանի ուսանողները պահպանում են ֆիզի
կական դաստիարակության ամբիոնի ավանդույթները և «Առողջ
մարմն ում առողջ հոգի» կարգախոսով օրինակ են ծառայում հան
րությանը` ներկայացնելով համալսարանը տարբեր մրցումն երում։

Ներկայացնում ենք ԵՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի և
կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ գիտության
վաստակավոր գործիչ Լևոն Մկրտչյանի «Ապագայի բժշկությունը՝
կանխարգելիչ բժշկությունն է» ռուսերեն հոդվածը։

"МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО –
ЭТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА"

Неуклонный рост заболеваемости злокачественными
новообразованиями настораживает всё общество.
Никто не застарахован от этой болезни, которая нередко
подкрадывается незаметно. По данным популяционных
регистров в ближайшие 15-20 лет онкологическая
заболеваемость возрастет на 70%.
Российская Федерация и Китай среди крупных держав
занимают первые места по заболеваемости раком: 122.5
и 122.2 на 100 тыс. населения ежегодно. В 2019г. число
онкобольных, нуждаюшихся в лечении, в РФ возрастет
на 40 % . В 60% случаев болезнь диагностируется в III
и IV стадиях. Крайне неблагоприятна ситуация по
заболеваемости и смертности от злокачественных
опухолей сложилась в Республике Армения.
По данным российских экспертов в области
биофармацевтики и таргетным химиопрепаратам,
создание
одного
принципиально
нового
противоракового препарата обходит от 200 до 750 млн.
долларов.
Основной
причиной
роста
онкологической
заболеваемости является тотальное ухудшение
экологии, приведшее к прогрессирующему ослаб- лению
противоопухолевой устойчивости взрослых и пожилых
людей. Перво- степенное значение в этом отношении
имеет курение, содержащиеся в
пищевых
продуктах и в окружающей среде канцерогенные
агенты, стрессы, малоподвижность, повышение
свертываемости крови, , лекарственный прагматизм .
В борьбе с раком нередко акцентируется лишь
количественная
сторона
вопроса
–
выпуск
химиопрепаратов, приобретение лучевых терапевтических и диагностических аппаратов. Канули в небытье
массовые проф- осмотры по выявлению предопухолевой
и ранней онкологической патологии. Всё меньшее
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внемание уделяется научным основам профилактики
рака, которая стала как бы ,,Золушкой” в клинической
онкологии и организации противораковой борьбы,
между тем, как после 40-летнего возраста ежедневно
в организме образуется 10 тысяч мутантных клеток,
часть которых потенциально злокачественные .
Если в эскизных чертах осветить вопрос ослабления
противоопухлолевой сопротивляемости к раковым
заболеваниям, то прежде всего следует подчеркнуть
депрессированность цитолитических субпопуляции
лимфоцитов (СД4, СД8, естественных киллеров).
Отсюда вытекает, что наиболее действительной мерой
в первичной профилакте рака и в противорецидивной
иммунореабилитации, следует считать специфическую
стимуляцию защитных противораковых механизмов,
заложенных в природе самого человеческого
ораганизма.
После рождения, в связи с угасанием некоторух
дериватов мезенхимальных тканевых структур,
прекращается выробатка фетальных белковых
тел (альфа-фетопротеин, трофобластический β1–
гликопротеин, карбоангидратные онкомаркеры, раковоэмбриональный антиген и др.). Взрослые и пожилые
люди десятилетиями не сталкиваются с указаными
белками, обладающими антигенными свойствами . И
совершенно очевидно , что депрессированная иммунная
система недостаточно реагирует на
экспрессию
чуждых взрослому организму антигенных дериватов
эмбрионального генеза.
Одним из наиболее существенных проявлений
злокачественной трансформации клеточных структур
является появление на их поверхности широкого пула
фетальных белков и не до конца идентифицированных
протеогликанов
эмбрионального
генеза.
Это
черезвычайно сложный и не до конца раскрытый
феномен (в профилактической онкологии многие
суждения носят умозрительный, вероятносный
характер).
Позволим себе отослать читателя к нашим работам,
касающихся того, что раковая клетка может зародиться,
прижиться и тем более бесконтрольно размножаться
только в том случае, если окажется в состоянии надежно
защититься от атакующих факторов иммунного надзора.
Обволакиваясь фетальными белками, коварная раковая
клетка имитирует нормально развивающийся эмбрион
и таким путем ускользает от атакующих факторов
иммунного надзора.(1,2,3,4).
По
моему
мнению,
как
патолога,
специализирующегося в области иммунопатологии

и гистоферментохимического анализа системных
прогрессирующих болезней соединительной ткани и
злокачественного роста, рак – это результат стечения
многих неблагоприятных обстоятельств генетического,
иммунологического и иного характера.
По объективной значимости всех сложностей,
стояших на пути противодействия злокачественной
трансформации , а также с учетом непостижимости
человеческому разуму истинных генетических,
иммунологических и физикохимических процессов
канцерогенеза,
нам
предсталяется
наиболее
действенным путем противодействия опухолевому
росту умерщвление первых же перманентно
возникающих неопластических клеток. Данное
концептуальное положение подчеркивается в связи с
тем, что в развившемся новообразовании имеет меато
,,опухолевой ангиогенез’’. По сути дела, опухоль , как
поразитирующeе в теле человека новообразование,
с целью большего снабжения питательными
веществами создает собственные кровеносные
сосуды, структуируемые
не эндотелиальными,
а раковыми клетками. В естественных условиях
неоангиогенетические раковые клетки не созревают,
а практически бесконечно делятся. Попадая в
ток крови и диссиминируясь по организму, они
приводят к метастазом. Вот почему чрезвычайно
важно девитализировать первые же перманентно
возникающие
неопластические
клетки
до
формироваания ими устойчивого сообщества клеток
и ,,опухолевого ангиогенеза’’. А это возможно лишь
повышением ,,настороженности’’ атакующих факторов
иммунитета к появлению относительно чуждых
злокачественных клеток . Наши, более чем 25–и летние
исследования в этом направлении привели к созданию
,, “Эмбрионального противоопухолевого модулятора
(ЭПОМ-LM) Мкртчяна,
способу получения и
применения’’ защищенного Патентом Российской
Федерации N 22/080.
Временная Фармакопейная статья Агенства по
лекарствам и медицинским технологиям минздрава
Армении позволила провести клинические испытания
нового профилактического биологически активного
препарата. В те годы Онкологический научный
центр МЗ Армении являлся базой Фармкомитета
СССР, в котором были проведены клинические
испытания фарморубицина и других химиопрепаратов,
произвидимых Фармиталией Карло-Эрба .
Видные российские онкологи А.Н. Стуков, Н.Л.
Германович с соавторами отметили, что цена терапии
одного больного колоректальным раком, составлящая
в 1999г. 500 долларов, возросла до 250.000$, и что
формацевтическим компаниям приходится возмещать
расходы на исследование , вознешиеся до 800 миллионов
долларов за препарат (5).
Безудержный рост стоимости лечения онкобольных,
а также нездоровый корпоративный интерес,

подвергли некоторому забвению профилактическую
направленность борьбы с раком .
Небезинтересно заметить, что Николай Иванович
Пирагов, отнесенный к лику святых Российской
империи (наряду с Петром I и Екатериной II ), утверждал:
,,Медицина будущего – это предохранительная
медицина’’. Подобное решение недавно вынес и
Экспертный совет Национального института рака
США, призвавший акцент в противораковой борьбе
переориентировать
в
сторону
профилактики.
Оригинально высказался по этому поводу академик
АМН СССР И.В. Давыдовский: «Диагностика болезни
должна начинаться не у постели больного, а в клинике
здорового человека».
В процессе эволюции выработались защитно–
приспособительные механизмы, имеющие многоликую,
нередко разнонаправленную, обменно–трофическую,
иммунологическую, цитогенетическую направленность.
Это вынуждает ученных–медиков руководствоваться
древнейщим постулатом - ,, Не навреди!’’.
Имеющему славные традиции Ереванскому гос.
медицинскому университету в годы независимости было
присвоено имя выдающегося целителя Киликийской
Армении Мхитара Гераци. Историки медицины
умалчивают тот факт, что за 7 веков до открития
Дженнером вакцины против оспы, М. Гераци писал:
«Противоположное лечи противоположным и доставь
радость больному». Этим пророчиским предведением
он предвосхитил профилактическую направленность
медицинской науки и прикладного знания, спасшие
миллионы людей.
Я долгие годы возглавляя Онкологический научный
центр Армении и состоял членом профильных
международных ассоциаций. Убежден, что если росту
онкологической заболеваемости не будет поставлен
надежный заслон, то, несмотря на астрономические
финансовые затраты государственных средств и личные
сбережения граждан, тупиковая ситуация по борьбе
с раком не будет преодолена. Сенсационной же тон в
лечении манифестирующих злокачественных опухолей
пока что совершенно неуместен.
P.S.
Нет
объяснения
тому
–
почему
«высокоэффективное средство профилактики рака,
готовое к промышленному производству», годами
остается невостребованным. Неужели так всесилен
нездоровый корпоративный интерес в противораковой
борьбе?!
При необходимости могу выслать полное досье
безвредности и эффективности ЭПОМ.
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