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Դեպի 100-ամյակ
ԵՊԲՀ ռեկտ որ Արմ են Մ ուր ադյան ի շնորհ ավ որ ական ուղերձը «ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿ» թերթ ի 60-ամյակ ի առիթ ով
Բ աց նամ ակ՝ հար ափ ոփ ոխ իմ ընթ երց ող ին
Ինչպ ե՞ս ծնվեց «Ապ ագ ա բժիշկ ը»
Ովք ե՞ր են խմբագր ել թերթ ը
2 հարյուր ամյակ, 2 հազ ար ամյակ, 2 հաս ար ակ արգ անց ում ային շրջան
1958-ի մայիս ի 22-ին լույս է տես ել բժշկակ ան համ ալս ար ան ի «Ապ ագ ա բժիշկ» թերթ ի անդր ան իկ համ ար ը:
2018-ին լրան ում է թերթ ի 60-ամյակ ը
Տար եգր ություն
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Գիտություն
Գերմ ան իայի և Ավստր իայի համ ալս ար անն եր ի պրոֆ ես որն եր ը հանդ ես եկ ան դաս ախ ոս ությունն եր ով
Արտ երկր ից ժամ ան ած պրոֆ ես որն երն այց ել եց ին Ժ
 ող ովրդ ակ ան արվ եստ ի թանգ ար ան
Քնն արկվ եց ին հետ ագ ա գործ ակց ության մի շարք հարց եր
Առ աջ ատ ար բժիշկ-գիտն ակ անն եր ի մասն ակց ությամբ մեկն արկ եց իմ ուն աախտ որ ոշմ ան եվ
իմ ուն ոթ եր ապ իայի արդ ի խնդիրն եր ին նվիրվ ած գիտ աժ ող ով

22-23
24
25
26-27

Կրթություն
ԵՊԲՀ պրոֆեսորների շարքը շարունակում է համալրվել

28

Պ իր ոգ ով ի անվ ան բժշկակ ան համ ալս ար ան ի եվս մ
 եկ կլին իկ ակ ան օրդ ին ատ որ բար եհ աջ ող
ավ արտ եց ուս ումն առ ություն ը ԵՊԲՀ-ում

29

Անվ ան ի սրտաբ ան Կ
 առլ են Ադ ամյանն արժ ան աց ել է ակ ադ եմ իկ ոս Մ
 իր ախ իմ ով ի անվ ան մեդ ալ ի

29

ԵՊԲՀ ասպ իր անտ ը Մ
 ադր իդ ի Լ
 ա Պ ազ համ ալս ար ան ակ ան կլին իկ այի ալ երգ ոլ ոգ իայի
բաժ անմ ունք ում եռ ամսյա վեր ապ ատր աստ ում է անց ել

30-31

ԵՊԲՀ հյուրեր
Մ իք այելյան վիր աբ ուժ ության ինստ իտ ուտ ի առ աջ ին հյուր ը Հովհ անն ես Թում անյան ի ծոռ՝
ակ ադ եմ իկ ոս, բժիշկ Ար եգ Թոթ ոլյանն է

32

ԵՊԲՀ-ն հյուր ընկ ալ ել ու է մանկ ակ ան քաղցկ եղ ի միջ ազգ ային գիտ աժ ող ով ը

33

Կլինիկաներ
«Մ ուր աց ան» համ ալս ար ան ակ ան հիվ անդ ան ոց ում են Շվ եդ իայից ժամ ան ած բժիշկն եր ը

33

Հարցազրույց

34-35

Ամ են օրյա բաց դաս ԵՊԲՀ ուս ան ողն եր ի համ ար

Սպորտ

36

ԵՊԲՀ ուս ան ողն եր ը մարզ ակ ան հերթ ակ ան հաջ ող ություն ը նվիր ում են համ ալս ար ան ին

Մշակույթ

37

Ստեղծագործում են ուսանողները

38-47

For inter national students

Professors from the German and Austrian Universities delivered lectures
A number of issues of further cooperation were discussed in three day lecture
Professors from abroad visited the Folk Art Museum
A number of leading professors lectured at the Medical University
Academician of RAS Areg Totolyan- Honorary Doctor of YSMU
Conference on Immune Diagnosis and Immunotherapy launched with
the participation of leading physicians
The first guest of the Mikayelian Institute of Surgery is academician and doctor
Areg Totolyan, great-grandson of Hovhannes Tumanyan
YSMU will host the International Children’s Cancer Conference

YSMU post-graduate student has completed three-month
training at the Allergology Department at Madrid’s La Paz
University hospital
On May 22, 1958, the first issue of the newspaper “Future
Doctor” was published
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Դեպի 100-ամյակ

ԵՊԲՀ ՌԵԿՏ ՈՐ ԱՐՄ ԵՆ Մ ՈՒՐ ԱԴՅ ԱՆ Ի
ՇՆՈՐՀ ԱՎ ՈՐ ԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ
«ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿ»
ԹԵՐԹ Ի 60-ԱՄՅ ԱԿ Ի ԱՌԻԹ ՈՎ
î³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï §²å³·³ µÅÇßÏÁ¦ ºñ&³ÝÇ ØËÇÃ³ñ Ð»ñ³óáõ ³Ýí³Ý
å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõÕ»ÏÇóÝ ¿: 100-³ÙÛ³ÏÇÝ ëå³ëáÕ µáõÑÇ å³ßïáÝ³Ã»ñÃÁ
ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ Ï»ë ¹³ñÇó ³í»ÉÇª 60 ï³ñÇ: Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ª
å³Ñ³Ýçí³Í ¿ áõ Ï³ñ¹áõÙ »Ý §²å³·³ µÅÇßÏÁ¦:
²Ùë³·ÇñÝ áõÝÇ Ñëï³Ï Ýå³ï³Ï, µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, áñáÝù å³Ñå³Ýí»É »Ý í»ó ï³ëÝ³ÙÛ³Ï:
§²å³·³ µÅÇßÏÁ¦ ³ÏïÇíáñ»Ý Éáõë³µ³ÝáõÙ ¿ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ,
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇí ÏÛ³ÝùÁ, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ºä´Ð ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³Ýó ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ, Ï»Ýó³ÕÇÝ:
60 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ã»ñÃÝ Çñ áõÕ»·ÍÇó ãÇ ß»Õí»É. Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ëóñ»É áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³ëóÝ»É, É³í³·áõÛÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, ëï»ÕÍáõÙ µáõÑÇ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÁ:
ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù ºä´Ð-ÇÝ, Ã»ñÃÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ËÙµÇÝ &
§²å³·³ µÅßÏÇ¦ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝª Ñáµ»ÉÛ³ÝÇ ³éÇÃáí: Ð³çáÕáõÃÛáõÝ,
³ñ·³ë³µ»ñ ³ßË³ï³Ýù & Ï³Ý³ã ×³Ý³å³ñÑ »Ù Ù³ÕÃáõÙ §²å³·³ µÅßÏÇÝ¦ª
Ç Ýå³ëï µÅßÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ µáõÑÇ & Ýñ³ ÑÇÝ áõ Ýáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ:

«Ապագա բժիշկ» - 60

Բ ԱՑ ՆԱՄ ԱԿ՝ ՀԱՐ ԱՓ ՈՓ ՈԽ ԻՄ ԸՆԹ ԵՐՑ ՈՂ ԻՆ
Բ
 արև, սիրելի ընթերցող, 60 տարիների ըն
թացքում 1367-րդ անգամ ենք հանդիպում: 1367րդանգամ ես բացում եմ քո առաջ իմ էջերը և
ց
 անկանում, որ դու այնտեղ անպայման քեզ հե
տաքրքրող որևէ նյութ գտնես:
Դ
 ու գիտե՞ս՝ որերորդ սերունդն ես իմ ընթեր
ցողների:
Դ
 ու գիտե՞ս, թե քեզանից առաջ քանի˜-քանի˜սն
են փնտրել իմ էջերում իրենց հուզող հարցի պա
տասխանը, քանի˜-քանիսի˜ անձնական արխիվ
ներում են պահվում իմ այն թողարկում
ն երը,
որոնցում իրենց մասին հոդված կա կամ երի
տասարդ օրերի ուսանողական լուսանկար...
Գ
 իտե՞ս, թե այսօրվա քո ճանաչած վաստակա
շատ գիտնականների, պաշտոնյաների ուսա
նողական տարիների որքա˜ն լուսանկարներ ու
հոդվածներ ունեմ իմ ծալքերում և պահոցներում:
Տ
 ասնամյակները հաջորդել են միմյանց, սե
րունդների հարահոսը՝ նույնպես:
Հ
 իմա դու ես իմ ընթերցողը, և բոլորովին այլ են
քո պահանջները, պատկերացում
ն երն ու սպա
սելիքները:
Ես գիտեմ՝ իմ բոլոր նյութերը քեզ նույն սրութ
յամբ չեն հե
տաքրք
րում. այդ
պես չի լի
նում ոչ
մի թերթում, սակայն, երբ դու իմ յուրաքանչյուր
ծննդյան օրը՝ նոր համարը տպարանից բերելուց
հետո բացում ես խմբագրատան դուռը և դուրս
գալիս՝ նոր համարը թերթելով, ես ուրախանում
եմ՝ ուրեմն դու ինչ-որ բան ես փնտրում իմ էջե
րում, ո
րո
նում քեզ հու
զող ինչ-որ հար
ցի պա
տասխան:

Շատ հաճախ է պատահում, երբ դու գալիս ես
նոր համարը վերցնելու, բայց այն արդեն սպառ
ված է լինում: Նման պահերին ես երկակի զգա
ցողություն եմ ունենում՝ ուրախանում եմ, որ թեր
թը պահանջարկ ունի և սպառվում է, տխրում եմ,
որ դու ձեռնունայն ես վերադառնում:
Երբ դեռ գոյություն չուներ համացանցը, դու
հաճախ էիր գալիս խմբագրություն: Մենք զրու
ցում էինք, բացահայտում քո հոգսերը, ունկնդիր
լինում քո առաջարկներին, ծայր էր առնում հե
տաքրքիր զրույց, և արդյունքում բացվում էին
քո էության գաղտնարանները: Ես ցանկանում
եմ վերականգնել արդեն մոռացվող մեր բարե
կամության, մտերմության դրսևորում
ն երը: Ես
քեզ հրավիրում եմ խմբագրություն, սիրելի ըն
թերցող: Ով էլ լինես՝ հետաքրքիր զրույցը, ու
շադրության արժանի որևէ հարցի քննարկումը
առաջվա նման հիմք կդառնան կենդանի հար
ցազրույցների, հոդվածների, քո ներկայացրած
բանաստեղծությունների, նկարների տպագր
մանը «Ապագա բժշկի» էջերում:
Հ
 ամոզված եմ՝ այդ այցելությունը կլինի շատ
արդյունավետ՝ թե՛ քեզ, թե՛ ինձ համար:
 իրով՝ քո բարեկամ,
Ս
60-ամյա, բայց միշտ քո հասակակից
«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»
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թվականի
հոկտեմ
բերի վերջին օրերին
ինստիտուտի կուսակցական կո
միտեի նիստում քննարկվում էր
նոյեմբերի 7-ի տոնակատարութ
յան միջոցառում
ն երի վերաբերյալ
հարցը: Ժամանակի գլխավոր իրա
դարձություններից մեկին պատ
րաստվում էին ամենայն հետևո
ղականությամբ: Քննարկվում էին
շքերթին ուսանողների մասնակ
ցության, ինստիտուտի մասնաշեն
քերում հերթապահության, բժշկա
կան
ինստիտուտի
շարասյան
առջևից տրվող «տրանսպարենտ
головняки-ի» պատրաստ լինելուն
առնչվող մի շարք այլ հարցեր:
Հ
 ամալսարանի ռեկտորը, որ
պես շարքային կուսակցական և
կ
 ուսբյուրոյի անդամ, մասնակցում
է նիստերին. ի դեպ՝ այն տարինե
րին կուսկոմիտ
 են, որպես պետութ
յան քաղաքականություն իրակա
նացնող մարմին, առավել հեղինա
կություն ուներ, քան՝ ռեկտորատը:
Այդ օրվա նիստից բացակայում էր
միայն ռեկտոր Գևորգ Հ
 արությունի
Ղևոնդյանը: Երբ նիստը մոտենում
էր ա
վար
տին, ներս է մտնում Գ.
Ղևոնդյանը և հայտարարում, որ
լավ լուր ունի հաղորդելու, սակայն
ու
զում է մի փոքր հանգս
տա
նալ:
Մ
 ինչ Ղևոնդյանը շունչ կառներ,
անցնում է 10-15 րոպե: Բոլորն ան
համբեր սպասում էին:
«Ես գալիս եմ ՀԿԿ Կենտկոմից:
Կ
 ենտկոմը թույլատրել է մեր ինս
տիտուտին՝ հրատարակել բազմա
տիրաժ թերթ»,-հակիրճ տեղեկաց
նում է նա:
«Գ. Ղևոնդյանի խոսքը մեծ խան
դավառությամբ ընկալվեց բոլորի
կողմից: Բազմատպաքանակ թերթ
ունենալու մասին այն ժամանակ
ոչ ոք երազել ան
գամ չէր կա
րող:
Երեվանում հրատարակվում էր ըն
դամենը մի քանի անուն կուսակ
ցական և կոմերիտական հանրա
պետական թերթ, 3-4-ը՝ հայերեն
և 2-ը՝ ռուսերեն: Իսկ բազմատպա
քանակ թերթ ուներ միայն Երևանի
պետական համալսարանը:
Մտաբերելով «Ապագա բժշկի»
ստեղծման պատմությունը՝ չի կա
րելի չնշել ինստիտուտի պատի
թերթի մասին: Լույս էր տեսնում 3
պատի թերթ: Մեկը՝ համաինստի
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թերթի առաջին թողարկումը

տուտային, իսկ երկուսը՝ ֆակուլ
տետային՝ 1-2 ամիս
 ը մեկ: Պատի
թերթի նոր համարն անմիջ ապես
իր վրա էր հրավիրում ուսանողնե
րի ուշադրությունը, որի մոտ միշտ
կարելի էր տեսնել ուսանողներ,
որոնք կարդում և աշխույժ քննար
կում էին սուր բնույթի հոդվածնե
րը:
Ամեն տարի կազմակերպվում էին
բուհական պատի թերթի մրցույթ
ներ: Մրցույթներից մեկը կազմա
կերպվել էր պոլիտեխնիկական
ինստիտուտում:
Յուրաքանչյուր

բուհ ներ
կա
յաց
րել էր մեկ պա
տի թերթ, մրցույ
թին մաս
նակ
ցում էր նաև Երևանի բժշկական
ինստիտուտը,
որի
«Ապագա
բժիշկ» վերտառությամբ պատի
թերթը շահեց առաջին մրցանակ:
Հ
 ենց այս թերթի անունով կոչվեց
բժշկական ինստիտուտի առաջին
պարբերականը՝ «Ապագա բժիշկ»
թեր
թը»,- իր հու
շե
րում նշում է
«Ապագա բժիշկ» պատի թերթի
խմբկոլի նախագահ, պրոֆեսոր
Տ
 իգրան Ասմանգուլյանը:

«Ապագա բժիշկ» - 60

ՈՎՔ Ե՞Ր ԵՆ ԽՄԲԱԳՐ ԵԼ ԹԵՐԹ Ը

60

տարի առաջ այս օրը լույս է տեսել Երևանի
բժշկական ինստիտուտի պաշտոնաթեր
թը, որի ծնունդը ողջունել են ինստիտուտի
երախտավորները, առողջապահության նախարարը,
Բ
 աքվի և Թբիլիսիի բժշկական ինստիտուտների դի
րեկտորները: Թ
 երթի կարևորության մասին է խոսում
այն հանգամանքը, որ այն գալիս էր մասը կազմել ու
հանրապետությունում լույս տեսնող ընդամենը 6 հան
րապետական և 1 բուհական թերթի ընտանիքի: Մ
 իակ
բուհական թերթը Երևանի պետական համալսարանի
թերթն էր, որից հետո մեզ է իրավունք վերապահվել
ունենալ սեփական թերթ:
Առաջին
խմբագիր
է
նշանակվել
Ամալյա
Բաբախանյանը (1958-1964թթ.), որը, ըստ մեր արխի
վում պահպանված հրամանների, ազատվել է աշխա
տանքից իր խնդրանքով՝ ՀԿԿ Կենտկոմում աշխա
տանքի անցնելու կապակցությամբ:
1964-1967թթ. թերթը 4 խմբագիր է փոխել, որոնց ժա
մանակաշրջանը թերթի համար եղել է ոչ այնքան արդ
յունավետ: 1964-ի հունիսից մինչև 1965-ի դեկտեմբերը
թերթը խմբագրել է Արմենակ Աբելի Ղազինյանը,
որը, Երևանի պետական համալսարանի բանասի
րական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող լինելով,
որպես սրբագրիչ է աշխատել նաև «Սովետական
Հ
 այաստան», «Պիոներ կանչ», «Գրական թերթ»
խմբագրություններում, այնուհետև «Երևանի համալ
սարան» թերթում՝ որպես գրական աշխատող:
1965-ին պարտկոմիտ
 եի որոշմամբ (այսպես էր կոչ
վում ժամանակին ինստիտուտի կուսակցական կո
միտեն) հեռացվել է աշխատանքից: Նույն որոշմամբ
հանձնարարվել է Արծրուն Կծոյանին և Էմիլ Մխեյա
նին թերթի խմբագրի նոր թեկնածու գտնել:
1965-ի դեկտեմբերի 16-ին «Ապագա բժշկի» պա
տասխանատու քարտուղար է ընտրվել և 1966-ի դեկ
տեմբերի 1-ին ասպիրանտուրա ընդունվելու կապակ
ցությամբ ազատվել աշխատանքից Սուրեն Ոսկանի
Սարուխանյանը, որը Երևանի պետական համալսա
րանի բանասիրական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսա
նող էր:
1966-ի դեկտեմբերից մինչև 1967-ի փետրվարը թեր
թը խմբագրել է Ավետիս Սուրենի Այվազյանը:
1967-ի մարտից «Ապագա բժշկի» խմբագիր է նշա
նակվել Մ
 իքայել Դ
 արբինյանը: 1967-ի մար
տից
մինչև 1984-ի հունվար ամիս
 ը «Ապագա բժիշկը» ու
նեցել է հաստատուն հրատարակություն, մեծաթիվ
խմբագրակազմ, շաբաթը մեկ անգամ լույս տեսնե
լու պարբերականություն: Այս տարիներին «Ապագա
բժիշկը» ճանաչվել է լավագույն բուհական թերթերից
մեկը:
1984-ի փետրվարից մինչ օրս թերթը խմբագրում է

Ժ
 ուռնալիստների միջազգային կոնֆեդերացիայի
և Հայաստանի Ժուռնալիստների միության անդամ
Սեդա Խաչատուրի Թորոսյանը:
Ս.Խ. Թորոսյանի աշխատանքային գործունեությունը
սկսվել է դեռևս ուսանողական տարիներին՝ համալ
սարանի բանասիրական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսում
սովորելիս, երբ 1973-ի մարտին աշխատանքի է հրա
վիրվել ՀԼԿԵՄ Երևանի քաղաքային կոմիտե՝ որպես
ուսանող երիտասարդության բաժնի հրահանգիչ:
Ժ
 ամանակի համար բացառիկ երևույթ էր ուսանողին
քաղաքային կոմիտ
 ե աշխատանքի հրավիրելը:
Այնուհետև, չցանկանալով աշխատել կուսակցական
ապարատում՝ ՀԿԿ կենտրոնական կոմիտ
 եի որոշ
մամբ 1974-ին նշանակվել է ժամանակին մեծ հեղի
նակություն ունեցող «Ավանգարդ» թերթի ուսանողա
կան, ապա՝ թերթի ամեն
 ածանր և պ
 ատասխանատու՝
նամակների և դիմում-բողոքների բաժնի վարիչ:
Տ
 ասը տարի վարելով նշված բաժինը, գայթակղվե
լով ուսում
ն ական հաստատությունների՝ ժամանակին
ավելի քան 2 ամիս տևող ամառային արձակուրդով,
ՀԿԿ Երևանի քաղաքային կոմիտ
 եի բյուրոյի որոշ
մամբ նշանակվել է «Ապագա բժիշկ» թերթի գլխավոր
խմբագիր:
1984-2011 թվականներին եղել է ԵՊԲՀ ռեկտորների
մամլո խոսնակը:
1993 թվականին մի քանի ամսով եղել է Արմենպրեսի
հատուկ թղթակիցը ԱՄՆ-ում:
1990-94թվականներին համատեղության կարգով
դասավանդել է հայոց լեզվի և բժշկական
տերմինաբանության ամբիոնում:
Նրա աշխատանքային գործունեության գնահատա
կանները բազում պարգևներն են.
Ժ
 ուռնալիստների միջազգային կոնֆեդերացիայի
մեդալ՝ «Ժուռնալիստիկայի զարգացման գործում ու
նեցած մեծ ավանդի համար» (Մոսկվա, 2003թ.),
Ժ
 ուռնալիստների միջազգային կոնֆեդերացիայի
հատուկ մրցանակ (Մոսկվա, 2004թ.),
ՀՀ ժուռնալիստների միության հատուկ մրցանակ
(2002թ.),
ՀՀ վարչապետի պատվոգիր (2010թ.),
ՀՀ սփյուռքի նախարարության մեդալ՝ «Մայրենիի
դեսպան» (2017թ.),
ԵՊԲՀ ոսկե մեդալ (2000թ.)
ԵՊԲՀ «Մխիթար Հերացի» ոսկե մեդալներ (2005,
2010 թվականներ),
ԵՊԲՀ ոսկե հուշամեդ
 ալներ (2001, 2002, 2003,
2004,2005 թվականներ)՝ 5 անգամ,
ՀՀ ԿԳՆ լեզվի պետական տեսչության պատվոգիր
(2008թ.),
շնորհակալագրեր ԵՊԲՀ ռեկտորներից (19982008թթ.):

Դեպի 100-ամյակ
Հ ոբ ել յ ան ի առ իթ ով մենք՝ մեր մաս ին

2 ՀԱՐՅ ՈՒՐ ԱՄՅ ԱԿ, 2 ՀԱԶ ԱՐ ԱՄՅ ԱԿ, 2 ՀԱՍ ԱՐ ԱԿ ԱՐԳ

ԱՆ
Ց ՈՒՄ ԱՅ ԻՆ ՇՐՋԱՆ
1958-ը բժշկական ինստիտուտի կյանքում նշանավոր
վեց երկու կարևոր իրադարձությամբ՝ սկսեց լույս տես
նել «Ապագա բժիշկ» թերթը, և մեր կրթօջախում ուսա
նելու եկած առաջին արտասահմանցիները դարձան
առաջին կուրսի ուսանողներ: Բժշկական ինստիտուտի
պատմության մեջ շրջադարձային այս պահերը դժվար
է գերագնահատել, քանի որ առաջինը նշանակում էր
մեր բուհի գրավոր պատմության սկիզբ, երկրորդը՝
թեկուզ միայն սփյուռքահայերի կողմից, մեր կրթօջա
խի միջազգային ճանաչում:
«Ով պատ
մութ
յուն ու
նի՝ հետ չնա
յել չի կա
րող»:
Մ
 իտքը Պարույր Սևակինն է: Այն բնաբան դարձնե
լով՝ կավելացնեի՝ երբեմն-երբեմն պետք է թերթել այդ
պատմությունը, վերլուծություններ, ամեն
 ակարևորը՝
հետևություններ անելու համար:
Ինչո՞վ է նշանավոր մեր թերթի պատմությունը: Թերևս
նրանով, որ 60 տարում «Ապագա բժիշկը» հասցրել է
ապրել երկու հարյուրամյակում, երկու հազարամյա
կում, ամեն
 ակարևորը՝ երկու ծայրահեղ տարբեր հա
սարակարգերում: Առաջինի՝ սոցիալիստականի օրոք,
մամուլը գաղափարախոսական պայքարում համար
վում էր միակուսակցական պետության հզոր զենքը:
Երկու տարբեր հասարակարգեր, երկու տարբեր մո
տեցում
ն եր...
Առաջին դեպքում՝ արտոնություններ, իրավունքներ,
Մ
 իութենական գործուղում
ն եր՝ ԽՍՀՄ-ի տարածքում,
նաև՝ ակնդետ հսկողություն, և անունդ՝ զենք:
Երկրորդ դեպքում՝ ինքնուրույնություն՝ գրիր ինչ ու
զում ես, ինչպես ուզում ես: Երկրորդը նախընտրելի է,
քանի որ արդեն երևում է թերթը ստեղծողների ճաշա
կը, ասելիքը, նպատակադրումը:
Կ
 ոմունիստական կուսակցությունը, որը և՛ պետութ
յունն էր, և՛ կառավարությունը, մամուլի ամեն
 ավեր
ջին օղակներին, անգամ՝ բազմատպաքանակ թերթե
րին արտոնություններ էր տալիս և պահանջում... Այդ
տարիներին «Ապագա բժիշկը» ուներ 8 աշխատակից,
սեփական ֆոտոլաբորատորիա և լուսանկարիչ,
4 աշխատասենյակ, տրվում էին գործուղում
ն եր՝
Մ
 իութենական համանման թերթերին ծանոթա
նալու նպատակով կազմակերպվող սեմին
 արնե
րին մասնակցելու համար...
Ս
 ակայն՝ Աստված մի արասցե, հանկարծ թեր
թի՝ շաբաթը մեկ անգամ լույս տեսնելու գրաֆիկը
խախտվեր մեկ օրով կամ Միութենական, դրա
նից բխող՝ հանրապետական կենտրոնական կո
միտեների, նրանց պլենում
ն երի ընդունած որևէ
որոշում վրիպեր խմբագրի ուշադրությունից և
այդ «որոշում
ն երի լույսի ներքո մեր խնդիրների և
անելիքների մասին» հոդված չտպագրվեր...
Մշտական վերահսկողության մարմինների՝
կուսակցության կենտրոնական, քաղաքային,
շրջանային, համալսարանական կոմիտ
 եների

աչալուրջ հսկողությունը յուրաքանչյուր թողարկման
առնչությամբ իրականացնում էին ամեն
 այն հետևո
ղականությամբ՝ վերոհիշյալ օղակներում չափազանց
հաճախակի քննարկում
ն երի կազմակերպմամբ: Եթե
դրան ավելացնենք նաև տպարան տանելուց առաջ
թերթի նյութերը «ГЛАВЛИТ»-ին ներկայացնելը, նրանց
թույլտվության դեպքում միայն տպագրությունը սկսե
լու հանգամանքը, պարզ կդառնա, թե որքա~ն ծ
 անր
պայմաններ էին առկա լրատվամիջոցների համար:
Ծ
 անր ժամանակներ էին այն առումով, որ խմբագրի
ճաշակը, ցանկությունները ոչ թե երկրորդական, այլ
երրորդական, չորրորդական նշանակություն ունեին:
Այնուամեն
 այնիվ՝ առավել մեծ ցանկության դեպքում
մեզ հաջողվում էր խիստ կուսակցականացված մա
մուլի սահմանափակ էջերում տեղ գտնել նաև անհրա
ժեշտ, ընթերցողին սրտամոտ նյութերի համար, իհար
կե, նաև այս առնչությամբ քննադատության արժանա
նալով կուսակցական վերին օղակներում...
Մինչև 1988 թվականն ամեն ինչ պարզ էր. «գիտեինք»,
որ գնում ենք դեպի կոմունիզմի հաղթանակ, մեզանից
պահանջվում էր մեր հրապարակում
ն երով օգնել այն

«Ապագա բժիշկ» - 60
սերնդի դաստիարակությանը, որը պետք է ապրեր
այդ հասարակարգում՝ դաստիարակված լենինյան
գաղափարներով:
Հ
 ետո սկսվեց հոգեվարքը՝ ԽՍՀՄ-ի փլուզման գոր
ծընթացը:
Խ
 որհրդային հսկա և հզոր պետության կազմալուծ
ման իրականացմանը կոչված դրսի ուժերը և նրանց
խորհրդային զինակիցները լավ գիտեին, որ 70 տարի
անընդմեջ, պրոպագանդայի բոլոր միջոցներով մեզ
ներարկել էին, թե ինչ վատ բան է կապիտալիզմը, և
այդ բառն անգամ կարող էր հուշտ անել, եթե ասեին,
որ պատրաստվում են հասարակարգ փոխել՝ այդքան
«հարազատ» դարձած սոցիալիզմից անցնել «նեխած
և փտած» կապիտալիզմին:

Հ
 ավանաբար սա էր գլխավոր պատճառը, որ սկզբում
ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի մտքերը հնարավորինս
մանվածապատ հնչեին, խրթին ու անհասկանալի՝ հե
ռու կոնկրետ ձևակերպում
ն երից: Այս իրավիճակում
ամենածանրը, թերևս, նրանց վիճակն էր, ովքեր ի
պաշտոնե կոչված էին իրականացնել կոմունիստա
կան կուսակցության որոշում
ն երը: Դրանք կուսակ
ցական ապարատներ էին և նրանց գլխավոր զենքը՝
մամուլը: Անկեղծ ասած՝ ներքևներում չգիտեին, որ
նախ՝ արագացման, ապա՝ վերակառուցման անվան
տակ ամեն
 ա-ամենավերևներում ծրագրվում և զգուշո
րեն իրականացվում էր ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, ասել է թե՝
նույն այդ ապարատների ոչնչացումը:
ԽՄԿԿ, ՀԿԿ Կենտկոմ
ն երի բյուրոներն ու պլենում
ն ե
րը քափ ու քրտինք մտած անհասկանալի որոշում
ն եր
էին ընդունում՝ սկզբնական օղակներից պահանջելով
քննարկել և դրանցից բխող որոշում
ն եր կայացնել, իսկ
որ ամեն
 ազավեշտականն էր՝ դրանք իրականացնել...
Դ
 եռ մեկից գլուխ չհանած՝ մամուլում հայտնվում էր
նոր որոշումը...
Հ
 ավաքվում էին հերթական կուսակցական, կոմեր
 ի
տական ժողով
ն երը: Նորից՝ «քննարկում
ն եր, առա
ջարկություններ, նախաձեռնություններ»՝ այս կամ այն
որոշման լույսի ներքո սեփական անելիքների ծրագ
րում...
Իսկ որտե՞ղ պետք է երևար այս ամենը, եթե ոչ՝ մա
մուլում:

Եվ խստացվում էր վերաբերմունքը լրատվամիջոցնե
րի հանդեպ՝ նրանցից պահանջելով լուսաբանել արա
գացման, ապա նաև՝ վերակառուցման ուղղությամբ
քննարկում
ն երի, որոշում
ն երի կայացման և դրանց
իրագործման ընթացքը:
Այդ օրերին շրջանառված մի սրախոսություն հասկա
նալի դարձրեց, թե ի վերջո ի՞նչ է արագացումը:
«Այ մարդ, ի՞նչ արագացում, հենա մանրից քանդվում
էինք, էլի...»:
... Եվ պատմություն դարձան պլանավորված տնտե
սության զարգացման պատմական հնգամյա պլան
ներն ու դրանց իրականացմանը նպատակաուղղված
սովետական ժողովրդի «ինքնազոհ աշխատանքի»
մասին առասպելները՝ հնգամյակը երեք, երկուսուկես,
անգամ երկու տարում կատարելու մասին, վերացավ
ընդհանուրի ունեցվածքը, ամեն ինչ տեր ունեցավ:
Անցյալ դարձավ նաև մեծ թաղում
ն երի հնգամյակը՝
Բրեժև, Չ
 երնենկո, Անդրոպով...
Ուղղակի զավեշտական էր այն հանգամանքը, որ ի
թիվս Միութենական և հանրապետական կուսակցա
կան թերթերի՝ մեր ինստիտուտի թերթը ևս անպայ
ման պետք է տպագրեր հանգուցյալի մեծադիր լուսան
կարը, վերջինիս մասին ՏԱՍՍ-ի հաղորդագրությունը,
կենսագրությունը...

Սովետական Ս
 ոցիալիստական Հանրապետութ
յունների «անխախտ միությունը» վերակառուցվեց,
վերածվելով մեկ ու կես տասնյակի հասնող անկախ
երկրների՝ իրենց անկախ մամուլով...
Ամենևին նպատակ չունենալով վերլուծություններ
անել կատարվածի մասին՝ ուղղակի նշեմ, որ այս
ա
մե
նի մա
սին ի պաշ
տո
նե գրում էր նաև մեր թեր
թը, մնացած սուղ տարածքում մի կերպ տեղավորե
լով այն ամենը, ինչը մեր կարծիքով անհրաժեշտ էր և
հ
 ետաքրքրում էր մեր ընթերցողին... Այն ամեն
 ը, ինչն
այսօր կազմում է մեր կրթօջախի տարեգրությունը:
Ս· Թորոսյան

Դեպի 100-ամյակ
1958-Ի ՄԱՅ ԻՍ Ի 22-ԻՆ ԼՈՒՅՍ Է
ՏԵՍ ԵԼ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի
«ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿ» ԹԵՐԹ Ի ԱՆԴՐ ԱՆ ԻԿ ՀԱՄ ԱՐ Ը:

2018-ԻՆ ԼՐԱՆ ՈՒՄ Է ԹԵՐԹ Ի 60-ԱՄՅ ԱԿ Ը

Թ
 երթի ստեղծման հոբելյանի առիթով է իմ
հարցազրույցը «Ապագա բժիշկ» թերթի գլխա
վոր խմբագիր, Ժուռնալիստների միջազգա
յին կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի ժուռնա
լիստների միության անդամ Սեդա Խաչատուրի
Թ
 որոսյանի հետ:
- Շնորհավորում եմ հոբելյանի առիթով: Ինչպես եր
ևում է թողարկում
ն երից՝ տպագիր թերթը մեծ ոգևո
րությամբ է ընդունվել: Թերթելով հավաքածուները՝
համոզվում ես, որ անցած 60 տարիները «Ապագա
բժշկի» համար եղել են ստեղծագործ աշխատանքի,
երբեմն՝ պայքարի ու գոյատևման, նաև՝ վերածնութ
յան, ինքնահաստատման ու լայն ճանաչման տա
րի
ներ: Կ
խո
սե՞ք մի փոքր թեր
թի ստեղծ
ման պատ
մությունից, և ովքե՞ր են եղել թերթի հիմ
ն ադիրները:
Հատկապես, որ անձամբ ձեզ համար կրկնակի հոբել
յան է. ընդամենը մի քանի ամսից կլրանա ձեր կող
մից «Ապագա բժիշկը» խմբագրելու 30-ամյակը: Ասա
ցեք, խնդրեմ, որն է եղել այն խթանը, որը հնարավոր
է դարձրել այդքան տևական ժամանակ աշխատել և
պահպանել այն խանդավառությունը, որով առաջ
նորդվելով առ այսօր՝ իրականացնում եք «Ապագա
բժիշկը» խմբագրելը: Սրանք բնավ փքուն խոսքեր չեն,
վկայությունը՝ «Ապագա բժշկում» աշխատելու ընթաց
քում մեր համատեղ աշխատանքի իմ դիտարկում
ն ե
րը:

- Շնորհավորանքի համար շնորհակալություն, թերթի
հոբելյանը նաև քո տոնն է՝ որպես «Ապագա բժշկի»
աշխատակից: Ցանկանում եմ շնորհավորել նաև մեր
նախկին բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր այսօր, մե
ծամասամբ, աշխարհի տարբեր միջօրեականներում
են և առ այսօր «Ապագա բժիշկը» համարում են իրենց
թերթը: Անկեղծ ասած՝ երբեմն ինքս ինձ հարցնում եմ՝
երբ եմ հոգնելու կամ սկսելու իմիջ իայլոց նայել թերթի
հերթական համարի ստեղծմանը. չէ՞ որ արդեն հազար
անգամ կրկնվում է նույն ասելիքը՝ նույն լսարանի հա
մար: Երբ այդ երեսուն տարիների ընթացքում թերթը
հասարակության կյանքում տեղի ունեցող փոփոխութ
յուններին համապատասխան աշխատում է ընթերցող
ներին հասցնել ամեն
 ակարևորը, ամենահիմ
ն ականը,
ամենաէականը, հասկանալի է՝ բացառվում է կրկնու
թյունը: Իսկ ինչքա˜ն բան փոխվեց վերջին երեք տաս
նամյակների ընթացքում:
Ք
 ո հարցադրման երկրորդ մասի հետ կապված՝ կնշեի
հետևյալը. վեց տասնամյակ առաջ էր՝ 1958-ի մայի
սի 22-ին է լույս տեսել աշխարհում միակ հայկական
բժշկական բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատու
թյան հայերեն երկէջանոց, հետագայում՝ չորս էջանոց
թերթը, խնդիր ունենալով «...նպաստել ժամանակա
կից բժշկական նվաճում
ն երով զինված, որակյալ երի
տասարդ կադրերի պատրաստման մեծ ու պատաս
խանատու գործին»,-կարդում ենք անդրանիկ համարի
առաջնորոդող հոդվածում:
Թ
 երթի ամենից ծանր ժամանակաշրջանը 1960-ական
թվականների կեսերին է եղել, երբ իրար են հաջորդել
խմբագիրները, թերթը սկսել է տպագրվել ընդհատում
ներով, անկանոն, ի վերջո՝ որոշ ժամանակ դադարել է
լույս տեսնել:
1967-ին թերթի խմբագիր է նշանակվել Միքայել
Դ
 արբինյանը, որի պաշտոնավարության տարինե
րին թերթը՝ գտնվելով կուսակցության, կոմեր
 իտմիու
թյան կենտկոմ-քաղկոմ-շրջկոմ
ն երի, ինստիտուտի
ռեկտորատի, կուսակցական, արհմիութենական և
կ
 ոմեր
 իտական կազմակերպությունների հսկողության
ու հովանավորության ներքո, հիմ
ն ականում լուծել է
ուսանողների կոմունիստական դաստիարակության
հարցեր: Ժամանակներն այնպիսին էին, որ գաղա
փարական հզոր զենք համարվող թերթին տրվում էին
իրավունքներ, արտոնություններ՝ մոտ մեկ տասնյակի
հասնող աշխատակազմ, աշխատասենյակներ, ժա
մանակին համապատասխան՝ տեխնիկական հնա
րավորություններ, նաև պահանջվում՝ տանել կուսակ
ցության գլխավոր գիծը՝ լուսաբանել կուսակցական
և կոմերիտական տարբեր բյուրոների, պլենում
ն երի,
համագումարների որոշում
ն երը և ներկայացնել «այդ
որոշում
ն երի լույսի ներքո» տվյալ օղակի խնդիրները...
Ասել, թե այդ շրջանում թերթը սոսկ գաղափարա

«Ապագա բժիշկ» - 60
կան հարցերի է անդրադարձել, ճիշտ չի լինի, քանի
որ Խ
 որհրդային Մ
 իության գոյությունը հանրապետու
թյունների ուսանողական եռուն կյանքի հնարավորու
թյուն էր ընձեռում՝ համատեղ ուսանողական փառատո
ներ, գիտական միացյալ նստաշրջաններ, փոխայցե
լություններ, մրցույթներ... Այս ամեն
 ը այդ տարիներին
լավագույնս լուսաբանվել են «Ապագա բժշկի» էջերում:
-Տ
 արիներ անցան: Շատ բան փոխվեց աշխարհում:
Ձեր խմբագիր լինելու տարիները ինչո՞վ էին առանձ
նահատուկ:
- 1988-ից, երբ չորս տարի էր, ինչ խմբագրում էի թերթը՝
կյանքը դուրս եկավ մինչ այդ սովորական դարձած հու
նից. երկրաշարժ՝ որբեր, ավերածությւոններ, արցախ
յան շարժում՝ գաղթականներ, զոհեր, սումգայիթյան
դեպքեր, Երևանում՝ զորքեր, զինվորներ, տանկեր... Եվ
այս ամեն
 ը՝ միութենական և հանրապետական պաշ
տոնական մամուլի համր լռության պայմաններում...
«ГЛАВЛИТ» հսկան թույլ չէր տալիս այդ ամենի մա
սին գրել, փոխարենը մամուլը հեղեղված էր առօրյա
դեպքերի, կենտկոմի ղեկավարների հանդիպում
ն երի,
որոշում
ն երի, այդ օրերին մի քանի կապույտ կետերի՝
ափ նետվելով ինքնասպան լինելու փաստի լուսաբա
նում
ն երով...
Հ
 իմա շատերի համար անհասկանալի կլինի այն
փաստը, թե ինչու մամուլը չէր կարող գրել այն ամենի
մասին, ինչ հետաքրքիր էր ընթերցողին: Խ
 որհրդային
տարիներին գոյություն ուներ տխրահռչակ մի օղակ՝
«ГЛАВЛИТ» անվանումով, որին բոլոր թերթերը նա
խօրոք ներկայացնում էին տպագրվելիք նյութերը,
լուսանկարները, հայտարարությունները: Նրանց կող
մից կարդալուց և հաստատելուց հետո էր միայն հնա
րավոր սկսել թերթի տպագրությունը: Բնականաբար,
նրանք չէին թույ
լատ
րում տպագ
րել այն ա
մե
նը, ինչ

համահունչ չէր կուսակցության կուրսին: Դրանից հե
տո որևէ տառ փոխելը հավասարազոր էր խմբագրին
աշխատանքից ազատելուն և կուսակցական տույժի
ներկայացնելուն, իսկ կուսակցական տույժը կնշանա
կեր մի մեծ խաչ՝ հետագա ողջ գործունեության վրա:
- Բայց մեր թերթի հավաքածու ի մեջ ես նկատեցի
այդ օրերին տպագրված նյութեր՝ հիմ
ն ականում ռու
սալեզու, անվանի մարդկանց հոդվածներ, հարցազ
րույցներ՝ Արցախի, Արցախում առկա իրավիճակի և
ժամանակին այլ արգելված թեմաների մասին: Ինչ
պես գտա՞ք ելքը՝ ձեր խոսքը հասցնելու բազմամարդ
լսարանին:
- 1989-ից, զգալով, որ բազմատպաքանակ թերթերը
փոքրիշատե դուրս են մնացել գլավլիտային խեղդող
հսկողությունից, որոշեցի անցնել պարտիզանական
պայքարի՝ մտածելով՝ ինչ լինում է, թող լինի... ազգը
ինքնազոհողության է գնում, այդ գործընթացին մեր
մասնակցությունը պարտադիր է:
Նո

յեմ
բե
րին լույս տե
սավ «Мы и наш Арцах, или
правда о Нагорном Карабахе» 12 է
ջա
նոց ռու
սե
րեն հատուկ թողարկումը՝ առանց «ГЛАВЛИТ»-ին
ներկայացնելու: 1990-ի ապրիլի 24-ի թողարկումը՝
թվով 999-րդը, նույնպես լույս տեսավ 12 էջով՝ ռուսե
րեն՝ «Великая трагедия армянского народа» ընդ
հա
նուր խորագրով: Ի դեպ՝ այդ տարիներին թերթի ֆոր
մատը մեծ էր, և 12 էջը հավասար էր այսօրվա «Ապագա
բժշկի» 48 էջին: Թողարկում
ն երը 1915-ի և 90-ականնե
րի մասին էին, հիմ
ն ականում՝ Արցախի պատմության,
արցախյան հիմ
ն ահարցի վերաբերյալ՝ հասցեագրված
Խ
 որհրդային Միության ընթերցողին, քանի որ ավագ
ները լավ են հիշում միութենական հեռուստատեսու
թյամբ հայերին սաստողների ելույթներում հնչող այն
որակում
ն երը, որոնցից պարզ էր դառնում, որ հանրա
պետությունից դուրս շատերը չգիտեն՝ ով ումից ի՞նչ է
ուզում, ի՞նչ է արցախյան հիմ
ն ահարցը, «ինչու՞ հան
գիստ ապրել չեն ուզում այդ անհաշտ արցախցինե
րը...»:
Ս
 ովորական՝ 2000-ի փոխարեն (խորհրդային տարի
ներին այդքան էր «Ապագա բժիշկ» թերթի տպաքանա

Դեպի 100-ամյակ

կը) այդ թողարկում
ն երը լույս տեսան 10.000 տպաքա
նակով և ուղարկվեցին Խորհրդային Միության բոլոր
հանրապետությունների բժշկական բուհեր:
- Իսկ այդ համարձակ քայլը հետևանքներ չունեցա՞վ
ձեզ վրա:
- Սկսվեց նամակների հեղեղ Խորհրդային Միության
բոլոր հանրապետություններից, որոնց մի մասի հե
ղինակները երախտագիտություն էին հայտնում, որ
թերթը հնարավորություն տվեց վերջապես իմանալ,
թե ի՞նչ է կատարվում Հայաստանում և Արցախում:
Դրանցից մեկը՝ Իվանովոյի պետական համալսարա
նի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ե. Գինզբուրգի նամա
կը տպագրեցինք մեր թերթում: Նամակների ճնշող
մեծամասնությունը մեղադրում էր թերթի խմբագ
րությանը «ջուր պղտորելու» մեջ, մի քանիսը, անգամ,
ահաբեկչական էին. վերջիններս հիմ
ն ականում Ադր
բեջանից էին: Թ
 երևս, իմ աշխատանքի լավագույն
գնահատականները ես այդ վերջին խմբի նամակներն
եմ համարում, որոնցում սպառնում էին ազգամիջյան
թշնամանք հրահրելու, և, հատկապես, «պատմական
փաստերը խեղաթյուրելու համար» անձամբ պատժել
խմբագրին... Նշանակում է՝ թերթը նպատակակետին
էր խփել:
- Իսկ այդ տարիներին երկրում տիրող տնտեսական
ծանր վիճակը չազդե՞ց խմբագրության գործունեութ
յան վրա:
- Երբ եկան տնտեսական ծանր ճգնաժամի տարինե
րը, ամեն շաբաթ լույս տեսնող թերթը սկսեց լույս տես
նել ամիս
 ը մեկ անգամ՝ տպարանային ծախսերի չա
փազանց բարձր գներով:
Այս հանգամանքից ելնելով՝ փակվեցին հանրա
պետական գրեթե բոլոր բուհական թերթերը: Ի պա
տիվ այդ տարիներին համալսարանի ռեկտոր Վ.Պ.
Հ
 ակոբյանի է խոսում այն փաստը, որ, գիտակցելով
թերթի կարևորությունը՝ բուհի պատմության արձա
նագրման, ուսանողների դաստիարակության ուղ
ղությամբ, ստեղծեց ամեն հնարավոր պայման, որ
պեսզի բժշկական համալսարանի տարեգրի կյանքը

չընդհատվի, քանզի դա ավելի շատ կնշանակեր
բժշկականի պատմության արձանագրման ընդ
հատում:
Հ
 անրապետությունը լրագրական թուղթ չու
ներ, երբեմն չէին տպագրվում հանրապետական
պաշտոնական թերթերից շատերը, բայց, ի պա
տիվ «Ապագա բժշկի» խմբագրակազմի պետք է
ասել, որ թերթի պարբերականությունը չխաթար
վեց: 
Ցան
կա
նում եմ որ
պես գաղտ
նիք նշել մի
հանգամանք. խմբագրակազմի ջանքերը կմնա
յին չիրականացված, եթե ներկայիս «Տիգրան
Մ
 եծ», այն օրերին ՀԿԿ Կենտկոմի տպարանի
տնօրեն Վրեժ Մարկոսյանի դուստրը բժշկակա
նի ուսանող չլիներ, և տպարանի ունեցած հո
գեպահուստ թուղթը չտրամադրվեր «Ապագա
բժշկին»: Ամիս
 ը մեկ անգամ ընթերցողը սպա
սում էր իր թերթին, որի դերը չափազանց մեծ
էր· էլեկտրաէներգիա չլինելու պատճառով խա
փանվել էր ռադիոյի, հեռուստատեսության աշ
խատանքը, միութենական մամուլը Հայաստան
չէր մտնում՝ շրջափակում էր: Հանրապետական
թերթերի անկանոն, եզակի թողարկում
ն երը չա
փազանց թանկ էին՝ տնտեսած ողջ գումարը կորցրած,
ռուբլին դրամով փոխելու ընթացքում իսպառ աղքա
տացած, ստացած առաջին աշխատավարձ-կրթաթո
շակները սոսկ սննդի վրա ծախսող ուսանողների, ին
չու չէ՝ նաև աշխատակիցների համար:
Այս իրավիճակում մեր թերթը մեծ պատասխանատ
վությամբ էր մոտենում իր յուրաքանչյուր տողին՝ ցան
կանալով ինչքան հնարավոր է շատ լրատվություն
հասցնել ընթերցողին՝ լավ ապագայի հույս ներշնչելով,
օգնելով, որ անգամ հումանիտար օգնությամբ գոյատ
ևելով՝ չկորցնի բարոյական նկարագիրը: Հ
 իմա անց
յալ են մղձավանջային օրերը, այսօր բոլորովին ուրիշ՝
թերթի խնդիրները: Իր 60-ամյակի տարում «Ապագա
բժիշկը»՝ ունկնդիր իր ընթերցողական լսարանի ար
ձագանքին, շարունակում է ապրել, ստեղծագործել՝
հանուն վաղվա, հանուն իր յուրաքանչյուր ընթերցողի:
Ի դեպ՝ ի պաշտոնե «Ապագա բժշկի» խմբագիրը նաև
համարվում էր համալսարանի մամլո խոսնակը, որի
գործունեության հիմ
ն ական առանցքը հանրապետա
կան թերթերում և հեռուստաեթերում մեր բուհը ներ
կայացնելն էր:
- Ո՞րն է բազմատպաքանակ թերթի ընդգրկման սահ
մանը:
- Բազմատպաքանակ թերթի ընդգրկման սահմանը
չափազանց հարաբերական է: Ինչպես վերևում նշե
ցի, 1988-ին՝ մեր ժողովրդի համար ճակատագրական
այն օրերին, երբ եռացող կրքերի արդյունքում հնչող
ժողովրդի բողոքի ձայնը անտեսվում էր ո՛չ միայն
միութենական, այլև մեր՝ հանրապետական մամուլի
ու հեռուստատեսության կողմից, երբ լրատվության
բացակայության հետևանքով աշխարհն անտեղյակ
էր Արցախի ազատականչին, բազմատիրաժ թերթը
գերազանցեց իր համար նախատեսված բոլոր սահ
մանները՝ ճեղքելով լրատվական շրջափակումը: Այ
սօր համացանցի, բազում ու բազմապիսի էլեկտրոնա
յին կապերի պայմաններում անգամ բազմատիրաժը
խնդիրներ ունի լուծելու և լուծում է պատվախնդրորեն:

«Ապագա բժիշկ» - 60
Ավելին՝ մեր թերթի յուրաքանչյուր հատիկ գտնում է իր
ընթերցողին, տեղեկացնում նրան այն ամեն
 ի մասին,
ինչ կատարվում է բժշկական համալսարանում:
- Մի քանի խոսք ձեր նախասիրությունների մասին:
- Անկեղծ ասած՝ նախասիրություններ շատ եմ ու
նեցել և ունեմ: Նախ՝ կարդալ, ապա՝ առավել երի
տասարդ տարիքում, ասեղնագործել՝ հատկապես
թաշկինակի եզրերի ժանյակներ: Ժամանակ կար, որ
կանայք օգտագործում էին շատ գեղեցիկ թաշկինակ
ներ՝ ի տարբերություն այսօրվա թղթղե անձեռոցիկ
ների: Այդ ասեղնագործությունը ինքնանպատակ չէր:
Ես կարողանում էի ստեղծել ծաղկանախշեր: Այսօր
իմ ստեղծած ժանյակե նախշազարդերի ծաղիկներին
փոխարինում են ծաղկանոցիս կենդանի ծաղիկները՝
առաջին ձնծաղիկներից՝ մինչև ուշ աշնանը ծաղկող
բազմագույն քրիզանթեմ
ն երը, որոնք լցնում են օրս,
որը սկսում եմ առավոտյան նրանց բարի լույս մաղթե
լով, նրանց հետ զրուցելով: Ծիծաղելի՞ է:
- Հակառակը՝ նախանձելի:
- Ամեն
 ամեծ նախասիրությունս ճամփորդելն է: Երբ
տարիքդ առաջ է գնում և ավելի շատ կենտրոնանում
ես վերհուշի, քան ապագայի ծրագրերի վրա, ճամփոր
դական հիշողություններդ դառնում են հաճելի բեռ,
որոնք չես ցանկանում վայր դնել: Եվ հապճեպ արված
գրառում
ն երդ, լուսանկարներդ կենդանացնում են այդ
օրերի զգացողություններդ... Եվ զգում ես, որ հիշո
ղության գզրոցներդ դատարկ չեն:
- Ո՞րն եք համարում ձեր կյանքի ամենատպավորիչ
օրը:
- Այդպիսիք շատ են և, այնուամեն
 այնիվ, կցանկանա
յի նշել մեկը՝ Վատիկանում Եղեռնի 100-ամյա տարե
լիցին և Գրիգոր Լ
 ուսավորչի սրբադասմանը նվիրված
պատարագը, 2015 թվականի ապրիլի 12-ին:

ռիթմը նման է պուլսացիայի: Հերթական թողարկման
նյութերը տպարան ուղարկելուց հետո սկսվում է հա
րաբերական հանգստի շաբաթը՝ մինչև հաջորդ թո
ղարկման նյութերը հավաքելը, մշակելը, սրբագրելն
ու մակետավորելը: Ավանդույթ դարձած մի սովորույթ
կա մեզ մոտ, որը մինչև վերջերս բավականին արդ
յունավետորեն պահպանում էիք դու, Վարդուհին և
Անահիտը. առավոտյան սուրճի հրավերը դարձնելով
երկու հասարակարգում ապրած ձեր ավագ գործըն
կերոջը «զրույցի մեջ ներքաշելու գործընթաց»: Ձեզ
թվում էր՝ դուք եք ինձ խոսեցնում, իսկ ես ուրախ էի
առիթի բերմամբ ձեզ հետ կիսել իմ խոհերը, հիշողութ
յունները, վերլուծությունները: Այդ զրույցների ընթաց
քում ամեն
 ից շատ կարևորում էի այն խորհուրդները,
որոնք իրավունք էի վերապահում տարիների բարձ
րությունից տալ երիտասարդներիդ: Սովորաբար
խորհուրդ տալ տարեցները շատ են սիրում, իսկ երի
տասարդները չեն սիրում դրանք լսել: Ուրախ եմ, որ
մեր դեպքում այդպես չէր: Սուրճի արարողության
ամենահամեղ հատվածը, թերևս, այն պահն էր, երբ
թխվածքի հեղինակը անպայման նշում էր, որ ինքն է
պատրաստել: Սադրանքի հեղինակը ես էի՝ իմ գովա
սանքով, մարդ, ում բժիշկների ցուցումով արգելված է
և՛ սուրճը, և՛ քաղցրավենիքը: Նպատակս այն էր, որ իմ
աղջիկները լինեն նաև լավ տնտեսուհիներ, և դա ինձ
հաջողվում էր:
Ի դեպ՝ «իմ աղջիկների» մասին. մեր տարեց ու հար
գարժան անվանի պրոֆեսորներից մեկը զանգեց և
դժգոհեց, որ «Ապագա բժշկի» վերջին համարը իրեն
չի հասել: Ասացի՝ ոչինչ, հիմա իմ աղջիկը կբերի ձեզ:
Զ
 արմացավ՝ ձեր աղջիկը մեզ մո՞տ է աշխատում: Ասա
ցի, որ սիրում եմ նրանց ևայդպես եմ անվանում:
- Ասացեք, խնդրեմ, շա՞տ են մեր թերթի բարեկամ
ն ե

- Ասացեք, խնդրեմ, «Ապագա բժիշկը» ունի՞ ավան
դույթներ:
- Խմբագրակազմի գործունեությունը ինքնին ավան
դույթների շարան է, որը, թեև կրկնվում է յուրաքանչ
յուր թողարկում պատրաստելիս, այդուամենայնիվ,
ձանձրալի չի դառնում, քանի որ տարբեր են ոչ միայն
թողարկման նյութերը, այլև փոփոխվող ընթերցողա
կան կազմը: Ինքդ էլ գիտես, որ մեր աշխատանքային

րը, ովքեր այլևս մեր ուսանողները չեն:
- Եթե հետևեք համացանցին, բարեկամ
ն երի գնա
հատման բավականին փառահեղ դրսևորում
ն երի
կհանդիպեք: Սակայն ուզում եմ առանձնացնել մեկին՝
մեր հնդիկ շրջանավարտ Գուրպրիդ Սինկհին, ով ոչ
միայն հիշում և բոլոր տոների առիթով լատինատառ
հայերենով ջերմ շնորհավորանքներ է հղում մեզ, այլև
վերջում ավելացնում է՝ «իմ թերթը»...

Դեպի 100-ամյակ
- Իսկ հիմա մի քանի խոսք ձեր ծրագրերի մասին:
- Իմ տարիքում արդեն ծրագրերի մասին շատ չեն խո
սում: Ապագան ձերն է՝ երիտասարդներինդ: Սակայն
որպես գաղտնիք նշեմ, որ եթե մի փոքր էլ «հորդորեն,
պահանջեն» երեք տասնամյակի ընթացքում բժշկա
կան համալսարանի բոլոր ռեկտորատների, գիտական
խորհուրդների, դրանցում ընդունված որոշում
ն երի
մասին գրառում
ն եր պարունակող տետրերի հսկայա
կան տրցակները, հավանաբար հաղթահարեմ ծուլութ
յունս և փ
 որձեմ գրի առնել այն հաստատության պատ
մական համառոտ ակնարկը, որի երեք տասնամյակի
պատմության ոչ միայն ականատեսը, այլև ակտիվ
մասնակիցն եմ եղել: Խախտելով համեստության ըն
դունված չափանիշերը՝ կցանկանայի նշել այս առն
չությամբ անցումային շրջանի՝ 90-ական թվականների
իմ ներդրում
ն երից մեկի մասին: Ի նկատի ունեցիր՝ այդ
տարիներին մեր իրականության մեջ չկար համացան
ցը, որի միջոցով տեղեկատվություն և գովազդ տարա
ծեինք մեր կրթօջախի մասին:
Երբ փլուզվեց ԽՍՀՄ-ը, և բժշկականը հնարավորութ
յուն ստացավ կազմակերպել արտասահմանցիների ու
սուցումը մեզ մոտ, գովազդային բուկլետներ պատրաս
տելը դարձավ հրամայական պահանջ: Երբ համալսա
րանի ունեցած տեխնիկական հզորությունը մի քանի
հին համակարգիչներ էին, հանրապետության վիճակը՝
շրջափակում և տնտեսական ճգնաժամ, գրավիչ բուկ
լետները միակ հնարավորությունն էին՝ ներկայացնե
լու ոչ միայն մեր բուհը, այլև հանրապետությունը, մեր
տեղն ու դիրքը աշխարհի քարտեզի վրա, մեր ժողովր
դի ու նրա դարավոր մշակույթի պատմությունը: Այդ
հրատարակությունների արդյունավետության արգա
սիք կարելի է համարել մեր հանրապետության համար
այդ ծանրագույն տարիներին արտասահմանցիների՝
մեր բուհը ընտրելու հանգամանքը:

- Ի՞նչ մտահոգության մասին կցանկանայիք նշել:
-Երբ
Ազգային
գրադարանում,
Գրապալատի,
Գ
 իտաբժշկական գրադարանի անձեռնմ
խ ելի ֆոնդե
րում գրականություն փնտրելիս քարտարանում «պա
տահմամբ» առնչվում եմ «Ապագա բժշկի» քարտերին,
հպարտության առանձնակի զգացում եմ ապրում:Ա

ռաջին հերթին այն առումով, որ տարիների նաև ի°մ
աշխատանքի արդյունքն այդպիսի հետևողականութ
յամբ պահպանվում է պետության կողմից: Երկրորդ
նկատառումն այն է, որ դրանցում մեր հանրապետութ
յան առաջատար ուսում
ն ական հաստատություններից
մեկի՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
տարեգրությունն է ամփոփվում՝ շարունակվող տարեգ
րությունը:
Սոցիալիզմին փոխարինելու եկած կապիտալիզմի
առաջին և ամեն
 ակարևոր կարգախոսը՝ տնտեսել,
ամենաառաջինների թվում կիրառվեց բուհական թեր
թերի առնչությամբ: Փակվեցին տասնամյակների կեն
սագրություն ունեցող թերթեր: Չ
 եմ ուզում թաքցնել այն
հանգամանքը, որ մեզ մոտ ևս սկսեցին ակտիվանալ
«համալսարանն իրենց աչքի լույսից ավելի շատ սիրող
ները, համալսարանի ամեն լումայի աննպատակ ծախ
սով մտահոգվածները»՝ օրինակ բերելով մյուս բուհե
րին, որոնք արդեն փակել էին իրենց թերթերը:
Մ
 եկ-երկու տարի անց մեկը մյուսի հետևից իրենց
շքեղ ու գունավոր թողարկում
ն երը տվեցին մասնավոր
բուհերը, միջնակարգ մասնագիտական ճանաչված
կրթօջախները, սկսեցին վերաբացել իրենց թերթերը
բոլոր բուհերը... Արդյունքում՝ վերջիններս ունեցան
մեկ-երկու տարով ընդհատված ժամանակագրություն,
ՀՀ արդարադատության նախարարությունում նորից
վերագրանցվելու անհրաժեշտություն:
Այսօր հաճախ նախորդների տրամաբանությամբ
առաջարկում են բավարարվել թերթի էլեկտրոնային
տարբերակով: Նմաններին կարելի է պատասխանել՝
որպես օրինակ նշելով ոչ միայն գրավոր խոսքի նկատ
մամբ պաշտամունքի հասնող այն սերը, որ տածել են
մեր նախնիները, այլև էլեկտրոնային համացանցի առ
կայությամբ անգամ աշխարհի զարգացած երկրների
մեծաթիվ գրադարաններում պահվող այն հարստութ
յունը, որ գիրք ու գրավոր խոսք անունն ունի:
Նորություն ասած չեմ լինի, եթե նշեմ, որ տա
րիներ ու տասնամյակներ անց մեր պատմութ
յան այս շրջանին անդրադարձողներն ան
պայման կթերթեն ժամանակի մամուլը, և այս
կամ այն հաստատության, այս դեպքում՝ մեր
կրթօջախի մասին կարծիք կկազմեն ըստ այն
նյութերի, որոնք տպագրված, ասել է թե՝ պահ
պանված կլինեն մեր հավաքածուի էջերում...
Թ
 երթի երկրորդ խնդիրը՝ ստեղծել կրթօջախի
պատմությունը, բնավ ավելի նվազ կարևորութ
յուն չունի, քան առաջինը՝ թարմ տեղեկատ
վության ապահովումն իր այսօրվա ընթերցո
ղին:
Այնպես որ՝ ունեցեք ձեր տողը «Ապագա
բժշկի» էջերում, դա շատ կարևոր է:
- Հար
ցեր շատ կան, սա
կայն, միև
նույնն է,
մի հարցազրույցի շրջանակներում ամեն ինչ
չես ընդգրկի: Ուստի թույլ տվեք մեկ անգամ
ևս շնորհավորել բոլորիս և շնորհակալություն
հայտնել հարցազրույցի համար: Վստահ եմ՝ «Ապագա
բժիշկը» կշարունակի մնալ սպասված և սիրված թերթ
ևս բ
 ազում տասնամյակներ:
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

«Ապագա բժիշկ» - 60

ՏԱՐ ԵԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
«Տարեգրություն» խորագրի տակ տպագրված են փոքրիկ
վերլուծություններով մեջ
բե
րում
ներ «ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ»
տարբեր տարիների թողարկում
ն երից: Նպատակը մեկն է՝
հավաքել համալսարանի պատմության հետաքրքիր պահե
րը՝ հարահոսի ձևով:

1958-60 թվականներ
Ն
 ախ՝ երկու, ապա՝ 4 էջանոց «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» ժամանակի
պահանջներին համաքայլ նյութեր է ներկայացրել քաղաքական
ուսուցման կազմակերպման, ՍՄԿԿ պատմության սկզբնաղբ
յուրների ուսում
ն ասիրման, ռեվոլյուցիայի (այն ժամանակ այս
պես էր կոչվում հեղափոխությունը) բոցաշունչ մարտիկների,
Հ
 ամԼԿԵՄ 40-ամյակի, ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի որոշում
ն երի մասին,
հատուկ էջեր են տրամադրվել օրացույցային տոներին` մայիս
մեկյան, Հոկտեմբերյան հեղափոխության, Հայրենական Մեծ
պատերազմում սովետական ժողովրդի տարած հաղթանակի,
Լ
 ենինի ծննդյան, Հայաստանի սովետականացման, ինստի
տուտային կուսակցական և կոմերիտական կազմակերպութ
յունների կոնֆերանսներին: Ընդարձակ տեղեկատվություն է
տպագրվել առաջիկա յոթնամյակում մեր ինստիտուտի հեռան
կարների, կուսակցական և կոմերիտական կազմակերպութ
յունների խնդիրների և նոր պարտավորությունների մասին…
Ավելի հասկանալի լինելու համար մեջբերենք մի քանի վեր
նագրեր. «Քաղաքական ուսուցման կազմակերպումը», «Դեպի
Հ
 ամԼԿԵՄ 40-ամյակ», «Երեկո` նվիրված ՀամԼԿԵՄ 40-ամյա
կին», «40 տարի հաղթական երթով», «Մեծ Հոկտեմբերի 40րդ տարեդարձը», «Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն ՍՄԿԿ
կենտրոնական կոմիտ
 եի պլենումի մասին», «Կոնստիտուցիայի
օրը», «ՍՄԿԿ Կենտկոմի 1958 թվականի նոյեմբերյան պլենումի
արդյունքները և մեր անելիքները», «Մարքսիզմ-լենինիզմի հի
մունքների խորը ուսում
ն ասիրությունն ուսանողների առաջնա
հերթ պարտականությունն է»…

1960-70-ական թվականներ
Այս տարիները «ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» կենսագրության լավագույն
տարիները չեն՝ անպատասխանատվության, խմբագիրների հա
ճախակի փոփոխության պատճառով:
Անկեղծ ասած, այս տասնամյակներին լույս տեսած թերթերը
ևս հիմ
ն ականում խիստ քաղաքականացված են, և վերնագրերը
ոչնչով չեն զիջում 1958-60թթ. հրապարակում
ն երին: Ուրախա
լին, թերևս, այն է, որ պարտադիր նյութերի շարքում կան նաև
խորագրեր, որոնք ցույց են տալիս, թե այդ տարիներին իրակա
նում ինչով են ապրել բժշկականի ուսանողները, ինչպես է կազ
մակերպվել նրանց առօրյան, հանգիստը: Հանրակացարանի և
հ
 անրակացարանաբնակ ուսանողների մասին մեծաթիվ նյութե
րը ցույց են տալիս, որ հանրակացարանաբնակներից պահանջ
վել է կազմակերպել շաբաթօրյակներ, կարգին վիճակում պահել
տարածքներն ու սենյակները: Ներկայացվել են քաղդաստիա
րակների (սրանք շատ նման էին դպրոցական դասղեկներին)
այցը հանրակացարաններ: Մեծ տեղ են հատկացվել շինարա
րական ջոկատների աշխատանքին, ուսանողության մասնակ
ցությանը շինարարական կառույցներին: Այսօրվա ուսանողի
համար անհասկանալի՝ «շինարարական ջոկատ» արտահայ
տության մասին ասենք, որ սա աշխատանքի մի ձևէր, որին
մասնակցում էին 2-րդ, 3-րդ կուրսեցիները: Բոլոր բուհերը ամ

Դեպի 100-ամյակ
ռան ամիսներին (բացի, կարծեմ, ստեղծագործական բուհերից) ուսանողներից
շինարարական ջոկատներ էին կազմում, դասախոսներից ղեկավարներ նշա
նակում և գործուղում Խ
 որհրդային Միության, հիմ
ն ականում Ղազախստանի
Հ
 անրապետության տարբեր կառույցներում աշխատելու` կառուցելու անասնա
գոմեր, վերանորոգելու դպրոցներ, աշխատելու պահածոների գործարաննե
րում…
Մ
 եծ տեղ է հատկացվել նաև շեֆական աշխատանքի լուսաբանմանը: Սա նշա
նակում էր աշխատանք ենթաշեֆ դպրոցների աշակերտների հետ` ապահովե
լով նրանց մասնակցությունը ինստիտուտային միջոցառում
ն երին, ուսանողնե
րի այցելություններ՝ ենթաշեֆ դպրոցներ…
Այս տարիները համընկնում են սառը պատերազմի առավել ակտիվացմանը
և հասկանալի ցուցումով «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» ևս ն
 երգրավվում է այդ «պա
տերազմի» մեջ: Մեր երիտասարդության կյանքն առավել մարդասիրական և
հ
 ետաքրքիր ներկայացնելուն զուգահեռ հաճախակի լույս տեսնեղ «Զրույցներ
միջազգային թեմաներով», «Քո հասակակիցն արտասահմանում» և նմանօ
րինակ խորագրերի ներքո զետեղվում են միութենական լրատվական գործա
կալությունից (ՏԱՍՍ) մատակարարվող նյութեր, որոնք ամեն կերպ ջանում են
ուսանողի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ այստեղ ամեն ինչ լավ է, այնտեղ`
ամեն ինչ շա՜տ վատ:

1980-ական թվականներ
Ճ
 իշտ է, 80-ական թվականներին լույս տեսնող հոդվածներում արդեն գե
րակշռում են ուսման առաջավորներին նվիրված, հետաքրքիր հանդիպում
ների, ուսանողների ներկայացրած հոդվածներն ուսանողական այս կամ այն
միջոցառման մասին, այնուամեն
 այնիվ այդ ամենի հենքը դարձյալ, ցավոք,
կոմունիստական գաղափարախոսությունն է: Այդ տարիների հրապարակում
ների մեծագույն մասը նվիրված է սոցիալիստական մրցությանը, ուսանողնե
րի և աշխատողների սոցպարտավորություններին, քաղաքական ուսուցմա
նը… Որպեսզի առավել հասկանալի լինի այդ մրցում
ն երի և սոցիալիստական
պարտավորությունների բուն էությունը, ներկայացնում ենք մի քաղվածք 1983
թվականի բժշկական ինստիտուտի պարտավորություններից, որը տպագր
ված է թերթի այդ տարվա 3-րդ թ
 ողարկման մեջ. «Կենսագործելով կուսակ
ցության 26-րդ համագումարի և ՍՄԿԿ կենտկոմի նոյեմբերյան (1982թ.) պլե
նումի որոշում
ն երը բժշկական ինստիտուտի կոլեկտիվը 11-րդ հնգամյակի
3-րդ տարվա խնդիրները հաջողությամբ իրագործելու համար ծավալել է սո
ցիալիստական լայն մրցություն և ընդունում է հետևյալ պարտավորություն
ները` կատարելագործել և առավել արդյունավետ դարձնել ուսանողների և
աշխատակիցների շրջանում տարվող քաղդաստիարակչական աշխատանքը,
բոլոր ուժերը և ուշադրությունը կենտրոնացնել յուրաքանչյուր ուսանողի մեջ
կոմունիստական աշխարհայացք, ակտիվ կենսադիրքորոշում և սոցիալական
երևույթները ճիշտ գնահատելու հատկություն ձևավորելու վրա, գիտակցա
կան խոր վերաբերմունք ցուցաբերել հասարակական պարտքի նկատմամբ…
Ֆ
 ակուլտետներում և ամբիոններում աշխատանքի լավագույն դրվածքի համար
ծավալել սոցիալիստական լայն մրցություն` ակտիվորեն ներգրավվելով աշխա
տանքի նկատմամբ կոմունիստական վերաբերմունք ապահովելու շարժման
մեջ»: Հաջորդ համարում արդեն սոցիալիստական մրցույթի հաղթողների ցու
ցակն է տպագրված: Ժամանակի կար
ևորագույն երևույթներից մեկը ուսա
նողների աշխարհայացի ընդլայնմանը,
նրա հասարակական ակտիվությանը,
2-րդ մասնագիտության ձեռքբերմանը
միտված մեկ այլ օղակի՝ ՀՄՖ-ի՝ հասա
րակական մասնագիտությունների ֆա
կուլտետի գործունեությունն է:
Եթե ցանկանում ենք «ԱՊԱԳԱ
ԲԺԻՇԿԸ» թերթել բժշկական համալ
սարանի պատմությունը ճանաչելու մի
տումով, ապա կարելի է ուրախությամբ
նշել, որ անգամ ամեն
 աառաջին հա
մարներից կարող ենք տեղեկանալ այն
ամենի մասին, ինչ մեզ հետաքրքրում է`
ե՞րբ են կառուցվել այն ժամանակի հա

Անկախ քաղաքական
ուղղվածությունից՝ ուսանողներն
80-ականներին ապրում
էին իրենց ուսանողական
երջանիկ տարիները՝ սովորում,
հանգստանում, սիրահարվում,
երբեմն՝ հենց ուսանողական
տարիներին ընտանիք
կազմում···
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մար նոր մասնաշենքերը, ովքե՞ր են եղել մեր լավագույն ուսանողները,
որոնք այսօր հիմ
ն ականում հանդիսանում են դասախոսական կազմը,
մեր երախտավորների գործունեության մասին, երբ նրանք դեռ երիտա
սարդ էին, ե՞րբ են առաջին ուսանողական խմբերը մեկնել արտասահ
ման` պրակտիկայի, ինչպիսի՞ սպորտային հաջողություններ են ունեցել
մեր ուսանողները, դասախոսները, ինչպե՞ս է կազմակերպվել ուսանող
ների մշակութային հանգիստը, անվանի արվեստագետ-մտավորական
ներից ովքեր են եղել բժշկականի ուսանողների և դ
 ասախոսների հյուրե
րը ևայլն, ևայլն:

Ն

երկայումս ինստիտուտում բեղմ
ն ավոր գիտահետազոտա
կան և դասախոսական աշխատանք են կատարում ՍՍՀՄ
Գ
 իտությունների ակադեմիայի՝ 1, Հայկական ՍՍՀ Գ
 իտությունների
ակադեմիայի 6 թղթակից անդամ
ն եր, գիտությունների 78 դոկտորներ և
285 թեկնածուներ:
արիներ շարունակ խախտվել է գիտամանկավարժական կադրե
րի համաչափ ընտրությունն ու տեղաբաշխումն ըստ ամբիոնների
և գիտահետազոտական լաբորատորիաների: Եվ ստացվել է այնպես,
որ մի շարք ամբիոններում իրար կողքի աշխատում են մի քանի դոկ
տոր-պրոֆեսորներ, իսկ զգալի թվով ամբիոններ էլ, նման կադրեր չու
նենալով, ղեկավարվում են գիտությունների թեկնածու-դոցենտների
կողմից: Անհանգստացնող վիճակ է ստեղծվել գիտամանկավարժա
կան կրտսեր և միջին անձնակազմի համամասնության գործում: 120
ասիստենտների առկայության պայմաններում դոցենտի պաշտոն են
վարում 121 աշխատակիցներ, ընդ որում՝ ասիստենտներից գիտական
աստիճան ունեն միայն 65-ը, իսկ 26 ավագ դասախոսներից՝ միայն
4-ը: Մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ այդ ասիստենտների և
ավագ դասախոսների մեծ մասը չի զբաղվում գիտական աշխատանք
ներով:
ադրային հարցը ոչ բարվոք վիճակում է գտնվում ինստիտուտի
ամենաերիտասարդ ֆակուլտետներում՝ ստոմատոլոգիականում
և դ
 եղագործականում: Բ
 ուժական ֆակուլտետի ամբիոններից կադ
րային տեսակետից ոչ բարվոք վիճակում է գտնվում նորմալ անատո
միայի ամբիոնը՝ ամբիոնի դոցենտների և ասիստենտների միջին տարի
քը անցնում է 60-ից:
ատ են օգտագործվում նպատակային ասպիրանտուրայի, ինչպես
նաև գիտամանկավարժական կադրերի որակավորումը բարձ
րացնող մյուս եղանակների հնարավորությունները:
ուսկոմիտ
 եում մանկավարժական կադրերի պատրաստման հար
ցը քննարկվելուց հետո հաստատվեց համապատասխան պլան,
որի արդյունքում 2 տարվա ընթացքում 8 ասպիրանտներ գործուղվեցին
Ս
 ովետական Միության գիտական կենտրոններ՝ անատոմիա, ինֆեկ
ցիոն հիվանդություններ, դեղերի տեխնոլոգիա, օրթոպեդիկ ստոմատո
լոգիա, սոցհիգիենա, երեխաների և դեռահասների հիգիենա մասնագի
տությունների գծով: Գործնական կիրառություն են ստացել ամբիոնների
աշխատակիցների երկարաժամ
կ ետ գործուղում
ն երը երկրի գիտական
կենտրոններ:
իտությունների թեկնածուների
և դոկտորների պատրաստման
պլանի համաձայն ներկայումս ինստի
տուտում կատարման ընթացքի մեջ են
56 թեկնածուական և 18 դոկտորական
դիսերտացիաներ: Ց
 ավոք, այդ աշ
խատանքները մեծ մասամբ կատար
վում են այն ամբիոններում, որտեղ
չկա կադրային ռեզերվի պրոբլեմ:
իտամանկավարժական
կադ
րերի որակավորման բարձ
րացման կարևոր մեթոդներից մեկը
ամբիոնի աշխատակիցների՝ ասիս
տենտից մինչև վարիչը, գործուղելն է
որակավորման բարձրացման ֆակուլ
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Դեպի 100-ամյակ
տետներ: Անցած ուսում
ն ական տարում նման միութենական ֆակուլտետներ
են գործուղվել 38 դասախոսներ, որոնցից 7-ը՝ ամբիոնի վարիչներ:
եր ուսանողները հաջողությամբ աշխատեցին Երևան-Հրազդան եր
կաթգծի շինարարությունում, Մ
 ասիսի, Հ
 ոկտեմբերյանի պահածոների
գործարանում և այլուր:
նչպես ցույց են տալիս պարբերաբար կազկերպվող ստուգում
ն երը՝ դեռևս
առանձին բաժիններում նկատվում են աշխատանքային կարգապահու
թյան խախտման դեպքեր: Հ
 արցի կարևորությունն առավել մեծանում է ներ
կայումս, երբ նոյեմբերյան պլենումում ուղղակիորեն պահանջվեց անհանդուր
ժողական մթնոլորտ ստեղծել բոլոր տեսակի կարգապահական խախտում
ն երի
նկատմամբ, աշխատանքից անհարգելի ձևով բացակայելը, ուշանալն ու ինք
նակամ հեռանալը դիտել որպես արտակարգ պատահար, անուշադրության
չմատնել կարգ ու կանոնի խախտման որևէ դեպք:
Ժամանակի համար սովորական էր փողոցում մեկին կանգնեցնելը՝ պարզե
լու, թե որտեղ է աշխատում և ինչու է աշխատանքային այս ժամին փողոցում:
Ընդմիջումն ավելի վաղ սկսելը և բավականին ուշ ավարտելը, այդ ընթացքում
հիմն ականում խանութից խանութ «համաժողովրդական երթին» մասնակցե
լը, որևէ օգտակար բան գտնելու, այն գնելու համար սովորական երևույթ էր:
Սա այն ժամանակն էր, երբ մենք գնում էինք այն ամենը, ինչը, եթե ոչ այդ
պահին անհրաժեշտ՝ հետագայում պետք գալու նկատառումով… Ս
 ա այն ժա
մանակն էր, երբ կարող էին կինոդահլիճում ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ
աշխատանքային ժամեր
 ին միացնել լույսը՝ դադարեցնելով ֆիլմի ցուցադրութ
յունը, պարզելու, թե աշխատանքային ժամեր
 ին ովքեր են անկարգապահութ
յուն թույլ տալիս: Կամ, որն ավելի արտառոց էր, օդանավակայանում ստուգում
էին, թե ովքեր են առանց գործուղման կամ հատուկ թույլտվության որևէ տեղ
մեկնում՝ աշխատանքային կարգապահությունը խախտելով:

Մ
Ի

Կ


արգապահության առնչությամբ՝ «Ո՞ր ժամին ստանալ աշխատավարձը»
խորագրի տակ իր առաջարկությունն է ներկայացնում մաշկավեներական
հիվանդությունների ամբոնի վարիչ, պրոֆեսոր Է. Դանիելյանը՝ նշելով, որ աշ
խատավարձ ստանալու համար ամեն ամսվա մեջ երկու անգամ (ի դեպ՝ այդ
տարիներին աշխատավարձ տրվում էր 2 կեսով՝ առաջինը՝ ավանսի, երկոր
դը՝ աշխատավարձի տեսքով) աշխատակիցները մեկ-երկու ժամ շուտ են դուրս
գալիս ամբիոնից, որպեսզի հասնեն ինստիտուտ մինչև դրամարկղի փակվելը:
«Հաճախ, մինչև ամբիոնի աշխատակցի ինստիտուտ հասնելը դրամարկղում
դրամը վերջանում էր, և ն
 ա ստիպված էր լինում աշխատավարձ
ստանալու համար ժամանակ կորցնել նաև հաջորդ օրը: Եթե դա
ենթարկենք հաշվարկման՝ ընդգրկելով նման հեռավորության վրա
գտնվող բոլոր ամբիոնները, ապա առանց դժվարության կարելի
է պատկերացնել հսկայական չափերի հասնող աշխատանքային
այն ժամանակը, որ կորչում է ամեն 15 օրը մեկ»,- ավելացնում է
հոդվածագիրը և առաջարկում այս վիճակից դուրս գալու ճանա
պարհները՝ գանձապահին ուղարկել հեռավոր տեղամասեր կամ
հանձնարարել գանձապահին աշխատավարձի օրերին աշխատել
այնքան տևական, որպեսզի հեռավոր ամբիոնների աշխատողնե
րը կարողանան ինստիտուտ հասնել՝ դուրս գալով ամբիոններից
աշխատանքը վերջացնելուց (ժամը 15:00-ից) հետո:
առողջապահության մինիստրության որոշմամբ
փետրվարի 1-ից բժշկական ինստիտուների
նախապատրաստական բաժանմունքներում և 1-3-րդ կուրսերում
մտցվում է պրակտիկա, որն իրականացվելու է ուսում
ն ական ողջ տարվա ըն
թացքում, հետևյալ կերպ՝ նախապատրաստական բաժանմունքների և 1-ին
կուրսերի համար՝ ամիսը 1 անգամ, իսկ 2-րդ և 3-րդ կուրսերի համար՝ ամիսը
2 անգամ՝ 4-ժամյա տևողությամբ, որն ավարտվում է յուրաքանչյուր կիսամ
յակի վերջում՝ ստուգարքային գրքույկում նշվող ստուգարքով: Պրակտիկայի
բազաներ են ընտրվել և հաստատվել Հ
 անրապետական կլինիկական հիվան
դանոցը, շտապօգնության 1-ին և 1-ին ու 4-րդ կլինիկական հիվանդանոցները:
Հ
 այկական առողջապահության մինիստրության որոշմամբ նշված բուժհիմ
նարկների գլխավոր բժիշկները պատասխանատու են պրակտիկայի կազմա
կերպման և անցկացման համար:
նստիտուտի 61-րդ գ
 իտական նստաշրջանն արձանագրեց, որ գնալով
ավելի նկատելի են դառնում կոմպլեքս հետազոտությունների արդյունք
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Մարիական Ինքնավար մարզ
մեկնող ջոկատի մարտիկները ՝
մեկնումից առաջ
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ները, այդ գործում իր դրական ազդեցությունն է թողնում գիտահետազոտա
կան աշխատանքների և գիտական մտքի կորդինացիան: Ընդհանուր ծավալի
մեջ աճում է հիմ
ն արար հետազոտությունների տեսակարար կշիռը: Պրակտիկ
ներդրում
ն երի թիվը 1982-ին հասել է 72-ի, որոնցից 15-ը՝ միութենական նշանա
կության:
ախորդ ուսում
ն ական տարում ուռուցքաբանության ամբիոնը լավ նվեր
ստացավ: Ակադեմիկ
 ոս Վ.Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության և
ռ
 ենտգենաբանության նորակառույց ինստիտուտի շենքում տրա
մադրվեց նոր կլինիկա՝ իր կաբինետներով և դ
 ասասենյակներով:
Որպես ուսում
ն ական բազա ուսանողներին են տրամադրվել այն
լաբորատորիաները և բաժանմունքները, որոնք անթերի լրացնում
են ուսում
ն ական ծրագրով նախատեսված պլաններն ու ծրագրե
րը:
ս
 անողական ամռան ընթացքում ուսանողների աշխատան
քային գործունեության մասին է «Հիշելով այն օրերը» վեր
նագրով նյութը, որի հեղինակ Գայանե Ս
 իմոնյանը ներկայացնում
է Մասիսի պահածոների գործարանում իրենց աշխատանքը, ըստ
որի՝ աշխատանքային օրերը շինջոկատում անցել են չափազանց
ուրախ, փոխադարձ հանդիպման երեկոներով, կոլեկտիվ դիտում
ներով, բանավեճերով, շաբաթօրյակներին մասնակցությամբ:
Իսկ խմբի տղաները մասնակցում էին Իջևան-Երևան երկաթգ
ծի շինարարությանը՝ նշում է մանկաբուժության ֆակուլտետի 320
խմբի ուսանողը:
որ կիսամյակն արդեն ընթացքի մեջ է: «Այն թարմ շունչ է
մտցրել բոլոր 2-րդ կուրսեցիների շրջանում՝ 1-ին դասերը հի
վանդանոցում, 1-ին շփումը հիվանդի հետ, 1-ին անամ
ն եզը, 1-ին
վիրակապությունը: Ուսանողները մեծ ուրախությամբ ընդունեցին արտադրա
կան պրակտիկայի մասին լուրը, որը, ցավոք, մեր կուրսի համար այնքան էլ լավ
չի կազմակերպվում: Եվ դրանում առաջին հերթին մեղքը Հանրապետական
հիվանդանոցինն է, որի շատ բաժանմունքներում նույնիսկ գաղափար չունեն
վերջինիս մասին: Մենք հաճախ 4 ժամ անգործ նստում ենք բաժանմուքներում
կամ էլ՝ պարզապես տուն գնում:
Ն
 որ կիսամյակի բերած հոգսերից մեկն էլ անհրաժեշտ դասագրքեր ստանալն
է, որը հաճախ վերածվում է պրոբլեմի: Ենթադրենք՝ ուզում ես հանձնել ան
ցած կիսամյակի գրքերը, դրանցից ինչ-որ մեկը հետ չեն վերցնում, քանի որ
այդ գրքի կտրոնը քո քարտի մեջ չէ: Դրա փոխարեն մեզանից պահանջում են
այնպիսի գրքեր, որոնց անունն անգամ չենք լսել: Ստիպված պետք է վճարես
«կորցրածդ» գրքի հնգակի արժեքը: Իսկ ի՞նչ պետք է լինի այն գրքի հետ, որը
քեզանից չվերցրին: Ըստ երևույթին նրա համար, որպես կորցրած գրքի, կվճա
րի մեկ այլ անհաջողակ ուսանող, որի քարտում «հայտնվել է» այդ գրքի կտրո
նը: Դեպքերը եզակի չեն, ավելին՝ մասսայական բնույթ են կրում: Իսկ մինչ
դու երկընտրանքի մեջ ես՝ վճարել այդ բավականին մեծ գումարը, թե
փորձես վերականգնել ճշմարտությունը, գրադարանում արդեն վեր
ջանում է անհրաժեշտ գրականությունը, որը, որպես կանոն, ավելի քիչ
է լինում, քան ուսանողներին անհրաժեշտ է»,-իր հոդվածում նշում է
բուժական ֆակուլտետի հայկական բաժնի 2-րդ կ
 ուրսի ԼԿԵՄ բյուրոյի
քարտուղարի տեղակալ, կուրսի ՈՒԴՀ նախագահ Գագիկ Անդրեաս
յանը:
նթաշեֆ դպրոցների աշակերտների հետ տարվող աշխատանք
ները ամփոփվեցին «Ուսանողական գարուն» փառատոնի՝ շե
ֆական աշխատանքներին նվիրված օրվա միջոցառման ժամանակ:
այրաքաղաքի Նաիրի Զարյանի անվան միջնակարգ դպրոցի
աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների դրսևորում
ն ե
րից մեկը դպրոցում գործող «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ» խմբակի անդամ
ն երին
բժշկական ինստիտուտում հյուրընկալելն էր, որի ընթացքում ֆիզիո
լոգիայի, սոցհիգիենայի և առողջապահության կազմակերպման ամ
բիոններում աշակերտները ծանոթացան ամբիոններին՝ ստանալով
իրենց հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ:
ամաքաղաքային շաբաթօրյակին աշխատանքային ոգևորութ
յամբ մասնակցելու մասին լրատվության մեջ նշվում է՝ սանիտա
րահիգիենիկ և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների ուսանողները
պետք է աշխատեն ինստիտուտին հարող շրջակայքում և Մոսկովյան
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Դեպի 100-ամյակ
փողոցի՝ Աբովյան փողոցից մինչև Նալբանդյան փողոցն ըն
կած հատվածում: Մոսկովյան փողոցից մինչև Սայաթ-Նովայի
պողոտան ընկած Աբովյան փողոցի 2 կողմերի մայթերն էին
մաքրում և գազոնների հողն էին փխրեցնում մանկաբու
ժական, դեղագիտական ֆակուլտետների ուսանողները և
ն
 ախապատրաստական բաժնի ունկնդիրները:
ր
 ադարանային խորհրդի ներկայացրած հոդվածում, որ
պես գրադարանին օգնելու լավագույն օրինակ, նշվում
է օտար լեզուների ամբիոնի նախաձեռնությունը, ըստ որի
ամբիոնի վարիչի հանձնարարությամբ ուսանողի ստուգման
գրքույկում ստուգարքի կամ քննության գնահատականը նշվում
է դասագիրքը գրադարան հանձնելուց հետո:
Նշվում է նաև, որ գրադարանի ֆոնդը բաղկացած է 300.000
կտոր գրականությունից, որից միայն ուսում
ն ական ֆոնդը
100.000 է, գիտականը՝ 150.000, գեղարվեստականը՝ 50.000:
այիսյան N 16 թողարկումից մեզ հայտնի է դառնում, որ
ինստիտուտում դեռևս գործում են բուժական ֆակուլ
տետի 2 բաժիններ՝ հայկական և ռուսական:
ՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» 1983 թվականի մայիսին նշել է իր
25-ամյակը՝ ժամանակի համար շատ հնչեղ լենին
յան պատգամով` թերթը ոչ միայն կոլեկտիվ ագիտատոր է
և կոլեկտիվ պրոպագանդիստ, այլև՝ կոլեկտիվ կազմակեր
պիչ…
Ս
 ա էր այն պահանջը, որ ժամանակին առաջադրվում էր մա
մուլի օղակներին առանց բացառության` և՛ հանրապետական,
և՛ բուհական:
րտադրական պրակտիկայի անցկացումը սոցիալիստա
կան լագերի դեմոկրատական երկրներում 4-րդ կուրսի
ավարտից հետո դարձել է սովորական: Կ
 ուրսի լա
վագույն ուսանողները՝ 10-15 մարդ, դասախոսի ղե
կավարությամբ իրենց պրակտիկան անցկացնում
են այդ երկրներում՝ միաժամանակ ծանոթանալով
երկրին:
երթում ամենաշատ հանդիպող նյութերը
նվիրված են ուսանողների գաղափարա
կան դաստիարակությանը և այդ գործում բուհերի
հասարակագիտական ամբիոնների դերին:
յդ օրերին չափազանց մեծ մասսայականութ
յուն վայելող համաքաղաքային միջոցառ
ման՝ «Էրեբունի-Երևան» տոնահանդեսին ինս
տիտուտի մասնակցության մասին հոդվածները
խոսում են այն խանդավառության մասին, որով
անցնում էին քաղաքի ծննդյան օրվան նվիրված
միջոցառում
ն երը:

Գ

Մ
«Ա
Ա

Թ
Ա

Տոներից առաջ այսպիսի տեսք էր ունենում մեր «զարդարված» կրթօջախը։
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Դ

եռևս մեծ մասսայականությամբ, կուսակցության
ղեկավարների մեծադիր նկարներով անցկացվող
շքերթերը՝ նվիրված աշխատավորի միջազգային օրվան՝
մայիսի 1-ին, հոկտեմբերյան հեղափոխության հաղթանա
կին՝ նոյեմբերի 7-ին՝ անցնում էին «մեծ ոգևորությամբ»,
պարտադիր մասնակցությամբ՝ անկախ եղանակից:

Ա

ները:

յդ տարիներին ամեն
 ապարբերաբար կրկնվող միջո
ցառում
ն երից էին հակապատերազմական միտինգ

Ս


եպտեմբերյան թողարկումը նշում է ՀՄՖ-ի՝ հասա
րակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 10ամյա հոբելյանի մասին: Արդեն անցյալ դարձած այս եր
ևույթը նպատակ ուներ կոմեր
 իտական, արհմիութենական
ակտիվիստի, ժուռնալիստիկայի, երիտասարդ դասախո
սի, գեղանկարչության, կինոսիրողի, թարգմանիչ-էքսկուր
սավարների, պարահանդեսային պարերի, սպորտ-հրա
հանգչական, արվեստագիտության, հին հայերենի (գրա
բար) բաժիններում 2-րդ մասնագիտություն տալ ապագա
բժիշկ-շրջանավարտներին, ովքեր ուսուցումն այս ֆակուլ
տետում ավարտվում էին դիպլոմային աշխատանքների
պաշտպանությամբ:
աղաքական ուսուցման ցանցը կազմում էր գաղա
փարական աշխատանքների ողնաշարը: Անընդ
հատ փնտրվում էին ուղիներ այդ օղակում տարվող աշխա
տանքների որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնե
լու ուղղությամբ: Ս
 ովորաբար աշխատանքային ժամերից
հետո տեղի ունեցող քաղպարապմունքներին անհարգելի

Ք


պատճառով չմասնակցելու արդյունքում սպասվող խիստ
պատիժները ստիպում էին մասնակցել այն պարապմունք
ներին, որտեղ պետք է քննարկվեին և ուսում
ն ասիրվեին
այդ օրերին լրատվական բոլոր միջոցներով՝ թերթերով,
հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով ներկայացվող քաղա
քական որոշում
ն երը:
ինարարական ջոկատում ընդգրկված 40 մարտիկ
ներին (խոսքը բժշկական ինստիտուտի 2-րդ կ
 ուրսի
տղաներից կազմված ուսանողական շինարարական ջո
կատներից մեկի մասին է, որն ամառային քննաշրջանն
անցկացրեց Ղազախստանի Լենինավան քաղաքում)
հանձնարարված էր իրագործել 84.000 ռուբլու շինմոն
տաժային աշխատանք, որը կատարվել է լիովին, ժամ
կետից 5 օր շուտ: Ամեն
 ահիշարժանը եղել են հարվա
ծային աշխատանքի օրերը՝ հուլիսի 20-ը, օգոստոսի
5-ը և 17-ը, որոնց աշխատավարձը՝ 750-ական ռուբլի,
փոխանցվել է երիտասարդական և պիոներական ճամ
բարների վերանորոգման, վերակառուցման և իմպե
րիալիզմի դեմ պայքարող երկրների երիտասարդութ
յանը օգնելու ֆոնդերին:
Ի դեպ՝ մեր ուսանողները ոչ միայն մասնակցում էին
որպես շինարարներ, այլև մյուս բուհերի ջոկատների
կազմում՝ որպես բուժակներ:

Շ

1984 թվականից թերթը խմբագրել եմ ես՝ փորձե
լով հնարավորինս ավելացնել երիտասարդությանն
առնչվող հետաքրքիր նյութերի թիվը: Այնու ամե
նայնիվ, ներկայացվող նյութերի ու խորագրերի մեծ
մասը շարունակվել է, քանի որ դեռ հեռու է ԽՍՀՄ-ի
փլուզումը և մ
 ամուլի ազատությունը: Ահա ինչու՝
առայժմ ընդհատում եմ հաջորդ տարիների տարեգ
րությունը և կ
 վերսկսեմ այն սկսած 1988 թվականից:
(Շարունակելի)
Տարեգրությունը թերթեց ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆԸ

Բժշկական ինստիտուտի
«Մեդիկուս» վոկալգործիքային
խումբը։

Գիտություն

ԳԵՐՄ ԱՆ ԻԱՅ Ի ԵՎ ԱՎՍՏՐ ԻԱՅ Ի
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆՆ ԵՐ Ի ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐՆ ԵՐ Ը
ՀԱՆԴ ԵՍ ԵԿ ԱՆ ԴԱՍ ԱԽ ՈՍ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ ՈՎ
Բժշկագիտության արդի թեմաների շուրջ անցացվող
համաժողով
ն երը կազմակերպված են Գ
 երմանիայի
Մյունսթերի համալսարանական կլինիկայի և ԵՊԲՀ
միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրի
շրջանակում: Մյունսթերի համալսարանական կլինի
կան Գերմանիայի առաջատար կլինիկաներից մեկն է,
ունի մոտ 7200 աշխատակից և երկրի մեծ թվով աշ
խատատեղ ունեցող կառույցներից մեկն է:
Ե
 րևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական հա
մալսարանում ապրիլի 9-12-ը անց
կացվեցին
գիտագործնական
համաժողով
ն եր՝ «Քաղցկեղի ախ
տորոշման և բուժման ներկայիս չա
փանիշներ» և «Առողջապահական
կիրառական հետազոտություններ
և քաղցկեղի ռեգիստրներ» խորագ
րով: Դասախոսություններով հան
դես եկան Գերմանիայի և Ավստ
րիայի 11 պրոֆեսորներ:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկ
տոր Կոնստանտին Ենկոյանը նշեց,
որ այս կոնֆերանսները տարինե
րի գործակցության շարունակութ
յունն են: Բժշկագիտության արդի
թեմաների շուրջ անցացվող հա
մաժողով
ն երը կազմակերպված են
Գ
 երմանիայի Մյունսթերի համալ
սարանական կլինիկայի և ԵՊԲՀ
միջև կնքված համագործակցութ
յան համաձայնագրի շրջանակում:
Մյունսթերի
համալսարանական
կլինիկան Գերմանիայի առաջա

տար կլինիկաներից մեկն է, ունի
մոտ 7200 աշ
խա
տա
կից և երկ
րի
մեծ թվով աշխատատեղ ունեցող
կառույցներից մեկն է: Բժշկական
համալսարանի և Մյունսթերի միջև
գործակցության շրջանակում 2016 և
2017թթ. ընթացքում մասնագիտա
կան կատարելագործման նպատա
կով Մյունսթերի կլինիկա են մեկնել
6 բժիշկներ: Նախատեսվում է այդ
կլինիկայում յուրաքանչյուր տարի
ԵՊԲՀ համալսարանական կլինի
կայի 3 բժշկի մասնագիտական կա
տարելագործում: ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մ
 ուրադյանը, ողջունելով
Գ
 երմանիայից և Ավստրիայից ժա
մանած պատվիրակության անդամ
ներին, կարևորեց այն թեմաները,
որոնց կանդրադառնան արտերկ
րից ժամանած մասնագետները հայ
գործընկերների հետ: Նա նշեց, որ
խիստ արդիական են քաղցկեղի
բուժման և ախտորոշման, ինչպես
նաև հանրային առողջապահական
խնդիրները:

«Առողջապահական
դաշտում
վիճակագրությունը թույլ է տալիս
կիրառել այն գործիքները, որոնք
կարող են արդյունավետ լինել հի
վանդությունների կանխարգելման
և բուժման գործընթացում»,-նշեց
ԵՊԲՀ ռեկտորը: Նրա գնահատ
մամբ՝ եռօրյա մասնագիտական
քննարկում
ն երը կնպաստեն, որ
պեսզի մասնակիցները ներկայաց
նեն իրենց երկրի հաջողություն
ները և խոսեն խնդիրների մասին:
Ռ
 եկտորի խոսքով՝ քաղցկեղի դեմ
պայքարի թեմայի քննարկման ար
դիականությունը կասկած չի հա
րուցում, քանի որ քաղցկեղը մահա
ցությունների երկրորդ պատճառն
է՝ սիրտ-անոթային հիվանդութ
յուններից հետո: Ելույթ ունեցավ և
մ
 ասնակիցներին արդյունավետ աշ
խատանք մաղթեց Հայաստանում
Գ
 երմանիայի արտակարգ և լիազոր
դեսպան
Բ
 երնհարդ
Մ
 աթիաս
Ք
 իսլերը: Ն
 ա ողջունեց բոլոր հե
ղինակավոր այն կառույցների ներ
կայացուցիչներին, որոնք ժամա
նել են Երևան այս միջոցառմանը
մասնակցելու համար: Դ
 եսպանը
առանձնակի ընդգծեց այն փաստը,
որ առողջապահական և կրթական
ոլորտները շատ կարևոր դեր ունեն
յուրաքանչյուր երկրի զարգացման
գործում: Դիվանագետը վերջին
անգամ երեք տարի առաջ էր այցե
լել ԵՊԲՀ և տպավորված էր համալ
սարանի աշխատանքներով: Նրա
կարծիքով՝ չնայած հաջողություն
ներին, անելիքները նույնպես շատ
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են: ՀՀ ԱՆ գլխավոր ուռուցքաբան,
Ուռուցքաբանության
ազգա
յին կենտրոնի տնօրեն Արմեն
Տ
 անանյանը ևս համաձայնեց, որ
ուռուցքաբանության
ոլորտում
մեր երկ
րում դեռ կան բազ
մա
թիվ
խնդիր
ներ, քա
նի որ ա
մեն տա
րի գրանցվում է հիվանդացության
աճ, շարունակում է օրակարգային
մնալ մահացությունը: Նրա տեղե
կացմամբ՝ այսօր Հայաստանում
40 հազարի է հասնում քաղցկեղը
հաղթահարած մարդկանց թիվը:
Մ
 ասնագետը շեշտեց Հայաստանի
և Գերմանիայի գործակցության

ընդլայնման
անհրաժեշտութ
յունը հատկապես ուռուցքաբա
նության ոլորտում: Համբուրգի
Ն
 որդակադեմիայի
պրոֆեսոր
Յ
 որգ Հայերը նշեց, որ իրենք պատ
րաստ են աջակցել մեր երկրին հի
վանդների ազգային ռեգիստրի
ստեղծման, հետազոտական աշ
խատանքների
իրականացման,
երիտասարդ բժիշկներին կրթելու

հարցերում: Նշենք, որ Համբուրգի
Ն
 որդակադեմիան
հանրային
առողջության ոլորտում նախատե
սում է ԵՊԲՀ հետ իրականացնելու
երկամյա դրամաշնորհային ծրա
գիր, մասնավորապես, նախատես
վում է ներդնել մագիստրոսական
համատեղ ուսում
ն ական ծրագիր:
«Մենք ցանկանում ենք օգնել ձեր
երկրին՝ զարգացնելու ենթկառուց
վածքները, ինչպես նաև սատարել
ազգային ծրագիր մշակելուն, ռա
դիոուռուցքաբանության զարգաց
մանը»,- ասաց պրոֆեսորը:
Հ
 ետագա ծրագրերի մեկնակե
տը նա համարեց այս համաժողո
վը: Գերհարդ Դոմագկի անվան
ախտաբանության
ինստիտու
տի նախագահ, պրոֆեսոր Էվա
Վ
 արդելմանը նշեց, որ քաղցկեղի
ախտորոշման և բուժման ոլոր
տում անցում է կատարվում դեպի
անհատականացված բժշկություն:
«Ուռուցքաբանական հիվանդութ
յունների բուժումը շատ ակտիվ
թերապիա է պահանջում: Մենք
ձգտում ենք, որպեսզի պացիենտ
ների դասակարգում կատարվի:
Պ
 ացիենտները ստանան համապա
տասխան թերապիա, բարձրացվի
թերապիայի ադեցությունը՝ նվա
զեցնելով կողմ
ն ակի ազդեցություն
ները»,- մանրամասնեց մասնագե
տը՝ ընդգ
ծե
լով, որ ե
թե չկա ախ
տորոշում, ուրեմն չի կարող լինել
նաև լավ բուժում: Ն
 ա նկատեց, որ
Հ
 այաստանում քիչ է ախտաբան
ների թիվը, և այս ուղղությամբ ևս
պ
 ետք է աշխատանքներ իրակա
նացվեն: Ծրագրված է համատեղ
աշխատանք նաև փոխանակային
ծրագրերի, տեխնոլոգիական և
մե
 թոդոլոգիական աջակցության,
արդիական գիտելիքների հասա
նելիության ուղղությամբ: ԵՊԲՀ
հյու
րե
րի թվում են պրոֆ. Է
վա
Վ
 արդելմանը՝ Գերհարդ Դոմագկի
անվան ախտաբանության ինստի
տուտի նախագահը, պրոֆ. Յորգ
Հ
 այերը՝ կիրառական գիտություն
ների Նորդակադեմիայի առող
ջապահության մենեջմենթի գծով
ղեկավարը,
պրոֆ.
Հերիբերթ
Յ
 ուրգենսը՝ Մյունսթերի համալ
սարանի վաստակավոր պրոֆե
սորը, պրոֆ. Անդրեաս Գրոլը՝
Մյունսթերի մանկական հիվան
դանոցի ոսկրածուծի փոխպատ
վաստման կենտրոնի ղեկավարը,
պրոֆ. Դիտրիխ ֆոն Շվայնիցը՝
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Մյունխենի ֆոն Հաուների անվան
մանկական հիվանդանոցի վիրա
բուժության բաժանմունքի ղեկա
վարը, պրոֆ. Կոռնելիա Լիդթքեն՝
Բ
 եռլինի Շարիտե համալսարանի
գինեկոլոգիայի և կրծքագեղձի հե
տազոտական կենտրոնի դասախո
սը ևա
վագ բժիշկ, պրոֆ. Էռնստ
Ռ
 ումմեն
 ին՝ Մյունխենի տեխնի
կական համալսարանի բժշկութ
յան դպրոցի ճառագայթաբանութ
յան ինստիտուտի տնօրենը, դոկ
տոր Մայքլ Քվանտեն՝ Մյունխենի
տեխնիկական
համալսարանի
Ռ
 ոման Հերցոգի անվան քաղցկե
ղի կենտրոնի կլինիկայի ղեկավա
րը, մագիստրոս Յուրգեն Շեֆերսը՝
Գ
 երմանիայի միջազգային խորհր
դատվական և մենեջմենթի կա
ռուցման կազմակերպության կա
ռավարական կապերի բաժնի ղե

կավարը, դոկտոր Կատրին Շլաքը՝
Մյունսթերի
համալսարանական
հիվանդանոցի ուրոլոգ խորհրդա
տուն, ուրոլոգների գերմանական

խորհրդի անդամ, դոկտոր Հարալդ
Հ
 երմանը՝ Վիեննայի բժշկական
համալսարանի ճառագայթային ու
ռուցքաբանության բժիշկը:

ԱՐՏ ԵՐԿՐ ԻՑ ԺԱՄ ԱՆ ԱԾ ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐՆ ԵՐՆ
ԱՅՑ ԵԼ ԵՑ ԻՆ Ժ ՈՂ ՈՎՐԴ ԱԿ ԱՆ
ԱՐՎ ԵՍՏ Ի ԹԱՆԳ ԱՐ ԱՆ
ԵՊԲՀ-ում անցկացվող համաժողով
ն երին մասնակ
ցելու նպատակով Հայաստան ժամանած Գերմանիայի
և Ավստրիայի համալսարանների պրոֆեսորները հա
մալսարանի պրոռեկտորների ուղեկցությամբ այցելե
ցին Հ
 ովհաննես Շարամբեյանի անվան Ժողովրդական
արվեստի թանգարան: Հանդիպմանը ներկա էր նաև
Հ
 այաստանում Գ
 երմանիայի արտակարգ և լ իազոր
դեսպան Բ
 երնհարդ Մաթիաս Ք
 իսլերը:
Մ
 իջոցառումը հնարավորություն ընձեռեց համաժո
ղով
ն երի մասնակիցներին ծանոթանալ մեր երկրի
մշակույթին, նաև քննարկել գործակցության հետագա
ծրագրերը:
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ՔՆՆ ԱՐԿՎ ԵՑ ԻՆ ՀԵՏ ԱԳ Ա ԳՈՐԾ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՆ
ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՐՑ ԵՐ

Եռօրյա դասախոսությունների մասնակցելու նպատա
կով Երևան ժամանած Համբուրգի Նորդակադեմիայի
պրոֆեսոր Յորգ Հայերը, Նորդակադեմիայի առող
ջապահության մենեջմենթի գծով ղեկավար, պրո
ֆեսոր Հերիբերթ Յուրգենսը և Մյունխենի տեխնի
կական համալսարանի Ռոման Հերցոգի անվան
քաղցկեղի կենտրոնի կլինիկայի ղեկավար, մագիստ
րոս Յուրգեն Շեֆերսը ԵՊԲՀ ուսում
ն ական աշխա
տանքների գծով պրոռեկտոր Լարիսա Ավետիսյանի
և միջազգային գործունեության և արտաքին կապե
րի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանի, ինչպես
նաև մյուս ստորաբաժանում
ն երի ղեկավարների հետ
քննարկեցին գործակցության մի շարք հարցեր:

Անդրադարձ կատարվեց առաջիկայում համատեղ
մագիստրոսական ծրագիր իրականացնելու հնարա
վորությանը: Արտերկրից ժամանած մասնագետները
պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել մեր
համալսարանին ծրագիրը հավաստագրելու գործում:
Կ
 ողմեր
 ը խոսեցին նաև առողջապահական կիրա
ռական հետազոտությունների և քաղցկեղի ռեգիստր
ստեղծելու հեռանկարի մասին:
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ԱՌ ԱՋ ԱՏ ԱՐ ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏՆ ԱԿ ԱՆՆ ԵՐ Ի
ՄԱՍՆ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՄԲ ՄԵԿՆ ԱՐԿ ԵՑ
ԻՄ ՈՒՆ ԱԱԽՏ ՈՐ ՈՇՄ ԱՆ ԵՎ
ԻՄ ՈՒՆ ԱԹԵՐ ԱՊ ԻԱՅ Ի ԱՐԴ Ի
ԽՆԴԻՐՆ ԵՐ ԻՆ ՆՎԻՐՎ ԱԾ ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ
Մեկդարյա պատմություն ունեցող համալսա
րանում առիթ ունեն ողջունելու իմունաախ
տորոշման և իմունաթերապիայի ոլորտների
առաջատար մասնագետներին: Իմունոլոգիան
ԵՊԲՀ-ում ունի ամբիոնական պատմություն։

ԵՊԲՀ–ում ապրիլի 16-ին մեկնարկեց իմունաախ
տորոշման և իմունաթերապիայի արդի խնդիրներին
նվիրված երկօրյա գիտագործնական համաժողով,
որի ընթացքում զեկույցներով հանդես եկան 14 ակա
նավոր պրոֆեսորներ ՌԴ-ից և Հայաստանից: ԵՊԲՀ
գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանն

ընդգծեց, որ ռուս գործընկերների հետ հաջողվել է
բժշկական համալսարանում իմունոլոգիայի բնա
գավառում կազմակերպել բեկում
ն ային միոցառում,
ոչ միայն ԱՊՀ տարածքում, այև աշխարհում հայտի
առաջատար իմունոլոգների մասնակցությամբ։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց՝ չափա
զանց ուրախ է, որ մեկդարյա պատմություն ունեցող
համալսարանում առիթ ունեն ողջունելու իմունաախ
տորոշման և իմունաթերապիայի ոլորտների առա
ջատար մասնագետներին: Իմունալոգիան ԵՊԲՀ-ում
ունի ամբիոնական պատմություն։ Նրա համոզմամբ`
շատ առաջատար և ֆունդամենտալ ուղղություննե
րի մասին քննարկում
ն երը հնարավորություն կտան
քննարկել նաև համատեղ հետազոտություններ անե
լու հեռանկարը։ Նա դրական գնահատեց, որ գիտա
ժողովին մասնակցում են նաև համալսարանի սկսնակ
հետզոտողները և ուսանողները, քանի որ իմունաախ
տորոշման և իմունաթերապիային վերաբերող հարցե
րը ապագայի ուղղություններ են: Ռեկտորի խոսքով՝
հատկապես ուսանողներին կարևոր է լսել երկօրյա
դասախոսությունները և գտնել իրենց տեղը գիտական
փնտրտուքների մեջ։ Ռուսաստանի իմունալոգների
գիտական ընկերության նախագահ, ՌԳԱ իմունալո
գիայի և ֆիզիալոգիայի ինստիտուտի գիտական ղե
կավար, ՌԳԱ ակադեմիկ
 ոս, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ
 ալերի
Ալեքսանդրի Չերեշնյովը ևս, ողջունելով գիտաժողովի
մասնակիցներին, կարևորեց համատեղ հետազոտութ
յունների իրականացումը:
Մ
 ասնագետների գնահատմամբ՝ իմունալոգիան ամ
բողջ աշխարհում բժշկագիտության ամեն
 աարագ
զարգացող ճյուղերից է, որը վերջին տասնամյակում
ակտիվորեն «ներխուժեց» նաև կլինիկա, և ներկայումս
ամենատարբեր հիվանդությունների, որոնց թվում են
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նյարդային համակարգի ախտահարմամբ պայմա
նավորված հիվանդությունները, քաղցկեղը, մի շարք
ռևմատոլոգիական, հեմատոլոգիական և ինֆեկցիոն
ներ հիվանդություններ, բուժման ամեն
 ահեռանկարա
յին ուղղությունը կապվում է հենց իմունաթերապիայի
և իմունային պրեպարատների հետ: Ամբողջ աշխար
հի ամեն
 ատարբեր առաջատար լաբորատորիաներում
ակտիվորեն ընթանում են բազմաթիվ փորձեր իմուն
համակարգի տարբեր բաղադրիչներ՝ որպես ախտո
րոշման ցուցիչներ կամ բուժման թիրախներ օգտա
գործելու նպատակով: Այս գիտաժողովը հնարավո
րություն կտա միավորելու տեսական և կլինիկական
գիտությունները, տարբեր մասնագիտության բժիշկ
ների՝ ալերգալոգների, իմունալոգների, հեմատոլոգ
ների, ինֆեկցիոնիստների, օնկոլոգների, մաշկաբան
ների և առաջնային օղակի բժիշկներին մեկ հարկի
ներքո: Գիտագործնական համաժողովը ղեկավարում
է Սանկտ Պետերբուրգի Պաստերի անվան համաճա
րակաբանության և միկրոբիոլոգիայի ԳՀԻ տնօրեն,
ակադեմիկ
 ոս Ի.Պ.Պավլովի անվան ՍՊԲՊԲՀ իմունա
լոգիայի ամբիոնի վարիչ, ՌԳԱ ակադեմիկ
 ոս, բ.գ.դ.,
պրոֆեսոր Արեգ Թոթոլյանը: Նա մեծ բանաստեղծ
Հ
 ովհաննես Թ
 ումանյանի ծոռն է:
Հյուրերը նաև գործնական հանդիպում
ն եր ունեցան
մի շարք ամբիոններում: Ալերգալոգիայի և իմունալո
գիայի ամբիոնում պրոֆեսորների հետ քննարկվեցին
հետագայում ևս գ
 ործակցությունը տարբեր ուղղութ

յուններով շարունակելու հարցը՝ նախատեսելով նման
հանդիպում
ն երը դարձնել պարբերական։
Պ
 այմանավորվածություն ձեռք բերվեց իրականացնել
համատեղ ծրագրեր և դիմել համատեղ դրամաշնորհ
ների, քննարկվեցին քրոնիկական եղնջացանի ուսում
նասիրությանն ուղղված համատեղ նախագծի մանրա
մասները։ Մեկ այլ քննարկում ծավալվեց ԵՊԲՀ ֆի
զիոլոգիայի ամբիոնում, որտեղ հյուրընկալվել էին ՌԴ
առաջատար պրոֆեսորեր Անդրեյ Պրոդեուսը և Իվան
Կ
 ոզլովը։
Քննարկվեցին գիտական և կլինիկական արդիական
հարցեր, նաև ձեռք բերվեց համաձայնություն հետագա
գործակցության համար «Պրենատալ սթրեսի ազդե
ցությունը իմուն համակարգի վրա» ամբիոնական թե
մայի շրջանակում: Ակադեմիկոսներ Արեգ Թոթոլյանը
և Վլադիմիր Կոզլովը՝ պրոֆեսորներ Իվան Կոզլովի և
Տ
 ատյանա Ֆեդոսկովայի հետ միասին այցելեցին կեն
սաքիմիայի լաբորատորիա։ Հանդիպմանը քննարկ
վեցին բջջային կուլտուրաների ներդրման, մասնա
վորապես, բջջային կուլտուրայի լաբորատորիայի
շահագործման սկզբունքները, որն առաջիկայում շա
հագործման կհանձնվի ։

Քննարկում
ծավալվեց
նաև
աուտիզմի
և
ն
 եյրոդեգեներատիվ
հիվանդությունների
պաթո
գենեզում իմուն մեխանիզմ
ն երի ներգրավման և
հ
 ետագայում այդ ուղղությամբ գործակցելու վերաբեր
յալ։
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ԵՊԲՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ
ԱՐԵԳ ԹՈԹՈԼՅԱՆ

ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր
ԵՊԲՀ
գիտական
խորհրդի
որոշ
մամբ Սանկտ Պետերբուրգի Պաստերի
անվան
համաճարակաբանության
և
մի
 կրոբիոլոգիայի ԳՀԻ տնօրեն, ակադեմի
կոս Ի.Պ.Պավլովի անվան ՍՊԲՊԲՀ իմու
նոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, ՌԳԱ ակադե
միկոս, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Արեգ Թոթոլյանին
իմունաախտորոշման և իմունաթերապիայի
արդի խնդիրներին նվիրված գիտաժողո
վի ժամանակ շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր
դոկտորի կոչում:
«Զգացված եմ և շնորհակալ գիտական
խորհրդի այս որոշման համար, որը նաև
պարտավորեցնող է: Ելույթ ունենալուց
առաջ որպես կանոն չեմ անհանգստանում,
սակայն վերջին տասը տարում երկրորդ ան
գամ եմ բժշկական համալսարանում և չեմ
կարողանում հուզմունքս թաքցնել, գուցե դա պայ
մանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ ծնող
ներս ԵՊԲՀ շրջանավարտ են, ավարտել են բժշկա

կան ինստիտուտը 1954 թվականին»,-նշեց Արեգ
Թ
 ոթոլյանը:

ԱԼԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ներքին հիվանդությունների ամբիոնի
այցելու-պրոֆեսոր
2017 թվականի նոյեմբերի 30-ից
ԱՄՆ-ի Կենտուկիի համալսարա
նի՝ Լյարդի փոխպատվաստման
ծրագրի ղեկավար, դոցենտ Ալ
լա Գրիգորյանը Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի ներքին
հիվանդությունների ամբիոնի այ
ցելու-պրոֆեսոր է:
Բժիշկ Գրիգորյանն ավարտել է
Երևանի պետական բժշկական
համալսարանը և շ արունակել օր
դինատուրան Կենտուկիի համաս
լարանում: Այնուհետև Կ
 ենտուկիի

համալսարանում ստացել է գաստ
րոէնտերոլոգիայի նեղ մասնա
գիտացում, որին հաջորդել է
Մ
 այամիի համալսարանի Միլլեր
բժշկական դպրոցում փոխպատ
վաստումային
հեպատոլոգիայի
նեղ մասնագիտական կրթությու
նը:
Ալլա Գրիգորյանը մի շարք գի
տական հոդվածների հեղինակ է,
տպագրվել է աշխարհի հեղինա
կավոր ամսագրերում և ելույթնե
րով հանդես եկել բազմաթիվ հա
մաժողով
ն երում:

Կրթություն

 ԻՐ ՈԳ ՈՎ Ի ԱՆՎ ԱՆ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ
Պ
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի ԵՎՍ Մ ԵԿ ԿԼԻՆ ԻԿ ԱԿ ԱՆ
ՕՐԴ ԻՆ ԱՏ ՈՐ ԲԱՐ ԵՀ ԱՋ ՈՂ ԱՎ ԱՐՏ ԵՑ
ՈՒՍ ՈՒՄՆ ԱՌ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ՌԴ Ն.Ի. Պ
 իրոգովի անվան ազգային հետազոտա
կան բժշկական համալսարանի երկրորդ տարվա օր
դինատոր Ալմազբեկ Բերդիկուլովը թերապևտիկ
ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ հաջողությամբ
ավարտեց կրթական 3-շաբաթյա ծրագիրը ԵՊԲՀ կլի
նիկական բազաներում:
Հ
 ետբուհական և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը, մասնագիտական
և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկա
վար Սաթենիկ Բաղդասարյանի ներկայությամբ Ա·
Բերդիկուլովին հանձնեց ուսում
ն առության մասին վկա
յող հավաստագիրը, ինչպես նաև ընդգծեց, որ ԵՊԲՀ-ի
և Ն.Ի. Պիրոգովի անվան համալսարանի միջև ստո
րագրված պայմանագրի հիման վրա առաջիկայում ևս
նման փոխանակային ծրագրերը շարունակական են լի
նելու: Պրոռեկտորը հավաստիացրեց, որ երկու բուհերի
միջև համագործակցության ընդլայնումը մշտական
ուշադրության կենտրոնում է:
«Շատ ուրախ ենք, որ կրթական այս ծրագիրը օգտա
կար է եղել ձեզ համար: Հ
 ույս ունենք, որ համագոր
ծակցության ծրագրերի շրջանակում կրկին կունենաք
հնարավորություն այցելել մեր երկիր, ծանոթանալ մեր
երկրի հնարավորություններին»,-նշեց Գառնիկ Ավե
տիսյանը:
Կլինիկական օրդինատորը պատմեց Երևանում ստա
ցած տպավորությունների մասին:
Նա բարձր գնա

հա
տեց կրթա
կան այս 3-շա
բաթյա ծրագրի՝ իր ղեկավար, հետբուհական և
շ արունակական կրթության ֆակուլտետի ընդհանուր
ստոմատոլոգիական գործունեության կուրսի դոցենտ
Թ
 որգոմ Դ
 աշտոյանի աշխատանքը:

«Ղեկավարիս շնորհիվ ես ծանոթացա նոր տեխնոլո
գիաների, նոր նպատակներ սահմանեցի ինձ համար
այս ոլորտում»,- հետբուհական կրթության պատաս
խանատուներին ասաց Ալմազբեկ Բերդիկուլովը:
Ն
 ախքան Երևան ժամանելը նա միայն լսել էր Մխի
թար Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանի մասին, այսօր խոստովանում է, որ չափա
զանց տպավորված է թե´ կրթության մակարդակով,
թե´ կեցության պայմաններով և թե´ մեր երկրի գեղա
տեսիլ վայրերով:
Ս
 ովորողը կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է
նաև ձեռք բերել նոր ընկերներ: Հանդիպման ավար
տին նա մաղթեց, որպեսզի մեր երկրիրն ու Մխիթար
Հ
 երացու անվան բժշկական համալսարանում մատուց
վող որոկյալ կրթությունը առավել ճանաչելի դառնան
ողջ աշխարհում:

ԱՆՎ ԱՆ Ի ՍՐՏԱԲ ԱՆ Կ
 ԱՌԼ ԵՆ ԱԴ ԱՄՅ ԱՆՆ
ԱՐԺ ԱՆ ԱՑ ԵԼ Է ԱԿ ԱԴ ԵՄ ԻԿ ՈՍ 
ՄԻՐ ԱԽ ԻՄ ՈՎ Ի ԱՆՎ ԱՆ ՄԵԴ ԱԼ Ի
Ղրղզստանի առողջապահության
նախարարության
ակադեմիկոս
Միրսաիդ Միրախիմովի անվան
սրտաբանության և թերապիա
յի ազգային կենտրոնի և ներքին
հիվանդություններով
զբաղվող
բժիշկների ասոցիացիայի կող
մից ԵՊԲՀ սրտաբանության ամ
բիոնի վարիչ, բժշկական գիտութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս Կառլեն Ադամ

յանն արժանացել է ակադեմիկ
 ոս
Մ
 իրախիմովի անվան մեդալի:
Հայ անվանի սրտաբանին հեղի
նա
կա
վոր այս պարգ
ևը տրվել է
Ղրղզստանի բժշկության և առող
ջապահության զարգացման գոր
ծում ունեցած ավանդի համար:
Շնորհավորում ենք բժիշկ-գիտ
նականին ստացած պարգևի հա
մար և մաղթում ամուր առողջութ
յուն:

Կրթություն

ԵՊԲՀ ԱՍՊ ԻՐ ԱՆՏ Ը Մ ԱԴՐ ԻԴ Ի Լ Ա Պ ԱԶ
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ԿԼԻՆ ԻԿ ԱՅ Ի
ԱԼ ԵՐԳ ՈԼ ՈԳ ԻԱՅ Ի ԲԱԺ ԱՆՄ ՈՒՆՔ ՈՒՄ
ԵՌ ԱՄՍՅ Ա ՎԵՐ ԱՊ ԱՏՐ ԱՍՏ ՈՒՄ Է ԱՆՑ ԵԼ
ԵՊԲՀ ալերգոլոգիայի և իմու
նոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ
Մ
 արիամ Մ
 ովսիսյանը, ով նաև
ԵՊԲՀ երիտասարդ հետազոտող
ների միության նախագահն է, մաս
նագիտական
վերապատրաստ
ման ե
ռամս
յա այ
ցով գտնվում էր
Մ
 ադրիդի Լա Պազ համալսարա
նական կլինիկայի ալերգոլոգիա
յի բաժանմունքում: Այս հնարավո
րությունը Մարիամը ձեռք էր բերել`
շահելով դրամաշնորհ ալերգոլո
գիայի և կլինիկական իմունոլո
գիայի եվրոպական ակադեմիայի
կողմից: Մրցույթին մասնակցում
էին բավականին մեծ թվով երի
տասարդներ ամենատարբեր եվ
րոպական երկրներից, սակայն
Մ
 արիամին հաջողվեց ընդգրկվել
Եվրոպայի 9 հաղթողների թվում:
Վ
 երապատրաստման հիմ
ն ական
նպատակներից մեկը դեղորայքա
յին ալերգիաների տարբեր տեսակ
ների ախտորոշման, մաշկային և
պրովոկացիոն թեստերի իրակա
նացման և վարման եվրոպական
ստանդարտներին
ծանոթանալն

ու իրագործման հմտությունների
ձեռքբերումն էր: Մեկ այլ նպատակ
էր խրոնիկական եղնջացանով և
անգիոայտուցներով, ինչպես նաև
ժառանգական անգիոայտուցներով
հիվանդների ճիշտ ախտորոշման,
ծանրության գնահատման ու բուժ
ման եվրոպական մոտեցում
ն երի
ուսուցումն էր:
«Վստահ եմ, որ մոտ ապագայում

Հ
 այաստանում զարգացում կապ
րեն համապատասխան ախտո
րոշիչ հնարավորությունները տա
րատեսակ ալերգիաներին ախտո
րոշման ոլորտում»,-նշեց Մարիամ
Մ
 ովսիսյանը: Այցի ընթացքում նա
հնարավորություն ունեցավ մաս
նակցելու նաև սննդային և շնչառա
կան ալերգիաներով, ինչպես նաև
այնպիսի հազվադեպ հանդիպող

Կրթություն
հիվանդություններով, ինչպիսիք են
Ստիվենս-Ջոնսոնի և DRESS համախ
տանիշները, հիվանդների ախտորոշ
մանն ու հետագա վարմանը:
«Թեև հիվանդանոցի ալերգոլոգիա
կան բաժանմունքը ամեն
 ամեծ բա
ժիններից է Եվրոպայում, իսկ բաժ
նի բոլոր բժիշկները բարեհամբույր
էին և պատրաստակամ օգնելու և
ս
 ովորեցնելու, բայց բախտս առանձ
նահատուկ բերել էր, որ անմիջական
ղեկավարս Ռ
 ոսարիո Կաբանյասն էր:
Բ
 անիմաց մասնագետ և նրբանկատ
ուսուցիչ, ով մեծ սիրով ստեղծեց ինձ
համար անհրաժեշտ բոլոր պայման
ները, որպեսզի վերապատրաստումս
առավելագույն արդյունավետ անցնի,
ինչի համար անչափ երախտապարտ
եմ ի
րեն»,- պատ
մում է ԵՊԲՀ աս
պիրանտը: «Ուսուցիչների առումով
միշտ է բախտս բերել: Գիտելիքներիս
շատ մեծ չափաբաժնով պարտա
կան եմ բժշկական համալսարանի
ղեկավարիս՝ Արմին
 ե Հակոբյանին,
ով ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի
ամբիոնի դոցենտ է: Եվ առիթը բաց
չթողնելով՝ կցանկանայի առանձնա
հատուկ շնորհակալություն հայտնել
իրեն ոչ միայն մասնագիտական գի
տելիքների համար, որ ստացել եմ
ի
րե
նից, այլ նաև, որ իր խոր
հուրդ
ներով, երբեմն նույնիսկ պահանջնե
րով օգնում է ինձ որպես ալերգոլոգ
կայացման ճանապարհին: Թեև մեծ
ծավալի նոր գիտելիք եմ ստացել Իս
պանիայում, բայց պետք է փաստել,
որ դասախոսներիս՝ ինձ փոխան
ցած գի
տե
լիքն էր հիմ
քը, ո
րի վրա
կարողացա կառուցել եվրոպական
նորույթները»,- հավելում է սովո
րողը: Բ
 ացի այդ, Մարիամը մաս
նակցեց մի շարք սեմին
 արների և
գ
 իտաժողով
ն երի՝ ասթմային, կոն
տակտային դերմատիտին և եղնջա
ցանին նվիրված, իսկ իմունոլոգիա
յի լաբորատորիայում ընդգրկվեց
լիմֆոցիտների տրանսֆորմացիոն
թեստի, Western- և Dot blot մեթոդ
ների իրականացման գործընթաց
ներում: Նա Մադրիդում անցկաց
րած եռամսյակի ձեռքբերում
ն երից
է համարում նաև այն հոդվածները,
որոնք պատրաստվում են տպագր
ման միջազգային գիտական ամ
սագրերում, ինչպես նաև այն բոլոր
պայմանավորվածությունները, որ
ձեռք է բերել իսպանացի կոլեգանե
րի հետ՝ ապագայում ևս սերտ գոր
ծակցության նպատակով:

ԵՊԲՀ հյուրեր

 ԻՔ ԱՅ ԵԼՅ ԱՆ ՎԻՐ ԱԲ ՈՒԺ ՈՒԹՅ ԱՆ
Մ
ԻՆՍՏ ԻՏ ՈՒՏ Ի ԱՌ ԱՋ ԻՆ ՀՅՈՒՐ Ը ՀՈՎՀ ԱՆՆ ԵՍ
ԹՈՒՄ ԱՆՅ ԱՆ Ի ԾՈՌ՝ ԱԿ ԱԴ ԵՄ ԻԿ ՈՍ,
ԲԺԻՇԿ ԱՐ ԵԳ ԹՈԹ ՈԼՅ ԱՆՆ Է

Հ

այաստանի
խոշորագույն
բժշկագիտական
կենտրո
նի առաջին հյուրը Ռուսաստա
նի գիտությունների ակադեմիայի
ակադեմիկ
 ոս Արեգ Թոթոլյանն
էր՝ Հովհաննես Թումանյանի ծո
ռը: Ապրիլի 16-ին ԵՊԲՀ նիստերի
դահլիճում տեղի ունեցավ երկօր
յա գիտագործնական համաժողով՝
նվիրված իմունաախտորոշման և
իմունոթերապիայի արդի խնդիր
ներին: Գիտաժողովի ընթացքում
զեկույցներով հանդես եկան 14
ականավոր պրոֆեսոր Ռուսաս
տանի Դաշնությունից և Հայաս
տանից: Իմունոլոգիան ամբողջ

աշխարհում
բժշկագիտության
ամենաարագ զարգացող ճյուղերից
մեկն է, որը վերջին տասնամյակում
ակտիվորեն ներխուժեց նաև կլինի
կա և ներկայումս ամեն
 ատարբեր
հիվանդությունների, որոնց թվում
են նյարդային համակարգի ախ
տահարմամբ
պայմանավորված
հիվանդությունները,
քաղցկեղը,
մի շարք ռևմատոլոգիական, հե
մատոլոգիական և ինֆեկցիոն հի
վանդություններ, բուժման ամեն
 ա
հեռանկարային ուղղությունը կապ
վում է հենց իմունոթերապիայի և
իմունային պրեպարատների հետ:
Ամբողջ աշխարհի ամեն
 ատարբեր

առաջատար լաբորատորիաներում
ակտիվորեն ընթանում են բազմա
թիվ փորձեր՝ իմուն համակարգի
տարբեր բաղադրիչներ որպես ախ
տորոշման ցուցիչներ կամ բուժման
թիրախներ օգտագործելու նպա
տակով:
Այս գիտաժոովը հնարավորութ
յուն կտա միավորելու տեսական
և կլինիկական գիտությունները,
տարբեր մասնագիտության բժիշկ
ների՝ ալերգոլոգների, իմունոլոգ
ների, հեմատոլոգների, ինֆեկ
ցիոնիստների, օնկոլոգների, մաշ
կաբանների և առաջնային օղակի
բժիշկներին մեկ հարկի ներքո:

ԵՊԲՀ հյուրեր

ԵՊԲՀ-Ն ՀՅ ՈՒՐ ԸՆԿ ԱԼ ԵԼ ՈՒ Է ՄԱՆԿ ԱԿ ԱՆ
ՔԱՂՑԿ ԵՂ Ի ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ
ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Հ
 որդանանի մայրաքաղաք Ամանում տեղի է ունե
ցել մանկական ուռուցքաբանության արևելյան և
մի
 ջերկրածովյան խմբի (POEM Group) տնօրեննե
րի խորհրդի ժողովը: Խումբը կազմված է 23 երկրի
60 մանկական քաղցկեղի կենտրոններից, որտեղ
Հ
 այաստանը ներկայացնում է ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհր
դական, ուռուցքաբանության ամբիոնի դոցենտ և
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի

ք
 իմիաթերապիայի կլինիկայի մանկական ուռուցքա
բան, արյունաբան Գևորգ Թամամյանը:
2019 թվականի փետրվարին ԵՊԲՀ-ն հյուրընկալելու
է POEM խմբի տարեկան գիտաժողովը: Ակնկալվում է
մի քանի հարյուր մասնակցի ներկայություն ամբողջ
աշխարհից: Տնօրենների խորհրդի տարեկան ժողովի
ընթացքում քննարկվեցին նաև գալիք գիտաժողովի
կազմակերպական հարցեր:

Կլինիկաներ

«Մ ՈՒՐ ԱՑ ԱՆ» ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԱԿ ԱՆ
ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ՈՒՄ ԷԻՆ ՇՎ ԵԴ ԻԱՅ ԻՑ
ԺԱՄ ԱՆ ԱԾ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ը
մասնագիտական մի շարք հարցեր, զննեցին տասնյակ
հիվանդների, տրամադրեցին խորհրդատվություն: Շվե
դիայից ժամանած բժիշկները նշեցին, որ տպավորված
են համալսարանական հիվանդանոցի աշխատանքով:

Փ
 որձի փոխանակման նպատակով «Մուրացան» հա
մալսարանական հիվանդանոց այցելեցին Շվեդիայի
Յ
 ոնչոպինգ քաղաքի նեոնատալ ծառայության ղեկավար
Ֆրեդրիկ Ինգեմանսոնին և նույն քաղաքի «Ռիհով» հի
վանդանոցի մանկաբուժական բաժանմունքի ղեկավար
Ս
 իմոն Ռունդքուիստին: Բժիշկները համալսարանա
կան հիվանդանոցի մանկաբույժների հետ քննարկեցին

Ռազմաբժշկական

Ա

ԱՄ ԵՆ ՕՐՅ Ա ԲԱՑ ԴԱՍ ԵՊԲՀ
ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ

րցախյան ազատամարտի պատմությունն
ամ
փոփ
ված է նաև ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշ
կա
կան ֆակուլտետի թանգարանում: Բացառիկ
լուսանկարների շարքը պատմում է ռազմի դաշտում
բժիշկների, բուժաշխատողների աշխատանքի մա
սին: Լ
 ուսանկարներից մեկում վիրաբույժ Արմինե
Ն
 ալբանդյանն է, որ դժվար պայմաններում բուժօգ
նություն է ցուցաբերում վիրավոր զինծառայողներին:
Նրա ամուսինը՝ վիրաբույժ, ազատամարտիկ Արտակ
Խ
 աչատրյանը, ևս համալսարանի շրջանավարտնե
րից էր, որ զոհվեց 1993-ի ապրիլին: Նա ևս վիրավոր
ազատամարտիկներին Երևան տեղափոխող ուղղա
թիռում էր, որ խոցվեց թշնամու կրակոցից: Արմին
 ե
Ն
 ալբանդյանը պարտիզանական ջոկատում շարու
նակեց ամուսնու գործը, պայքարեց Շահումյանի լեռ
ներում: 1992-ից ի վեր նա աշխատում է «Արմենիա»
հիվանդանոցում: Թ
 անգարանում առանձին անկ
յուն նվիրված է ազատամարտիկ ամուսնուն, անձնա
կան իրերը տիկին Արմին
 են թանգարանին է նվիրել:
Թ
 անգարանը ստեղծվել է ֆակուլտետի նախկին պետ
Ս
 ամվել Գալստյանի ջանքերով: «Ռազմաբժշկական
թանգարան ստեղծելու գաղափարն առաջացավ, երբ
հարց բարձրացվեց, որ ռազմահայրենասաիրական
աշխատանքը պետք է լինի առարկայական: Ընդ որում,
լինի այնպիսին, որ բոլորը շփվեն, տեսնեն, հասկա
նան, ընկալեն, այն դարձնեն իրենցը»,-նշեց Սամվել
Գ
 ալստյանը: Թ
 անգարանը նվիրված է արցախյան
հերոսամարտին, Հ
 այրենական Մ
 եծ պատերազմին ու

նաև ապրիլյան քառօրյային:
«Առաջնահերթ համարեցինք հավաքել Արցախյան
հերոսամարտին մասնակից բժիշկների, բուժաշխա
տողների անվանացանկը: Նրանք շատ-շատ են, հար
յուրավոր մարդիկ»,-ասաց Սամվել Գալստյանը:
Թ
 անգարանն աստիճանաբար համալրվեց արցախ
յան ազատամարտի հերոսների անձնական իրերով.
հագուստ, գրիչ, ակնոց, թզբեհ, գրքեր, գրառում, օրագ
րեր, հարազատները թանգարանին նվիրեց ամեն
 ը, ինչ
պահպանել են: Թանգարանի ստեղծմանն աջակցել
են Օֆելյան և նրա ամուսինը՝ Շուշիի հատուկ գումար
տակի բժիշկը՝ Նորայր Շահբազյանը (բոլորը նրան
Դ
 ոկտոր էին կոչում): Սամվել Գաստյանն ասում ՝ թան
գարանի ստեղծմանը շատերն են մասնակցել, քար
տեզներն, օրինակ, տրամադրել է գնդապետ Գևորգ
Մ
 անուկյանը: Լուսանկարիչ Հակոբն ու արցախյան
ազատամարտին մասնակից ևս երկու լուսանկարիչ
իրենց արխիվից բացառիկ նկարներ են փոխանցել
ռազմաբժշկականի թանգարանին: Լուսանկարներից
մեկում Վալերի Մարությանն է, որ ազատամարտի ժա
մանակ ստեղծեց ռազմադաշտային վիրաբուժական
ծառայությունը: Նա մասնակցել է Հադրութի, Տող,
Ծ
 ամձոր, Սարի շեն գյուղերի ազատագրման մարտե
րին: Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի բուժծա
ռայության պետը՝ Վալերի Մարությանը, և նրա թիմը
պատերազմի տարիներին կատարել են մոտ 11.000
հազար վիրահատություն: Այստեղ է նաև Վալերիի որ
դու նկարը, որ հոր հետ սովորել, վիրահատել է պատե

րազմի ժամանակ: Իսկ նրա թոռը՝ Մարութը, որ կրկին
բժիշկ է, այսօր ծառայում է ՊԲ-ում:
Թ
 անգարանն ունի ֆիլմեր, որոնք ցուցադրվում են
մայիսյան տոների նախօրեին:
Պ
 ահպանվել է նաև լուսանկար, որում երևում է, թե
ինչպես է Քարվաճառի մարտերին մասնակցած բուժ
քույր Անահիտը բուժօգնություն ցուցաբերում վիրա
վորներին:
Թ
 անգարանը պարբերաբար հանդիպում
ն եր է նաև
կազմակերպում արցախյան ազատամարտի մաս
նակից ազատամարտիկների հետ: Կուրսանտները
հանդիպել են փոխգնդապետ Ռոմիկ Մխիթարյանին,
որ կռվել է «Արծիվ 28» ջոկատում: Ջոկատի հրամա
նատարն էր նրա եղբայրը՝ Ռոլանդը: Կուրսանտներն
այդ օրն են իմացել, որ Գ
 ուսան Տոտիկի «Ախպերս
ու ես» հայտնի հիթը նվիրված է հենց ազատամար
տիկ եղբայրներին: Երգը գրվել է խրամատում՝ Արցա
խի Հակոբ Կ
 ամարի, ներկայիս Վարնկաթաղ գյուղի
կռվից առաջ:
«Ռոմիկն ու Ռոլանդը պատերազմի առաջին օրերից
կազմավորել են «Շենգավիթ» ջոկատը: Պատերազմ
մեկնել ամբողջ ընտանքիով» ,-կուրսանտների հետ
նրանց ծանոթացրել է և պատմել է ԵՊԲՀ ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետի համազորային պատրաստութ
յան ցիկլի ավագ դասախոս Գառնիկ Գասպարյանը:
Թ
 անգարանի մի անկյուն էլ նվիրել են գթության
քույ
րե
րին: 
Մար
դիկ, ո
րոնք բժիշկ չէին, բայց խնա
մեցին վիրավորներին, օգնեցին արագ ոտքի կանգ
նել ու շարունակել ազատության համար իրենց պայ
քարը: Սամվել Գ
 ալստյանը ցույց է տալիս նրանցից
մեկի՝ Նաիրա Ս
 ահակյանի լուսանկարը: Նա զոհ
վել է, նրա համար ադրբեջանցիները մեծ խոստա
ցել: Դ
 իպուկահարի պատմությունն է գուցե ոգևո
րել բժշկականի կուրսանտներին. 73 աղջիկ ուսանող
առաջին կուրսից դիմել են, որ դառնան դիպուկահար:

 ինչև ապրիլյան դեպքերն էին, նրանք այդ հարցով
Մ
դիմել պաշտպանության նախարարություն: ՀՀ պաշտ
պանական գերատեսչությունը ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետին է նվիրել հատուկ վարժասարք, որպեսզի
կուրսանտները սովորեն կրակել: Սամվել Գալստյանն
ասաց, որ շնորհիվ այդ վարժասարքի, կուրսանտների
կրակային պատրաստության մակարդակը բարձրա
ցել է:
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Մարզական

ԵՊԲՀ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ը ՄԱՐԶ ԱԿ ԱՆ
ՀԵՐԹ ԱԿ ԱՆ ՀԱՋ ՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը
ՆՎԻՐ ՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԻՆ
ՀՀ բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատութ
յունների 19-րդ հանրապետական մարզական
խաղերի ծրագրով բժշկական համալսարանը
երեք բրոնզե մեդալ է նվաճել:
Ձյուդոյի առաջնության մինչև 90 կգ քաշային
կարգում Արսեն Օհանյանը, 81 կգ քաշային կար

գում Նարեկ Հարությունյանը և 73 կգ քաշային
կարգում Ֆելիքս Ս
 ահակյանը գրավել են 3-րդ
տ
 եղը: ԵՊԲՀ ուսանողները մարզական հերթա
կան հաջողությունը նվիրում են հարազատ բու
հին՝ առաջիկայում առավել մեծ հաջողություն
ներ գրանցելու ակնկալիքով:

Մշակութային
Ստեղծագործում են ուսանողները

Ծ

նվել եմ 1998 թ. փետրվարի 25-ին, Էջմիածին
քաղաքում։ Գրել սկսել եմ երկրորդ դասարա
նում, երբ 7 տարեկան էի։ Առաջին անգամ տպագր
վել եմ նույն տարիքում՝ «Հայրենականչ» թերթում։
2012-ին գերազանցությամբ ավարտելով Ռ.
Պատկանյանի անվ. թիվ 9 հիմ
ն ական դպրոցը՝
կրթությունս շարունակել եմ Մ. Գ
 որկու անվ. թիվ
5 ավագ դպրոցում, որտեղ սովորելու տարիներին
էլ սկսել եմ ստեղծագործական ուղիս։ 2013-ին ու
սուցիչներիս նախաձեռնությամբ տպագրվել եմ
2011-2013 թթ.-ի «Գրական Արմավիր» հանդեսում։
Այս շրջանում արդեն կայացրել էի կյանքիս կար
ևորագույն՝ բժիշկ դառնալու որոշումը, ինչը, թվում
էր, փոքր-ինչ հե
ռու պիտի պահեր ինձ ստեղծա
գործական և հասարակական ակտիվությունից։
Սակայն տեղի էր ունենում ճիշտ հակառակը. մի
շարք ծրագրեր, դասընթացներ, կամավորական
աշխատանք, միջոցառում
ն եր, գրական մրցույթ
ներ և ԵՊԲՀ ըն
դուն
վե
լու նպա
տակ։ Այս ողջ ըն
ԼԻԼԻԹ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
թացքում շարունակվում էր իմ ստեղծագործական
ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
ուղին։ 2014-ին հաղթեցի «Իմ Բանակը» խորագրով
գրական մրցույթում։
ավարտվում իմ բանաստեղծությամբ՝ ըստ տարիքային հերթա
2015-ին տպագրվեցի պապիս՝ Սանասար Բաղդասարյանի
կանության։ 2017-ին տպագրվեցի Սանասար Բաղդասարյանի
«Մեր գյուղը՝ Մ
 եծ Մ
 անթաշ» գրքում և նույն տարվա վերջում
«Մեր կյանքը» գրքում՝ նվիրված ապրիլյան քառօրյա պատե
ծնողներիս նախաձեռնությամբ հրատարակվեց իմ առաջին՝
րազմի զոհերին։ Որքան ավելի էի մոտենում բժշկությանը, այն
«Հոգու մեղեդի» վերնագրով գրքույկը, ինչը մեծ անակնկալ էր
քան ավելի էի ոգեշնչվում՝ բացահայտելով կյանքի իրական
17 - ամյակիս կապակցությամբ։ Հ
 ատկապես հատկանշական
օրինաչափություններն ու ճշմարտությունները։ Այսպես նույն
էր 2016-ը։ Արդեն ուսանողուհի էի։ Նույն տարվա ընթացքում
թվականին լույս ընծայվեց իմ երկրորդ ՝ «Կյանքի հետքերով»
տպագրվեցի «Գրական զարկերակ» , «Սիրոյ մատեան» և «101
գիրքը։
աղոթք հիշատակի» ժողովածուներում, որոնցից հատկապես
Հիմա ինձ համար բժշկությունը գիտությունների պոեզիան է,
կարևորում էի վերջինը՝ «101 աղոթք հիշատակի» ժողովա
որն ընթերցելով, վերընթերցելով և կատարելագործվելով հնա
ծուն՝ նվիրված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տ
 արելիցին,
րավոր է հասնել կատարելության։
որը սկսվում էր Հ
 ովհ. Թումանյանի ստեղծագործությամբ և

ՄԱՅՐԱՄՈՒՏՆ ԱՆՑ
Թախիծը մայրամուտի վերջին ճեղքից ներս սողաց
ու փակվելով անլույս սենյակում
հիշողության պես սկսեց ծակծկել
մաշկս...
կարոտի մի հուշ, սուզվելով նոտաների արտասուքի մեջ,
մեղմ խոնարհվեց երբեմնի անզորության առաջ...
անբույր օդում տարածվեց մի զգացում,
որն անծանոթ էր ամենազոր մտքին...
ժամասլաքների հարվածներից
ճաքճքելով կոտրվեց թափանցիկ մի հայելի,
որի փշուրները բեկորանալով
մխրճվեցին մարմնիս մեջ...
Օրագրի ձեռագրում ամփոփված երաժշտությունն
ընդհատվեց բառերի խզբզոցով...
լուսաստվեր տեսարանը սկսեց նմանվել ծանոթ դիմանկարի...
միջանցիկ ոտնաձայները,
ինչ-որ մեկի հազը,
հեռուստացույցի ալիքների հերթափոխը հարակից սենյակից,
գանգուր մտքերն
ու անհարթ ծառուղին
կրկին տարան դեպի մի հիշողություն,
որ դեռ չէր եղել...
երկնաճեղք կայծերի լուսավորությունը
խլեց ձայների անդորրը...
հիշողությունն արթնացավ
ինքնաստեղծ երազից...

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ինձ ճանաչում ես քո սիրով միայն...
Ես բաց եմ քո առաջ՝ քո ճանապարհի պես,
Ուր անկման սարսափի ոլորաններ կան...
Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ու ծաղկահարթ են ոլորանները քո,
Ուր ամեն ծաղկի լուսաբացերից
Օդը բուրում է երջանկությունով...
Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Իմ սխալների մեջ ճշմարտությունն եմ քո,
Ու սիրո մեջ, որով սիրում ես ինձ,
Իմ բոլոր ներկաներից ժպտում ես դու՛...
Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Դու տեսնում ես քո առաջ մերկացած իմ
հոգին,
Ինձ ճանաչում ես ավելի քան ես,
Դու քո սիրով ես ճանաչում ինձ...
Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ինձ ճանաչում ես քո սիրով, ու ես,
Եզրագծելով ոլորաններն ուղուդ,
Վերջնակետին լուռ սպասելու եմ քեզ...

Science

PROFESSORS FROM THE GERMAN AND
AUSTRIAN UNIVERSITIES
DELIVERED LECTURES
On April 9-12, Yerevan State Medical University after
Mkhitar Heratsi hosted scientific-practical conferences,
entitled “Current Criteria for Diagnosis and Treatment of
Cancer” and “Clinical Practice Research and Cancer Reg
istries”. 11 professors from Germany and Austria delivered
lectures.
YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs Konstantin
Yenkoyan mentioned that these conferences are a con
tinuation of the years of cooperation. Conferences on
contemporary medicine topics are organized within the
framework of the cooperation agreement signed between
Munich University Clinic and YSMU. The Munich Uni
versity Clinic is one of Germany’s leading clinics, with
about 7,200 employees and one of the largest employers
in the country. Within the framework of cooperation be
tween the Medical University and Munich in 2016 and
2017, 6 physicians left for Munich Clinic for professional
development.
Professional development of 3 doctors of YSMU Uni
versity Clinic every year is envisaged in this clinic. YSMU
Rector Armen Muradyan, welcoming the members of the
delegation from Germany and Austria, highlighted the
topics that will be reflected by the specialists from abroad,
with their Armenian counterparts. He noted that the can
cer treatment and diagnosis, as well as public health issues
are extremely topical.
“The statistics in the health field allows them to imple
ment tools that can be effective in the prevention and
treatment of diseases,” said YSMU Rector. According
to him, three-day professional discussions will help the
participants to present their country’s successes and talk
about problems. According to the Rector, the relevance of
discussing the topic of fight against cancer does not raise
doubts as cancer is the second cause of death after car
diovascular disease. German Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary to Armenia Bernhard Matthias Kisler
wished him productive work.
He welcomed representatives of all the authoritative
structures who arrived in Yerevan to participate in this
event. The ambassador highlighted the fact that health
and education spheres play a very important role in the
development of each country. The diplomat last visited
YSMU three years ago and was impressed with the work
of the University. In his opinion, despite the success, there
are many things to do. Chief Oncologist of the Ministry
of Health of the Republic of Armenia, Director of the Na
tional Oncology Center Armen Tananyan also agreed that
there are still many problems in the field of oncology as
every year the number of illnesses is registered and con
tinues to be on the agenda. According to him, today there
are 40,000 people who have overcome cancer.The expert
stressed the need to expand the cooperation between Ar
menia and Germany, particularly in the field of oncology.
Professor of Hamburg Nordic Academy Jörg Hayer not
ed that they are ready to assist our country in the cre
ation of the National Register of Patients, research works,
and training of young doctors. It should be noted that
Hamburg Nordbook is planning to implement a two-year
grant program with YSMU in the field of public health, in
particular, to introduce a joint master’s curriculum. “We
want to help your country develop infrastructure, as well
as assist in the development of national programs, radio
biology,” said the professor.
He considered this conference as the starting point for
future projects. Professor Eva Vellelman, president of the
Gerhard Domagk Institute of Pathology, noted that the
diagnosis and treatment of cancer is shifting to individ
ualized medicine. “Treatment of oncological diseases re
quires very active therapy. We strive to classify patients.
Patients receive adequate therapy, increased adherence
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to therapy, reducing side effects, “said the specialist, un
derlining that if there is no diagnosis, then there may not
be a good treatment either. He noted that the number of
pathologists in Armenia is small and that work should be
done in this direction. It is also planned to work jointly
with exchange programs, technological and methodologi
cal support and access to up-to-date knowledge.
Among the guests of YSMU are prof. Eva Vellelman,
President of the Institute of Pathology named after
Gerhard Domagki, prof. Jorg Hein, Head of Healthcare
Management at Noracademia, Ph.D. Herbert Jurgens,
Distinguished Professor of University of Munster, Prof.
Andreas Grool, Head of the Bone Marrow Transplantation
Center at Munster Children’s Hospital, Prof. Dietrich von

Schwinnitz, Head of the Department of Surgery at Mu
nich von Hauer Children’s Hospital, Prof. Cornelija Lid
kken, lecturer at the Center for Gynecology and Breast
Research at the Sharite University in Berlin, and Senior
Doctor, Professor. Dr. Ernst Rummy, Director of the Insti
tute of Radiology at the Medical School of Munich Tech
nical University, Dr. Michael Kwante, Head of the Clinic
of the Roman Herzog Cancer Center at Munich Technical
University, Master Yurgen Sheffers, Head of Government
Relations Department of German International Adviso
ry and Management Organization, Dr. Kathryn Schlack,
Munster University Hospital urologist, member of the
German Council of Urology, Dr. Harald Herman, MD, Vi
enna Medical University Rheumatic Oncology Physician.

A NUMBER OF ISSUES OF FURTHER
COOPERATION WERE DISCUSSED IN
THREE DAY LECTURE
Professor of the Nordic Academy in Hamburg, Jörg
Hayer, Professor Heribert Jurzens, Head of Nascate
Medical Health Management, Jürgen Scheffers, head of
the clinic of the Roman Herzog Cancer Center, Munich
Technical University, YSMU Vice-rector on Educa
tional Affairs Larisa Avetisyan and Vice-rector on In
ternational Relations and External Relations Yervand
Sahakyan, as well as heads of other subdivisions dis
cussed a number of cooperation issues.
The possibility of implementing a joint master pro
gram was also touched upon. Experts from abroad ex
pressed readiness to support our university in certify
ing the program.
The parties also spoke about the prospects of health
care research and cancer registry creation.

PROFESSORS FROM ABROAD VISITED THE
FOLK ART MUSEUM
Professors from the German and Austrian Univer
sities, who arrived in Armenia to participate in the
conferences in YSMU accompanied by the Vice-Rec
tor of the University, visited the Hovhannes Sharam
beyan Folk Art Museum. Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Germany in Armenia Bernhard
Matthias Kisler was also present at the meeting.
The event allowed conference participants to get ac
quainted with the culture of our country, as well as
discuss further cooperation programs.
On April 9-12, Yerevan State Medical University after
Mkhitar Heratsi hosted scientific-practical conferences,

entitled “Current Criteria for Diagnosis and Treatment
of Cancer” and “Clinical Practice Research and Cancer
Registries”.
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A NUMBER OF LEADING PROFESSORS
LECTURED AT THE MEDICAL UNIVERSITY
Academicians and a number of leading professors of
the Russian Federation in the field of immunology had
a two-day scientific-practical visit to read vocation and
practical lectures for the doctors at the Mkhitar Heratsi
State Medical University

The guests had business meetings in a number of
chairs, particularly with the professors in the depart
ment of allergology and immunology, to discuss the
issue of continuing the partnership in different direc
tions, in particular making such meetings more fre
quent.
An agreement was reached to implement joint proj

ects and apply for joint grants; the details of the joint
project for the study of chronic urticaria were also
discussed. Another discussion was held at YSMU De
partment of Physiology, where leading Russian Prof.
Andrey Prodius and Ivan Kozlov were hosted.
Scientific and clinical issues were also discussed, and
an agreement was reached for further cooperation with
in the framework of the “The impact Prenatal Stress
on the Immune System” topic. Academicians Areg
Totolyan and Vladimir Kozlov, professors Ivan Kozlov
and Tatiana Fedoskova visited the Biochemistry Lab
oratory. Discussion was also held on the involvement
of immune mechanisms in pathogenesis of autism and
neurodegenerative diseases and further cooperation in
that direction.

ACADEMICIAN OF RAS AREG TOTOLYANHONORARY DOCTOR OF YSMU
By the decision of the Scientific
Council of YSMU, the head of St.
Petersburg Pasteuric Epidemiology
and Microbiology Institute, Acade
mician I.P. Pavlov, Head of the De
partment of Immunology, Acade
mician of RAS, Doctor of Medical
Science, Professor Areg Totolyan,
was awarded the Honorary Diplo
ma of YSMU at the Conference on
Modern Issues of Immune Diagno
sis and Immunotherapy.
“I am touched and thankful for

this decision of the Scientific Coun
cil, which is also binding. Usually,
I don’t worry before speaking, but
for the second time in the last ten
years, I am in the Medical Universi
ty and I cannot hide my emotions,
maybe it is due to the fact that my
parents are YSMU graduates, grad
uated from the medical institute in
1954, “Areg Totolyan said.
Doctor-scientist is the great
Armenian poet Hovhannes Tu
manyan’s grandson.
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CONFERENCE ON IMMUNE DIAGNOSIS AND
IMMUNOTHERAPY LAUNCHED WITH THE
PARTICIPATION OF LEADING PHYSICIANS

A two-day scientific-practical conference dedicated
to the issues of immunodiagnostic and immunothera
py launched on April 16 in YSMU, during which 14
prominent professors from Russia and Armenia, 4 aca
demicians from the Russian Academy of Sciences and
one correspondent member delivered reports. YSMU
Vice-Rector for Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan
underlined that he and his Russian colleagues managed
to organize a breakthrough in the field of immunology
at the Medical University not only in the CIS, but also
with the participation of leading immunologists in the
world.
YSMU Rector Armen Muradyan underlined that it
is extremely happy that such a University with huge
historical background has the opportunity to welcome
leading specialists in immunotherapeutic and immuno
therapy spheres. He is convinced that the discussions
on many leading and fundamental directions will give
an opportunity to discuss the prospect of joint research.
He positively assessed the fact that the university’s
beginner pupils and students are taking part in the
conference, as immune-diagnostic and immunothera
py issues are future trends. According to the Rector,
students especially need to listen to two-day lectures
and find their place in scientific research. Academician

of the Russian Academy of Science, Doctor of Medi
cal Science, Professor Valeri Aleksandr Chereshnyov
welcomed the participants of the conference and high
lighted the implementation of joint researches.
According to experts, immunology is one of the fast
est growing branches of medicine in the world, which
has actively “invaded” the clinic over the past decade,
including diseases such as nervous system disorders,
cancer, a number of rheumatological, hematological
and infectious diseases, the most promising direction
of treatment is immunotherapy and immune prepara
tions. Numerous experiments on various immune sys
tems are used in various leading laboratories all over
the world for use as diagnostic signs or therapeutic tar
gets.
This scientific conference will give an opportunity
to unite the theoretical and clinical sciences, doctors
of different professions, allergologists, immunologists,
hematologists, infectious diseases, oncologists, derma
tologists and primary care physicians. The scientific
conference is headed by Director of SRI of Epidemiol
ogy and Microbiology of St. Petersburg, Academician
I.E. Pavlov, Head of the Chair of Immunology, Aca
demician of RAS, Doctor of Science, Professor Areg
Totolyan.

YSMU guests

THE FIRST GUEST OF THE MIKAYELIAN
INSTITUTE OF SURGERY IS ACADEMICIAN
AND DOCTOR AREG
TOTOLYAN, GREAT-GRANDSON OF
HOVHANNES TUMANYAN
On April 16, a two-day scientific-practical conference
dedicated to the issues of immune diagnosis and im
munotherapy took place at YSMU Conference Hall. 14
prominent professors from the Russian Federation and
Armenia made reports during the conference.
Immunology is one of the fastest growing branch
es of medicine in the world, which has been actively
penetrating into the clinic and is currently involved
in various diseases, including diseases associated with
nervous system disorders, cancer, a number of rheu
matological, hematological and infectious diseases, the
most promising direction of treatment is immunother
apy and with immune preparations.
Numerous experiments on various immune systems
are used in various leading laboratories all over the
world for diagnostic signs or therapeutic targets.
This scientific conference will give an opportunity
to unite the theoretical and clinical sciences, doctors
of different professions, allergologists, immunologists,
hematologists, infectious diseases, oncologists, derma
tologists and primary care physicians.

YSMU WILL HOST THE INTERNATIONAL
CHILDREN’S CANCER CONFERENCE
A meeting of the board of directors of the Pediat
ric Oncology East and Mediterranean Group (POEM
Group) took place in Jordan’s capital Amman. The
group consists of 60 children’s cancer centers in 23
countries where Armenia is represented by YSMU
Rector’s Assistant, Associate Professor of Oncology
Department and Pediatric oncologist, Hematologist

Gevorg Tamamyan of the “Muratsan” University Hos
pital.
In February 2019 YSMU will host the annual confer
ence of POEM Group. There will be several hundred
participants from all over the world. At the annual
meeting of the Board of Directors, organizational issues
of the forthcoming conference were also discussed

Education

YSMU POST-GRADUATE STUDENT HAS
COMPLETED THREE-MONTH TRAINING AT
THE ALLERGOLOGY DEPARTMENT AT
MADRID’S LA PAZ UNIVERSITY HOSPITAL
Mariam Movsisyan, post-graduate
of the YSMU Allergology and Immu
nology Chair, as well as the president
of the YSMU Young Researchers’
Association, passed a three-month
professional training course at the
Allergology Department of the Uni
versity hospital of La Paz in Madrid.
Mariam acquired this opportunity
by winning a grant from the Euro
pean Academy of Allergology and
Clinical Immunology. A large num
ber of young people from all over
Europe participated in the competi
tion, and Mariam became one of the
nine winners of Europe. One of the
main goals of the training was to get acquainted with
the European standards for the diagnosing of various
types of drug allergy, the implementation and admin
istration of skin and provocative tests, and the acquisi
tion of skills. Another goal was to teach the European
approach to correct diagnosis, weighting and treatment
of patients with chronic rashes and angioedema, as well
as with hereditary angioedema.
“I am confident that in the near future, Armenia will
develop the appropriate diagnostic capabilities in the
field of diagnosis of various allergies” – noted Mari
am. During the visit she also had the opportunity to
participate in the procedure of diagnosing and further
treatment of patients with nutritional and respiratory
allergies, as well as rare diseases such as Stevens John
son and DRESS syndrome.
“Even though the hospital’s allergology division is
one of the largest in Europe, all doctors in the depart

ment were friendly and willing to help and teach, and
I was particularly lucky as Rosario Cabañas was my
immediate supervisor. A skilled specialist and a deli
cate teacher, he provided all the necessary conditions,
so that I could make the most of my training, for which
I am very grateful. – The postgraduate tells.-When it
comes to teachers, I’ve always been lucky. Major part
of my knowledge, I owe to my head at the medical uni
versity Armine Hakobyan, a docent at the Department
of Allergology and Immunology. And without missing
the opportunity, I would like to thank her personal
ly for not only the professional knowledge I have re
ceived from her, but also her advice, and sometimes
even her demands that help me consolidate myself as
an allergist. Although I have gained a lot of new knowl
edge in Spain, I have to say that it’s the knowledge I
gained from my lecturers here, that became basis on
which I was able to establish European novelties.” –
adds the student. In addition, Mariam also attended a
series of seminars and conferences regarding
asthma, contact dermatitis and urticaria; she
was also included to participate in the imple
mentation of lymphocytes transformation
test, Western and Dot blot methods in the
immunology laboratory. She also considers
the upcoming publication of some articles in
some international scientific journals to be an
achievement, as well as all the arrangements
and agreements with her Spanish colleagues
to continue close cooperation in the future.

Towards the 100th anniversary

ON MAY 22, 1958, THE FIRST ISSUE
OF THE NEWSPAPER “FUTURE DOCTOR”
WAS PUBLISHED

On the 60th anniversary of the
newspaper, we interviewed Edi
tor-in-Chief of “Future Doctor”
newspaper, member of the Interna
tional Confederation of Journalists
and Journalists Union of Armenia,
Seda Torosyan, who is the editor of
the newspaper for already 30 years.
Mrs. Torosyan, in the first place,
congratulated all the present and
former employees, who are now
scattered around the world and
mentioned that in its 30-year edi
tions, the newspaper works to cover
the most important changes in so
ciety’s life and excludes repetitions.
She told us a little bit about the
foundation of the newspaper. At
that time it was the only newspa
per of medical university in Arme
nian. Editors of different times were
Amalya Babakhanyan, Artsrun Kt

soyan and Miqael Darbinyan. Par
ticularly severe were the 60s, when
the newspaper started printing with
interruptions, and then the publica
tion even stopped for a while, but
after some time it was resumed. At
that time, the newspaper was under
the control and patronage of the
Communist party and Committee,
diffferent Trade Unions and the
Komsomol organizations, and main
ly served to solve the issues of com
munist upbringing. The newspaper
was a powerful ideological weapon
and was granted privileged rights,
but it was also required to cover the
decisions of the Party and Commu
nist Movement bureaus, summits
and congresses. At the same time,
it would be wrong to say that the
newspaper was covering only ideo
logical issues. It also included the
results of joint student festivals and
scientific sessions, mutual visits and
competitions.
The editor also talked about her
working years. In the 1988 Spitak
earthquake, the Sumgait events,
and the Artsakh Movement, the
union and republican press re
mained silent. General Directorate
for the Protection of State Secrets
in the Press did not allow to write
about it and the press was flooded
with daily news. The General Secre
tariat prohibited to print anything
that was inconsistent with the par
ty’s course. But in 1989, the news
paper joined the so-called guerrilla
struggle and began to participate in
the processes taking place. In No
vember ,1989, a 12-page Russian
edition “We and our Artsakh or the
truth about Nagorno Karabakh”
was issued and on April 24, 1990,
another issue under the heading

“The great tragedy of Armenian
nation”was published. Special is
sues were about the events of 1915
and 1990s, as the reader of the So
viet Union was unaware of the pro
cesses taking place in Armenia and
Artsakh. These releases were pub
lished in 10,000 copies, instead of
ordinary 2000.After these publica
tions the editors began to come up
with many different letters. Some
were grateful, such as the letter
of Professor Y. Ginsburg, head of
Chair in the Ivanovo State Univer
sity which was subsequently pub
lished in the newspaper, some of
them were threatening which came
mostly from the Azerbaijanis and
said to punish the editor for inciting
ethnic hatred and distorting histor
ical facts. Mrs. Torosyan considers
these letters as the best appraisal of
her work.
Because of high printing pric
es during the economic crisis, the
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May 22, 1958, "Apaga Bzhishk"("Future Doctor")
The first issue of the newspaper
weekly newspaper became month
ly. While almost all university news
papers have stopped publishing,
thanks to the rector of the medical
university, Academician of the Na
tional Academy of Sciences, Pro
fessor V.P. Hakobyan, who realized
the contribution of the newspaper
to the history of the university’s
history and students’ upbringing,
the periodicity of the newspaper

was not interrupted, as the oppo
site would mean interrupting the
university’s history record.
In those difficult times, when the
radio and television did not work
because of the lack of electricity,
the union newspapers did not come
to Armenia as a result of the block
ade, and the republican newspa
pers were irregular and expensive,
the “Future doctor” would also

cease to exist if the current Tigran
Mets, at that time Communist Par
ty printing house director Vrezh
Markosyan, whose daughter then
studied at the YSMU, did not pro
vide newspaper with enough paper
to be printed. In spite of this diffi
cult situation, the newspaper has
come to the forefront with a great
deal of responsibility on every line,
bringing as much news as possible
and inspiring the reader. And now
when the nightmare years have
passed, the newspaper continues to
live and create for its reader.
Talking about the boundaries of a
large-circulation newspapers, Mrs.
Torosyan mentioned that they are
too relative to judge. Moreover, in
today’s conditions with Internet
and different technological devices
available, large-circulation newspa
pers have many problems to solve
and their newspaper solves these
problems rather well, as each piece
of newspaper is reaching its reader
and enlightens them.
The editor-in-chief also spoke
about her hobbys, which were
quite a lot: reading, embroidery,
gardening and traveling.
Ms. Torosyan compared the ac
tivities of the editorial office with
set of traditions that never become
boring, as the reading audience is
constantly changing. And she com
pared the work rhythm with pul
sation. Collection of materials, pro
cessing, proofreading, structuring
and so on every week. Everyday
conversations around a cup of cof
fee are also considered a tradition.
Of course, the newspaper has ac
quired many friends over the years
of its activity, whose glorious rat
ings can be seen on the web. Many
of them have graduated from the
university long ago, such as Indian
graduate Gurprid Sinkh, who con
gratulates the newspaper on all the
holidays and still calls it “my news
paper”.
Talking about future plans, the

Apaga Bzhishk(Future Doctor) - 60
editor first mentioned that the fu
ture is in the hands of the youth,
but also said she is going to write
a brief overview of the history of
institution after 30-years of her
fruitful activity. She also recalled
that in the 90’s, in the absence of
the Internet, the newspaper began
to produce advertising leaflets that
were almost the only means to get
acquainted with the university and
the Armenian people, its history
and culture in general.
At the end of the interview, we
once again congratulate the 60th
anniversary of the newspaper and
wish him to stay in anticipation for
many decades.
Aida Hakobyan

