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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
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Տպագրվում է «Հայկարլի» ՍՊԸ տպագրատանը։
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Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Նյութերի հեղինակներ՝ Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 
Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

Սպորտ

ԵՊԲՀ ղա զախ ու սա նո ղի հա մար ռազ մա կան բժիշկ լի նե լը պա տիվ է

Բժշ կա կա նը մեծ ճա նա չում ու նի Հնդկաստանում

Ներդ րում ու նե նա լը պա տիվ է

Բժշ կութ յու նը բու ժում է մար մի նը, ե րաժշ տութ յու նը՝ հո գին

Ծննդ յան հո բել յա նի ա ռի թով 

Ան հա տա կան ցու ցա հան դես` ԵՊԲՀ ա ջակ ցութ յամբ

 Հա ջո ղութ յուն ներ՝ աս մուն քի մրցույթ-փա ռա տո նե րում

ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նող նե րից մե կը

 Լա վա գույ նը լի նե լու ձգտու մը

Աշ խա տան քի բա նաձ ևը՝ լի նել հա մառ, համ բե րա տար ու հետ ևո ղա կան

Ամ փոփ վե ցին մրցա շա րի արդ յունք նե րը

 Շախ մա տա յին մրցա շար

Հա վա քա կան թի մի հաղ թա նա կը

Սպիտակ բանակի մարտիկները



Բժշ կա կան 100-ամ յա հա մալ սա րա նի պատ մութ յան մեջ գրվեց 
նոր ամ սա թիվ, ո րը նշա նա վոր վեց «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե ղի հիմ-
նա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո նի բաց-
մամբ:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էր ՀՀ վար չա պետ  Նի կոլ  Փա շին յա նը, 
Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րար 
 Վահ րամ  Դու ման յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 
Ա նա հիտ Ա վա նես յա նը, դի վա նա գի տա կան, մի ջազ գա յին կա-
ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

 Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան գի տա հե-
տա զո տա կան և կր թա կան կենտ րո նը կա րող է դառ նալ հիմ-
նա րար գի տութ յան զար գաց ման գե րա զան ցութ յան հար թակ և 
մր ցու նակ՝ եվ րո պա կան նմա նօ րի նակ լա վա գույն լա բո րա տո-

րիա նե րի հետ։

 Գի տակր թա կան այս կար ևոր կա ռույ ցի ստեղծ ման պատ-
մութ յու նը ներ կա յաց նե լով` ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, որ ռեկ տո րի ղե կա վա րութ յամբ 
հա մալ սա րա նա կան թի մը որ դեգ րել է գի տութ յան զար գաց-
ման ճա նա պար հը ՀՀ կա ռա վա րութ յան,  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի ա ջակ ցութ յամբ և ԵՄ « Հո րի զոն 2020» ծրագ րի նա-
խա ձեռ նութ յամբ, ո րի ա ռա ջին դրա մաշ նոր հի մաս նա կի ցը և 
 հաղ թո ղը բժշկա կան հա մալ սա րանն է:

Ն րա փո խանց մամբ` հա մալ սա րա նա կան մեծ թի մի տես լա-
կանն է  Հա յաս տա նում ու նե նալ  Նեյ րո գի տութ յան և Ու ղե ղի 
հե տա զո տութ յուն նե րի գե րա զան ցութ յան տա րա ծաշր ջա նա յին 
կենտ րոն, ո րը կտե ղո րո շի եր կի րը հա մաշ խար հա յին գի տա-
կան քար տե զում:

ՈՐԴԵԳՐԵԼՈՎԳԻՏՈւԹՅԱՆ
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Ե լույթ ու նե ցավ  Հա մաշ խար հա յին բան կի Եր ևա նի գրա սեն յա կի 
տնօ րեն  Կա րո լին  Գե գի նա տը` նշե լով, որ այս նոր կենտ րո նը նոր 
ազ դակ կհա ղոր դի ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը:

«Արդ յուն քում ու ղե ղի կենտ րո նը հան դես կգա որ պես գե րա զան-
ցութ յան կենտ րոն, ո րը հա ման ման կլի նի եվ րո պա կան երկր նե րի 
նման լա բո րա տո րիա նե րի հետ, ինչ պես նաև հնա րա վո րութ յուն 
կըն ձե ռի ու սա նող նե րին ներգ րա վել գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րում»,- ա սաց  Կա րո լին  Գե գի նա տը` կար ևո րե լով ձևա վոր-
ված գի տա կան մի ջա վայ րի հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ազ-
գա յին և  մի ջազ գա յին գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի միջև:

 Դի մե լով հյու րե րին, մի ջո ցառ մա նը ներ կա  Գի տա կան խորհր դի 
ան դամ ե րին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ օ րը 
շատ կար ևոր է, քա նի որ այս կենտ րո նի բաց մամբ հա մալ սա րա-
նը զար գաց ման նոր շրջա փուլ է թևա կո խում:

«Ոչ միայն ու սում ա կան գոր ծըն թացն է մեզ հա մար գե րա կա, 
այլև մեր ու ժե րը դի վեր սի ֆի կաց նում ենք այն հան գա ման քին, 
որ տա րի ներ շա րու նակ բժշկա կան հա մալ սա րա նը ոչ միայն 
հան րա պե տութ յան, այլև հա մա միու թե նա կան, հա մաշ խար հա-
յին հա մալ սա րան նե րի շար քում ա ռանձ նա ցել է հենց գի տութ-
յան շնոր հիվ»,- ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը` հա վե լե լով, որ 
ջան քերն ուղղ ված են գի տա կան ժա մա նա կա կից հար թակ ձևա-
վո րե լուն, ո րը կնպաս տի ու սա նող նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ մա նը:

 Հա տուկ շեշ տեց նաև, որ հինգ տա րի ա ռաջ ԵՊԲՀ-ում վճռա-
կան ո րո շում կա յաց վեց դա դա րաց նել կո չու մա գի տութ յու նը, 
պաշ տոն նե րի վե րա բաշ խու մը և  միայն թվայ նաց ված մո-
տեց մամբ ա ռաջ նորդ վել գի տա կան բնա գա վա ռում, հաշ վա-
ռե լի դարձ նել գի տութ յու նը:

100-ամ յա հա մալ սա րա նը ու նե ցել է գի տա կան վե րելք-
ներ, ճա նա չե լիութ յուն և  այ սօր մեկ դար յա հո բել յա նի ա ռի-
թով բու հը ո րո շել է կյան քի կո չել «100 տա րի` ժո ղովր դի 
թի կուն քին» ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում հար յու րա վոր անվ-
ճար խորհր դատ վութ յուն ներ, բու ժօգ նութ յուն կտրա մադր վի 
բնակ չութ յա նը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի գնա հատ մամբ` այս ծրա գի րը աշ-
խար հում ստեղծ ված դժվա րին ի րա վի ճա կում վկա յում է այն 

Իրադարձություն



մա սին, որ մաս նա գի տա կան ար հես տա վար ժութ յու նը, բժշկա գի-
տութ յու նը կա րող են ու րույն խոսք ա սել մարդ կութ յա նը:

 Կենտ րո նի ստեղ ծու մը կնպաս տի բու հի ռազ մա վա րութ յան և 
 գի տութ յան զար գաց մանն ուղղ ված հա յե ցա կար գի ի րա կա նաց-
մա նը, նեյ րո գի տութ յան ո լոր տում նո րա րա րա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի զար գաց մա նը, հե տա զո տա կան կա րո ղութ յուն նե րով 
օժտ ված ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի ին կու բա տո րի ձևա վոր մա-
նը: Ն յու թա տեխ նի կա կան բա զան կա րող է հար թակ ծա ռա յել այլ 
բու հե րի և  գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի ու սա նող նե րի և 
 գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ին չը 
կնպաս տի ոչ միայն ԵՊԲՀ-ի, այլև  Հա յաս տա նում գի տութ յան ո րա-
կի բարձ րաց մա նը:

 Գի տակր թա կան նո րա բաց կենտ րո նի ստեղ ծու մը կնպաս տի նաև 
շրջա նա վարտ նե րի և  այլ ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի հա մար 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը: Այս տեղ կի րա կա նաց վեն 
մար դու ու ղե ղի քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել մա նը 
և  ողջ կյան քի ըն թաց քում ու ղե ղի ա ռողջ կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ա պա հով մա նը միտ ված հե տա զո տութ յուն ներ:

Ն շենք, որ «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի «ՔՈԲՐԵՅՆ» ու ղե-
ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ-
րո նը կա ռուց վել է  Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից ֆի նան սա-
վոր վող, ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կր թա կան ծրագ րե րի կենտ րոն» ԾԻԳ-ի 
կող մից ի րա կա նաց վող «Կր թութ յան բա րե լա վում» վար կա յին 
ծրագ րով՝ «Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր-
թա կան կենտ րոն» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 
Ծ րագ րի նպա տակն է նե րա ռել գի տութ յու նը կրթութ յան մեջ և 

 հա մալ սա րա նի գե րիշ խող կրթա կան ուղղ վա ծութ յու նը վե-
րա փո խել հե տա զո տա կա նի:

 Նախ քան կենտ րո նի բա ցու մը, վար չա կան մաս նա շեն-
քի նա խաս րա հում տե ղա կայ ված հու շա տախ տա կի ա ռաջ 
ԵՊԲՀ հյու րե րը ծա ղիկ ներ խո նար հե ցին՝ ի հի շա տակ 44-օր-
յա պա տե րազ մում ան մա հա ցած ռազ մա կան բժիշկ նե րի, սո-
վո րող նե րի, հե րա ցիա կան նե րի:

Այ ցի շրջա նա կում ՀՀ վար չա պետ  Նի կոլ  Փա շին յա նը 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջայց 
կա տա րեց` ծա նո թա նա լով բու հում վեր ջին տա րի նե րին ի րա-
կա նաց ված շի նա րա րա կան, վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք-
նե րի արդ յուն քում և « Վե րա դարձ» ծրագ րի շրջա նա կում վե-
րա բաց ված լսա րան նե րին, թան գա րա նին, մար զա դահ լի ճին:

 Վե րա նո րոգ ված և  ար դիա կա նաց ված 6-րդ լ սա րա նում 
ռեկ տո րը զե կույ ցով ներ կա յաց րեց բժշկա կան բու հի գրան-

ցած հա ջո ղութ յուն նե րը, այդ թվում բժշկա-
կան կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով 
 Հա յաս տան ժա մա նող օ տա րերկ րա ցի սո-
վո րող նե րի երկր նե րի ա ճող դի նա մի կան: 
 Բու հի ղե կա վա րը խո սեց նաև հի վան դա-
նո ցա յին ո լոր տում ար դեն կա տար ված, 
ինչ պես նաև ա պա գա ծրագ րե րի մա սին: 
Անդ րա դարձ կա տար վեց հա մալ սա րա-
նա կան ե րեք հի վան դա նո ցում հի վան դա-
նո ցա յին պայ ման նե րի, բու ժօգ նութ յան 
ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված աշ խա-
տանք նե րին:
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի լա վա գույն մաս նա գետ նե րը սկսել են «100 տա րի ժո-
ղովր դի թի կուն քին» ծրա գի րը։ Բժշ կա կան մեկ դար յա պատ մութ-
յուն ու նե ցող հա մալ սա րա նում մեկ նար կած ծրա գի րը կտևի մար տի 
8-ից մինչև հու նի սի 18-ը` ու ղիղ 100 օր:

 Հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յու նը կազմ ված է միմ յանց 
հետ փոխ կա պակց ված ե րեք մի ջո ցառ ման փա թե թից:

ԵՊԲՀ ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը 100 օր վա ըն թաց քում՝ յու-
րա քանչ յուր շա բաթ օր, կի րա կա նաց նեն անվ ճար խորհր դատ-
վութ յուն « Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րի պո լիկ լի նի կա նե րում և « Մի քա յել յան» վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տում:

 Խորհր դատ վութ յուն նե րի արդ յուն քում անհ րա ժեշ տութ յան դեպ-
քում կի րա կա նաց վի 100 վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն 50% զեղ-
չով, նե րառ յալ հար վի րա հա տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ամ բող-
ջա կան փա թե թը:

100 օր վա ըն թաց քում հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը կի-
րա կա նաց նեն սահ ման ված թվով այ ցե լութ յուն ներ  Հա յաս տա նի 
մար զեր` հա մա ձայ նեց նե լով ՀՀ ԱՆ և  մարզ պե տա րան նե րի հետ:

 Խորհր դատ վութ յան հի ման վրա բժշկի կող մից կտրա մադր վի 
հա տուկ ու ղե գիր (կցված է), ո րը հիմք կհան դի սա նա հե տա գա վի-
րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն նե րը 50% զեղ չով ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Ծ րա գի րը կհա մա կարգ վի ԵՊԲՀ կլի նի կա կան ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու նե րի կող մից:

100 օր տևող նոր նա խա ձեռ նութ յան, մի ջո ցա ռում ե րի և 
 կազ մա կերպ չա կան ու գա ղա փա րա կան ման րա մաս նե րին էր 
նվիր ված օ րերս հրա վիր ված հան դի պու մը հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Կ լի նի կա կան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րին, հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նոց նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար նե-
րին ու բժիշկ-գիտ նա կան նե րին դի մե լով՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշեց. « Վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում մենք 
անձ նու րաց ծա ռա յել ենք` կա տա րե լով մեր աշ խա տան քը: Այդ աշ-
խա տան քի արդ յուն քում ու նե ցել ենք մի շարք ձեռք բե րում եր, ցա-
վոք, նաև՝ բաց թո ղում եր: Ա ռանց ա վե լորդ պա թո սի ա մուր կանգ-
նել ենք ժո ղովր դի թի կուն քին»:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ կրթա կան 
մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա գի տա կան այս հաս տա-
տութ յունն իր գոր ծու նեութ յամբ ա մո քող, բժշկող, ոգ ևո րող և  հույս 
տվող նշա նա կութ յան ա ռա քե լութ յուն է ի րա կա նաց րել:

« Մեկ նար կող ծրա գիրն ի րա կա նաց վե լու է գոր ծըն կեր նե րի հետ և 
կր կին ծա ռա յե լու է ժո ղովր դին»,-շեշ տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը` կար-
ևո րե լով այն գա ղա փա րը, որ հան րա յին ա ռող ջութ յու նը ստեղծ վում 
և  պահ պան վում է նաև հան րա յին բարձր հե ղի նա կութ յուն վա յե լող 
մարդ կանց շնոր հիվ, ո րոնք են նաև բնակ չութ յան, բու ժա ռու նե րի 
սերն ու հար գան քը վա յե լող և քն նարկ մա նը ներ կա բժիշկ նե րը:

ԿՅԱՆՔԻԿՈՉՎԵՑ100-ՕՐՅԱԾՐԱԳԻՐ
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Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն 
 Մի նաս յա նը, խո սե լով ծրագ րի մա սին, նշեց. «Ար տադ րա կան ժո-
ղով ե րի ըն թաց քում ար դեն մշակ վել է ճա նա պար հա յին քար տեզ, 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րը պատ րաստ են մեկ նար կին: 
 Հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րում ձևա վոր վել են ըն դուն ման, 
քա ղա քա ցի նե րի հեր թագր ման կե տեր:  Նա խա ձեռ նութ յան շրջա-
նա կում նաև զան գե րի կենտ րոն կստեղծ վի, որ պես զի շա հա ռու նե-
րը կա րո ղա նան նա խա պես գրանց վել, ին չը թույլ կտա խու սա փել 
հեր թե րից և  կու տա կում ե րից»: Այս հան գա ման քի վրա բժշկա կան 
բու հի ղե կա վարն ա ռաձ նա կի հրա վի րեց հա մալ սա րա նա կան հա-
մա ճա րա կա բա նա կան թի մի և  պա տաս խա նա տու նե րի ու շադ րութ-
յու նը:

 Ռեկ տո րը հանձ նա րա րեց նաև ա մեն շա բաթ ամ փո փել տվյալ-
ներն ու զե կու ցել կա տար վա ծի մա սին:  Նա հոր դո րեց բժիշկ նե րին, 
հա մալ սա րա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րին՝ 
դառ նալ կյան քի կոչ վող այս նա խա ձեռ նութ յան ան մի ջա կան մաս-
նա կի ցը, թե որ պես ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ, թե որ պես 
կլի նի ցիստ:

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի ղե կա վար նե րը ևս 
 փաս տե ցին, որ հետ քո վիդ յան բար դութ յուն նե րը, ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րը տե սա նե լի են բնակ չութ յան շրջա նում, և  ի րենք պատ-
րաստ են ա ռա ջի կա 100 օր վա ըն թաց քում ա ռա վել ընդգ ծուն դի-
տա կե տում պա հել ու լու ծել բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան-
մա նը վե րա բե րող հար ցե րը:

«100 տա րի ժո ղովր դի թի կուն քին» նա խա ձեռ նութ յամբ ԵՊԲՀ այս 
տար վա ա նե լիք նե րը չեն սահ մա նա փակ վե լու: Ար մեն  Մու րադ յա նը 
տե ղե կաց րեց, որ բու հը նա խա ձեռ նութ յուն նե րի փա թեթ է պատ-
րաս տել ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի հա մար: Ի րա վա բա նա կան, 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան և  բիոէ թի կա յի դա սըն թաց ներ 
կանց կաց վեն՝ հան րա յին ա ռող ջութ յան, է թի կա կան հար ցե րին, 
բժշկի գոր ծու նեութ յան մեջ ծա գող ի րա վա կան հար ցե րը կար գա-
վո րե լու նպա տա կով:

 Հա մալ սա րա նը այս հար ցում կհա մա գոր ծակ ցի ի րա վա բա նա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ:  Դա սըն թաց նե րի գու մա րի 
շուրջ 30 տո կո սը մաս նա կից շրջա նա վարտ նե րի հա մար կվճա րի 
հենց հա մալ սա րա նը:

 Նիստն ամ փոփ վեց կա նանց մե կամս յա կի առ թիվ ի գա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ուղղ ված գոր ծըն կեր նե րի հոտն կայս ծա փա-
հա րութ յուն նե րով:

 Ռեկ տո րը շեշ տեց, որ անգ նա հա տե լի է հայ կա նանց նվիր վա-
ծութ յու նը, գթասր տութ յու նը:

 Նա մաղ թեց, որ վեր ջին տա րի նե րին բա ժին հա սած դժվա րութ-
յուն նե րը այլևս եր բեք չկրկնվեն, և չ լի նեն կա նանց խո նավ աչ քեր:

Ար մեն  Մու րադ յա նը մաղ թեց կա նանց արև շա տութ յուն, եր ջա նիկ 
օ րեր:

Իրադարձություն



 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան  Սո չի քա ղա քում մեկ նար կել է հայ կա-
կան ու ռուց քա բա նա կան երկ րորդ հա մա գու մա րը։

 Մի ջո ցա ռու մը նվիր ված էր  Քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին 
օր վան։

 Հա մա գու մա րի այս տար վա խո րա գիրն էր` « Հայ կա կան ու ռուց քա-
բա նութ յուն. նպա տակ ներ և  ի րա կա նաց ման ու ղի ներ»։

 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էր ա ռող ջա պա հութ յան, բժշկա գի տութ-
յան ո լոր տի 200-ից ա վե լի պատ վի րակ  Հա յաս տա նից,  Ռու սաս տա նից 
և Եվ րո պա յից` ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րոն նե րի ղե կա վար ներ, 
տար բեր մաս նա գի տաց մամբ ու ռուց քա բան ներ, ինչ պես նաև հան րա-
յին ա ռող ջութ յան մաս նա գետ ներ։

 Հա մա գու մա րին մաս նակ ցում է նաև ԵՊԲՀ պատ վի րա կութ յու նը՝ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ:
 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ կա յաց վեց 60 զե կույց, ա ռանձ նաց վե-

ցին ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման նոր մե թոդ ներն ու մո-
տե ցում ե րը, քաղց կե ղի կան խար գել ման ու ղի նե րը, քննարկ վե ցին 
 Հա յաս տա նում քաղց կե ղի դեմ պայ քա րի քա ղա քա կա նութ յունն ու ռազ-
մա վա րութ յու նը, ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում երն ու հե տա գա ծրագ րե-
րը։

 Հա մա գու մարն ար դեն երկ րորդ տա րին է հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռում 
ո լոր տի բո լոր մաս նա գետ նե րին մեկ հար կի տակ հա վաք վե լու, քննար-
կե լու անց նող տար վա ձեռք բե րում ե րը և  ու ղեն շե լու հե տա գա ա նե լիք-
նե րը:

 Հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րին ող ջու նե ցին ՀՀ ԱՆ Վ․Ա․ 
 Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ-
րո նի տնօ րեն  Նա րեկ  Մա նուկ յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րի տե ղա կալ Ար տակ  Ջու մա յա նը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը, Ն.Ն. Բ լո խի նի ան վան ու ռուց քա բա-
նութ յան գի տա կան կենտ րո նի (ՈւԳԿ) դաշ նա յին նա խագ ծե-
րի ի րա կա նաց ման գծով փոխտ նօ րեն  Տիգ րան Գ ևորգ յանն 
ու  Պո դոլս կի շրջա նա յին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի գլխա-
վոր բժիշկ  Վար դան Գ ևորգ յա նը:

 Մաս նա կից նե րը կար ևո րե ցին նման մի ջո ցա ռում ե րի 
կազ մա կեր պու մը, քա նի որ դրանք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս ընդ հան րաց նե լու ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ-
նե րի փոր ձը, քննար կե լու կու տակ ված խնդիր ներն ու դրանց 
լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը:  Կար ևոր վեց նաև նման հար-
թակ նե րի կրթա կան դե րը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին ա վագ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
քննար կել ար դիա կան խնդիր ներ:

 Հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րի 
շրջա նա կում կա յա ցան զե կույց նե րի 
քննար կում եր, գի տա մարտ ու տար բեր 
մրցույթ ներ։  Մաս նա վո րա պես՝ պատ-
վի րակ նե րի ա նա նուն քվեար կութ յամբ 
ընտր վե ցին ե րեք լա վա գույն զե կու ցող-
նե րը, ում կտրա մադր վի գի տա թո շակ։

 Հայ կա կան ու ռուց քա բա նա կան երկ-
րորդ հա մա գու մա րի անց կա ցու մը 
նպաս տեց ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր-
տում կա պե րի ամ րապնդ մա նը, փոր ձի 
փո խա նակ մա նը, հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ
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Օ րերս մեկ նար կեց մաշ կա բա նութ յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի հիմ-
նադր ման 100-ամ յա կին նվիր ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը։

«Եր ևան յան մաշ կա բա նա կան ըն թեր ցում եր» խո րա գի րը կրող մի ջազ գա յին 
հան դի պու մը կազ մա կերպ վել էր պրո ֆե սոր Հ․Ա․  Քա լամ քար յա նի ան վան մաշ կա-
վե նե րա բա նութ յան և  մաշ կի օպ տի կա կան ախ տո րոշ ման ա սո ցիա ցիա յի, ԵՊԲՀ 
մաշ կա բա նութ յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի (նա խա գահ՝ պրո ֆե սոր 
Խ․Մ․  Խա չիկ յան) և  մաշ կա բան նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի (նա խա գահ՝ Հ․Ա․ 
 Հով հան նիս յան) կող մից՝ հան դի սա նա լով այս ո լոր տում անց կաց վող տասն մե կե-
րորդ գի տա գործ նա կան մի ջո ցա ռու մը։

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րին ող ջու նեց գի տա ժո ղո վի պատ վա վոր նա խա գահ, 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը։ « Մեր կրթօ ջա խի հա մար ոչ միայն մեծ պա-
տիվ է, այլև ա ռա քե լութ յուն՝ լի նել վեր ջին 100 տար վա ըն թաց քում բժշկա գի տա-
կան հա մայն քում ձևա վոր ված ա վան դույթ նե րի կեր տողն ու պա հա պա նը, լի նել 
 Հա յաս տա նի բժշկա գի տա կան հա մայն քի, «Ս պի տակ բա նա կի» հիմ ա դի րը, ո րը 
զա նա զան փոր ձութ յուն նե րի ժա մա նակ ա մուր կանգ նեց՝ ի պաշտ պա նութ յուն իր 
ժո ղովր դի», - ընդգ ծեց բու հի ղե կա վա րը։

Ն րա խոս քով՝ բժշկա գի տութ յան զար գա ցու մը բժշկա կան հա մալ սա րա նի և 
 հա մալ սա րա նա կան բո լոր բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի պա տե րի ներ քո թույլ է 
տվել այ սօր  Հա յաս տա նում խո սել զար գա ցած և  մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խան բժշկութ յան մա սին։ «Վս տահ եմ, որ այ սօր վա մի ջո ցա ռու մը թույլ 
կտա նա խան շել մաշ կա բա նութ յան ո լոր տի նոր ուղ ղութ յուն ներ», - եզ րա փա կեց 
Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հի շա տա կե լով ո լոր տի հիմ ա դիր նե րին և  մի ջո ցառ ման մաս-
նա կից նե րին մաղ թե լով արդ յու նա վետ աշ խա տանք։

ԵՊԲՀ մաշ կա բա նութ յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե-
սոր Հ․Ա․  Քա լամ քար յա նի ան վան մաշ կա վե նե րա բա նութ յան և  մաշ կի օպ տի կա կան 
ախ տո րոշ ման ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ  Խա չիկ  Խա չիկ յա նը վստա հեց րեց, որ 
գի տա ժո ղո վի անց կա ցու մը կնպաս տի  Հա յաս տա նի,  Ռու սաս տա նի և  Լատ վիա յի 
միջև մաշ կա բա նութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց մա նը։ « Հու սով 
եմ, որ գի տա ժո ղո վի արդ յունք նե րը զգա լի ներդ րում կլի նեն մաշ կա վե նե րա բա-
նութ յան և  դեր մա տոս կո պիա յի ո լորտ նե րում։  Դա հայ մաս նա գետ նե րին հնա րա-
վո րութ յուն կտա ին տեգր վել մի ջազ գա յին բժշկա կան հա մայն քին», - հա վե լեց նա՝ 
ներ կա յաց նե լով մաշ կա բա նութ յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի պատ-
մութ յան հիմ ա կան հանգր վան նե րը և  կա յաց ման փու լե րը։

 Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում մաշ կա վե նե րա բա նութ յան հիմ ախն դիր նե րը ներ-
կա յաց նե լիս և դ րանց զար գաց ման հե ռան կար նե րը նա խան շե լիս ա ռանձ նա հա-
տուկ ու շադ րութ յան ար ժա նա ցան դեր մա տոս կո պիա յի և  դեր մա տոօն կո լո գիա յի 
ո լորտ նե րը։

Պ րի վոլ ժիեի հե տա զո տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մաշ կա յին և 
 վե նե րա կան հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի վա րիչ, հա մալ սա րա նա կան կլի նի-
կա յի մաշ կի ու ռուցք նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման գի տա գործ նա կան կենտ րո-
նի ղե կա վար Ի ռե նա Շ լիվ կոն տե սա կամր ջի մի ջո ցով միա ցավ մի ջո ցառ մա նը 
և  ներ կա յաց րեց « Վար դա գույ նը դեր մա տոս կո պիա յում» խո րագ րով զե կույ ցը։

 Մաս նա գի տա կան զե կույց նե րով հան դես ե կան նաև Պ րի վոլ ժիեի հե տա զո-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մաշ կա յին և  վե նե րա կան հի վան դութ յուն նե-
րի ամ բիո նի դո ցենտ, հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի մաշ կի ու ռուցք նե րի ախ-
տո րոշ ման և  բուժ ման գի տա գործ նա կան կենտ րո նի աշ խա տա կից Օք սան նա 
 Գա րա նի նան, « Մե լա նո մա- Յու նիտ- Մոսկ վա» իս րա յե լա կան գի տա կան բժշկա-
կան կենտ րո նի կլի նի կա կան-ախ տո րո շիչ բա ժան մուն քի վա րիչ, գլխա վոր ու-
ռուց քա բան,  Մե լա նո մա յի հիմ ախն դիր նե րով մաս նա գետ նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
կա ռա վար չութ յան ան դամ Ի գոր  Սի նել նի կո վը, NEO-Clinic հի վան դա նո ցի ու-
ռուց քա բա նութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ, Տ յու մե նի պե տա կան բժշկա կան ա կա-
դե միա յի մաշ կա վե նե րա բա նութ յան ամ բիո նի դեր մա տոս կո պիա յի հի մունք-
նե րով դեր մա տոօն կո լո գիա յի դա սըն թա ցի ղե կա վար,  Դեր մա տոս կո պիա յի և 
 մաշ կի օպ տի կա կան ախ տո րոշ ման ռու սաս տան յան ըն կե րակ ցութ յան փոր ձա-
գի տա կան խմբի ան դամ Ա լեք սեյ  Գետ մա նը, ՌԴ ՆԳՆ թիվ 2 պո լիկ լի նի կա յի մաշ կա վե նե րա բա նա կան 
բա ժան մուն քի վա րիչ, ՌԴ բնա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի « Հիմ ա րար մաշ կա վե նե րա բա նութ-
յուն և  կոս մե տո լո գիա» բաժ նի խորհր դա տու, դեր մա տոս կո պիա յի և  մաշ կի օպ տի կա կան ախ տո րոշ ման 
ռու սա կան ըն կե րակ ցութ յան վար չութ յան ան դամ, պրո ֆե սոր Հ․Ա․  Քա լամ քար յա նի ան վան մաշ կա վե-
նե րա բա նութ յան և  մաշ կի օպ տի կա կան ախ տո րոշ ման ա սո ցիա ցիա յի պատ վա վոր ան դամ  Մի խա յիլ 
Ուս տի նո վը, ՌԴ նա խա գա հի գոր ծե րի կա ռա վար ման կենտ րո նա կան բժշկա կան ա կա դե միա յի մաշ կա-
վե նե րա բա նութ յան և  կոս մե տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, Մ․Վ․  Լո մո նո սո վի ան վան ՄՊՀ-ի ԲԳԿ բժիշկ-
դեր մա տո վե նե րո լոգ,  Դեր մա տոս կո պիա յի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան կա ռա վար չութ յան ան դամ 
Ան նա  Մի չեն կոն, կան խար գե լիչ դեր մա տոօն կո լո գիա յի և  դեր մա տոս կո պիա յի մա գիստր,  Լատ վիա կան 
հա մալ սա րա նի ռե զի դեն տու րա յի ծրագ րի տնօ րեն,  Դեր մա տոս կո պիա յի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան 
գոր ծա դիր կո մի տեի ան դամ  Ռայ մոնդ  Կառլ սը։
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ԵՊԲՀ-ում այս ու սում ա կան տար վա երկ րորդ կի սամ յա-
կից կմեկ նար կեն վի րա բու ժա կան մաս նա գի տութ յուն նե րով 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րը կա տա րե լա գոր ծե լուն ուղղ ված 
ծրագ րեր:

 Վի րա բու ժութ յամբ հե տաքրքր ված սո վո րող նե րը, 
« Լան ցետ» մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան ծրագ րի շրջա նա-
վարտ նե րը վի րա բու ժա կան դպրո ցում սո վո րե լու ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն կու նե նան` գոր ծուն քայ լե րով մո տե նա լով ընտ-
րած բժշկա գի տա կան ուղ ղութ յա նը:

Բժշ կա կան բու հի պատ մա կան 1-ին լսա րա նում հրա վիր-
ված հան դիպ ման ըն թաց քում մեկ նար կող դպրո ցի պա-
տաս խա նա տու նե րը` ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
գլխա վո րութ յամբ, հան դի պե ցին « Լան ցետ» մի ջազ գա յին 
ու սա նո ղա կան ծրագ րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին ու մեն-
թոր նե րին:

« Վի րա բու ժութ յան դպրո ցը նա խա տես ված է նրանց հա-
մար, ո րոնք ոչ թե ցան կա նում են վի րա բույժ դառ նալ, այլ 

նրանց, ո րոնք չեն կա րող վի րա բույժ չդառ նալ»,-ներ կա-
յաց նե լով ծրագ րի հիմ ա կան նպա տա կը՝ ընդգ ծեց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ մեր երկ րում վի րա բու ժութ-
յան զար գաց մա նը խթա նելն ու ո լոր տում բարձ րա կարգ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը ժա մա նա կի հրա մա յա-
կանն է:

 Ռեկ տորն անդ րա դար ձավ դպրո ցի ստեղծ ման նա խա-
պատ մութ յա նը՝ օ րի նակ բե րե լով ՀՍՍՀ  Վի րա բու ժութ յան 
հա մա միու թե նա կան գի տա կան կենտ րո նը՝ ներ կա յիս 
« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը, որ տեղ 
թրծվել է հա յաս տան յան վի րա բու ժա կան կադ րե րի սե-
րուց քը՝ մաս նա գետ ներ, ո րոնք այ սօր աշ խա տում են 
հան րա պե տութ յան, ար տերկ րի ա ռա ջա տար բժշկա կան 
կենտ րոն նե րում, ո րոնց խոսքն ու գրան ցած հա ջո ղութ-
յուն ներն ա ռա վել քան ու սա նե լի են ա պա գա վի րա բույժ-
նե րի հա մար:

Ն շենք, որ « Վի րա բու ժութ յան դպրո ցը» նա խա տես վում 
է ան վա նա կո չել « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու-
տի նախ կին ղե կա վար, ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան  Համ լետ 
 Թա մազ յա նի ա նու նով, քա նի որ 1990-ա կան նե րին հենց 
պրո ֆե սոր  Թա մազ յանն էր նման նա խա ձեռ նութ յուն կյան քի 
կո չել վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում: Ն րա ղե կա վար ման 
տա րի նե րին վի րա բու ժա կան այս խո շոր դարբ նո ցում գործ-
նա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րող նե րը՝ իր ա շա կերտ նե րը, 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են վի րա բու ժա կան մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղով ե րի, հա մա գու մար նե րի։ 

Բժշ կա կան բու հի ղե կա վարն էլ իր մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յան մեկ նա կե տը հա մա րում է հենց վի րա բու ժա կան 
խո շոր այս կա ռույ ցը: 

1987-1993թթ. նա հա մա միու թե նա կան գի տա կան կենտ րո-
նի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում, վի րա հա տա րա-
նում աշ խա տել է որ պես սա նի տար, ֆելդ շեր:

Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ վի րա բույժ դառ նա լու ու ղին 
ընտ րե լիս պետք է հի շել, որ հիաս թա փութ յու նը, դժվա րութ-
յուն նե րը, ո րո շա կի դրա մա տիկ ի րա դար ձութ յուն նե րը, հի-
վան դի հա րա զատ նե րի եր բեմ ա նար դար մե ղադ րանք նե րը, 
ա ռա ջին չփրկված պա ցիենտն ան խու սա փե լի են, սա կայն 
հենց այդ ու ղին անց նելն է թրծում մաս նա գե տին:
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« Մենք ապ րում ենք այն պի սի ժա մա նակ նե րում, երբ շատ 
բան կախ ված է պրո ֆե սիո նա լիզ մից: Չ խու սա փե՛ք դժվա-
րութ յուն նե րից»,-հոր դո րեց պրո ֆե սոր  Մու րադ յա նը՝ կար ևո-
րե լով նաև ծրագ րին մաս նակ ցող ու սա նող նե րի ա ռա ջա դի-
մութ յու նը և  կար գա պա հութ յու նը:

Կ լի նի կա կան ո լոր տի խո սուն օ րի նակ ներ ներ կա յաց նե-
լով` նա շեշ տեց, որ ո րակ յալ վի րա բույժ կա րող է դառ նալ 
այն մար դը, ո րը սո վո րել է կլի նի կա կան, հի վան դա նո ցա յին 
մթնո լոր տում, ո րին ծա նոթ է բուժ հաս տա տութ յան ար ժե հա-
մա կար գը, այլ կերպ ա սած՝ հի վան դա նո ցի «համ ու հո տը»:

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ, 
« Նորք- Մա րաշ» բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն  Մի քա յել 
Ա դամ յա նը նշեց, որ լա վա գույն արդ յունքն ու սուց չի հա մար 
ի րեն գե րա զան ցող ա շա կերտն է: Ին վա զիվ-սրտա բա-
նը փաս տեց, որ հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար պետք 
է 24-ժամ յա հա մառ աշ խա տանք:  Նա հի շեց րեց բժշկա-
կան ո լոր տում հայտ նի դեպ քե րից մե կը, երբ մե ծա նուն 
բժիշկ, սրտա բան Հ րայր  Հո վա կիմ յա նին վի րա հա տել է 
հենց իր ա շա կեր տը: «Չ կա ա վե լի մեծ գնա հա տա կան, 
քան այն, որ մենք վստա հենք ձեզ մեր ա ռող ջութ յու նը»,- 
ա սաց  Մի քա յել Ա դամ յա նը:

 Մեկ նար կող ծրագ րի հա մա կար գող, « Մի քա յել յան» 
վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի ընդ հա նուր և 
 լա պա րաս կո պիկ վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա-
րիչ Ար մեն  Հա րութ յուն յանն ընդգ ծեց, որ նշված նա խա-
ձեռ նութ յու նը կծա ռա յի նպա տա կին` պատ րաս տե լով 
կա յա ցած մաս նա գետ ներ:

 Նա ևս  հի շեց այն տա րի նե րը, երբ ին քը, իր շատ գոր-
ծըն կեր նե րը, բա ռի բուն և  փո խա բե րա կան ի մաս տով, ապ-
րել են հի վան դա նո ցում: 

 Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նի 
խոս քով` « Լան ցետ» մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան ծրագ րի 
մեկ նար կից ա ռաջ էլ շատ սո վո րող ներ ար տեր կիր մեկ նե լու 
ցան կութ յուն ու նեին, սա կայն սե փա կան երկ րում կա յա նա լու 
և  ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը, նե րուժն ու փոր ձը հայ րե նի քին 
ծա ռա յեց նե լու ցան կութ յու նը գե րիշ խեց:

 Մի ջազ գա յին մա կար դա կի վի րա բույժ նե րի պատ րաստ-
ման գա ղա փա րը թե՛ « Լան ցետ», թե՛ « Վի րա բու ժա կան 
դպրոց» հա մալ սա րա նա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմ-
քում է:

« Վի րա բու ժա կան դպրո ցի» աշ խա տանք նե րի մեկ նար կը 
կտրվի գար նա նը:  Նա խա տես վում է տա րե կան պատ րաս-
տել դպրո ցի շրջա նա կում կլի նի կա կան ո լոր տում գործ նա-
կան գի տե լիք նե րը հարս տաց րած և  կա տա րե լա գոր ծած 12 
ա պա գա վի րա բույժ:    

Ա ռա ջի կա յում « Ֆո կուս» խմբա յին հան դիպ ման ձևա չա-
փում կքննարկ վեն և կմ շակ վեն ծրագ րի ման րա մաս նե րը:

 Նա խա տես վում է, որ վի րա բու ժա կան դպրո ցը կլի նի ո՛չ 
միայն ու սա նո ղա կան նա խա ձեռ նութ յուն, այլև վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց ներ կանց կաց նի նաև գոր ծող վի րա-
բույժ նե րի հա մար, կու նե նա օ տա րերկր յա մաս նա գետ նե րից 
ձևա վոր ված խումբ:

Կրթություն



 Հաշ վի առ նե լով աշ խար հի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե-
րում ար դեն կի րառ վող փոր ձը, ինչ պես նաև նպա տակ ու նե-
նա լով պահ պա նել և  ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար մշտա պես 
հա սա նե լի դարձ նել  Հա յաս տա նում և  ար տերկ րում բնակ վող 
ան վա նի բժիշկ-գիտ նա կան նե րի օ րի նա կը՝ ԵՊԲՀ-ում ա ռա-
ջի կա յում ծրագր վում է սահ մա նել հե ղի նա կա վոր բժիշկ-
գիտ նա կան նե րի ա նու նը կրող կրթա թո շակ ներ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը միջ նոր-
դա գիր է ներ կա յաց րել բժշկա կան բու հի նո մի նա ցիոն կո-
մի տե` նա խորդ տա րի կյան քից հե ռա ցած, ԵՊԲՀ ման կա-
բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 1 ամ բիո նի նախ կին 
ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Գա գիկ Ար տա շե սի  Բեգ լար յա նի և 
ԵՊԲՀ բժշկա կան ռեա բի լի տո լո գիա յի և  ֆի զիո թե րա պիա յի 
ամ բիո նի նախ կին պրո ֆե սոր Է դո ւարդ  Սե թի  Սե կո յա նի 
ա նու նով կրթա թո շակ ներ սահ մա նե լու ա ռա ջար կով:

Ան վա նա կան նոր կրթա թո շակ նե րի ա վե լա ցու մը հնա րա-
վո րութ յուն կտա 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա-
կան կրթօ ջա խում վառ պա հել բժշկա գի տութ յան նվիր յալ նե-
րի հի շա տա կը:

Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի և  ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ 2022 թվա-
կա նի տա րեսկզ բին ներ կա յաց վեց ԵՊԲՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան ծրագ րե րի ազ գա յին գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի (« Հե րա ցի-վեր լու ծա կան» կենտ րոն) ստեղծ-
ման հա յե ցա կար գը, նպա տակ նե րը, գոր ծու նեութ յան 
հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև հնա րա վոր 
դե րա կա տա րու մը՝ ներ կա յիս ա ռող ջա պա հա կան մար-
տահ րա վեր նե րի պայ ման նե րում:

Այ սու հետև կենտ րո նը ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա-
վա ռի մաս նա գետ նե րին և  հան րութ յան լայն շրջա նակ-
նե րին կներ կա յաց նի հա վաս տի, ա պա ցու ցո ղա կան 
հենք ու նե ցող և  հան րա մատ չե լի տե ղե կատ վութ յուն, 
հե տա զո տութ յուն ներ և  ու սում ա սի րութ յուն ներ՝ հա-
յաս տան յան և  մի ջազ գա յին՝ ար դի և  հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նող խնդիր նե րի վե րա բեր յալ:

Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում ո րո շում ե րին ա ջակ ցող կա ռույ ցի գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու նպա տա կով՝ ա ռա-
ջար կում ենք բա ժա նոր դագր վել և  հետ ևել տվյալ ֆեյս բուք յան վեր լու ծա-
կան է ջին:

ՆՈՐԱՆՎԱՆԱԿԱՆԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
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Բժշ կա կան կրթութ յան, հատ կա պես դե ղա գի տութ յան 
ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ՝ ա պա գա մաս նա-
գետ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն կա տա րե լա գոր ծել բու-
հում ստա ցած գի տե լիք նե րը և  ձեռք բե րել փորձ:

Ու սում ա կան և  ար տադ րա կան պրակ տի կա նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ծա-
նո թա նալ ար տադ րութ յան գոր ծըն թա ցին՝ ո լորտն ընտ րած 
ու սա նող նե րի կրթա կան ա ռօր յա յի ան բա ժա նե լի մասն են:

Ար դեն եր կու տա րի է, ինչ գոր ծըն կեր Vipeco կեն սա տեխ-
նո լո գիա կան կազ մա կեր պութ յու նը սի րով հյու րըն կա լում է 
ԵՊԲՀ- ի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա-
նող նե րին, ո րոնք « Դե ղա գոր ծա կան կեն սա տեխ նո լո գիա» 
ա ռար կա յի ու սուց ման շրջա նակ նե րում ու սում ա սի րում և 
 ձեռք են բե րում նաև գործ նա կան հմտութ յուն ներ։

«Ու սա նող նե րը ման րա մասն ծա նո թա նում են կեն սա տեխ-
նո լո գիա կան ժա մա նա կա կից ար տադ րութ յա նը, կեն սաօբ-
յեկտ-ար տադ րիչ նե րին, վերջ նա կան պրո դուկտ նե րի ան-
ջատ ման, մաքր ման և  չո րաց ման գոր ծըն թա ցին»,-նշում է  
դե ղա գի տա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու,  Դե ղե րի տեխ-
նո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ  Մա րիա  Փա շա յա նը` հա վե լե-
լով, որ կազ մա կեր պութ յունն  ա ռա ջի կա յում նա խա տե սում 
է ընդ լայ նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ ու սա նող նե րին ընդգր-
կե լով գի տա հե տա զո տա կան  ծրագ րե րի մեջ։

 Դա սա խո սի փո խանց մամբ` ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս-
նակ ցութ յու նը, հե տաքրքր վա ծութ յու նը կեն սա տեխ նո լո-
գիա նե րով, հիմք դար ձավ նաև մա գիստ րոս նե րի և  աս-
պի րանտ նե րի հա մար հա մա տեղ գի տա կան նա խա գիծ 
ի րա կա նաց նե լու և  գի տա կան պրո դուկ տի առևտ րայ նա ցու-
մը կազ մա կեր պե լու հա մար:

« Յու րա քանչ յուր այ ցե լութ յուն ա վարտ վում է ան մի ջա կան 
մթնո լոր տում, ու սու ցո ղա կան քննար կում ե րով և  գի տա կան 
մտքե րի ակ տիվ փո խա նակ մամբ»,-հա վե լում է  Մա րիա 
 Փա շա յա նը` ու սա նող նե րի և  ամ բիո նա կան նե րի ա նու նից 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ-
յա նը՝  հա մա գոր ծակ ցե լու և  ա ջակ ցե լու հա մար:

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ-ն  Հա յաս տա նում դե ղարդ յու նա բե րութ-
յան ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հու շագ րեր ու նի, ո րոնց շրջա նա կում բժշկա-
կան բու հը հա մա գոր ծակ ցում է մի շարք ուղ ղութ յուն նե րով: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ուղղ ված է  հա մա տեղ ջան քե րը, 
նե րու ժը, մի ջոց ներն ու փոր ձը մեկ տե ղե լուն` ի նպաստ  մեր 
երկ րում դե ղար տադ րութ յան, կրթութ յան և  գի տութ յան 
ո լորտ նե րի զար գաց մա նը,  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի 
գործ նա կան գի տե լիք նե րի ամ րապնդ մա նը և  խո րաց մա նը, 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող շրջա նա վարտ նե րի հա-
մար աշ խա տան քի ա պա հով ման և  կա րիե րա յի զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ մա նը։ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ԻՆՊԱՍՏ
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Կրթություն



«Օ միկ րոն» շտա մը ներ կա յումս 
վա րա կի գե րիշ խող տար բե րակն է 
հա մար վում աշ խար հում, ի տար-
բե րութ յուն մյուս մու տաց ված տար-
բե րակ նե րի այն ա վե լի մեծ ա րա-
գութ յամբ է տա րած վում։ Դ րա նով է 
պայ մա նա վոր ված, որ մու տա ցիան 
կա րող է դա սա կարգ վել որ պես 
մտա հո գիչ տար բե րակ։  Վեր ջին շա-
բաթ նե րի ըն թաց քում մենք ա կա նա-
տես ենք լի նում նաև մա հա ցութ յան 
մա կար դա կի կտրուկ ա ճին ամ-
բողջ աշ խար հում: ԵՊԲՀ հի գիե նիկ 
և  հա կա հա մա ճա րա կա յին բաժ նի 
պետ, հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ-
բիո նի դո ցենտ  Կա րի նե  Պո ղոս յա նի 
գնա հատ մամբ` «Օ միկ րո նը» շատ 
ա րագ դուրս մղեց « Դել տա յին» 

բարձր վա րա կե լիութ յան արդ յուն քում: 
« Շատ մտա հո գիչ պատ կեր ու նենք, քա նի որ ոչ բո լոր երկր նե րում է հա մա ճա րա կի նոր ա լի քը հա սել 

գա գաթ նա կե տին։ «Օ միկ րոն» շտամ ու նի ա վե լի քան 50 մու տա ցիա, ԱՀԿ-ն  ներ կա յումս հետ ևում է 
չորս տար բե րա կի՝ BA.1, BA.1.1, BA.2 և BA.3, վեր ջերս  Մեծ Բ րի տա նիա յում հայտ նա բեր վել է BA.2 կո րո-
նա վի րու սի «Օ միկ րոն» շտա մի նոր են թա տե սակ: Ո րոշ մու տա ցիա ներ թույլ են տա լիս կո րո նա վի րու սին 
ա վե լի ա րագ թա փան ցել բջիջ ներ, իսկ ո րոշ մու տա ցիա ներ «թաքց նում են» «Օ միկ րոն» S-սպի տա կու ցը 
հա կա մար մին նե րից, ո րոնք ա ռա ջա ցել են հի վան դութ յու նից կամ պատ վաս տու մից հե տո։ Այդ պատ ճա-
ռով ին կու բա ցիոն շրջա նը կրճատ վել է մինչև 3 օր»,- ման րա մաս նում է  Կա րի նե  Պո ղոս յա նը:

«Օ միկ րո նը», կո րո նա վի րու սի մյուս տար բե րակ նե րի հա մե մատ, թեև վե րար տադր վում է վե րին շնչու-
ղի նե րում, սա կայն հի վան դութ յան ժա մա նակ թո քե րին էա կան վաս չի հասց նում, կա րե լի է ա սել, որ 
«Օ միկ րո նով» վա րակ վե լիս հի վան դութ յան ըն թաց քը կա րող է լի նել ա սիմպ տո մա տի կից մինչև՝ թեթև։

« Հի վան դութ յու նը հիմ ա կա նում տևում է 5-7 օր, ընդ հա նուր առ մամբ այս շտա մը հան գեց նում է ա վե լի 
քիչ հոս պի տա լաց ման, սա կայն չպետք է մո ռա նանք, որ դեռ շրջա նառ վում է նաև « Դել տա» շտա մը»,- 
նկա տում է հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը` հա վե լե լով, որ COVID-19-ի դեմ պատ վաս տան յու թե րը հի-
վան դութ յան ծանր ըն թաց քից պաշտ պան վե լու ա մե նա հու սա լի մի ջոցն են։

Ն րա փո խանց մամբ` կյան քեր փրկե լու հա մար մենք պետք է ոչ միայն ի մու նա կան խար գել ման ծած-
կույ թը ա պա հո վենք, այլև ա մեն ինչ ա նենք վի րու սի տա րա ծու մը նվա զեց նե լու հա մար։

 Սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յուն, դի մակ ներ, ձեռ քե րի հի գիե նա, սեն յակ նե րի օ դա փո խութ յուն. այս և  
այլ մի ջո ցա ռում ե րը չա փա զանց կար ևոր են։  Միայն վա րա կի տա րա ծու մը կա սեց նե լու դեպ քում հնա-
րա վոր է նվա զեց նել նոր տար բե րակ նե րի ա ռա ջաց ման ռիս կը:

 Նոր շտա մի ի հայտ գա լով կո րո նա վի րու սը չի դա դա րել փո խազ դել մար դու նյար դա յին և  ար յու նա յին 
հա մա կար գե րի հետ: COVID-19-ով վա րակ ված մարդ կանց մոտ ա մե նից հա ճախ խա փան վում է այդ հա-
մա կար գե րի աշ խա տան քը։ 

«« Հետ քո վի դա յին սինդ րո մը» կա րող է ախ տո րոշ վել հի վան դութ յու նից միայն ե րեք ա միս անց, այս 
ե րեք ա մի սը դեռ չի ան ցել:  Հետ քո վի դա յին վի ճակն ա ռա ջաց նում է աու տոի մուն, նյար դա յին հա մա կար-
գի, ու ղե ղի աշ խա տան քի և տ ղա մար դու վե րար տադ րութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ:  Պետք է մտա ծել 
հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին և  կան խել « Հետ քո վի դա յին հա մախ տա նի շի» զար գա ցու մը»,- նշում է 
 Կա րի նե  Պո ղոս յա նը` հի շեց նե լով, որ ներ կա պա հին մեր երկ րում շրջա նառ վում են նաև այլ սուր շնչա-
ռա կան վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ, ո րոնք կլի նի կա կան դրսևո րում ե րով նման են կո րո նա վի րու սա-
յին հի վան դութ յա նը, ուս տի պետք է անց նել լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն, ինչ պես նաև չզբաղ վել ինք-
նա բուժ մամբ, ո րը շատ դեպ քե րում բե րում է ծանր հետ ևան քե րի: 

 Վեր ջում նշենք, որ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը դի մա կի կրու մը վա-
րա կի փո խան ցու մը կան խար գե լող կար ևո րա գույն մի ջոց է հա մա րում, և  այն պետք է կի րա ռել հա կա հա-
մա ճա րա կա յին այլ մի ջո ցա ռում ե րի հետ միա սին, այն է՝ փակ տա րածք նե րի մի ջան ցիկ օ դա փո խութ-
յուն, սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յան պահ պա նում, ձեռ քե րի հի գիե նա և  այլն:

 Դի մակ նե րը կի րառ վում են և  ա ռողջ մարդ կանց պաշտ պա նութ յան, և  վա րա կի հե տա գա փո խան ցու մը 
կան խե լու նպա տա կով, և  եր կու սը միա սին:

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ
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ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա-
նաց ման կլի նի կա յի շուր ջօր յա ա մե նագ նաց ռեա նի մո բիլ նե րի մի ջո ցով տա րե կան շուրջ 850 նո-
րա ծին  Հա յաս տա նի տար բեր ծննդատ նե րից տե ղա փոխ վում է մայ րա քա ղա քի բժշկա կան հաս-
տա տութ յուն ներ:

Կ լի նի կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ նեո նա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս Հ րանտ  Կա լեն տեր յանն 
ընդգ ծում է, որ 95 տո կոս դեպ քե րում հա ջող վում է փրկել ա մե նա ծանր հի վան դութ յուն ներ ու-
նե ցող նո րա ծին նե րի կյան քը: Ան կախ ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից, հե ռա վո րութ յու նից, օր-
վա ցան կա ցած ժա մից ար տագ նա ծա ռա յութ յու նը, հաղ թա հա րե լով դժվա րան ցա նե լի ճա-
նա պարհ ներն ու հար յու րա վոր կի լո մետ րե րը, շա րու նա կում է ի րա կա նաց նել նո րա ծին նե րին 
փրկող ա մե նօր յա կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը: «Այս աշ խա տան քը մեր երկ րի հա մար ռազ մա վա-
րա կան նշա նա կութ յուն ու նի:  Ծա ռա յութ յան մի ջո ցով եր րորդ մա կար դա կի վե րա կեն դա նաց-
ման բա ժան մուք ներ ու նե ցող բժշկա կան կենտ րոն ներ են տե ղա փոխ վում ա մե նա ծանր վի ճա-
կում գտնվող նո րա ծին ներ», - նշում է Հ րանտ  Կա լեն տեր յա նը` մեջ բե րե լով մի օ րի նակ, երբ 
 Վա նա ձո րից եր ևան յան ծննդատ նե րից մեկն է տե ղա փոխ վել 540 գրամ քա շով նո րա ծին, որն 
այ սօր ար դեն 4 ամ սա կան է:  Սա խո սում է այն մա սին, որ թվա յին յու րա քանչ յուր տվյա լի հետ-
ևում, ա ռա ջին հեր թին, փոք րի կի փրկված կյանք է, եր ջան կա ցած ըն տա նիք:

 Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի ղե կա վա րը նշում է, որ տե ղա-
փոխ ման շնոր հիվ փոք րիկ պա ցիենտ նե րին տրա մադր վում է բու ժօգ նութ յուն՝ անհ րա ժեշտ 
բժշկա կան սար քա վո րում ե րով հա գե ցած մաս նա գի տաց ված բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րում:

 Շուրջ 11 տա րի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը մաս նա գետ նե րի մեծ ու պրո ֆե սիո նալ թի-
մի, ա ջա կից նե րի շնոր հիվ ի րա կա նաց նում է կյան քեր փրկող, ա ռող ջութ յու նը վե րա դարձ նող 
այս ծա ռա յութ յու նը:

Ն շենք, որ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն-
դա նաց ման կլի նի կա յում ներդր ված են նո րա ծին նե րի բուժ ման բո լոր ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո-
գիա նե րը: Կ լի նի կան ԵՊԲՀ նեո նա տո լո գիա յի ամ բիո նի ու սում ա կան բա զան է:

ԿԱՆՉԵՐԸՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆԵՆ
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ԵՊԲՀ-ն շ նոր հա վո րեց մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա-
քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր, դո ցենտ Եր վանդ  Սա հակ յա նին 
հո բել յա նի առ թիվ։

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի՝ ար դեն շուրջ 20 տա րի պրո ռեկ տո րի պար տա-
կա նութ յուն նե րը կա տա րող Եր վանդ  Սա հակ յա նը ողջ գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում ընդ լայ նել և  շա րու նա կում է ընդ լայ նել 
բու հի աշ խար հագ րութ յու նը․ այ սօր այն ար դեն հա տել է հա սա-
րա կա ծը: Ի թիվս ա վե լի քան 30 երկր նե րի՝ ԵՊԲՀ-ն  ար դեն ու-
սա նող ու նի նաև  Սեյ շել յան կղզի նե րից և Ավստ րա լիա յից:

Եր բեմ ի վի րա բույժն ու դա տա կան բժիշ կը, դա սա խոսն ու 
դե կա նը չընդ հատ վող ե ռան դուն աշ խա տան քի և  բազ մաբ նույթ 
կա պե րի շնոր հիվ բո լո րո վին նոր մա կար դա կի բարձ րաց րեց 
100-ամ յա բժշկա կան դարբ նո ցի մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յունն 
ու վար կա նի շը։

 Հո բել յա նի առ թիվ կազ մա կերպ ված մի ջո ցառ մա նը ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա վո րե լով Եր վանդ  Սա հակ յա նին, 
նշեց, որ տա րի նե րի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր մարդ կշեռ քի 
եր կու նժա րի վրա դնում է իր ձեռք բե րում երն ու ե րա զանք-

նե րը։ «Եր վանդ  Սա հակ յանն այ սօր էլ մեծ նե րուժ և  բազ մա թիվ 
նպա տակ ներ ու նի՝ աշ խա տե լու ի նպաստ բժշկա կան բու հի», - 
ընդգ ծեց ռեկ տո րը։

 Բազ մա վաս տակ հո բել յա րի հաս ցեին մե ծա րան քի խոս քեր 
հնչե ցին նաև նրա դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի շուր թե րից։ 
 Ներ կա նե րը միա ձայն վկա յա կո չե ցին պրո ռեկ տո րի մաս նա գի-
տա կան բարձր կա րո ղութ յուն ներն ու հմտութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև կա յա ցած ըն տա նի քը։

Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ-
նաուր յա նը, ո րը դա սա վան դել է Եր վանդ  Սա հակ յա նին, փաս-
տեց, որ վեր ջինս բազ մա կող մա նի զար գա ցած և  շատ խե լա ցի 
ու սա նող էր։

 Ռազ մաբժշ կա կան կրթա գի տա կան կենտ րո նի տնօ րեն  Սամ վել 
 Գալստ յա նը բա ցա հայ տեց, որ շատ քչե րը գի տեն, բայց պրո ռեկ-
տո րը մեծ ներդ րում է ու նե ցել ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
կա յաց ման և  մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցում։

Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի ղե կա վար  Գա յա նե 
Ա վե տիս յա նը, ո րը Եր վանդ  Սա հակ յա նի ու սա նողն է ե ղել, հպար-
տութ յամբ նշեց, որ ար դեն 30 տա րի ճա նա չում է նրան և  հենց նրա 
շնոր հիվ իր մոտ ա ռա ջա ցավ դա տա կան բժշկութ յան հան դեպ հե-
տաքրք րութ յու նը։

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը 
նկա տեց, որ պրո ռեկ տորն ա մե նօր յա 
աշ խա տան քում սթափ և  ճիշտ կշռա-
դա տող անձ նա վո րութ յուն է, ո րը 
մշտա պես պահ պա նել է սկզբուն քայ-
նութ յու նը:

Ին քը՝ Եր վանդ  Սա հակ յա նը, ե րախ-
տի քի խոս քեր շռայ լե լով գոր ծըն կեր-
նե րին, ան կեղ ծա ցավ, որ եր բեք չի 
զլա նում սո վո րել թե՛ ա վագ, թե՛ կրտսեր 
գոր ծըն կեր նե րից և կ շա րու նա կի ա մեն 
ինչ ներդ նել հա մալ սա րա նի զար գաց-
ման հա մար։
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Բժշ կա կան կադ րե րի 100-ամ յա դարբ նո ցում ձևա-
վոր ված և  սերն դե սե րունդ փո խանց վող ա վան դույթ-
նե րից է ա վագ նե րին, նվիր յալ նե րին մե ծա րե լու, 
նրանց հաս ցեին ե րախ տի քի խոս քեր հնչեց նե լու սո-
վո րույ թը:

 Ռեկ տո րա տի նիս տում հա մալ սա րա նի ղե կա վա-
րութ յու նը` ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ-
յամբ, ծննդյան 80-ամ յա հո բել յա նի ա ռի թով շնոր հա-
վո րեց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը բու հին 
նվի րած բժշկա կան ման րէա բա նութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ, պրո ֆե սոր Վ լա դի միր  Շե կո յա նին: ՀՀ գի տութ-
յան վաս տա կա վոր գոր ծի չը նշեց, որ ա վագ նե րին 
հար գե լու ա վան դույ թով տպա վոր ված է:  Հո բել յա նի 
ա ռի թով նա հի շեց այն բժիշկ-գիտ նա կան նե րին, 
ո րոնց հետ բե ղուն ճա նա պարհ է ան ցել:

Պ րո ֆե սո րը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը 
բու հին նվի րած եր կա րամ յա աշ խա տա կից նե րից է: Ար դեն ա վե լի քան վեց 
տաս նամ յակ է՝ ԵՊԲՀ-ն ն րա կյան քում կար ևոր տեղ ու նի:

Բժշ կա կան կրթութ յուն ստա նա լուց ան մի ջա պես հե տո պրո ֆե սո րի ա ռա-
ջին և  միակ աշ խա տա տե ղը բժշկա կան մայր բուհն է: Վ լա դի միր  Շե կո յա նի 
ա ռա ջին այ ցը՝ հե տա գա յում ողջ կյան քի ըն թաց քում հա րա զատ դար-
ձած բժշկա կան ինս տի տուտ, ա վագ քրոջ ու ղեկ ցութ յամբ էր, դեռևս 6-րդ 
 դա սա րա նում: Եր կա րամ յա դա սա խո սի շատ նախ կին ու սա նող ներ այ սօր 
ար դեն վա ղուց կա յա ցած մաս նա գետ ներ են բժշկա գի տութ յան տար բեր 
բնա գա վառ նե րում: Ժ պի տով է նշում, որ ա ռիթ է ու նե նում դա սա վան դե լու 
բժշկա կան ըն տա նիք նե րի ե րեք սերն դի:  Խոս տո վա նում է, որ ե րի տա սարդ 
տա րի քում լսա րա նի հետ աշ խա տան քը սկսե լիս թեև կա յին վա խեր, բայց 
դրանք հաղ թա հար վե ցին ժա մա նա կի ըն թաց քում: Աս պի րան տու րա յում ու-
սա նե լուն զու գա հեռ Վ լա դի միր  Շե կո յա նը սկսում է նաև դա սա խո սա կան 
աշ խա տան քը:

Ա ռա ջին ան գամ որ պես դա սա խոս լսա րան է մուտք գոր ծում ըն դա մե նը 
22 տա րե կա նում՝ լի նե լով ան գամ իր ո րոշ ու սա նող նե րից տա րի քով ա վե-
լի փոքր: Պ րո ֆե սորն ընդգ ծում է, որ աշ խա տան քա յին եր կա րամ յա փոր ձի 
ըն թաց քում նրան միշտ հա ջող վել է ու սա նող նե րի հետ ու նե նալ լավ հա րա-
բե րութ յուն ներ:  Փո խա դարձ հար գանքն ա ռաջ նա հեր թութ յուն է հա մա րում, 
բայց պա հանջ կո տութ յու նը ևս  եր բեք չի նա հան ջել իր մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նից:  Հե ղի նակ է շուրջ 150 ու սում ա գի տա կան հրա պա րա-
կում ե րի, այդ թվում՝ մե նագ րութ յան, ե րեք դա սագր քի և  մի շարք ու սում-
նա կան ձեռ նարկ նե րի: Վ լա դի միր  Շե կո յանն ընդգ ծում է, որ իր հա մար մեծ 
հպար տութ յուն է լի նել գրե թե մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա կան 
բու հի մի մաս նի կը:  Բուհ, ո րը մշտա պես ա ռա ջա տար դիր քեր է զբա ղեց րել 
հա յաս տան յան բու հա կան հա մա կար գում՝ ա ռա ջին հեր թին շնոր հիվ տար-
բեր տա րի նե րի շրջա նա վարտ նե րի, ո րոնք հա ջող ված մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րում, հիմ ում 
են բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, բարձր են պա հում մեր երկ րի հե ղի-
նա կութ յու նը:

ԵՐԱԽՏԻՔԻԽՈՍՔԵՐ`ՀՈԲԵԼՅԱՆԻԱՌԹԻՎ

Հոբելյան



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հան դի սա վո րութ յամբ նշվեց 
Հնդ կաս տա նի ան կա խութ յան 75-ամ յա հո բել յա նը։ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա վո րե լով բա րե կամ երկ րի 
ան կա խութ յան տո նը, ընդգ ծեց․ « Յու րա քանչ յուր ժո ղո վուրդ 
իր քա ղա քակր թութ յան բարձ րա գույն ձեռք բե րու մը հա մա րում 
է ան կախ պե տա կա նութ յան ձևա վո րու մը։ Տ րա մա բա նա կան 
է, որ քա ղա քակր թութ յան նման օր րան լի նե լով՝ Հնդ կաս տա-
նը կա րո ղա ցավ վե րա կանգ նել իր ան կա խութ յու նը և  դառ նալ 
աշ խար հի ա մե նահ զոր պե տութ յուն նե րից մե կը։ Ան կա խութ-
յան տա րի նե րին մեզ հա ջող վեց ջերմ, սերտ փոխ հա րա բե-
րութ յուն ներ ձևա վո րել և, մաս նա վո րա պես, կրթա կան ծրագ-
րեր ի րա կա նաց նել ա մե նա մար դա սի րա կան բնա գա վա ռում՝ 
բժշկա գի տութ յան մեջ»։

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ մեկ դար յա բժշկա կան բու հը 
գոր ծու նեութ յան 35 տա րին ան ցել է հնդիկ շրջա նա վարտ նե-
րի, ու սա նող նե րի, դես պան նե րի, պե տա կան պաշ տոն յա նե րի 
հետ մեկ տեղ։

«Դժ վար է պատ կե րաց նել բժշկա կան հա մալ սա րանն 
ա ռանց մեր հնդկաս տան ցի ու սա նող նե րի և շր ջա նա վարտ նե-
րի, ա ռանց մեր գոր ծըն կեր, բա րե կամ դես պան նե րի։ Ու զում 
եմ խո րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել այս հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հա մար և  հույս հայտ նել, որ այս տեղ ու սում ստա նա լով՝ 
դուք կնպաս տեք ձեր երկ րի ան կա խութ յան կա յաց մա նը, բար-
գա վաճ մա նը, ժո ղովր դի ա ռող ջաց մա նը», - շեշ տեց ռեկ տո րը։ 

 Բու հի ղե կա վա րը հա տուկ նշեց, որ շատ շրջա նա վարտ ներ 
հա ջող ված մար դա սի րա կան, մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յուն են ծա վա լում այլ երկր նե րում։

« Փոր ձութ յուն նե րը, ո րոնք բա ժին հա սան ամ բողջ աշ խար-
հին, մաս նա վո րա պես՝ վեր ջին եր կու տար վա հա մա վա րա-
կը, ան մասն չթո ղե ցին ո՛չ  Հա յաս տա նը, ո՛չ Հնդ կաս տա նը։ Եվ 
մենք կա րո ղա ցանք ուս ու սի տված (և՛ այս տեղ, և՛ մեր շրջա-
նա վարտ նե րը Հնդ կաս տա նում), ա պա ցու ցել, որ ոչ միայն բա-
րե կամ ժո ղո վուրդ ներ ենք, այլև ա մե նա մար դա սի րա կան մաս-
նա գի տութ յամբ նպաստ ենք բե րում մեր ժո ղո վուրդ նե րին, 
աշ խար հի մարդ կութ յա նը», - փաս տեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ 
մաղ թե լով, որ խա ղա ղութ յունն ու ա ռող ջութ յու նը, մշա կույ թը և 
 գի տութ յունն ու ղե նիշ դառ նան հայ և հն դիկ ժո ղո վուրդ նե րին։

 Հա յաս տա նում և Վ րաս տա նում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ 
և  լիա զոր դես պան  Կի շան  Դան  Դե վալն իր ե լույ թում շեշ տեց․

«Երբ մենք կա րո ղա ցանք հար յուր հա զա րա վոր հնդիկ նե րի 
զո հա բե րութ յան շնոր հիվ ա զատ վել օ տար նե րի լծից, այդ ժա-
մա նակ մեր եր կի րը դեռևս հզոր չէր։  Մենք ժա ռան գե ցինք մի 
եր կիր, ո րը բա ժան ված էր 2 մա սի, տնտե սա պես շատ տու ժած 

էր, կրթութ յան մա կար դակն ըն դա մե նը 12 տո կոս էր։  Սա կայն 
մեր նախ նի ներն ու նեին մեկ նպա տակ և  մեկ ե րա զանք՝ 
միաս նա կան դարձ նել Հնդ կաս տա նը։ Ն րանց մեծ ջան քե րի 
և  զո հա բե րութ յուն նե րի շնոր հիվ մենք այ սօր պա տիվ ու նենք 
տո նե լու կա յա ցած Հնդ կաս տա նի ան կա խութ յու նը»։

Հնդ կաս տանն այ սօր, ըստ դի վա նա գե տի, աշ խար հի 6-րդ 
հ զո րա գույն տնտե սութ յուն ու նե ցող եր կիրն է։

«Ու նենք շատ նվա ճում եր գի տութ յան և  ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա վա ռում, զգա լի նվա ճում եր ենք 
ար ձա նագ րել ռազ մարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում», -ա վե-
լաց րեց  Կի շան  Դան  Դե վա լը։

ԲԺՇԿԱԿԱՆԲՈւՀՈւՄՆՇՎԵՑՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ
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 Դի մե լով ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին և շ նոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով դես պա նա տան բո լոր մի ջո ցա ռում ե րին ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար՝ նա ընդգ ծեց, որ նրանք 
մեկ մեծ ըն տա նի քի ան դամ են։

Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի ղե կա վար 
 Գա յա նե Ա վե տիս յանն ընդգ ծեց, որ ե րեք տաս նամ յա կից 
ա վե լի դա սա վան դում է հնդիկ ու սա նող նե րին։

«Այս ըն թաց քում ես հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա ծա նո թա-
նա լու հնդկա կան մշա կույ թին, հա մոզ վե ցի, որ հնդիկ նե րը 
մեզ՝ հա յե րիս նման հայ րե նա սեր են։ Հն դիկ նե րը բա վա-
կա նին շատ են պայ քա րել ի րենց ան կա խութ յան հա մար։ 
Հնդ կաս տա նը կա րո ղա ցել է մեծ ա ռա ջըն թաց ա պա հո-
վել բո լոր բնա գա վառ նե րում։  Նույ նիսկ  Սի լի կո նա յին 
հով տում կան շատ հայտ նի հնդիկ ներ։  Հա մոզ ված եմ, որ 
հայտ նի հնդիկ բժիշկ նե րի ցան կը կշա րու նա կեն հա մալ-
րել այս տեղ նստած ու սա նող նե րը», - հա վե լեց դե կա նը։ 

Այ նու հետև եր կու երկր նե րի օրհ ներ գե րի կա տար մամբ 
մեկ նար կեց մշա կու թա յին ծրա գի րը՝ ու սա նող նե րի կող-
մից ազ գա յին եր գե րի և  պա րա յին կա տա րում ե րով։

Հն դիկ ա պա գա բժիշկ նե րը բե մա կա նաց ված դրվագ նե-
րի մի ջո ցով ներ կա յաց րին երկ րի ան կա խութ յան հա մար 
մղված պայ քա րը, ինչ պես նաև Հնդ կաս տա նի նա հանգ-
նե րը՝ ի րենց բնո րոշ ազ գա յին հա գուս տով և  ե րաժշ տութ-
յամբ։

 Տո նա կան մի ջո ցառ ման ա վար տին հնդիկ ու սա նող նե-
րը դես պա նա տան կող մից ար ժա նա ցան շնոր հա կա լագ-
րե րի։

Հոբելյան



Ն յար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի հեր թա կան ար տա հերթ նիս տը նվիր ված էր 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
 Դա վիթ Ար տա շե սի  Պատ րիկ յա նի 70-ամ յա հո բել յա նին:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը 1995-ից առ այ սօր ղե կա վա րում է 
«Ար մե նիա» հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա-
վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քը:

« Յո թա նա սուն տա րին լուրջ հո բել յան է, ո րից առն վազն 45 
տա րուց ա վե լին  Դա վիթ  Պատ րիկ յա նը նվի րել է նյար դա վի-
րա բու ժութ յա նը», - նշեց նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի նյար-
դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս-
նա գի տաց ված կենտ րո նի ղե կա վար  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նը՝ 
ա վագ գոր ծըն կե րո ջը բնո րո շե լով որ պես ե ռան դուն անձ նա-
վո րութ յուն, ո րը քրտնա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ դար ձավ 
հան րա պե տութ յան նյա դա վի րա բու ժա կան խո շոր բա ժան-
մունք նե րից մե կի ղե կա վա րը։

 Նա նշեց, որ ծա նոթ է բժշկին 1979 թվա կա նից:  Շուրջ 44 
տա րի միա սին են աշ խա տել, միա սին ան ցել եր կար ճա նա-
պարհ, ու րա խա ցել միմ յանց հա ջո ղութ յուն նե րով, հաղ թա հա-
րել դժվա րութ յուն ներ։

 Ռու բեն  Ֆա նարջ յանն ամ բիո նի ա նու նից մեր երկ րում նյար դա վի րա բու ժութ յան ծա-
ռա յութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած ներդր ման և փրկ ված բազ մա թիվ կյան քե րի 
հա մար դո ցենտ  Պատ րիկ յա նին շնոր հա վո րա գիր հանձ նեց` ընդգ ծե լով, որ մաս նա գե տը 
կանգ նած է ամ բիո նի ստեղծ ման ա կունք նե րում։

Ա վագ գոր ծըն կե րո ջը շնոր հա վո րա կան խոս քեր հղեց նաև նյար դա վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա բա-
նութ յան և ն յար դա վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ղե կա վար  Մա մի կոն Ե ղուն յա-
նը:  Նա շեշ տեց, որ տա րի նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը փո խա կերպ վել է ա մուր 
ըն կե րութ յան, բա րե կա մութ յան, որն ան ցել է ժա մա նա կի ստու գա տե սը:

« Չէի պատ կե րաց նի, որ մի օր կդառ նամ ա մե նա տա րեց նյար դա վի րա բույ ժը, 
ա մե նաա վա գը նյար դա վի րա բույժ նե րի շրջա նում»,- մե ծա րան քի խոս քե րից, ինչ-
պես ին քը նշեց, շատ զգաց ված՝ ա սաց  Դա վիթ  Պատ րիկ յա նը:

 Խո սե լով մաս նա գի տութ յան մա սին` ընդգ ծեց, որ այն բժշկա գի տութ յան ա մե-
նա ծանր, պա տաս խա նա տու ուղ ղութ յուն նե րից է, ո րը պա հան ջում է շա րու նա-
կա կան աշ խա տանք, նվի րում:

 Խոս տո վա նեց, որ բո լոր ժա մա նակ նե րում փոր ձել է բարձր պա հել բժշկի պա-
տի վը:

ՀՀ նյար դա վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հութ յան, ինչ պես նաև Եվ-
րո պա կան և  հա մաշ խար հա յին նյար դա վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա յի ան դամ 
 Դա վիթ  Պատ րիկ յա նը մե ծա պես կար ևո րեց նաև ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի 
գի տե լիք նե րի ու հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, մաս նա գի տա կան շա-
րու նա կա կան զար գա ցու մը:

 Հո բել յա րը հա յե րեն, ռու սե րեն, անգ լե րեն 2010 թվա կա նին հրա տա րակ ված 
«Ն յար դա վի րա բու ժութ յուն» դա սագր քի հա մա հե ղի նակն է:  Շուրջ 100 գի տա կան 
հոդ վա ծի, 20-ից ա վե լի ռա ցիո նա լի զա տո րա կան ա ռա ջար կի և 9 մե նագ րութ յան 
հե ղի նակ է:

Աշ խա տութ յուն նե րը վե րա բե րում են քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա նե-
րի վի րա բու ժա կան բուժ ման ե ղա նակ նե րի հա մե մա տա կան գնա հատ ման հար-

ցե րին:
 Դա վիթ  Պատ րիկ յա նը նաև ստեղ ծա գոր ծում է:  Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ-

յան ան դամ է, հե ղի նակ է պատմ վածք նե րի, բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի 4 ժո ղո վա ծո ւի: 
 Պատմ վածք նե րը տպագր վել են  Հա յաս տա նում և ԱՄՆ-ում, թարգ ման վել են ռու սե րեն:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում պրո ֆե սոր  Ֆա նարջ յա նը հույս հայտ նեց, որ եր կար տա րի-
նե րի փորձ ու նե ցող բժիշկ  Պատ րիկ յա նը նյար դա վի րա բու ժութ յան, բժշկութ յան մա սին 
իր ար ժե քա վոր հու շերն ա ռա ջի կա յում կամ փո փի գրքում։

Նշ վեց, որ հո բել յա րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է Ար ցախ յան պա տե րազ մին: 
 Մաս նա գի տա կան բե ղուն ճա նա պարհ է ան ցել: 1977-1979թթ․  խորհր դա յին բա նա կում 
ծա ռա յե լիս նաև զո րա մա սե րից մե կի բուժ ծա ռա յութ յան պե տի պաշ տոնն է զբա ղեց րել:

 Վե րա պատ րաստ վել է  Մոսկ վա յի,  Կի ևի կենտ րո նա կան նյար դա վի րա բու ժա կան ինս-
տի տուտ նե րում, Եր ևա նի ա ռա ջա տար նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մունք նե րում:

 Պարգ ևատր վել է բազ մա թիվ մե դալ նե րով, ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի:
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Աշ խար հի ա ռա ջա տար լրատ վա մի ջոց նե րը լայն անդ րա դարձ կա
տա րե ցին ֆրան սիա կան  Լիոն քա ղա քի հի վան դա նոց նե րից մե կում կա
տար ված շատ բարդ վի րա հա տութ յա նը։ Ա ռա ջին ան գամ կա տար վել էր 
զույգ ամ բող ջա կան ձեռ քե րի փոխ պատ վաս տում, վի րա հա տա կան մի
ջամ տութ յու նը բա րե հա ջող էր ան ցել։ 2021 թվա կա նի հուն վա րի 13ին 
ար ված բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յու նը տևել էր 15 ժամ, վի րա հա տութ յան 
նա խա պատ րաստ մա նը մաս նակ ցել էր 50 աշ խա տա կից, բուն վի րա
հա տութ յա նը մաս նակ ցում էին տասն յակ բժիշկ ներ, և  ամ բողջ գոր ծըն
թա ցը ղե կա վա րում էր  Լիո նի Է դու աղդԷ ղու ա հի վան դա նո ցի օր թո պե
դիկ վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ, հա յազ գի պրո ֆե սոր Ա րամ 
 Գա զար յա նը ( Ղա զար յան)։

Ֆ րան սա հայ հայտ նի ձեռ քի վի րա բույժ, «Եր կիր և մշա կույթ» բա րե
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան ֆրան սիա կան մաս նաճ յու ղի նա խա
գահ Ա րամ  Գա զար յա նը ծնվել է Ֆ րան սիա յում, սա կայն պա պերն ու 
տա տերն արևմ տա հայ գաղ թա կան ներ էին․ հայ րա կան կող մը՝  Մու շից, 
մայ րա կան կող մը՝  Հաճ նից։

1988 թվա կա նի ա վե րիչ երկ րա շար ժից ի վեր ա մեն տա րի ան վա
նի վի րա բույժն այ ցե լում է հայ րե նիք։ Ար ցախ յան պա տե րազ մի 
ըն թաց քում և  հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում ևս 
Ա րամ  Գա զար յա նը  Հա յաս տա նում էր, վի րա հա տութ յուն ներ էր 
կա տա րում և  հե րոս զին ծա ռա յող նե րի կյան քեր փրկում։

«Ա մեն ինչ պետք է ա նենք, որ պես զի վե րա կանգ նենք մեր զին
վոր նե րի ա ռող ջութ յու նը և  բա րե լա վենք նրանց կյան քի ո րա կը», 
 ա սում է հա յազ գի պրո ֆե սո րը։

Ա րամ  Գա զար յա նը նա խորդ տար վա հոկ տեմ բե րին կա յա
ցած հայֆրան սիա կան գի տաբժշ կա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո
վի շրջա նա կում Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վա վոր հյու րե րից էր։

Ար տերկ րում հա ջո ղութ յան հա սած և  հայ րե նի քին ուղղ ված 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող հայ մաս նա գե տի հետ զրու ցել ենք վի
րա բույժ դառ նա լու պատ ճառ նե րի և  ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին։  

- Ի՞ն չը  Ձեզ ո գեշն չեց բժշկի ու ղին ընտ րել։
- Երբ ա վար տե ցի դպրո ցը, ու սու ցիչ ներս ա ռա ջար կում էին գրա կա նութ յամբ զբաղ վել, սա կայն ես 

գի տեի, որ ա պա գա յում ան պայ ման մարդ կանց հետ պի տի գործ ու նե նամ։  Հե տաքրքր ված էի նաև գի-
տութ յամբ։ 17 տա րե կա նում ար դեն վերջ նա կա նա պես կողմ ո րոշ վե ցի․ պի տի բժիշկ դառ նամ։ 

- Ո՞ր ո լոր տում նա խընտ րե ցիք մաս նա գի տա նալ։
-  Նա խընտ րե ցի վի րա բու ժութ յու նը, ո րը մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է պա հան ջում։ Երբ վի րա բույժ 

ես՝ միա ժա մա նակ և՛ ախ տո րո շում ես, և՛ բու ժում ես։ Արդ յուն քում` ա պա քին ված պա ցիեն տին տես նե լը 
սքան չե լի է։  Հենց այս գա ղա փարն էր ինձ հա մար ա ռաջ նա յին, երբ ո րո շե ցի վի րա բույժ դառ նալ։ 

- Ինչ պե՞ս եք ի րա կա նաց նում  Հա յաս տա նի բժշկա կան հա մայն քի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։
- 1988 թվա կա նից հե տո ա մեն տա րի այ ցե լում եմ  Հա յաս տան։  Շատ ըն կեր ներ ու նեմ այս տեղ:  Հենց 

այս ըն կե րութ յունն է գոր ծակ ցութ յան հիմ քը։ Ոչ ոք չի կա րող լուրջ ձեռք բե րում եր ու նե նալ, ե թե 
չշփվի և  կա պեր չպահ պա նի իր ո լոր տում կա յա ցած մարդ կանց հետ։  Հա մա գոր ծակ ցում ենք հաս-
տա տութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի մա կար դա կով, բայց կար ևո րը մարդն է։  Պետք է նշեմ, որ 
 Հա յաս տա նում կան բա ցա ռիկ բժիշկ ներ։ 

- Ի՞ն չը կու զե նա յիք  Հա յաս տա նից տա նել Ֆ րան սիա։ Ի՞նչն եք կա րո տում։
- Ան շուշտ, ըն կե րութ յու նը։ 
- Ի՞նչ նա խա սի րութ յուն ներ ու նեք։
-  Սի րում եմ նկա րել աբստ րակտ ո ճի նկար ներ։ 
-  Ձեր խոր հուրդն ա պա գա բժիշկ նե րին։
-  Հա ջո ղութ յան հաս նե լու գոր ծում կրթութ յունն է միակ ճա նա պար հը։
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ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր Ս տել լա Աս լի բեկ յա նը հա մա ճա րա կա
բա նութ յան դո ցենտ է ԱՄՆ եր կու՝ Ա լա բա մա յի և  Կեն տու կիի հա մալ
սա րան նե րում։  Նա  Կա լի ֆոր նիա յում՝  Սի լի կոն յան հով տում տե ղա
կայ ված 23andMe մաս նա վոր կեն սա տեխ նո լո գիա կան ըն կե րութ յան 
գե նե տի կա կան հա մա ճա րա կա բա նութ յան խմբի ղե կա վարն է:

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում կար ևոր ձեռք բե րում ե րի հա սած մեր 
հայ րե նակ ցու հու հետ խո սել ենք բժիշկ դառ նա լու դժվա րին ու ղին 
ընտ րե լու շար ժա ռիթ նե րի, բժշկա գի տութ յան ո լոր տի դժվա րութ յուն
նե րի, ինչ պես նաև  Հա յաս տան այ ցե լե լու մեծ ցան կութ յան մա սին։ 

- Բ ժիշկ դառ նա լու մա սին ե րա զե՞լ եք: Ինչ պե՞ս կա յաց րիք ո րո-
շու մը։

- Մա նուկ հա սա կում, ի հար կե, չէի ե րա զում հա մա ճա րա կա բան դառ նա-
լու մա սին, քա նի որ նույ նիսկ չգի տեի, որ գո յութ յուն ու նի այդ պի սի մաս-
նա գի տութ յուն։

 Մայրս բժիշկ էր, և  ես միշտ հե տաքրքր ված եմ ե ղել բժշկութ յամբ, 
բայց հիմ ա կա նում՝ տե սա կա նո րեն: Սկզ բում մտա ծում էի՝ ին չու՞ են 
մար դիկ հի վան դա նում։ Ա պա ինձ դուր ե կավ հի վան դութ յուն նե րի 
բաշխ ման օ րի նա չա փութ յուն նե րի մա սին միտ քը: Ո՞վ է հի վան դա նում: 
 Մաս նա վո րա պես, ինձ վա ղուց էր հե տաքրք րում «բնութ յունն ընդ դեմ 
կեն սա կեր պի» հար ցը։ Արդ յո՞ք մար դիկ իս կա պես հի վան դա նում են 
«վատ գե ներ» ու նե նա լու պատ ճա ռով, թե՞ դա ա վե լի շատ վե րա բե րում է 

ապ րե լա կեր պին: Այս ին տե լեկ տո ւալ հար ցերն էին, որ ինձ ա ռաջ նոր դե ցին դե-
պի հա մա ճա րա կա բա նութ յուն և  գե նե տիկ հե տա զո տութ յուն նե րի տե սակ ներ, 
ո րոն ցով ես զբաղ վում եմ մինչ այ սօր:  Կար ևոր է նշել, որ ես հի վանդ նե րին չեմ 
բու ժում, ես աշ խա տում եմ տե սա կան խնդիր նե րի վրա, ո րոնք առնչ վում են 
հան րա յին ա ռող ջութ յա նը:

- Ի՞նչ դժվա րութ յուն նե րի եք բախ վում  Ձեր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

-Ա ռող ջա պա հութ յան և, ան կեղծ ա սած, շատ այլ ո լորտ նե րում ևս  բո լո րիս 
հիմ ա կան դժվա րութ յու նը աշ խա տանք-կյանք հա վա սա րակշ ռութ յունն է: 
 Մե զա նից շա տե րը, հատ կա պես կա նայք, ու նեն տնա յին, խնամ քի հետ կապ-
ված պար տա կա նութ յուն ներ: Ա մեն ինչ ա նել ցան կա նա լը գայ թակ ղիչ է, և  ես, 
ան շուշտ, ըն կել եմ այդ թա կար դը, բայց հա ճախ դա հա ջող վում է մեր հո գե-
կան ա ռող ջութ յան հաշ վին։  Սա խնդիր է, ո րը չու նի հեշտ լու ծում և  ար ժա նի է 
մեր ու շադ րութ յա նը։ 

-  Պատ մե՛ք մի փոքր  Ձեր կա յաց ման ճա նա պար հի մա սին:

- Մե ծա ցել եմ մի ըն տա նի քում, ո րը բարձր էր գնա հա տում կրթութ յու նը: 
 Ման կութ յան տա րի նե րին ես կար ծում էի, որ հա մալ սա րա նի դա սա խոս ներն 
ա մե նա հիաս քանչ մար դիկ են: Այս պի սով, իմ կա րիե րան սկզբում հենց այդ 
ուղ ղութ յամբ գնաց:  Հա մա ճա րա կա բա նութ յան ո լոր տում աս պի րան տու րան 
ա վար տե լուց հե տո մոտ 7 տա րի ե ղել եմ հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր: Ինձ 
դուր էր գա լիս գե նե տիկ հա մա ճա րա կա բա նութ յան հե տա զո տութ յուն ներ կա-
տա րե լը և  ու սա նող նե րին դա սա վան դե լը: Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ 2018 թվա կա նին 
անս պա սե լի հնա րա վո րութ յուն ստա ցա ղե կա վա րե լու գե նե տի կա կան հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան թի մը  Սի լի կոն յան հով տում տե ղա կայ ված նոր ստար-
տա փում՝ 23andMe ըն կե րութ յու նում:  Քա նի որ ա վար տել էի Ս թեն ֆոր դի հա-
մալ սա րա նը՝ բա վա կա նին ծա նոթ էի այդ մի ջա վայ րին և  հե տաքրքր ված էի 
տես նել՝ արդ յո՞ք իմ աշ խա տան քը կա րող է ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
մաս նա վոր հատ վա ծում: Այս պես ես ան ցա մշտա կան աշ խա տան քի:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ճույ քով նաև դա սա վան դում եմ՝ ա ռա ջար կե լով հա-
մա ճա րա կա բա նութ յան և  կեն սա վի ճա կագ րութ յան առ ցանց դա սըն թաց ներ 
ԱՄՆ եր կու հա մալ սա րա նում, ինչ պես նաև դա սա խո սութ յուն ներ եմ կար դում 
հա մա պա տաս խան թե մա նե րով ամ բողջ աշ խար հում:
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- Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:

-Ու նեմ դպրո ցա հա սակ ե րե խա ներ, ծնող ներս նույն պես ապ րում են 
Հ յու սի սա յին  Կա լի ֆոր նիա յում՝ մեզ նից ըն դա մե նը 15 րո պե հե ռա վո-
րութ յան վրա: Ես եր կար ժա մեր եմ անց կաց նում  Սի լի կոն յան հով տում 
իմ աշ խա տա վայ րում, ուս տի ցան կա ցած ժա մա նակ, որ կա րող եմ անց-
կաց նել ըն տա նի քի հետ, թանկ է:

-  Հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ նա խա սի րութ յուն ներ ու նեք:

- Փոր ձում եմ հանգս տա նալ որ քան կա րող եմ, այ լա պես շատ ա րագ 
կսպառ վեմ։  Սի րում եմ զբոս նել ե րե խա նե րիս հետ։  Մենք միա սին նաև 
կա մա վոր աշ խա տում ենք կեն դա նի նե րի պաշտ պա նութ յան բա րե գոր-
ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում:

Ա մե նա կար ևո րը, իմ հո գին վե րա լից քա վոր վում է, երբ ես ճա նա պար-
հոր դում եմ:  Պար սիկ գրող  Ջա լա լադ դին  Ռու մին մի ա ռի թով գրել է. 
« Ճա նա պար հոր դութ յու նը ձեր կյանք է բե րում ուժ ու սեր», չեմ կա րող 
չհա մա ձայ նել:

Ան շուշտ,  Հա յաս տանն իմ սրտում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նի, և  
ես նա խա տե սում եմ հա ջորդ տա րի այ ցե լել իմ պա պե նա կան հայ րե-
նիք: Կ բե րեմ նաև որ դուս, որ պես զի նա կա րո ղա նա ա ռա ջին ան գամ 
զգալ իր ժա ռան գութ յու նը: Ինձ հատ կա պես հե տաքր քիր է տես նել 
 Դի լի ջա նը, որ տեղ մե ծա ցել է պապս. դա կա րող է լի նել իմ նա խա սի-
րութ յուն նե րը՝ ար շավ ու ճա նա պար հոր դութ յու նը հա մա տե ղե լու հիա-
նա լի հնա րա վո րութ յուն:

- Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք  Հա յաս տա նում բժշկութ յան ո լոր տը:

-Ես ապ շած եմ հայ ժո ղովր դի տո կու նութ յամբ և  ա ռա տա ձեռ նութ-
յամբ․ դա վե րա բե րում է նաև բժշկա կան ո լոր տին։  Հա յաս տանն այն-
քան բա նի մի ջով է ան ցել. վեր ջին պա տե րազ մը կոտ րեց բո լո րիս սրտե-
րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ,  Հա յաս տա նը կա րո ղա ցավ դի մա կա յել COVID-19 
հա մա վա րա կի մար տահ րա վե րին։ Իմ ի րան ցի ըն կեր նե րը շա րու նա-
կում են ե րախ տա պարտ լի նել այն բա նի հա մար, որ  Հա յաս տա նը 
հա մա վա րա կի դեմ պատ վաս տան յու թե րը հա սա նե լի դարձ րեց նաև 
օ տա րերկր յա այ ցե լու նե րին. դա հենց այն կա րեկ ցանքն է, ո րը հա վերժ 
կմա որ պես մեր մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յու նը:

- Որ պես հա րուստ մաս նա գի տա կան ու ղի ան ցած փոր ձա ռու 
բժիշկ՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին:

- Կա րող եմ կիս վել այն խոր հուրդ նե րով, ո րոնք իս կա պես օգ նե ցին 
ինձ, երբ ես աշ խա տում էի իմ ա տե նա խո սութ յան վրա. մի՛ ա մա չեք օգ-
նութ յուն խնդրել:  Դա ձեր դա սա խո սի, պրո ֆե սո րի աշ խա տանքն է, դա 
կօգ նի ձեզ հա ջո ղութ յան հաս նել:  Հի շե՛ք, որ մենք աշ խա տում ենք կյան-
քի և  մահ վան բարդ հար ցե րի շուրջ և  չենք կա րող դա ա նել միայ նակ:

Հարցազրույց



Դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը բժշկա գի տութ յան ո լոր տի կար
ևոր բա ղադ րիչ նե րից է, քա նի որ այս ո լոր տի մաս նա գետ նե րի աշ
խա տան քի վերջ նարդ յունքն առնչ վում է մարդ կանց ա ռող ջութ յան ու 
կյան քի հետ:  

2006 թվա կա նին հիմ ադր ված ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան կա ռա
վար ման ամ բիո նը ա պա գա դե ղա գետ նե րին տա լիս է տե սա կան 
գի տե լիք ներ և  գործ նա կան հմտութ յուն ներ՝ դե ղա գոր ծա կան գոր
ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման, դե ղա գոր ծա կան մար քե թին գի, է կո
նո մի կա յի և  կա ռա վար ման բնա գա վառ նե րի ուղ ղութ յամբ:

 Դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ  Մար գա րի տա 
 Բեգ լար յա նի հետ զրու ցել ենք նրա գոր ծու նեութ յան և  ամ բիո նի կա
տա րած աշ խա տանք նե րի մա սին:

- Ինչ պե՞ս եք ընտ րել դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը:
-1981 թվա կա նին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե ցի դպրո ցը և  ըն դուն վե ցի մայր 

բուհ:  Դի մել եմ բու ժա կան ֆա կուլ տետ, սա կայն հան գա մանք նե րի բե րու մով, 
նաև հայ րի կիս խորհր դով ո րո շե ցի ընտ րել դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յու նը: Ու-
սա նո ղա կան տա րի նե րին, բա ցի մեր դա սըն թաց նե րից, ընդգրկ վել եմ ֆի զի կա-
կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի սեկ ցիա յում: Այդ տա րի նե րին ա ռա վոտ յան 
ժա մը 6:30 ար դեն բժշկա կան հա մալ սա րա նում էի. մարզ վում էինք մար զա դահ-
լի ճում (մարմ ա մար զութ յուն, վազք, բաս կետ բոլ, հրաձ գութ յուն, նռնա կի նե տում 

և  այլ մար զաձ ևեր) և  լող՝ հա մալ սա րա նի լո ղա վա զա նում: 
Այ նու հետև ժա մը 9:00-ին գնում էի դա սի, դա սե րից հե տո՝ 
գրա դա րան, ե րե կո յան 18.00-ին սկսվում էին « Մե դի կուս» վո-
կալ-կա մե րա յին ան սամբ լի փոր ձե րը:  Մենք ե րաժշ տա կան 
փա ռա տո նե րի ենք մաս նակ ցել, հյու րա խա ղե րով հան դես 
ե կել  Չե խիա յում,  Բուլ ղա րիա յում,  Լատ վիա յում,  Սի րիա յում, 
նկա րա հան վել  Մոսկ վա յի «Օս տան կի նո» հե ռուս տաըն կե-
րութ յու նում: Թ վում էր, թե դա սերս կտու ժեն, բայց ոչ. մարդն 
ինչ քան շատ զբաղ վա ծութ յուն ու նի, այն քան ճիշտ է կազ-
մա կեր պում իր օ րը:  Բուհն ա վար տե ցի գե րա զան ցութ յամբ,  
միա ժա մա նակ ստա ցա խա ղա վա րի ու սպորտ հրա հանգ չի 
(բազ մա մարտ), նաև՝ վո կալ ինք նա գործ խմբե րի կազ մա-
կերպ չի ո րա կա վո րում եր:

 Բուհն ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո ըն դուն վե ցի աշ խա տան քի դե ղե րի 
տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նում: Այս տար վա սեպ տեմ բե րի 1-ին լրա ցավ 40 տա րին, 
ինչ ես մայր բու հում եմ: 2008 թվա կա նից  Հա յաս տա նում դար ձա միակ դե ղա գե-
տը, որն ու նի տնտե սա գի տութ յան թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 2010 թվա-
կա նից առ այ սօր դե ղա գի տութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչն եմ: 2017 
թվա կա նին  Հա յաս տա նում ա ռա ջինն ար ժա նա ցա « Դե ղա գի տութ յուն» մաս-
նա գի տութ յամբ դե ղա գոր ծա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան կոչ մա-
նը: Այդ դժվա րին ճա նա պար հին ծա գած տա րա տե սակ խնդիր նե րը լուծ վե ցին 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրոֆ. Ա.Ա.  Մու րադ յա նի և  իմ գոր ծըն-
կեր նե րի ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ:

 Նաև « Դե ղա գի տութ յուն և  դե ղա բա նութ յուն. Կր թութ-
յուն և  գի տութ յուն» ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահն եմ, ո րին 
ան դա մակ ցում են դե ղա գետ նե րը և  դե ղա գործ նե րը:

-Կ պատ մե՞ք՝ ինչ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում ամ-
բիո նը:

-Ու սա նող նե րին թե մա տիկ նյու թը մա տուց վում է դա-
սա խո սութ յուն նե րի, գործ նա կան և  ցիկ լա յին պա րապ-
մունք նե րի տես քով՝ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի բա կա-
լավ րիա տի 3-րդ, 4-րդ  կուր սե րում, մա գիստ րա տու րա յում 
և  օր դի նա տու րա յում:  Մեր ա ռար կան մաս նա գի տա կան 
ա ռար կա է, ուս տի պե տա կան ա վար տա կան քննութ յուն-
ներ են հանձն վում:  Դա սա վան դում ենք նաև « Հե րա ցի» 
քո լե ջում: Ու սա նող նե րը սո վո րում են, թե ինչ է դե ղա գոր-
ծա կան մար քե թին գը և  կա ռա վա րու մը, դե ղա գոր ծա կան 
գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը, հաշ վա պա հա կան 
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հաշ վառ ման հի մունք նե րը, ապ րան քա գի տութ յու նը և  այլն: Ամ բիո նի 11 դա սա խոս ներ 
դա սա վան դում են նաև վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րում, ո րին 
մաս նակ ցում են  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րի դե ղատ նե րի աշ խա տա-
կից նե րը:  Գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ էլ բա վա կա նին մեծ հա ջո-
ղութ յուն ներ ու նենք:  Հե ղի նա կա վոր դե ղա գոր ծա կան ամ սագ րե րում 
ու նենք տպագր ված գի տա կան աշ խա տանք ներ, բազ միցս մաս նակ ցել 
ենք մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե րի. օ րի նակ՝ որ պես ISPOR ըն կե րութ-
յան ան դամ եր 4 ան գամ եվ րո պա կան ա մե նամ յա կոնգ րես նե րի հրա-
վեր ենք ստա ցել:

-Ի՞նչ դժվա րութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ու սա նող նե րի հետ 
հա րա բե րութ յուն նե րում: Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք այ սօր վա ու սա նո-
ղութ յա նը:

-Այ սօր վա ու սա նո ղութ յա նը ինչ-որ տեղ մենք ծու լաց նում ենք: Իմ 
սո վո րե լու ժա մա նակ դա սա խո սը կար դում էր նյու թը, մենք ոչ միայն 
գրա ռում էինք ա նում և  սո վո րում, այլև մեզ նից պա հան ջում էին օգտ-
վել տար բեր գրա կան աղբ յուր նե րից: Այժմ ու նենք է լեկտ րո նա յին գրա-
դա րան, ո րից օգտ վում են ու սա նող նե րը, և  զար մա նա լի է, որ ան գամ 
այս պայ ման նե րում նրանք կտրվում են քննութ յուն նե րից: Այ սօր հա մա ցան ցը այն-
քան հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս ու սա նող նե րին, սա կայն նրանց ա վե լի շատ 
սո ցիա լա կան ցան ցերն են գրա վում: Չ գի տեմ, թե  ինչ պես պետք է կա րո ղա նանք 
աշ խու ժաց նել մեր ե րի տա սար դութ յա նը սո վո րե լու տե սանկ յու նից, նաև ֆի զի կա-
կան ակ տի վութ յուն, ա ռողջ ապ րե լա կերպ սեր մա նենք:  Շատ մտա հոգ եմ, այ սօր-
վա ե րիա սար դութ յու նը կար ծես մո լոր ված լի նի, նե րամ փոփ է, ինք նավս տա հութ յուն 
չու նի, չի ար տա հայտ վում:  Հա ճախ ես ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն եմ ու-
նե նում բու հա կան և  միջ բու հա կան տար բեր սպոր տաձ ևե րի մրցա շա-
րե րի՝ ոչ այն քան ինձ հա մար, որ քան՝ որ պես զի օ րի նակ ծա ռա յեմ մեր 
ե րի տա սար դութ յա նը: Կ ցան կա նա յի, որ պես զի նրանք ա վե լի ակ տիվ և 
 հա մար ձակ լի նեն: Ե թե դու ու զում ես դառ նալ լավ բժիշկ, ստո մա տո լոգ, 
դե ղա գետ և  օգ տա կար լի նել հա սա րա կութ յա նը, ու րեմ  պետք է նաև 
ա ռողջ լի նես և  եր կար ապ րես:  Կար ևոր է ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես 
էլ մտա վոր ակ տի վութ յու նը: Ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
Ալց հեյ մե րի  հի վան դութ յան հա վա նա կա նութ յու նը կտրուկ նվա զում է 
այն մարդ կանց մոտ, ո րոնք շախ մատ և  ին տե լեկ տո ւալ խա ղեր են խա-
ղում, մի քա նի օ տար լեզ վի են տի րա պե տում:

Կ յանքդ պետք է հե տաքր քիր դարձ նես և  աշ խա տան քից, դա սե րից հե տո զբաղ վես 
նրա նով, ինչ սի րում ես, ինչ պես նաև բա րե գոր ծութ յամբ. ան գամ փոքր գու մա րը կամ 
նվե րը մեծ գո հա ցում և  է ներ գիա է քեզ տա լիս:

-Ե թե չընտ րեիք դե ղա գե տի մաս նա գի տութ յունն, ա պա ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն 
կընտ րեիք:

-Ար դեն նշե ցի, որ դի մել էի բու ժա կան ֆա կուլ տետ և  ցան կա նում էի հայ րի կիս նման 
վի րա բույժ դառ նալ:  Կամ էլ եր ևի սպոր տի ուղ ղութ յու նը կընտ րեի: Դպ րո ցա կան տա-
րի նե րին, երբ զբաղ վում էի լո ղով, մար զիչս ա սաց՝ ե թե թող նեմ ա մեն ինչ (ե րաժշ-
տա կան դպրոց և  այլն) ու զբաղ վեմ միայն լո ղով, ա պա նվա զա գույ նը  Հա յաս տա նի 
չեմ պիոն կդառ նամ: Չ գի տեմ՝ ճիշտ եմ ա րել, թե՝ ոչ, բայց շատ եմ սի րում իմ մաս-
նա գի տութ յու նը և հ պարտ եմ, որ դե ղա գետ եմ:  Բու հում ստա ցած գի տե լիք նե րը 
հիմք են հան դի սա նում ինք նակր թութ յան հա մար: Ով քեր կար ծում են, թե բու հում 
ստա ցած գի տե լիք նե րը բա վա կան են, սխալ վում են: Բժշ կութ յունն ու դե ղա գի տութ-
յու նը շատ ա րագ են փոխ վում, և  ե թե դու կանգ ա ռար՝ հետ ես մա լու:  Դե ղա գե տի 
մաս նա գի տութ յու նը գի տե լիք նե րից բա ցի պա հան ջում է նաև մար դա սի րութ յուն, հո-
գա տա րութ յուն, ապ րու մակ ցում, բար յա ցա կա մութ յուն և  համ բե րութ յուն:  Դե ղա տան 
աշ խա տա կի ցը բա ցի ո րակ յալ դե ղեր ի րաց նե լուց, ճիշտ խորհր դա տե ղե կատ վա կան 
ծա ռա յութ յուն պետք է մա տու ցի:  Նա եր բեք չպետք է իր վրա վերց նի բժշկի գոր ծա-
ռույ թը. պետք է տար բե րա կի, թե որ դեպ քում կա րող է բաց թող նել ա ռանց դե ղա-
տոմ սի տրվող դեղ, այ սինքն կա ռա վա րի ինք նա բու ժու մը, իսկ որ դեպ քում՝ հի վան-
դին ան հա պաղ ուղ ղոր դի բժշկի մոտ:

- Ձեր ե րե խա նե րին ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն եք խոր հուրդ տվել ընտ րել:
- Ես ու ա մու սինս (ա նաս նա բույժ, դե ղա գործ, հե ղի նա կա յին եր գիչ, նկա րիչ) եր բեք 

չենք ուղ ղոր դել նրանց: Եր կու որ դի ներս էլ մեզ նման սի րում են ա մեն ինչ փոր ձել. 
ե թե գտնում են, որ ի րեն ցը չէ՝ անց նում են ա ռաջ: Ն րանք ֆիզ մաթ դպրո ցի, ԵՊՀ-ի 
և  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ ներ են: Աշ խա տում են որ-
պես ծրագ րա վո րող ներ և  դա սա վան դում են ի րենց մաս նա գի տութ յամբ:

Հարցազրույց



 Ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 2 ամ բիո նի ա սիս տենտ Ա նի  Մալ խաս յա նի հա-
մար բժշկի ա մե նա կար ևոր հատ կա նիշ նե րից են մար դա սի րութ յունն ու խո հե մութ յու նը, բու ժա-
ռո ւի ապ րում ե րը կի սե լու ու նա կութ յու նը:

«Բժշ կին շատ հատ կա նիշ ներ են անհ րա ժեշտ. ա րագ և  ճիշտ կողմ ո րոշ վե լու կա րո ղութ յուն, 
շա րու նա կա կան ինք նա կա տա րե լա գործ վե լու, ինք նա զար գա նա լու և  ինք նակրթ վե լու ձիրք՝ ան-
կախ փոր ձից և  տա րի քից, և, ի հար կե, լի նել հո գե բան, քա նի որ հա կա սա կան ի րա վի ճակ նե րը 
պա հան ջում են մեկ սառ նասր տութ յուն և  է մո ցիա նե րի ան ջա տում, մեկ՝ կա րեկ ցե լու ու նա կութ-
յուն»,- նշում է նա։

Բ ժիշկ դառ նա լու ո րո շու մը կա յաց րել է ըն տա նի քի հետ հա մա տեղ՝ կյան քի կո չե լով տա տի կի 
մե ծա գույն ե րա զան քը:

« Չու նեի ըն տա նե կան ա վան դույ թի՝ բժիշկ դառ նա լու ըն դուն ված գոր ծո նը, որն ու նեն բժիշկ-
նե րի մեծ մա սը։ Բժշ կութ յան բնա գա վառ մտել եմ բա ցար ձակ մեն-մե նակ։ Ան հա մեստ չհնչի, 
բայց դպրո ցում բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ և  հե տաքրք րութ յամբ ինձ տրվել են բո լոր ա ռար-
կա նե րը։  Մի փոքր ա վե լի ձգում էին բնա կան գի տութ յուն նե րը, մար դու ա նա տո միան։  Տա րի ներ 
անց հաս կա ցել եմ, որ ճիշտ ընտ րութ յուն եմ կա տա րել, երբ լիար ժեք գի տակ ցել ու սե փա կան 
մաշ կիս վրա եմ զգա ցել իմ մաս նա գի տութ յան վե հութ յու նը, ան սահ ման մար դա սի րութ յու նը 
ու ծայ րաս տի ճան լուրջ պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը, ո րոնք դժվար թե 16 տա րե կան 
դպրո ցա կա նը լիար ժեք պատ կե րաց ներ ըն դու նե լութ յան քննութ յան դի մում-հայ տը լրաց նե-
լիս»,- ան կեղ ծա նում է Ա նին:

 Ման կա բարձ-գի նե կո լո գի նեղ մաս նա գի տութ յու նը ընտ րել է դեռևս 3-րդ  կուր սում. « Մի շատ 
հրա շա լի օր ինձ բախտ էր վի ճակ վել կա նանց կոն սուլ տա ցիա յում ներ կա գտնվել հղի նե րի 

այ ցե րին, գեր ձայ նա յին հե տա զո տութ յամբ նրանց սքրի նինգ նե րին: Աչ քիդ ա ռաջ տես նում ես 5-6 շա բա թա կա-
նից մինչև հա սուն ժամ ե տի պտուղ նե րի ա ճը։ Օր վա ա վարտն ամ փոփ վեց բնա կան ծննդա բե րութ յա նը ներ կա 
գտնվե լով, անն կա րագ րե լի է մո ցիո նալ օր էր, ար ցունք ներ… Հաս կա ցա, որ սա միակ տեղն է, որ տեղ կա րող եմ 
մաս նա կի ցը լի նել մի հրաշք գոր ծըն թա ցի, ո րը սկսվում է ոչ պա կաս ան բա ցատ րե լի մի հրաշք գոր ծըն թա ցից՝ 
բեղմ ա վո րու մից և  ա վարտ վում մեկ այլ հրաշ քով՝ նոր կյան քի ծնուն դով, քո ձեռ քե րի մեջ, քո օգ նութ յամբ»։

Ա նի  Մալ խաս յա նը ԵՊԲՀ-ում սկսել է դա սա վան դել 2016 թվա կա նից, իսկ դա սա վանդ ման փոր ձը ձեռք է բե րել 
2014-ից՝ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի տա րի նե րից սկսած. « Լի նե լով ամ բիո նի օր դի նա տոր՝ ար դեն իմ ոչ մեծ 
մաս նակ ցութ յունն ու նեի դա սա վանդ ման պրո ցես նե րին, քննար կում ե րին, տե սա կան նյու թե րի պատ րաստ մա-
նը»։

 Խո սե լով դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին՝ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 2 ամ-
բիո նի ա սիս տեն տը նկա տում է՝ հա րա բե րութ յուն նե րը էլ ա վե լի հա ջող ված են լի նում, երբ ու սա նող ներն ի րենք էլ 
ի րենց կող մից են ա դեկ վատ ռեակ ցիա և  փո խա դարձ հար գանք ցու ցա բե րում՝ ար տա հայ տե լով գո հու նա կութ յուն 
խոս քե րով, ու շա դիր լսե լով և  ակ տիվ հար ցադ րում ե րով:

« Կար ծում եմ՝ ինչ պես շուրջ բո լո րը ա մեն ինչն է ա րագ փոխ վում, այն պես էլ՝ դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ-
յուն նե րը։ Այ սօր վա հա րա բե րութ յու նե րը չենք հա մե մա տի անց յա լի ա վե լի խիստ, կտրուկ, կոշտ կար գա պա հութ-
յան և  խիստ սու բօր դի նա ցիա պա հան ջող հա րա բե րութ յուն նե րի հետ։ Ու սա նող նե րը ներ կա յումս ա վե լի ա զատ 
են, պա հան ջա տեր։ Կ յան քում ինձ ա մե նա հո գե հա րա զա տը հետև յալ կար գա խոսն է՝ « Վար վիր դի մա ցի նիդ հետ 
այն պես, ինչ պես կու զես որ քեզ հետ վար վեն»։ Ս րա նով ա ռաջ նորդ վում եմ կյան քի ցան կա ցած բնա գա վա ռում։ 
Ես գրե թե միշտ իմ դա սե րին հա յե լա յին ազ դե ցութ յամբ ինքս ինձ եմ պատ կե րաց նում դա սա խո սութ յա նը նստած՝ 
որ պես ու սա նող։ Ինչ կու զեի ես որ պես ու սա նող։  Կու զեի լսել ո րակ յալ, հե տաքր քիր, ար դի և չ հոգ նեց նող նյութ, 
լսել սպա ռիչ և  ոչ խու սա փո ղա կան պա տաս խան ներ ցան կա ցած տրված հար ցիս, ինձ հար գեին և  վե րա բեր վեին 
որ պես ա պա գա գոր ծըն կեր՝ չոտ նա հա րե լով ու սա նո ղի ի րա վունք նե րը, միև նույն ժա մա նակ՝ պահ պա նե լով դա-
սա խոս-ու սա նող սահ ման ներ- պա հանջ ներ սու բօր դի նա ցիան։  Երբ բո լորս մեր տե ղե րում ենք թե՛ ի րա վունք նե-
րով, թե՛ պար տա կա նութ յուն նե րով, ա մեն բան հո յա կապ է ստաց վում»,-հա վե լում է նա:

 Խո սե լով նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին՝ նշում է. « Հենց այս հար ցը տա լիս են՝ աչ քիս ա ռաջ գա լիս է բարձ-
րա խոս, ա կան ջա կալ ներ, բեմ, ձայ նագր ման ստու դիա… Եր գե լը, նվա գե լը, ձայ նագր վե լը ինձ հա նում են ա մե-

նա հոգ նած, տխուր ի րա վի ճակ նե րից։ 36 ժա մից ա վե լի չքնած, ծանր 
հեր թա պա հութ յու նից հե տո դա իմ դեռևս միակ փրկութ յունն է… Ե թե 
չընտ րեի բժշկութ յու նը, ա պա կընտ րեի ար վես տը, եր գը, ե րաժշ տութ յու-
նը, դաշ նա մու րը, բե մը, լույ սե րը, ծա փե րը… Սի րում եմ նաև ճա նա պար-
հոր դութ յու նը, պա րը»:

Ամ փո փե լով իր խոս քը՝ ա պա գա բժիշկ դառ նա լու ո րո շում կա յաց-
րած ե րի տա սարդ նե րին խոր հուրդ է տա լիս լավ մտա ծել, գի տակ ցել 
մի պարզ փաստ՝ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը ապ րե լաոճ է՝ բարդ, պա-
տաս խա նա տու, ան քուն գի շեր ներ, գեր հոգ նա ծութ յուն, սե փա կան ան-
ձիդ մա սին շատ հա ճախ մո ռա նա լով, պա ցիենտ նե րի խնդիր նե րը քո նը 
դարձ նե լով…

«Ե թե ար դեն ու նեն այդ գի տակ ցու մը և բռ նե լու են այդ ճա նա պար հը, 
ու րեմ թող պատ րաստ լի նեն վա յե լե լու այն բերկ րան քը, ո րը զգա լու 
են ճիշտ ախ տո րո շե լիս, բուժ ման դրա կան ըն թաց քից, պա ցիեն տի գոհ, 
փայ լուն աչ քե րը և ժ պի տը տես նե լիս, մահ վան ճի րան նե րից մար դուն 
կյան քի հետ բե րե լիս, բազ մա բե կոր ան հույս կոտր վածք նե րից հե տո 
պա ցիեն տի քայ լե լը տես նե լիս և, ի վեր ջո, նոր կյան քի ճի չը լսե լիս»,-
խոս քը եզ րա փա կում է մաս նա գե տը:

ՆՈՐԿՅԱՆՔԻՃԻՉԸՀՐԱՇՔԷ
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 Մեր երկ րում ստո մա տո լո գիան քայ լում է մի ջազ-
գա յին պա հանջ նե րին և  չա փա նիշ նե րին հա մա հունչ։ 
Ո լոր տում հա ջո ղութ յուն նե րի գրանց ման ա կունք-
նե րում կանգ նած մաս նա գետ նե րի մեծ մա սը ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ ներ են:

Աշ խեն  Մա շուր յա նի հա մար բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում սո վո րե լը կյան քի կար ևո րա գույն ո րո շում ե-
րից էր։ 100-ամ յա կրթօ ջա խի ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տի շրջա նա վար տը բժիշկ դառ նա լու ե րա-
զան քը դարձ րեց նպա տակ և վս տահ քայ լե րով ան-
ցավ այդ ու ղին։ 

«Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ընտ րութ յու նը 
պայ մա նա վոր վեց այն հան գա ման քով, որ, ի տար բե-
րութ յուն բժշկութ յան այլ ճյու ղե րի, ստո մա տո լո գիան 
հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս ու նե նալ ա վե լի ճկուն 
գրա ֆիկ, որն էլ թույլ կտար ինձ ա վե լի եր կար ժա մա-
նակ անց կաց նել ըն տա նի քիս հետ»,- նշում է Աշ խե նը` նկա տե լով, որ ստո մա տո լո գիան 
բժշկա գի տութ յան ա մե նա հե տաքր քիր և  մեծ պա հան ջարկ վա յե լող ո լորտ նե րից է:  

 Հատ կա պես ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տը գնա լով ա ռա վել մեծ 
պա հան ջարկ է վա յե լում ինչ պես աշ խար հում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում:

Ո լոր տի մաս նա գետ նե րի բա նի մա ցութ յունն էլ ու ղիղ հա մե մա տա կան է 
փոք րիկ նե րի ա ռողջ ժպիտ նե րին ու ծնող նե րի գո հու նա կութ յա նը: 

« Բե րա նի խո ռո չի ա ռող ջութ յու նը շատ կար ևոր է մար դու կյան քի ո րա կի 
և  ընդ հա նուր ա ռող ջութ յան հա մար։  Հի շում եմ, երբ ա ռա ջին ան գամ մտա 
Alma Mater` ըն դու նե լութ յան թղթերս հանձ նե լու, ա մեն ինչ շատ ծա նոթ ու 
հա րա զատ էր թվում, ու ես էլ ա վե լի ան համ բե րութ յամբ սկսե ցի սպա սել այն-
տեղ վե րա դառ նա լուն. բայց որ վե րա դառ նա լու էի, կաս կած ան գամ չու նեի»,- 
պատ մում է ստո մա տո լո գը: 

Ն շում է, որ սե րը դե պի ու սում ա ռութ յան ա ռար կան ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված էր այդ ա ռար կան դա սա վան դո ղից, և  ա ռա ջին իսկ օ րե րից հան-
դի պել է այն պի սի ան հա տա կա նութ յուն նե րի, ո րոնք փայ լուն գի տե լի քի կրող 
լի նե լուց բա ցի նաև կյան քի ու սու ցիչ ներ էին։

Աշ խեն  Մա շուր յա նը վստահ է, որ բու հը ոչ միայն սոսկ կրթօ ջախ է, այլև 
շրջա պատ և  աշ խար հա յացք ձևա վո րող վայր, և  իր դեպ քում ևս  այն բա ցա-
ռութ յուն չէր. ու սում ա ռութ յան տա րի նե րը նրան հրա շա լի ըն կեր ներ են նվի րել։ 

Աշ խա տե լով հիմ ա կա նում փոք րիկ նե րի հետ՝ նա չա փա զանց կար ևո րում է հի վան-
դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը և  փոր ձում է ա ռա վե լա գույնս լու սա բա նել ծնող նե րին՝ 
խնամ քի կար ևո րա գույն նրբութ յուն նե րը:

Աշ խե նը աշ խա տան քա յին ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը հա մա տե ղում է եր կու ե րե խա-
նե րի խնամ քի հետ:

 Լի նե լով նո րա րար և պրպ տող մարդ՝ նա կանգ չի առ նում գի տե լիք նե րը կա տա րե-
լա գոր ծե լու հար ցում` ձգտե լով ա մե նօր յա աշ խա տան քում ներդ նել և ս տա նալ ա ռա վե-
լա գույ նը:

ԵՐԱԶԱՆՔԸԴԱՐՁՆԵԼՈՎՆՊԱՏԱԿ

ԵՊԲՀ շրջանավարտ



Մաս նա գի տա կան ա ճը թե՛ կլի նի կա կան, թե՛ գի տա կան աս պա րեզ նե րում ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ Ս յու զան նա  Շահ նա զար յա նի հա մար գլխա վոր նպա տակն է: 2019 
թվա կա նից նա սրտա բա նութ յան ամ բիո նի աս պի րանտ է, ինչ պես նաև նույն ամ բիո նի 
ա սիս տենտ։   Նա կար ծում է, որ բժշկի կյան քում այս եր կու կար ևոր ուղ ղութ յուն նե րը 
հա մա տե ղե լու հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը ե րի տա սարդ հե տա զո-
տող նե րին, գիտ նա կան նե րին կքա ջա լե րի ա ռա վել շատ զբաղ վել նաև գի տա կան աշ-
խա տան քով։

« Գի տութ յու նը ցան կա ցած ո լոր տի շար ժիչ ուժն է, և  ինձ հա մար շատ մեծ պա տիվ 
է՝ ներդ րում ու նե նալ սրտա բա նութ յան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում։   Բա ցի այդ՝ իմ 
պատ կե րաց մամբ՝ գի տութ յան զար գաց ման կար ևո րա գույն պայ ման նե րից է լա վա-
գույն «ու ղեղ նե րի» հա մախմ բու մը ո րո շա կի նպա տա կի շուրջ։  Գի տութ յու նը պետք է 
լի նի գրա վիչ և  խոս տում ա լից՝ մաս նա գի տա կան ա ճի և  ձեռք բե րում ե րի տե սանկ յու-
նից, որ պես զի լա վա գույն շրջա նա վարտ նե րը՝ ան կախ մաս նա գի տութ յու նից և  ո լոր-
տից, ձգտեն մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ գի տա կան աշ խա տանք նե րում»,- ընդգ ծում է 
Ս յու զան նան:

Այժմ « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յի ղե կա վար, սրտա բա նութ-
յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նի ղե կա վա րութ յամբ նա ի րա-
կա նաց նում է «Է խոսր տագ րա կան ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի նշա նա կութ յու նը ծանր 
հա րա ճուն սրտա յին ան բա վա րա րութ յան դե կոմ պեն սա ցիա յի կան խար գել ման գոր-
ծըն թա ցում» թե մա յով գի տա կան աշ խա տանք։

 Հե տա զո տութ յու նը նվիր ված է ծանր սրտա յին ան բա վա րա րութ յամբ տա ռա պող 
պա ցիենտ նե րին, ո րոնք ու նեն հա ճա խա կի հոս պի տա լա ցում ե րի կա րիք և, ցա վոք, 

ու նեն շատ բարձր մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ։
« Մենք նպա տակ ու նեինք մշա կել և  ներդ նել մե խա նիզմ եր, ո րոնք թույլ կտան նվա զեց նել թե՛ հոս պի-

տա լա ցում ե րի քա նա կը, թե՛ բա րե լա վել պա ցիենտ նե րի ապ րե լիութ յու նը և կ յան քի ո րա կը։  Մեր նպա տա-
կին հաս նե լու հա մար ընտ րե ցինք ժա մա նա կա կից է խոսր տագ րութ յան մի շարք ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք թույլ 
տվե ցին ճշգրիտ կան խա տե սել հի վան դութ յան վատ թա րա ցու մը և, հետ ևա բար, հնա րա վո րութ յուն ու նե-
ցանք այն կան խար գե լել։  Մեծ ու րա խութ յամբ կա րող եմ նշել, որ գրան ցել ենք զգա լի հա ջո ղութ յուն ներ 
հոս պի տա լա ցում ե րի և  մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց ման գոր ծում։  Վատ թա րա ցում ե րի կան-
խար գե լու մը և  հոս պի տա լա ցում ե րից խու սա փե լը հան գեց րեց նաև բու ժա ռու նե րի կյան քի ո րա կի զգա լի 
բա րե լավ մա նը»,- ման րա մաս նում է ԵՊԲՀ աս պի րան տը` հա վե լե լով, որ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում 
ստա ցած տվյալ նե րը բազ միցս ներ կա յաց րել են մի շարք հայ կա կան և  մի ջազ գա յին մաս նա գի տա կան 
հա մա ժո ղով ե րի ըն թաց քում։

 Պատ րաստ վում են շա րու նա կել թի մա յին աշ խա տան քը և  ներդ նել ի րենց կող մից մշակ ված մե խա նիզմ-
նե րը հա մալ սա րա նա կան սրտա բա նա կան կլի նի կա յի ա մե նօր յա աշ խա տան քում։

Ե րի տա սարդ գիտ նա կա նը նշում է, որ դժվար է գե րագ նա հա տել ու սու ցիչ նե րի դերն իր կյան քում։
«Ինձ հա մա րում եմ շատ հա ջո ղակ և  եր ջա նիկ մարդ, քան զի բախտ եմ ու նե ցել սո վո րել լա վա գույն 

ու սու ցիչ նե րի մոտ թե՛ դպրո ցա կան, թե՛ ու սա նո ղա կան տա րի նե րին։  Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ-
յան հար ցում ևս  պար տա կան եմ իմ դա սա խոս՝ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Ար մեն Օրդ յա նին։ 
 Մաս նա գի տա կան կրթութ յան տա րի նե րին նույն ամ բիո նի բազ մա թիվ դա սա խոս ներ և բ ժիշկ ներ ու նե-
ցան մե ծա գույն ներդ րում իմ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և  պա ցիենտ նե րի վար ման ու նա կութ յան 
զար գաց ման հար ցում։ Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշեմ պրո ֆե սոր  Հա մա յակ  Սի սակ յա նի անգ նա հա տե լի 
դե րը իմ և  մի շարք այլ օր դի նա տոր նե րի կյան քում»,- ա սում է աս պի րան տը` հա վե լե լով, որ ա վագ գոր ծըն-
կեր նե րին են պար տա կան ոչ միայն ստա ցած գի տե լիք նե րի և  մաս նա գի տա կան ա ճի հա մար, այլև նրանց 
ա ջակ ցութ յան, ինչ պես նաև ա մեն օր ինք նակրթ վե լու կար ևո րութ յու նը ցույց տա լու հա մար։  

Սր տա բա նի աշ խա տան քը շատ պա տաս խա նա տու է, և  պետք է գի տակ ցել, որ ցան կա ցած սխալ կա րող 
է ծանր հետ ևանք ներ ու նե նալ պա ցիենտ նե րի ա ռող ջութ յան վրա կամ հան գեց նել պա ցիեն տի մահ վա նը։ 
Ան դա դար ինք նակրթ վե լը և  յու րա քանչ յուր դեպ քի ման րա մասն վեր լու ծութ յու նը սրտա բա նութ յան ամ-
բիո նի ա սիս տեն տի գնա հատ մամբ` պար տա դիր են նմա նա տիպ հետ ևանք նե րից խու սա փե լու հա մար.

«Սր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը բազ մա թիվ են և  բազ մա զան՝ թե՛ զար գաց ման պատ ճառ նե րի 
տե սանկ յու նից, թե՛ բուժ ման մար տա վա րութ յուն նե րով։  Բա ցի այդ՝ սրտա բա նութ յան ո լոր տը շատ ա րագ 
զար գա ցում է ապ րում և  փո փոխ վում»:

Ս յու զան նա  Շահ նա զար յա նի հա մար ո լոր տի գլխա վոր հե տաքրք րութ յունն է սրտա նո թա յին հա մա կար-
գի գոր ծու նեութ յու նը, ո րը պա հան ջում է բազ մա թիվ բա ղադ րիչ նե րի ներ դաշ նակ և  ան խա փան աշ խա-
տանք։

Որ պես մաս նա գետ՝ իր և  գոր ծըն կեր նե րի ա նու նից փաս տում է, որ ի րենց նպա տակն է ա պա հո վել բո լոր 
տար րե րի հա վա սա րակշռ ված գոր ծու նեութ յուն, ո րոնք մշտա պես փո փոխ վում են և զ գա յուն են թե՛ ար-
տա քին, թե՛ օր գա նիզ մի ներ քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան նկատ մամբ։

Այս գոր ծըն թա ցը բարդ է, բայց միև նույն ժա մա նակ ան չափ հե տաքր քիր։

ՆԵՐԴՐՈՒՄՈՒՆԵՆԱԼԸՊԱՏԻՎԷ
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ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Վա նանդ Գ ևորգ յա նը նպա տակ ու նի մաշ-
կա բա նութ յան և  էս թե տիկ բժշկութ յան ո լոր տում ստա ցած գի տե լիք-
ներն ու փոր ձը հայ րե նի քում ծա ռա յեց նել հան րութ յա նը։ Բժշ կի մաս-
նա գի տութ յու նը շատ պա տաս խա նա տու աշ խա տանք է, որն ի րե նից 
են թադ րում է մարդ կանց կյան քի ո րա կի բա րե լա վում։

«Իմ կար ծի քով բժիշ կը պետք է լի նի սրտա ցավ և  բա րե համ բույր, 
պա տաս խա նա տու և  բա նի մաց, ա նընդ հատ կա տա րե լա գոր ծի իր 
մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը։ Ես հա վա տում եմ, որ բժշկութ-
յու նը բու ժում է մար մի նը, իսկ ե րաժշ տութ յու նը ՝ հո գին»,- մաս նա գի-
տութ յան մա սին խո սե լիս նշում է  Վա նանդ Գ ևորգ յա նը:

Ծն վել է Եր ևա նում։  Հայրն ի րա նա հայ է և  այդ տա րի նե րին ու սա-
նում էր Եր ևա նում։ Ու սում ա վար տե լուց հե տո ծնող ներս ըն տա նի-
քով ո րո շում են գնալ Ի րան՝ Ս պա հան քա ղաք ( Նոր  Ջու ղա), որ տեղ 
էլ հա ճա խել է տե ղի hայ կա կան դպրոց։ Ա մեն տա րի ա մա ռա յին ար-
ձա կուրդ ներն անց կաց րել է  Հա յաս տա նում։

«Ծ նող ներս ա մեն ինչ ա նում էին, որ պես զի ես հնա րա վո րինս 
շատ շփվեի հայ կա կան ար վես տի և մ շա կույ թի հետ, հա յե ցի 
դաս տիա րակ վեի և  սի րեի հայ րե նիքս»,-նկա տում է բժիշ կը։

Ե րաժշ տութ յու նը նրանց ըն տա նի քում կար ևոր տեղ ու նի։ 
 Հայ րը սաք սո ֆոն է նվա գում, մայ րը՝ դաշ նա մուր։ Ի նը տա րե-
կա նից  Վա նան դը եր գել է « Կո մի տաս» երգ չախմ բում, 14 տա-
րե կա նում սկսել է նվա գել կի թառ: Ծ նող նե րի հետ շրջա գա-
յութ յուն նե րի մաս նակ ցե լու ա ռիթ ներ է ու նե ցել և  ո գեշնչ վել 
այդ հնա րա վո րութ յու նից. «Գ նա լով ա վե լի էի սի րա հար վում 
ե րաժշ տութ յա նը։  Հե տա գա յում կլա սիկ կի թա ռին ա վե լա ցան 
է լեկտ րա կի թա ռը, շրթհար մո նը, դաշ նա մու րը, ուս տի ե րաժշ-
տութ յունն իմ կյան քի ան բա ժա նե լի մա սը դար ձավ»։

 Մե ծա ցել է ըն տա նի քում, որն ան մի ջա կան առն չութ յուն ու-
նի բժշկութ յան հետ։  Մայ րը բժիշկ-մաշ կա բան, էս թե տիստ է, 
ա վար տել է բժշկա կան հա մալ սա րա նը, իսկ հայրն ին ժե ներ 
է, ում աշ խա տանքն առնչ վում է այս բնա գա վա ռի նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի և  սար քա վո րում ե րի հետ։

Երբ ա վագ դպրո ցում էր և  պետք է ո րո շեր, թե ինչ է դառ-
նա լու՝ այ լընտ րանք չկար, ո րով հետև եր կար տա րի ներ տե սել է մարդ կանց նկատ մամբ անձն վեր աշ խա տան քը և 
ն րանց ա ռող ջութ յուն պարգ ևե լը։

 Հա մալ սա րա նի ընտ րութ յան հար ցում էլ, ինչ պես ինքն է նշում, ան սա սան է ե ղել. միայն ԵՊԲՀ: Դպ րոցն ա վար-
տե լուց հե տո 2013 թվա կա նին տե ղա փոխ վել է  Հա յաս տան և  ըն դուն վել բժշկա կան հա մալ սա րան։

«Սկզբ նա կան շրջա նում դժվար էր ինձ հա մար՝ մե նա կութ յուն, նոր մի ջա վայր, սա կայն նպա տա կաս լա ցութ յու նը 
հաղ թա հա րեց ա մեն ինչ։ Գ նա լով մխրճվե ցի բժշկութ յան ան սահ ման աշ խար հի մեջ, հե տո հաս կա ցա, որ ա մուր ու 
ան քակ տե լի կա պե րով եմ կապ վել: Բ ժիշկ դառ նա լու գոր ծըն թացն ան վեր ջա նա լի է»,- ա սում է  Վա նան դը:

Ու սում ա ռութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի թի մում էր խա ղում, նվա գում էր իր նո րաս-
տեղծ ե րաժշ տա կան խմբում։  Չոր րորդ կուր սից ար դեն մաս նա գի տա կա նը գե րակշ ռում էր, և սկ սել է ա վե լի շատ 
ժա մա նակ տրա մադ րել ու սում ա ռութ յա նը։

 Զու գա հեռ ու սում ա սի րել է նաև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի բժշկա կան լի ցեն զա վոր ման քննութ յան (USMLE) նյու-
թե րը։

2019 թվա կա նին ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետն ա վար տե լուց հե տո  Վա նանդ Գ ևորգ յա նը մաշ կա բա նութ-
յան գծով կլի նի կա կան օր դի նա տու րա է ան ցել ԵՊԲՀ մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նում, 
որն ա վար տել է 2021 թվա կա նին: Ն րա գնա հատ մամբ` մաշկն օր գա նիզ մի հա յե լին է և  շատ դեպ քե րում «խո սում 
է» օր գա նիզ մի ներ քին վի ճա կի մա սին. «Այն մար դու ա մե նա մեծ օր գանն է՝ իր բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րով, 
ո րոնք ա նընդ հատ ու սում ա սի րութ յան տեղ ու նեն, իսկ ես սի րում եմ սո վո րել, կա տա րե լա գործ վել և  ա ռաջ գնալ»:

Ե րի տա սարդ մաս նա գե տը կլի նի կա կան օր դի նա տու րան անց կաց րել է « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցում։

 Սո վո րե լու ա ռա ջին տա րում մաս նակ ցել է  Հար վար դի հա մալ սա րա նի կազ մա կեր պած «Covid-19-ի ազ դե ցութ յու-
նը գլո բալ ա ռող ջութ յան վրա» առ ցանց վե բի նա րին և  թարմ գի տե լիք նե րով միա ցել Covid-19 հա մա վա րա կի դեմ 
պայ քա րին։

Երկ րորդ տա րում պա տե րազ մի ըն թաց քում որ պես կա մա վո րա կան աշ խա տանք է կա տա րել « Մու րա ցան» հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում և  կենտ րո նա կան կլի նի կա կան զին վո րա կան հոս պի տա լում։ 

Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րա յի տա րի նե րին հա վել յալ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու հա մար ակ-
տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել է Ի րա նի,  Ռու սաս տա նի և Ֆ րան սիա յի բժիշկ նե րի հետ:

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲՈՒԺՈՒՄԷՄԱՐՄԻՆԸ,

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ՀՈԳԻՆ

ԵՊԲՀ շրջանավարտ



ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շեն քում տե ղա կայ
ված հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո
նով քայ լե լիս, ե թե ֆրան սե րե նի հնչյուն ներ լսեք՝ 
դաշ նա մու րա յին նվա գակ ցութ յամբ, ա պա վստահ 
ե ղեք, որ ու սում ա կան հաս տա տութ յու նում ստեղ
ծա գոր ծա կան դա դա րի հե ղի նա կը հա սա րա կա
գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դո ցենտ, 2008 
թվա կա նից առ այ սօր ՅՈՒՆԵՍԿՕի բիոէ թի կա յի 
ամ բիո նի ( Հայ ֆա, Իս րա յել) հա յաս տան յան մաս
նաճ յու ղի վա րիչ  Սու սան նա  Դավթ յանն է։

 Հա մալ սա րա նա կան նե րի, ա պա գա բժիշկ նե րի տասն-
յակ սե րունդ ներ նրա ան մի ջա կան կա տա րում ե րը լսե-
լու հա ճե լի ա ռիթ ներ են ու նե ցել, ո գեշնչ վել։

Ն րա կեն սա սի րութ յու նը անհ նար է չնկա տել։ Մ շա կույ-
թով ապ րե լու և  այն տա րա ծե լու ձգտում էլ յու րա հա-
տուկ կեն սա փի լի սո փա յութ յուն է, որն հա մալ սա րա նա-

կա նը շռայ լո րեն տա րա ծում է սո վո րող նե րի և  գոր ծըն կեր նե րի շրջա պա տում՝ տասն յակ 
մի ջո ցա ռում եր կազ մա կեր պե լով և  նա խա ձեռ նե լով։

Եր ևա նի Ս տե փան  Շա հում յա նի ան վան թիվ 1 դպրոցն ա վար տել է գե րա զան ցութ-
յամբ։ Ապ րե լով հայ թատ րո նի ու կի նո յի ան վա նի դե րա սա նու հի  Մե տաքս յա  Սի մոն յա նի 
հար ևա նութ յամբ՝ մայ րա քա ղա քի Ա բով յան փո ղո ցում՝ նրա նից ո գեշնչ ված  Սու սան նա 
 Դավթ յա նը ցան կա ցել է դե րա սա նու հի դառ նալ։  Մայրն ընդ դի մա ցել է՝ ա սե լով, որ դե-
րա սան նե րը, որ պես կա նոն, ա մուր ըն տա նիք չեն ստեղ ծում։ Արդ յուն քում, մա թե մա տի-
կա կան և  միա ժա մա նակ լեզ վա բա նա կան գի տե լիք ներ ու նե ցող դի մորդն ըն դուն վում 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կի րա ռա կան լեզ վա բա նութ յան, մե քե նա կան 
թարգ մա նութ յան այդ ժա մա նակ նո րա բաց բա ժին։

 Բու հում ևս  գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յուն է ու նե ցել, ին չի արդ յուն քում ՀԼԿՄ 
( Կո մե րիտ միութ յան կենտ րո նա կան կո մի տե, ո րը տե ղա կայ ված էր Ազ գա յին ժո ղո-
վի ներ կա յիս շեն քում) կենտ կո մի ե րի տա սար դութ յան բաժ նում աշ խա տե լու ա ռա-
ջարկ է ստա ցել և  աշ խա տել 1 տա րի՝ լի նե լով հին գե րորդ կուր սի ու սա նո ղու հի։ 
 Սա կայն  Մոսկ վա յում աս պի րան տու րա ըն դուն վե լու հե ռան կարն ա ռա վել գրա վիչ էր։ 
 Խոս տո վա նում է, որ քա ղա քա կա նութ յու նը, վար չա րա րա կան աշ խա տանքն ի րեն երբ-
ևէ չեն հրա պու րել։

 Յոթ տա րի  Մոսկ վա յում սո վո րե լուց և  թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը պաշտ-
պա նե լուց հե տո վե րա դառ նում է  Հա յաս տան։

 Հայ րե նի քի մա սին խո սե լիս նկա տում է, որ Ա րա գա ծոտ-
նի մար զի Աշ նակ գյու ղում ա մա ռա նոց ու նի՝ իր և  ա մուս նու 
ձեռ քե րով ա ճեց րած ծա ղիկ նե րով ու ծա ռե րով լի: Իր բնո-
րոշ մամբ՝ այս կի սաա նա պա տա յին տա րած քում, ուր ոչ ջուր 
կա, ոչ հող, սա սուն ցի ներ են ապ րում, ո րոնք լավ մար դիկ են։ 
Ընդգ ծում է՝ սի րե լի այս վայ րը չի փո խի ոչ մի այլ վայ րի հետ։

« Սե փա կան հո ղի վրա ան բա ցատ րե լի ամ րութ յուն ես 
զգում»,- շեշ տում է  Սու սան նա  Դավթ յա նը։

1978 թվա կա նի հուն վա րից դա սա վան դում է բժշկա կան 
բու հում։  Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի իր 
աշ խա տա սեն յա կում, ինչ պես և  իր կյան քում՝ կար ևո րա գույն 
տեղ ու նեն ար վես տը, ազ գա յին մշա կույ թը։

Ն րա կյան քի լու սա վոր ու պայ ծառ բազ մա թիվ օ րեր կապ-
ված են ե ղել տա ղան դա վոր մի շարք ստեղ ծա գոր ծող նե րի 
հետ: Ինչ պես հայտ նի է՝ մար դու ան հա տա կա նութ յան ձևա-

վոր ման վրա էա կան ազ դե ցութ յուն են գոր ծում ծա նո թութ յուն նե րը, հան դի պում ե րը. 
ա ռա վել ևս՝ աշ խա տան քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, կա պը ստեղ ծա գործ միտք ու 
ո գի ու նե ցող տա ղան դա վոր մարդ կանց հետ:

ՍՈՒՍԱՆՆԱԴԱՎԹՅԱՆ.ԱՐՎԵՍՏԻ
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«Այս ի մաս տով իմ բախ տը բե րել է.... Եր ջան կութ յուն ու պա
տիվ եմ ու նե ցել ծա նոթ լի նե լու, ո րոշ դեպ քե րում էլ ա շա կեր
տե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու այն պի սի մե ծութ յուն նե րի հետ, 
ինչ պի սիք են Ա րամ  Խա չատր յանն ու Դ միտ րի  Շոս տա կո վի չը, 
 Մար տի րոս  Սար յանն ու Եր վանդ  Քո չա րը, Վ լա դի միր Աս
մուսն ու  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նը, Ա նաս տաս  Մի կո յանն 
ու  Ջոն  Կի րա կոս յա նը, Եվ գե նի Մ ռա վինս կին ու  Գուս տավ էռ
նե սաք սը. Գ րի գոր  Խանջ յանն ու  Հա կոբ  Հա կոբ յա նը,  Սեր գեյ 
 Փա րա ջա նովն ու Ար տա վազդ  Փե լեշ յա նը, Ե լե նա Օբ րազ ցո
վան ու  Լու սի նե  Զա քար յա նը,  Տիգ րան  Ման սուր յա նը,  Նա թան 
 Ռախ լինն ու  Հով հան նես  Չե քիջ յա նը...»։

 Սու սան նա  Դավթ յա նի անձ նա կան ար խի վում ա ռանձ նա հա-
տուկ տեղ ու նեն, ինչ պես ինքն է ա սում, մե ծե րի՝ ի րեն ուղղ ված 
ար ժե քա վոր գնա հա տում-մա կագ րութ յուն նե րը, ո րոնք պահ-
պա նում է խնամ քով։ Ա մեն ան գամ տո ղե րը կար դա լիս վեր հի շում է ան ցած ու ղին, թե ևա-
վոր վում։

 Տաս նամ յակ նե րի բե ղուն մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը, հա սա րա կա կան, մշա-
կու թա յին ուղղ վա ծութ յան տար բեր աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ,  Սու սան նա  Դավթ յա նը 
նաև գրքեր է հե ղի նա կել։ Հ րա տա րա կութ յուն նե րից մե կը պե-
տա կան մրցա նակ նե րի դափ նե կիր, ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար-
տիստ  Հով հան նես  Չե քիջ յա նի մա սին է։

«Եր ջան կութ յուն ու պա տիվ եմ ու նե ցել նվա գակ ցել և  եր գել 
այս հրաշք դի րի ժո րի ղե կա վա րութ յամբ։ Ի՜նչ լավ է, որ մարդ 
հի շե լու բան ու նի․ ո՞ րը հի շես․  Բեթ հո վե նի 9րդ  սիմ ֆո նիան, 
 Մո ցար տի « Ռեք վիե մը», Օր ֆի « Կար մի նա  Բու րա նան», 
 Կո մի տա սի, Եկ մալ յա նի գոր ծե րը,  Փա րի զի,  Լե նինգ րա դի, Ժն
ևի,  Բեյ րու թի,  Մոսկ վա յի,  Տար տու ի,  Տալ լի նի,  Ռի գա յի․․․ անկրկ
նե լի հա մերգ նե րը․․․ Ո՞ րը.․․Աստ ված թող կյանք տա մաեստ
րո յին, որ վա յե լենք, ար դեն, ցա վոք, որ պես միայն ունկն դիր, 
նրա կա խար դա կան հա մերգ նե րը։  Պա հենքպահ պա նենք մեր 
մե ծե րին կեն դա նութ յա՜ն օ րոք։ ․․․Կեն դա նի՜ մար դուն է ար ժան 
պա տիվ, հար գանք, շքան շան։  Մեռ նե լուց հե տո ար ձա՞ն, ե ղած
չե ղած մի հա շիվ է, ինչ պես կա սեր  Ջի վա նին»,- մի ա ռի թով 
գրել է  Սու սան նա  Դավթ յա նը։

 Մաեստ րո  Չե քիջ յա նին նա ճա նա չել է 1964 թվա կա նից, երբ 
նրա ղե կա վա րութ յամբ նվա գակ ցել և  եր գել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա-
նո ղա կան քա ռա ձայն երգ չախմ բում։

 Դավթ յա նի հե ղի նա կած գրքի ա ռի թով ան վա նի կոմ պո զի տոր Է դո ւարդ  Միր զո յա նը 
գրել է․ «․․․  Հե ղի նա կը սոսկ գիտ նա կանհե տա զո տող չէ, այլ ար վես տի գաղտ նիք նե
րին քա ջա տեղ յակ, ե րաժշ տութ յու նը նրբո րեն զգա ցող մի գե
ղա գետ։ Ս տեղ ծա գոր ծող նե րի մա սին գրված գրքեր շատ կան։ 
 Սա կայն միշտ չէ, որ այս պես ներ դաշ նակ միահ յուս ված են գի
տա կան վեր լու ծութ յունն ու գե ղար վես տա կան, պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղութ յու նը, գի տութ յունն ու ար վես տը»։

« Դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը գրե լիս ան գամ, ան
պայ ման հա մե մում էի խոսքս գե ղար վես տա կան գրա կա նութ
յու նից, ար վես տից որ ևէ պա տա ռի կի ներ մուծ մամբ։  Գի տա կան 
միտ քը փոր ձում եմ լու սա բա նել նաև ար վես տի մի ջո ցով»,- 
շա րու նա կում է փոր ձա ռու ման կա վար ժը՝ մեջ բե րե լով  Հա մո 
 Սահ յա նի հետ ևել տո ղե րը.

Իմ չլի նե լուց ես չեմ վա խե նում,
Ես չեմ վա խե նում իմ բա ժին մա հից:
 Սա կայն ծնկներս դո ղում են ան վերջ
 Մեր հոգ նա հան ճար, բայց խեղճ ու ան ճար
Այս մո լո րա կի
Ան վախ ճա նութ յան վախ ճա նի ա հից:

« Գի տութ յու նը, տեխ նո լո գիա նե րը սրըն թաց զար գա նում են, բայց ե թե է թի կան, բա
րո յա կա նութ յու նը, խիղ ճը հետ մա ցին, ա պա մարդ կութ յու նը դա տա պարտ ված է գնալ 
դե պի ան դունդ»,- ա սում է բիոէ թի կա յի մաս նա գե տը:

Բժշկի ուղին



ՀՀ-ում բիոէ թի կա յի գա ղա փար նե րը կրթա կան 
հա մա կար գում, ու սա նող նե րի, բու ժաշ խա տող նե րի 
և  ընդ հան րա պես հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան 
մեջ նե րար կե լու ա ռա ջին փորձն ի րա կա նաց րել է 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը: 1998-ին ԵՊԲՀ ռեկ տոր, 
ա կա դե մի կոս Վ.Պ.  Հա կոբ յա նը ռեկ տո րա տի նիս-
տե րից մե կի ժա մա նակ հանձ նա րա րեց  Սու սան նա 
 Դավթ յա նին (որն այն ժա մա նակ ու սում ա դաս-
տիա րակ չա կան և մ շա կու թա յին աշ խա տանք նե րի 
պա տաս խա նա տուն էր) կազ մել ա ռար կա յի դա-
սա վանդ ման պլան և ծ րա գիր, և 2000 թվա կա նից 

դա սա վան դել այն բժշկա կան հա մալ սա րա նի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ու-
սա նող նե րին, օր դի նա տոր նե րին, կրտսեր և  մի ջին բու ժանձ նա կազ մին, 
աս պի րանտ-հայ ցորդ նե րին:  Հանձ նա րա րութ յու նը տրված էր, ժա մա նա-
կին էլ կա տար վեց:

Եվ այս պես,  Հա յաս տա նում բիոէ թի կա յի հար ցե րին ա ռա ջինն ու շադ
րութ յուն դարձ րե ցին փի լի սո փա նե րը. 2009թ. հրա տա րակ վեց  Սու սան նա 
 Դավթ յա նի հե ղի նակ մամբ մայ րե նի լեզ վով ա ռա ջին և  ա ռայժմ միակ 
« Բիոէ թի կա» դա սա գիր քը, ո րը ՀՀ ԿԳՆ կող մից ե րաշ խա վոր վեց որ
պես դա սա գիրք բժշկա կան բու հե րի ու սա նող նե րի հա մար, և  այ նու հետև 
նույն հե ղի նա կի կող մից հրա տա րակ վե ցին «Биоэтика» և “Bioethics”  ու
սում ա կան ձեռ նարկ նե րը՝ ռու սա լե զու և  անգ լա լե զու ու սա նող նե րի հա

մար, ինչ պես նաև 2012ին հրա տա րակ վե ցին 
« Բիոէ թի կա յի նե րա ծութ յուն» մե նագ րութ յու նը 
և  ա վե լի քան 35 հոդ ված, ո րից 21ը՝ ար տա
սահ մա նում (Իս րա յել,  Ռու սաս տան,  Բե լա ռուս, 
 Մոլ դո վա,  Սին գա պուր, Ի տա լիա և  այլն):

Երկ րոր դը բիոէ թի կա յի հար ցե րին ու շադ
րութ յուն դարձ րեց ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին կեն
սա բա նութ յան ինս տի տու տը:

Եր րոր դը բիոէ թի կա յի հիմ ա հար ցե րին 
անդ րա դար ձան Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա
րա նի աստ վա ծա բան նե րը՝ լույս ըն ծա յե լով 
« Կեն սաէ թի կա յի հիմ ա հար ցեր» ու սում աօ
ժան դակ ձեռ նար կը:

Ող ջու նե լի է, որ ի րա վա բան նե րը ևս  մո տե ցան 
բիոէ թի կա յի հար ցե րին և  կար ևո րե ցին հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը մեզ հետ:

 Սա ժա մա նա կի հրա մա յա կանն է, և  մենք պետք է հա մախմ բենք մեր 
ու ժե րը մեր առջև դրած խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար:

  Դա սա խո սի սիր ված լի նե լու մա սին ա ռա ջին հեր թին ու-
սա նող ներն են փաս տում։  Դա սա վանդ ման մեջ իր հա ջո-
ղութ յու նը տես նում է ա ռար կան խո րութ յամբ տի րա պե տե-
լու, իր աշ խա տան քը և  ու սա նող նե րին անմ ա ցորդ սի րե լու 
մեջ։

«Երբ տի րա պե տում ես դա սա վանդ վող ա ռար կա յի գաղտ-
նիք նե րին, սի րում ես քո աշ խա տան քը և  ու սա նող նե րին, 
ա պա զգում ես քեզ, ինչ պես ձու կը՝ ջրում։ Ու սա նողն ան մի-
ջա պես զգում է դա և  պա տաս խա նում փո խա դարձ սի րով։ 
Ան ցած չորս տաս նամ յա կի ըն թաց քում անխ զե լի կա պեր են 
ա տեղծ վել իմ և  ու սա նո ղութ յան միջև, ո րոնց սի րում եմ իմ 
ամ բողջ հո գով։ Այդ սե րը փո խա դարձ է, և  այդ պատ ճա-
ռով իմ ու ժը՝ անս պառ։  Շա րու նա կե լով Ար սի տո տե լի միտ-
քը՝ գտնում եմ, որ ու սա նո ղի միտ քը կրթելն ա ռանց սիր տը 
կրթե լու կրթութ յուն չէ։  Հետ ևա բար՝ ա ռար կա յի վե րա բեր յալ 
գի տե լիք ներ տա լուց բա ցի շա րու նա կում եմ ու սա նո ղութ-
յա նը ներ կա յաց նել մեր գո հար նե րը. հայ միջ նա դար յան 
հոգ ևոր ե րաժշ տութ յու նը, պոե զիան, երգ չախմ բա յին ար-

վես տը, քան դա կա գոր ծութ յու նը, ճար տա րա պե տութ յու նը, կի նոար վես-

Յունեսկոյի Բիոէթիկայի 
ամբիոնը՝ Հայֆա, պրոֆ․ Ա․ Կարմիի 

գլխավորությամբ

Եվրոխորհրդի ազգային 
էթիկական կոմիտեների 24րդ 
վեհաժողովի մասնակիցները
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տը»,- ընդգ ծում է եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող դա սա խո-
սը՝ նշե լով, որ ու սա նող նե րի շրջա նում պճնանք ներ չի սի րում, 
գնա հա տում է բնա կան գե ղեց կութ յու նը, քա նի որ ե րի տա սար-
դութ յունն ինք նին գե ղե ցիկ է։

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Փի լի սո փա յա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, հա սա րա կա գի-
տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դո ցենտ, ա վագ դա սա խոս 
 Սու սան նա  Դավթ յա նը ա վե լի քան 75 գի տա կան աշ խա տան քի 
հե ղի նակ է՝ հրա տա րակ ված  Հա յաս տա նում,  Ռու սաս տա նում, 
Ֆ րան սիա յում,  Բե լո ռու սում, Իս րա յե լում,  Կիպ րո սում, 
 Սին գա պու րում, Ի տա լիա յում, այդ թվում՝ 9 մե թո դա կան ձեռ-
նարկ, 2 մե նագ րութ յուն, 1 դա սա գիրք, մե կա կան ու սում ա կան 
ձեռ նարկ՝ ռու սա լե զու և  անգ լա լե զու ու սա նող նե րի հա մար:

Ի դեպ,  Հա յաս տա նում փի լի սո փա յա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր են ե րեք կին գիտ նա կան ներ։

Ս.  Դավթ յա նը 1998-2006 թթ. զբա ղեց րել է ԵՊԲՀ ու սում ա դաս տիա րակ չա կան 
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի խորհր դա կա նի պաշ տո նը։ 2006-2007 թթ. 
ե ղել է ԵՊԲՀ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի վա րի չը, իսկ 2007-
2009 թթ.՝ փի լի սո փա յութ յան ամ բիո նի վա րի չը։

Ան դա մակ ցում է մաս նա գի տա կան մի շարք մի ջազ գա յին միա վո րում ե րի։ 
 Մաս նակ ցել է ո րա կա վոր ման բաձ րաց ման բազ մա թիվ վե րա պատ րաս տում ե-
րի  Մոսկ վա յի Մ.  Լո մո նո սո վի ան վան հա մալ սա րա նում,  Սին գա պու րում, Բ րիգ-
թո նի և  այլ հա մալ սա րան նե րում։  Պարգ ևատր վել է ԵՊԲՀ ոս կե մե դա լով, ոս կե 
կրծքան շա նով։ 2017 թ. ար ժա նա ցել է ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րութ յան « Մայ րե նիի 
դես պան» մե դա լի:

 Թան գա րա նից հե ռա նում են տպա վոր ված

 Գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յա նը զու գա հեռ, ար դեն եր կու տա րի է՝ 
Ս.  Դավթ յա նի կյան քում ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի Եզ նիկ  Կող բա ցի 42/3 
հաս ցեում գտնվող հայ հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան նվիր յալ  Լու սի նե  Զա քար յա նի 
տուն-թան գա րա նը:

Այս հար կի տակ տա րի ներ շա րու նակ ապ րել և ս տեղ ծա գոր ծել են 20-րդ  դա րի 
երկ րորդ կե սի հայ մտա վո րա կան ներ  Լու սի նե  Զա քար յանն ու նրա ա մու սի-
նը՝ գրա բա րա գետ, շա րա կա նա գետ, ման կա վարժ, ծի սա գետ և  եր գիչ  Խո րեն 
 Պալ յա նը, ո րոնց նվա գակ ցել է այն տա րի նե րին, երբ  Լու սի նեն դեռ Ս վետ լա նա 
 Զա քար յան էր։  Սու սան նա  Դավթ յա նը մեծ սի րով ու հո գա տա րութ յամբ է ղե կա-
վա րում թան գա րա նը, կար ծես հո գու պարտք կա տա րե լով, հա մախմ բե լով ար-
վես տա սեր նե րի, ստեղ ծա գոր ծող մարդ կանց, ու սա նող նե րի, ո րոնք հե ռա նում են 
հոգ ևոր մշա կու թա յին այս կա ռույ ցից տպա վոր ված և  լիար ժեք տե ղե կաց ված։

 Թան գա րա նի նպա տակն է  Լու սի նե  Զա քար յա նի տուն-թան գա րա նը միջ նա-
դար յան հայ մշա կույ թի ե րաժշ տա կան ժա ռան գութ յան ու սում ա սիր ման, պահ-
պան ման և  տա րած ման կենտ րոն դարձ նե լը:  Բա ցի այդ, նկա տի ու նե նա լով այն 
ցա վա լի փաս տը, որ այ սօր վա ե րի տա սար դութ յու նը (ու սա նող նե րը և  ա ռա վել ևս  
ա շա կերտ նե րը) վատ գի տի հայ հոգ ևոր ե րաժշ տութ յու նը, Ս.  Դավթ յա նը նպա-
տակ ու նի լրաց նել այդ բա ցը, ծա նո թաց նել, տե ղե կաց նել, սի րո ու հպար տութ յան 
զգա ցում արթ նաց նել ե րի տա սար դութ յան մեջ՝ հրա վի րե լով նրանց թան գա րան 
և  ո րոշ դա սեր անց կաց նե լով այն տեղ։

 Թան գա րա նի ան վա նի հյու րե րի հետ հան դի պում ե րը, ո րոնց թվում են նաև 
ԵՊԲՀ տար բեր տա րի նե րի շրջա նա վարտ ներ, պե տա կան, մշա կու թա յին գոր ծիչ-
ներ՝ ֆո տո շա րով ամ փոփ վել են նաև 2022 թվա կա նի օ րա ցույ ցում։

Այս քա նով հա մալ սա րա նա կա նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը չի սահ մա-
նա փակ վում։ Ա ռա ջի կա յում լույս կտես նի նրա հե ղի նա կած բիոէ թի կա յի դա սա-
գիր քը, ինչ պես նաև  Սեր գեյ  Փա րա ջա նո վի մա սին աշ խա տութ յու նը․ ո րի յու րա-
քանչ յուր է ջին հա մաշ խար հա յին մե ծութ յան կի նո ռե ժի սորն ան ձամբ ստո րագ րել 
է՝ ի նշան հա մա ձայ նութ յան այն տեղ ար տա հայտ ված բո լոր մտքե րին։

 Լու սան կար նե րը՝  ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ  ԴԱՎԹ ՅԱ ՆԻ անձ նա կան ար խի վից
և  ՄԱ ՐԻ  ԳԱԼՍՏ ՅԱ ՆԻ

Բժշկի ուղին



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ա ջակ ցութ յամբ  Հա յաս տա նի նկա րիչ նե րի միութ յու նում անց կաց վեց 14-ամ յա 
 Լի լիա նա  Տո նո յա նի նկար չա կան աշ խա տանք նե րի ան հա տա կան ցու ցա հան դե-
սը:

Օ րը սպաս ված էր պա տա նի նկար չու հու հա մար, քա նի որ որ պես 
ան հա տա կան ցու ցա հան դես կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում ա ռա-
ջինն էր:

«Ն կա րել սկսել եմ ութ տա րե կա նից: Ն կա րում եմ գո ւա շով, ջրա ներ-
կով և  ակ րի լով»,- նշեց  Լի լիա նան:

 Մայ րի կը`  Հաս միկ  Կա րա պետ յա նը պատ մեց, որ աղ ջի կը հուզ մուն-
քով է պատ րաստ վել և  շատ ոգ ևոր ված է, քա նի որ տար բեր թե մա տի-
կա յի իր 20 աշ խա տանք նե րը մեկ վայ րում հան րութ յան դա տին հանձ-
նե լու հնա րա վո րութ յուն ու նի:

Եր ևա նի Ն վեր  Սա ֆար յա նի ան վան թիվ 164 դպրո ցի ա շա կեր-
տը  Նոր  Նորք վար չա կան շրջա նի մշա կույ թի կենտ րոն է հա ճա խում: 
Ն կա րե լիս նա դե ղին գույնն ա մե նից շատն է նա խընտ րում: Կ տա վի 
վրա ստեղ ծա գոր ծա կան թե մա ներն ընտ րում է ըստ ո գեշնչ ման: Ն րա 

վրձնա հար ված նե րում տեղ են գտնում դի մակ նե րը, միջ նա դար յան կեր պար-
նե րը, բնութ յու նը:  Ներ կա յաց ված աշ խա տանք նե րում գե րիշ խում էին մար դիկ, 

բնա պատ կեր նե րը:
 Նոր  Նորք վար չա կան շրջա նի մշա կույ թի կենտ րո նի նկար չութ-

յան ու սու ցիչ  Մա րիա Ա միր խան յա նը նկա տեց, որ իր ա շա կեր տու-
հին տա ղան դա վոր է, հեշտ է ըն կա լում ու սու ցո ղա կան նյու թը, հա-
ճա խում է սի րով և ս տեղ ծա գոր ծա կան մտքով է կյանք տա լիս իր 
բո լոր աշ խա տանք նե րին:

Ս տեղ ծա գոր ծող աղջ նա կի նկար նե րը ջեր մաց նում են նաև 
ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի պա տե-
րը:  Ա պա գա յում՝ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո, նա ծրագ րում է 
մաս նա գի տութ յուն ձեռք բե րել ար վես տի բնա գա վա ռում` շա րու-
նա կե լով զար գաց նել և  կա տա րե լա գոր ծել նկա րե լու շնոր հը:

 Լի լիա նան փոք րիկ ա նակն կալ էր պատ րաս տել նաև բժշկա-
կան բու հի հա մար:  ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի տե ղա կալ 
 Մար թա  Սի մոն յա նին նա փո խան ցեց իր հե ղի նա կած՝ խա ղա ղութ-
յուն խորհր դան շող վիտ րա ժա յին աշ խա տան քը:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ`
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը շա րու նա կում է 
հան րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա-
հել այն ու սա նող նե րին, ո րոնք, կրթութ յա նը 
զու գա հեռ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են մշա-
կու թա յին կյան քին, գրան ցում բազ մա թիվ հա-
ջո ղութ յուն ներ:

ԵՊԲՀ քո լե ջի « Բու ժա կան գործ» մաս նա-
գի տութ յան երկ րորդ կուր սի ու սա նող Ա շոտ 
 Ղա զար յա նը նրան ցից մեկն է, ով ինչ պես 
 Հա յաս տա նում, այն պես էլ հայ րե նի քից դուրս՝ 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում, մաս նակ ցել է 
աս մուն քի մրցույթ-փա ռա տո նե րի՝ բազ միցս 
զբա ղեց նե լով ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը:

« Մի շարք մրցույթ նե րի դափ նե կիր եմ, 
հիմ ա կա նում զբա ղեց րել եմ ա ռա ջին հո րի-
զո նա կա նը:  Վեր ջին մրցույթն ինձ հա մար 
ա մե նա պար տա վո րեց նողն էր, քա նի որ շատ 
էի ու զում ոչ միայն ան հա տա կան մրցա նակ 
ստա նալ, այլև այն պի սին, ո րը նվի րեմ բժշկա կան հա մալ սա րա նի քո լե ջին: Ինձ 
հա մար ա մե նա լավ պա հե րից էր, ա վե լի ու րախ էի, որ հայ տա րար վեց քո լե ջի, 
քան իմ ա նու նը»,- նշում է նա:

 Հե րա ցիա կա նը դպրո ցա կան տա րի քից է սի րել աս մուն քը:
« Սո վո րա բար ընտ րում եմ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան թե մա նե րով ստեղ ծա-

գոր ծութ յուն ներ, աս մուն քում եմ ժա մա նա կա կից գրող նե րի գոր ծե րից, ինչ պես 
նաև իմ մար զի չի՝ Հ ռիփ սի մե Ա վե տիս յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից»,-նշում է 
նա:

Ա շոտն ա պա գա ռազ մա կան բժիշկ է, քո լեջն ա վար տե լուց հե տո շա րու նա կե լու 
է ռազ մա կան բժշկութ յուն սո վո րել. «Ընտ րել եմ այս մաս նա գի տութ յու նը, քա նի 
որ իմ ըն տա նի քում ևս բ ժիշկ ներ կան, բա ցի դա՝ ես շատ եմ սի րում բժշկութ յունն 
ու մեր հայ րե նի քը, ուս տի ո րո շել եմ ընտ րել հենց ռազ մա կան բժշկութ յու նը»:

ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նո ղը Covid 19-ի ա ռա ջին բռնկում ե րի ժա մա նակ կա մա-
վոր հեր թա պա հութ յուն ներ է ի րա կա նաց րել « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րում. « Շատ ու րախ եմ, որ ա ռա ջին կուր սից հնա րա վո րութ յուն տրվեց 
մաս նակ ցել հի վան դա նո ցա յին աշ խա տանք նե րին, դա նաև մաս նա գի տա կան 
մեծ փորձ էր»:

Ա շո տը սի րում է նաև ժա մա նակ տրա մադ րել բռնցքա մար տին: Ն րա կար ծի-
քով՝ ե թե որ ևէ բան սի րում ես, ա պա կա րող ես զբաղ վել դրա նով, հասց նել ա նել 
ա մեն ինչ, կար ևո րը ցան կութ յունն է:

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ԱՍՄՈՒՆՔԻ
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ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յու նում օ րեր ա ռաջ 
ամ փոփ վե ցին « Լա վա գույն ու սա նող» հան
րա պե տա կան մրցա նա կա բաշ խութ յան 
արդ յունք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ բժշկա
գի տութ յան ո լոր տում լա վա գույն ու սա նող է 
ճա նաչ վել ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սի ու սա նող  Նա րեկ 
 Շա լուն ցը։ Մր ցույ թի նպա տա կը բա ցա հայ
տելն ու խրա խու սելն է բու հե րի այն ու սա
նող նե րին, ո րոնք ցու ցա բե րել են բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն և դրս ևո րել ա ռա վել ակ
տի վութ յուն՝ հա մա պա տաս խան մաս նա գի
տա կան ո լորտ նե րում:

ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նո ղի հետ զրու ցել 
ենք նրա ա ռա ջա դի մութ յան, գի տա կան, 
հա սա րա կա կան ակ տի վութ յան մա սին։ 

- Դուք այս տա րի հան րա պե տա կան մրցույ-
թում ճա նաչ վել եք ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նո ղը: Ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն-
ներ ու նեք, սպաս վա՞ծ էր, արդ յոք, հաղ թա նա կը:

-Ան կեղծ ա սած՝ հաղ թա նա կը որ քան անս պա սե լի էր, նույն քան էլ, ինչ-որ 
տեղ՝ սպա սե լի:  Թեև այն խրա խու սում է տար վա լա վա գույն նե րին, բայց 
ու զում եմ ա սել, որ սա մեկ տար վա աշ խա տան քի արդ յունք չէ: Ու սում ա-
ռութ յանս 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ձգտել եմ ինքս իմ առջև լի նել ազ նիվ, 
ինք նա խա բեութ յու նը երբ ևէ հա ջո ղութ յան չի բե րում:  Պետք է խու սա փել 
մի ջա կութ յու նից և դրս ևո րել կա մա յին բարձր ո րակ ներ՝ նպա տա կին տա-
նող ճա նա պար հին դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: Զ գա ցո-
ղութ յուն ներս դժվար է նկա րագ րել, հատ կա պես այն ար ձա գան քից հե տո, 
որ ստա ցա և ս տա նում եմ հաղ թա նա կից հե տո:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում այ սօր սո վո րում են հա զա րա վոր ու սա նող-
ներ, ո րոն ցից շա տե րը ար ժա նիո րեն կա րող էին լի նել իմ տե ղը:  Լի նել լա-
վա գույ նը հենց բժշկութ յան ո լոր տում՝ պա տիվ է և  պար տա վո րեց նող:

-Ին չու՞ ո րո շե ցիք ընտ րել բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:

-Ան կեղծ ա սած՝ մի գու ցե կա րող էի լավ ի րա վա բան կամ ծրագ րա վո-
րող դառ նալ: Դպ րո ցա կան տա րի նե րին սի րում էի բո լոր ա ռար կա նե րը, 
բայց կեն սա բա նութ յան նկատ մամբ սե րը գե րա կա էր:  Մի բան հաս տատ 
գի տեմ, ե թե նո րից հնա րա վո րութ յուն լի ներ, ա պա, ան կաս կած, դարձ յալ 
կընտ րեի բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, ու րիշ ո լոր տում ինձ չեմ պատ կե րաց-
նում:

-Բժշ կա գի տութ յան ո՞ր ճյուղն է  Ձեզ ա վե լի հո գե հա րա զատ: Ի՞նչ նեղ 
մաս նա գի տա ցում եք ցան կա նում ընտ րել:

- Շատ դժվար է կողմ ո րոշ վել նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար-
ցում, բայց, կար ծում եմ, այն վի րա բու ժա կան բա ղադ րիչ ան պայ ման կպա-
րու նա կի:

-  Մի փոքր պատ մեք հա մալ սա րա նա կան կյան քի մա սին։ Ինչ պի սի՞ն 
պետք է լի նի ԵՊԲՀ ու սա նո ղը:

- Հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յաս բա վա կա նին հա գե ցած է:  Լի նե լով ՈւԽ 
ու սում ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ մեր թի մի հետ մշտա-
պես փոր ձում ենք ա կան ջա լուր լի նել ու սա նող նե րի խնդիր նե րին՝ կապ ված 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի հետ, փոր ձել օգ նել մեր ըն կեր նե րին:  Շատ եմ 
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կար ևո րում, որ ու սա նող նե րը բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նից զատ զբաղ-
վեն հե տա զո տա կան աշ խա տան քով, հետ ևեն գի տա կան նո րութ յուն նե-
րին, ու նե նան հա սա րա կա կան բարձր ակ տի վութ յուն, սկսեն կա տա րե-
լա գոր ծել ի րենց ա պա գա մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը:

 Բայց ու զում եմ շեշ տել, որ որ պես ու սա նող մեզ հա մար ա ռաջ նա յին 
պետք է լի նի ու սու մը, ո չինչ չպետք է լի նի ուս ման հաշ վին, ո րով հետև 
այն հնա րա վո րութ յու նը, որ մեզ այ սօր ըն ձեռ վել է, վա ղը կա րող է չլի-
նել:

ԵՊԲՀ ու սա նո ղը, կար ծում եմ, միշտ տար բեր վող և  ներ կա յա նա լի 
պետք է լի նի, աչ քի ընկ նի պար տա ճա նա չութ յամբ, պա տաս խա նատ-
վութ յամբ, աշ խա տա սի րութ յամբ:

-Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րը 
բժշկա կան բու հում։

-ԵՊԲՀ-ում ինձ հա մար կար ևոր ձեռք բե րում եմ հա մա րում այն դա-
սա խոս նե րին, ո րոնց հետ բախտ եմ ու նե ցել աշ խա տել: Ն րան ցից շա-
տե րի հետ մշտա պես կա պի մեջ եմ, ա նընդ հատ սո վո րե լու բան ու նեմ 
յու րա քանչ յու րից: Ես ան չափ շնոր հա կալ եմ իմ դա սա խոս նե րին, նրանք 
մար դիկ են, ով քեր ի րենց ներդ րում ու նեն իմ հա ջո ղութ յուն նե րի մեջ:

Օգտ վե լով ա ռի թից՝ ու զում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել իմ մայր 
բու հին, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ու վար չա կան ողջ կազ մին, ու-
սու ցիչ նե րիս, ըն կեր նե րիս և  կուր սըն կեր նե րիս, հա րա զատ նե րիս, ըն-
տա նի քիս և  բո լոր այն մարդ կանց, ով քեր սրտանց ու րա խա նում են իմ 
ա մե նա փոքր հա ջո ղութ յամբ ան գամ:  Սա նաև նրանց հաղ թա նակն է:

-Ըստ  Ձեզ՝ բժշկին ի՞նչ հատ կա նիշ ներ են անհ րա ժեշտ:

-Ա ռա ջին ան գամ բժշկի մաս նա գի տութ յան ամ բողջ էութ յու նը, խո-
րութ յունն ու կար ևո րութ յու նը զգա ցի 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում: 
Այդ ժա մա նակ  Գո րի սի բժշկա կան կենտ րո նում էի, և  իմ աչ քի ա ռաջ հի-
վան դա նո ցի ամ բողջ անձ նա կազ մը, նրանց օգ նութ յան հա սած բժիշկ-
նե րի մի ամ բողջ բա նա կի հետ, օր ու գի շեր պայ քա րում էին մեր զին-
վոր նե րի կյան քի հա մար: Այդ ըն թաց քում, տես նե լով բժիշկ նե րի, ո րոնք 
օ րեր շա րու նակ ա ռանց քնե լու, ա ռանց տրտնջա լու պայ քար էին մղում 
և  յու րա քանչ յուր փրկված կյան քի հետ վե րածն վում, ես հաս կա ցա իմ 
ընտ րած մա նա գի տութ յան ողջ էութ յու նը՝ սրտա ցավ և  սառ նա սիրտ, 
ող ջա խոհ ու զուսպ, կյանք տվող, մա քա ռող և  եր բեք չհանձն վող:

-Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք այն ե րի տա սարդ նե րին, ո րոնք ցան կա նում 
են ընտ րել բժշկա կան մայր բու հը: 

 - Մեր 100-ամ յա բու հը տա րի ներ շա րու նակ պատ վով ի րա կա նաց րել 
է իր ա ռա քե լութ յու նը:  Մեր պե տութ յան հա մար դժվա րին ժա մա նակ-
նե րում այն միշտ ե ղել է պայ քա րի կի զա կե տում, ո րին մենք այ սօր էլ 
ա կա նա տես ենք՝ կո րո նա վի րու սա յին և  հետ պա տե րազ մա կան շրջան: 
Ուս տի բժշկա կան բուհ ըն դուն վող մեր ըն կեր նե րը պետք է գի տակ ցեն 
ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը, դժվա րութ յունն ու հպար տութ յու նը 
և  պատ վով կրեն ի րենց ա վագ ըն կեր նե րից փո խանց վող՝ հե րա ցիա-
կան լի նե լու կո չու մը:

Ուսանողի անկյուն



 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու-
սա նող  Վար դան  Հա րութ յուն յա նի հե տաքրք րութ-
յու նը դե պի բժշկի մաս նա գի տութ յու նը դեռ ման կուց 
սեր մա նել են ծնող նե րը:

«Եղ բայրս զին վո րա կան էր: Ո գեշնչ վե լով եղ-
բո րիցս՝ ո րո շե ցի հա մա տե ղել այս եր կու կար ևոր 
մաս նա գի տութ յուն նե րը և  ընտ րել ռազ մա կան 
բժշկի ու ղին»,- նշում է ա պա գա ռազ մա կան բժիշ-
կը՝ ա վե լաց նե լով, որ մաս նա գի տա կան ճա նա պար-
հը, ո րում կա յա նում է ամ բողջ բժշկա կան հմայ քը, 
բարդ է ու քար քա րոտ, իսկ այդ ճա նա պար հը լու-
սա վո րե լու և  հար թե լու մեջ մեծ դե րա կա տա րում ու-
նի բժշկա կան հա մալ սա րա նը։ 

 Վար դան  Հա րութ յուն յա նը բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յամբ սո վո րել է  Հու շա կերտ գյու ղի միջ նա կարգ 
դպրո ցում, ա պա ըն դուն վել է ԵՊԲՀ և  նույն ա ռա-
ջա դի մութ յամբ շա րու նա կում է ու սու մը ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տում։ 

Ա պա գա ռազ մա կան բժիշկն ու նի հե տաքրք րութ յուն նե րի լայն շրջա-
նակ, ո րոն ցից ա ռանձ նաց նում են եր կու սը՝ շախ մատն ու գի տութ յու նը: 
« Շախ մա տը ռազ մա վա րա կան խաղ է՝ պա հան ջում է կենտ րո նա ցում, համ-
բե րա տա րութ յուն և  ճիշտ թի րախ ներ գտնե լու ու նա կութ յուն:  Գի տութ յամբ 
զբաղ վել ցան կա ցող մար դուն այս հատ կա նիշ նե րը չա փա զանց անհ րա-
ժեշտ են»,-կար ծում է ՌԲՖ ու սա նո ղը: 

 Նա նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում մի քա նի տար բե րակ 
ու նի։ 

«Ա ռա ջինն ակ նա բու ժութ յունն է, քա նի որ կար ծում եմ՝ ա ռանց կյան քի 
գույ նե րը տես նե լու դժվար է լիար ժեք կյան քով ապ րել։ Երկ րոր դը ռեա նի-
մա տո լո գիան է՝ կյան քի ու մահ վան սահ մա նին գտնվո ղին փրկե լու կա րո-
ղութ յու նը»,-ա սում է բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ հնա րա վո րութ յան դեպ քում նեղ մաս նա գի տա ցու մը ձեռք կբե րի ար-
տերկ րում, ո րից հե տո կվե րա դառ նա հայ րե նիք և  իր նե րու ժը կներդ նի իր 
ո լոր տում եր կի րը զար գաց նե լու գոր ծին։ 

ՌԲՖ ու սա նո ղը շեշ տում է, որ իր հե տա գա գոր ծու նեութ յան ան բա ժան 
մասն է լի նե լու դա սա խո սե լը՝ նոր սե րունդ նե րին գի տե լիք ներ փո խան ցե-
լը։ 

Անդ րա դառ նա լով ռազ մա կան բժշկի ու ղին բռնած ան հա տի կար ևոր 
հատ կա նիշ նե րին՝ նշում է, որ հայ րե նա սի րութ յան հետ մեկ տեղ պետք է 
ու նե նալ նաև մեծ մար դա սի րութ յուն։ 

« Բա վա կան դժվար է այլ մար դու կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը վեր դա սել 
սե փա կա նից։ Իսկ ի րա կան հայ ռազ մա կան բժիշ կը պետք է օժտ ված լի նի 
այդ կա րո ղութ յամբ»,-ա սում է նա՝ կար ևո րե լով ա րագ կողմ ո րոշ վե լու ու-
նա կութ յունն ու հո գե բա նո րեն կա յուն լի նե լը։ 

 Վար դան  Հա րութ յուն յա նի խոս քով՝ ընտ րած ո լոր տում լա վա գույն նե րից 
մե կը լի նե լու ձգտում ու ցան կութ յու նը` գի տա կան նո րա րա րութ յուն նե րից 
ան մասն չմա լու այն շար ժիչ ուժն է, որն ուղ ղոր դում է ի րեն: 

« Կա տա րե լութ յունն ինձ հա մար նշա նա կում է ի մաստ նութ յուն»,-ա վե-
լաց նում է ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը:
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Վեր միկ  Վա սիլ յա նը 2015 թվա կա նին է ըն դուն վել Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ։ Բժշ կա կան կադ-
րե րի 100-ամ յա դարբ նոցն ա վար տել է գե րա զան ցութ յամբ։ 
Ա պա գա ռա դիո լո գը սո վո րում է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա-
յի 1-ին կուր սում։

« Բու հը ինձ տվել է գի տե լիք նե րի մեծ դաշտ, ուղ ղոր դել՝ սո
վո րե լու, հմտա նա լու, բժշկա կան կրթութ յունն ա րագ ու հեշտ 
յու րաց նե լու գոր ծում: Հ նա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել սո վո րել 
այն պի սի մաս նա գետ նե րից, ու նե նալ այն պի սի դա սա խոս
ներ ու ըն կեր ներ, ո րոնք ինձ հա մար ա մե նա մեծ ձեռք բե
րում են»,-նշեց  Վեր մի կը:

Օր դի նա տո րը խոս տո վա նում է, որ փոքր տա րի քից է ո րո շել 
բժիշկ դառ նալ:

« Միշտ հարց րել են՝ ինչ մաս նա գետ եմ դառ նա լու, պա
տաս խա նը ե ղել է՝ բժիշկ:  Հե տո՝ տա րի ներ անց, երբ դեռ 
ա վար տա կան դա սա րա նում էի և  պետք է ըն դուն վեի, չէի 
կողմ ո րոշ վում՝ ի վեր ջո ինչ մաս նա գի տութ յուն ընտ րել և 
 հան գե ցի բժշկի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յա նը, գի տեի՝ 
ճեր մակ խա լաթ կրող մարդ կանց աշ խա տան քը որ քան պա
տաս խա նա տու է: Բժշ կի հա մար կար ևո րա գույն հատ կա նիշ
նե րը պետք է լի նեն ա րագ կողմ ո րոշ վե լու հատ կութ յու նը, 
հա մա ռութ յու նը, դի մա ցի նին կա րեկ ցե լու, օգ նե լու ցան կութ
յու նը», -ա սում է ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը։

Ն րա խոս քով` ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ո լոր տում 
մաս նա գի տա նա լիս մտա ծել է, որ հե տա գա յում իր գոր ծու-
նեութ յամբ կնպաս տի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի զար-
գաց մա նը։ « Ռա դիո լո գիան հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ
ման հար ցում կար ևոր դեր ու նի, իսկ ճիշտ ախ տո րո շու մը 
ճիշտ բուժ ման հիմքն է: Սք րի նինգ ներն էլ նե րա ռում են ուլտ
րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յու նը, ռենտ գե նը։  Կար ևո րե լով 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լում՝ ինձ հա մար շատ 
կար ևոր է պրո ֆի լակ տիկ բուժ ման մեջ ու նե նալ իմ դե րը, 
ա սե լի քը»,-նշեց  Վեր միկ  Վա սիլ յա նը:

ԵՊԲՀ օր դի նա տո րը 2020 թվա կա նին կո րո նա վի րու սա յին 
հա մա վա րա կի բռնկման ժա մա նակ աշ խա տել է մե կու սա-
րան նե րում՝ օգ նե լով քո վի դով վա րակ ված նե րին։ « Բու հում 
սո վո րե լու վեց տար վա ըն թաց քում ու նե ցել եմ շատ ձեռք բե
րում եր: Ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վե լու այդ ճա նա պար
հը շա րու նա կում եմ: Ու նեմ՝ այս պես ա սած, «3 հ ի կա նոն»՝ 
հա մառ, համ բե րա տար ու հետ ևո ղա կան, ո րոնք նաև բժշկի 
կար ևոր հատ կանշ նե րը պետք է լի նեն»,աշ խա տան քի իր 
բա նաձևն է հու շում նա և  ա վե լաց նում՝ այդ սկզբունք նե րը 
կար ևոր են յու րա քանչ յուր մար դու՝ իր մաս նա գիաց ման մեջ 
հա ջո ղակ լի նե լու հա մար:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԲԱՆԱՁԵՎԸ՝ԼԻՆԵԼՀԱՄԱՌ,
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Եր րորդ տա րին է, ինչ բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում կրթութ յուն են 
ստա նում  Ղա զախս տա նից ժա մա նած ու սա նող ներ։

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը հան դի սա-
նում է ՀԱՊԿ երկր նե րի ու սում ա կան բա զա՝ ռազ մա-
կան բժիշկ ներ պատ րաս տե լու հա մար, որ տեղ 6 տա-
րի սո վո րե լով՝ ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յուն 
կա րող են ստա նալ կուր սանտ ներ կազ մա կեր պութ-
յան բո լոր երկր նե րից։

ՀԱՊԿ երկր նե րից ՌԲՖ ա ռա ջին օ տա րերկ րա ցի ու-
սա նող նե րը  Ղա զախս տա նից էին։  Ցա վոք, ֆա կուլ տե-
տի կրթա կան ծրագ րե րին ո րո շա կիո րեն խո չըն դո տե-
ցին հա մա վա րակն ու պա տե րազ մը: Ա ռա ջի կա յում, 
ի թիվս  Ղա զախս տա նից ե կած նե րի, պլա նա վոր-
վում է կուր սանտ ներ ըն դու նել նաև Ղրղզս տա նից, 
 Տա ջիկս տա նից և  Բե լա ռու սից։

Այս տար վա սեպ տեմ բե րից, ՌԲՖ պե տի հա ղորդ-
մամբ, պլա նա վոր վում են վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ ա ղետ նե րի բժշկութ յան գծով Շ րի 
 Լան կա յից ժա մա նած բժիշկ նե րի հետ։

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի եր րորդ կուր սի 
ղա զախ օ րի նա կե լի կուր սանտ նե րից մե կը՝ 24-ամ յա 
 Գու լիմ Եր գա լի ևան, ըն տա նի քում ա ռա ջին ռազ մա-
կան բժիշկն է, բայց հույս ու նի, որ ոչ վեր ջի նը։ 

-  Բարև  Ձեզ։ Կ պատ մե՞ք  Ձեր մա սին:
-  Բարև  Ձեզ (ող ջու նում է հա յե րեն): Ծն վել եմ  Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում՝ 

 Տալ դի կուր գան քա ղա քում։ Եր կու տա րե կա նում հորս աշ խա տան քի բե րու մով տե ղա-
փոխ վե ցինք  Նուր- Սուլ թան քա ղաք։ Ա վար տել եմ  Նուր- Սուլ թա նի ա կի մա թի (ա կի մա թը 
տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծա դիր մար մինն է  Ղա զախս տա նում) բարձ րա գույն բժշկա-
կան քո լե ջը՝ «ընդ հա նուր պրակ տի կա յի բուժ քույր» ո րա կա վոր մամբ, ո րից հե տո եր կու 
տա րի աշ խա տել եմ  Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի 
բժշկա կան կենտ րո նի վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում։ 

- Ին չո՞ւ և  ինչ պե՞ս ո րո շե ցիք դառ նալ ռազ մա կան բժիշկ։ Ե րա զա՞նք էր դա  Ձեզ 
հա մար։

- Բ ժիշկ դառ նալն իմ ե րա զանքն ու կյան քի նպա տակն էր, սա կայն ռազ մա կան բժշկի 
ու ղին ընտ րել օգ նե ցին ծնող ներս։ Եր կուսն էլ զին վո րա կան են, հայրս՝ փոխգն դա-
պետ, մայրս՝ եր րորդ դա սի սեր ժանտ։  Մե ծա ցել եմ՝ հիա նա լով իմ ծնող նե րով, հորս 
խի զա խութ յամբ, մորս ի մաստ նութ յամբ, նրանց տո կու նութ յամբ, վճռա կա նութ յամբ, 
նպա տա կաս լա ցութ յամբ, կամ քի ու ժով, նրա նով, թե ինչ պես կա րող էին հա մա տեղ, 
հան գիստ և  խե լամ տո րեն գտնել ցան կա ցած խնդրի ելքն ու լու ծու մը, նրանց մեջ միշտ 
կար այդ «ռազ մա կան ո գին»։  Հայրս միշտ մեջ բե րում էր ԽՍՀՄ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րար Անդ րեյ Գ րեչ կո յի՝ «Ս պա ներ» ֆիլ մի շնոր հիվ հայտ նի դար ձած խոս քե րը․ 
« Կա այս պի սի մաս նա գի տութ յուն՝ պաշտ պա նել հայ րե նի քը»։ Եվ ես ո րո շե ցի բժշկի 
վեհ մաս նա գի տութ յու նը հա մա տե ղել ռազ մա կան ո լոր տի հետ, որ պես զի հոգ տա նեմ 
մար դու ա ռող ջութ յան ու կյան քի մա սին բո լոր ի մաստ նե րով՝ հար գե լով և՛ զին վո րա կան 
հա մազ գես տը, և՛ սպի տակ խա լա թը։  Ռազ մա կան բժիշ կը մի մաս նա գի տութ յուն է, ո րը 
միա վո րում է եր կու մաս նա գի տութ յուն՝ պահ պա նե լով իր կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը։

- Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ և դժ վա րութ յուն ներ կա ռանձ նաց նեք  Ձեր մաս նա գի-
տութ յան մեջ։

-  Կար ծում եմ, որ դժվա րութ յուն ներ կան յու րա քանչ յուր մաս նա գի տութ յան մեջ, ցան-
կա ցած բնա գա վա ռում, սա կայն ռազ մա կան ո լոր տում դրանք պետք է ա ռանձ նաց նել, 
քա նի որ ռազ մա կան բժիշկ նե րը, ինչ պես և  զին վո րա կան նե րը, ա ռա ջինն են կանգ նում՝ 
ի պաշտ պա նութ յուն երկ րի և  ժո ղովր դի, ինչ պես նաև ծա ռա յութ յուն ի րա կա նաց նում 
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ա մե նա թեժ կե տե րում։  Ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու նի նաև ա ռա վե լութ յուն ներ, 
ո րոնց շար քում ա մե նա կար ևորն է՝ ռազ մա կան բժիշկ լի նե լը պա տիվ է։

- Ին չո՞ւ ընտ րե ցիք  Հա յաս տա նը և ԵՊԲՀ-ն  հե տա գա կրթութ յան հա-
մար։

- 2019 թվա կա նին  Ղա զախս տա նի և  Հա յաս տա նի միջև մեկ նար կեց ռազ-
մա կան բժշկի ընտ րութ յան ծրա գի րը, մեր երկ րին հատ կաց վել էր 2 դրա-
մաշ նորհ, ո րոն ցից մե կը հատ կաց վեց ինձ։  Բա ցի դրա նից, ման կութ յան ըն-
կե րու հիս հայ էր, այդ պատ ճա ռով հե տաքրքր ված էի ա վե լի ման րա մասն 
ծա նո թա նա լու հայ ժո ղովր դի պատ մութ յանն ու մշա կույ թին։

Այ սօր ԵՊԲՀ-ն  բարձ րա կարգ կադ րեր է պատ րաս տում ոչ միայն 
 Հա յաս տա նի,  Ռու սաս տա նի, Վ րաս տա նի,  Հոր դա նա նի,  Սի րիա յի, այլև աշ-
խար հի շատ այլ ա ռա ջա դեմ երկր նե րի հա մար։  Մեր հա մալ սա րա նը ճա նաչ-
ված է Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) 
կող մից և  նե րառ ված է «Բժշ կա կան հա մալ սա րան նե րի հա մաշ խար հա յին 
տե ղե կա տո ւի» ցան կում։

- ԵՊԲՀ-ում բժշկա կան կրթութ յունն ար դա րաց րե՞ց  Ձեր սպա սե լիք նե-
րը։

- Ան կաս կած։ Ա ռա ջին բա նը, որ նկա տե ցի ԵՊԲՀ շեմ անց նե լիս, գնա-
հատ ման հա մա կարգն էր․ դա սա խոս նե րի հա մար կար ևոր էր ոչ թե այն, թե 
ու սա նողն ինչ գնա հա տա կան կստա նա, այլ այն, թե որ քա նով նա կըն կա լի 
նյու թը։  Յու րա քանչ յուր դա սա խոս, ու մից այս 3 տար վա ըն թաց քում բախտ 
եմ ու նե ցել ստա նալ գի տե լիք ներ, ա ռանձ նա ցել է իր հա տուկ մե թո դով, ան-
հա տա կան մո տեց մամբ։ Եվ, ի հար կե, չեմ կա րող չհի շա տա կել նրանց կող-
մից ցու ցա բեր ված բա րի կամ քը, հար գա լից վե րա բեր մունքն ու հո գա տա-
րութ յու նը։

- Ի՞նչ կա սեք  Հա յաս տա նի և  հայ ժո ղովր դի մա սին։ Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք  Ձեր կյան քը 
Եր ևա նում։

- Երբ ա ռա ջին ան գամ` 3 տա րի ա ռաջ, ինք նա թի ռով թռչում էինք  Հա յաս տան, ա ռա ջի նը, ով 
գրա վեց ինձ իր բա րութ յամբ, մի կին էր. մենք նույն չվեր թով վայ րէջք կա տա րե ցինք Եր ևա-
նում, նա շատ էր ան հանգս տա նում մեզ հա մար՝ կդի մա վո րե՞ն մեզ, թե՞ ոչ, կգտնե՞նք, արդ յոք, 
հա մալ սա րա նը։  Նա ա ռա ջար կեց մեզ հյու րըն կալ վել իր տա նը, նույ նիսկ մաց ու սպա սեց 
մեզ հետ օ դա նա վա կա յա նում՝ հա մոզ վե լու, որ մեզ իս կա պես դի մա վո րում են։ Որ քան բա-
րութ յուն կար մի ան ծա նոթ կնոջ մեջ, ո րը չգի տեր նույ նիսկ մեր ա նուն նե րը: Այդ օր վա նից 
սկսած՝ ես ա մեն օր Եր ևա նում հան դի պում եմ բա րի մարդ կանց:

Եր ևա նը շատ ար ևոտ քա ղաք է, ինչ պես և ն րա բնա կիչ նե րը. ա մեն ան գամ հիա նում եմ նրանց 
բա րութ յամբ:  Շատ եմ սի րում և  հար գում հայ ժո ղովր դին։ Շ նոր հա կալ եմ  Հա յաս տա նին նաև 
այն մարդ կանց, այն ըն կեր նե րի հա մար, ո րոնց հան դի պել եմ այս տեղ, նրանք բո լո րը բա րի 
աչ քեր և  լու սա վոր հո գի ու նեն, նրանք, կար ծես, իմ երկ րորդ հսկա յա կան ըն տա նի քը լի նեն։

 Հե տա գա յում ե րա զում եմ ծնող նե րիս հյու րըն կա լել այս տեղ և  ծա նո թաց նել նրանց այս 
հրա շա լի երկ րին։

- Ըստ  Ձեզ՝ ի՞նչն է կար ևոր ռազ մա կան բժշկի հա մար։  Մարդ կա յին ի՞նչ ո րակ ներ են 
անհ րա ժեշտ այս մաս նա գի տութ յան հա մար։

-  Ռազ մա կան բժիշ կը պետք է ու նե նա միա ժա մա նակ և՛ զին վո րա կա նի, և՛ բժշկի հատ կա նիշ-
ներ՝ քա ջութ յուն, ա րագ և  ճիշտ ո րո շում եր կա յաց նե լու կա րո ղութ յուն։  Նա պետք է ու նե նա 
զին վո րա կա նի սուր աչք և բժշ կի բա րի, գթա սիրտ աչ քեր, նրա սիր տը սպա յի նման հաս տա-
տուն և  ա մուր պետք է լի նի, բայց նաև՝ փա փուկ ու հա մակ րե լի, ինչ պես բժշկի նը։

- Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք բո լոր նրանց, ով քեր ռազ մա կան բժիշկ դառ նա լու ո րո շու մը նոր 
են կա յաց րել:

 - Այս ո րո շու մը պետք է գի տակ ցա բար կա յաց վի, քա նի որ ռազ մա կան բժիշ կը միա ժա մա-
նակ տա լիս է  Հի պոկ րա տի եր դում և  եր դում՝  Հայ րե նի քի ա ռաջ։  Պետք է հաս կա նալ, որ ոչ 
միայն ա ռող ջութ յու նը, այլև ժո ղովր դի պաշտ պա նութ յունն է լի նե լու ձեր ձեռ քե րում, ձեր ու սե-
րին։ Այս նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հը կա րող է հեշտ չլի նել, բայց այն հրա շա լի, վեհ 
ճա նա պարհ է դե պի ռազ մա կան բժշկի մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը։  Ձեզ մոտ ա մեն 
ինչ կստաց վի, գլխա վո րը՝ հա վա տա ցե՛ք ինք ներդ ձեզ և  ի րա գոր ծե՛ք ձեր նպա տա կը։ Ես հա-
վա տում եմ քեզ, իմ ա պա գա գոր ծըն կեր:

Ուսանողի անկյուն



Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի Ա նան դի կա 
Պ րա սադն իր ա պա գան տես նում է ե րե խա նե րի կող քին՝ ման կա բույ ժի մաս նա-
գի տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս։  

Ծն վել է Հնդ կաս տա նի  Ջամ շեդ պուր քա ղա քում։  Սի րում է ե րաժշ տութ յուն լսել, 
եր գել: « Սի րում եմ լի նել ու շադ րութ յան կենտ րո նում, զբաղ վել ին տե րակ տիվ գոր-
ծու նեութ յամբ՝ կի րա ռե լով իմ բա նա խո սա կան հմտութ յուն նե րը:  Հոբ բի նե րիս 
շար քում են խո հա րա րութ յու նը, նկա րե լը, վիկ տո րիա նա կան դա րաշր ջա նի (1837-
1901 թթ․) վե պեր կար դա լը», - նշում է Ա նան դի կան:

 Դեռևս 14 տա րե կա նում հնդկու հին հստակ ո րո շել էր բժիշկ դառ նալ․ նա ե րա-
զում էր ու սում ա սի րել ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը և  հի վան դութ յուն նե րի բուժ-
ման ե ղա նակ նե րը:

«Ընտ րե ցի բժշկութ յու նը, ո րով հետև չեմ կա րող մտա ծել որ ևէ այլ մաս նա գի-
տա կան ու ղու մա սին, ո րը լի կլի նի մար տահ րա վեր նե րով և, միա ժա մա նակ, հան-
րօ գուտ է:  Մայրս ե ղել է իմ ա մե նա մեծ ո գեշն չո ղը, նրա շնոր հիվ կցան կա նա յի 
զար գա նալ այս մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յամբ՝ ժա մա նակս նվի րե լով 
մարդ կանց ա ռող ջութ յու նը վե րա կանգ նե լուն», - պատ մում է Ա նան դի կան՝ շեշ-
տե լով, որ ո չինչ չէր փո խի իր ո րոշ ման մեջ։

2021 թվա կա նին ա պա գա բժիշ կը բու հում անց կաց ված օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի գի տա կան զե կույց նե րի մրցույ թում ար ժա նա ցել է ա ռա ջին մրցա նա կին։ 
Ա նան դի կան ներ կա յաց նում էր «Օն կո լի տիկ վի րու սա բու ժութ յուն․ թի րա խում՝ 
ման կա կան ցո ղու նա յին բջիջ նե րը» խո րագ րով զե կույց։

« Բարձ րա գույն կրթութ յունս շա րու նա կե լու հա մար ընտ րե ցի 
 Հա յաս տա նը, քա նի որ ո րոշ ու սում ա սի րութ յուն նե րից հե տո տե ղե կա-
ցա բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա րուստ պատ մութ յան մա սին և վճ ռե ցի 
լի նել դրա մի մա սը: Ա մեն ան գամ, երբ Հնդ կաս տա նում գտնվող ըն-
տա նի քիս և  ըն կեր նե րիս կող մից  Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր դի մա սին 
հար ցեր եմ լսում, պա տաս խա նում եմ. « Հա յաս տա նը գե ղե ցիկ, խա ղաղ 
և մ շա կու թա սեր եր կիր է:  Հա յե րը շատ հյու րըն կալ են և գ նա հա տում 
են հնդկա կան մշա կույթն ու հնդիկ նե րին: Ն րանց ար վես տը, հնա գույն 
վան քե րը, գե ղե ցիկ փո ղոց նե րը կա րող են հիաց նել ցան կա ցած զբո-
սաշր ջի կի: Եր ևա նում անց կաց րած 4 տա րին ինձ սո վո րեց րել է ու սում-
նա սի րել բնութ յան գե ղեց կութ յու նը, վե րած վել ինք նավս տահ մար դու, 
ո րը մշտա պես ձգտում է կա տա րե լա գործ վել», - ան կեղ ծա նում է Ա նան-
դի կան:

ԵՊԲՀ-ն, նրա խոս քով, աշ խար հի մյուս ա ռա ջա տար ու սում ա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի հետ հա մըն թաց է քայ լում:

« Դա սա խոս նե րը մեծ աշ խա տանք են կա տա րում մեզ՝ որ պես կա յա-
ցած բժիշկ ներ պատ րաս տե լու գոր ծում: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մեծ 
ճա նա չում է վա յե լում նաև Հնդ կաս տա նում», - հա վե լում է ու սա նո ղու-
հին։

Ա նան դի կան պլա նա վո րում է Հնդ կաս տա նում աշ խա տել կա նանց 
ա ռող ջութ յան և  այդ ո լոր տում ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րաց ման ուղ-
ղութ յամբ:

«Բ ժիշ կը պետք է հան գիստ լի նի և հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա հի-
վան դութ յան վե րա բեր յալ։ Այ սօր քրտնա ջան աշ խա տե լու մղու մը վա ղը 
կյանք փրկե լու հա մար կեն սա կան է մեզ՝ ա պա գա բժիշկ նե րիս հա մար: 
 Հարց րե՛ք ինք ներդ ձեզ այ սօր՝ ինչ պի սի ազ դե ցութ յուն կու զե նա յիք ու-
նե նալ ձեր հի վան դի կյան քի վրա:  Պա տաս խանն ինք նին կօգ նի ձեզ 

բժշկութ յան ո լոր տում հա ջող կա րիե րա յի հաս նե լու հա մար», - եզ րա փա կում է 
Ա նան դի կա Պ րա սա դը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆԸՄԵԾՃԱՆԱՉՈւՄ
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ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը շա րու նա կում է նպաս տել 
բժշկա կան մայր բու հում սպոր տի զար գաց մա նը՝ բու հա կան և  միջ բու հա կան տար
բեր մի ջո ցա ռում ե րում ներգ րա վե լով ոչ միայն ա պա գա բժիշկ նե րին, այլև պրո
ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին, բժիշկ նե րին, աշ խա տա կից նե րին: Ն ման մի ջո
ցա ռում երն ու գրանց ված արդ յունք նե րը շա րու նա կում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
օ րի նակ ծա ռա յել. մե ծաց նե լով սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ վստա հութ յու նը:

  Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի կող մից ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա
խո սա կան կազ մի և  աշ խա տա կից նե րի հա մար կազ մա կերպ ված « Դա սա խո սա կան 
գա վաթ» մի նի ֆուտ բոլ, շախ մատ և  հայ կա կան եր կար նար դի մար զաձ ևե րից մրցա
շա րին մաս նակ ցում էին նաև հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի աշ խա տա կից
ներն ու կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը:

  Մի նի ֆուտ բո լում հա ջո ղութ յուն ներ ու նե ցան « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի բու ժանձ նա կազ մը և  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի աշ խա
տա կից նե րը:

  Շախ մատ մար զաձ ևից ա ռա ջին ե րեք հո րի զո նա կան նե րը զբա ղեց րին և 
 մե դալ նե րով ու հա վաս տագ րե րով պարգ ևատր վե ցին հա սա րա կա գի տա կան ա ռար
կա նե րի ամ բիո նի դա սա խոս Աս քա նազ  Ճեր մակ յա նը, ախ տա ֆի զիո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ Ար տեմ Գ րի գոր յա նը, ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ բիո նի դա սա
խոս  Վա հե  Հով հան նիս յա նը, իսկ կա նանց հա վա քա կա նից՝ հաշ վա պա հա
կան բաժ նի մաս նա գետ Էլ մի րա  Հայ րա պետ յա նը, դե ղա գոր ծութ յան կա ռա
վար ման ամ բիո նի վա րիչ  Մար գա րիտ  Բեգ լար յա նը և գլ խա վոր հաշ վա պա հի 
տե ղա կալ Ար մի նե  Բա լա սան յա նը:

 Հայ կա կան եր կար նար դի մար զաձ ևից լա վա գույն արդ յունք նե րը գրան ցե
ցին ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան Ե ղիշ  Տեր տեր յա նը, տնտե սա կան վար
չութ յան պետ  Սամ վել  Բա րո յա նը, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
դա սա խոս  Հայկ  Մի նաս յա նը, կա նանց հա վա քա կա նից՝ ֆի զի կա կան դաս
տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Վար սե նիկ Ապ րես յա նը, գրա դա րա նա
վար  Մա րի նա Ա ռա քել յա նը, կենտ րո նա կան հա մա լի րի բուժ կե տի բուժ քույր 
 Դիա նա  Հա րութ յուն յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ևս  մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ 
հայ կա կան եր կար նար դի մար զաձ ևում՝ կար ևո րե լով բժշկա կան մայր 
բու հում մրցա շա րե րի ակ տի վութ յու նը և  ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը:

  Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Հա րութ յուն 
 Թա միր յա նը նշեց, որ ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը ցան կա ցած տա րի
քում կար ևոր է, ուս տի բժշկա կան հա մալ սա րա նում շա րու նա կա կան է 
լի նե լու նման մի ջո ցա ռում ե րի անց կա ցու մը:

 « Մաս նա կից նե րը շատ ոգ ևոր ված էին, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն 
ու նեին աշ խա տան քա յին ա ռօր յա յից բա ցի ի րենց ու ժե րը փոր ձել սի րե
լի մար զաձ ևում, ին չը շատ կար ևոր է: Ն ման մի ջո ցա ռում ե րը հնա րա
վո րութ յուն են ըն ձե ռում հա մալ սա րա նա կան նե րին հա մախմբ վել մեկ 
հար կի տակ, ծա նո թա նալ, շփվել: Ն րանց ակ տի վութ յու նը ոգ ևո րիչ օ րի
նակ է դառ նում նաև ու սա նող նե րի հա մար, ով քեր ցան կա նում են ի րենց 
ու ժե րը փոր ձել տար բեր սպոր տաձ ևե րում»,ամ փո փե լով մրցա շա րի 
արդ յունք ներն՝ ա սաց ամ բիո նի վա րի չը:

 Հա րութ յուն  Թա միր յա նի խոս քով՝ ամ բիո նը պատ րաստ է ա ռա ջի կա
յում տար բեր մրցա շա րեր կազ մա կեր պել՝ հաշ վի առ նե լով աշ խա տա
կից նե րի ցան կութ յու նը՝ ընդ լայ նել սպոր տաձ ևե րի ցան կը՝ նե րա ռե լով 
սե ղա նի թե նիս, բաս կետ բոլ, վո լեյ բոլ, բադ մին տոն և  այլ մար զաձ ևեր:

ԱՄՓՈՓՎԵՑԻՆՄՐՑԱՇԱՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը ու սա-
նո ղա կան խորհր դա րա նի հետ հա մա տեղ կազ մա կեր պել էր 
մրցա շար՝ բլից շախ մատ մար զա ձից՝ նվիր ված 44-օր յա պա-
տե րազ մում զոհ ված հե րա ցիա կան նե րի հի շա տա կին:

Ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցեց 63 ու սա նող: Ե ռօր յա մրցում-
նե րից հե տո լա վա գույն հո րի զո նա կան նե րը զբա ղեց րին 
ԵՊԲՀ ու սա նող ներ  Հա կոբ  Հա կոբ յա նը, Ար փի նե Գ րի գոր-
յա նը և  Վա րազ դատ  Հա րու թին յա նը:

Մր ցա շա րի հաղ թող նե րը պարգ ևատր վե ցին մե դալ նե րով 
և  հա վաս տագ րե րով, նաև ո րոշ վեց, որ նրանք հե տա գա-
յում կընդգրկ վեն ԵՊԲՀ շախ մա տի հա վա քա կան թի մում և 
կ մաս նակ ցեն միջ բու հա կան ու սա նո ղա կան ա ռաջ նութ յուն-
նե րին:

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆՄՐՑԱՇԱՐ

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա վա քա կան թի-
մը զբա ղեց րել է ա ռա ջին տե ղը ՀՀ ԶՈւ շախ մա տի թի մա յին 
ա ռաջ նութ յան ու սում ա կան զո րա մա սե րի փնջա յին մրցում-
նե րում`ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
պարգ ևատր վե լով պատ վոգ րով:

ՀՀ ԶՈւ շախ մա տի թի մա յին ա ռաջ նութ յան ու սում ա կան 
զո րա մա սե րի փնջա յին մրցում երն անց կաց վել են  Վազ գեն 

 Սարգս յա նի ան վան ռազ-
մա կան հա մալ սա րա նում, 
ո րին մաս նակ ցել է ու սում-
նա կան զո րա մա սե րի 16 
թիմ:

Շ նոր հա վո րե լով բժշկա-
կան բու հի ՌԲՖ հա վա քա-
կան թի մի 5 կուր սանտ նե-
րին` մաղ թում ենք նո րա նոր 
հա ջո ղութ յուն ներ:

ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԹԻՄԻՀԱՂԹԱՆԱԿԸ
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 Վեր ջերս անց կաց վե ցին « Դա սա խո սա կան գա վաթ-2022» 
միջ բու հա կան մար զա կան խա ղե րը, ո րին մաս նակ ցում էին 
16 բու հի դա սա խոս ներ, աշ խա տա կից ներ: 

ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի նա խա-
ձեռ նութ յամբ հե րա ցիա կան նե րը ևս  մաս նակ ցե ցին մար-
զա կան խա ղե րին՝ ի րենց ու ժե րը փոր ձե լով մի շարք սպոր-
տաձ ևե րում:  Շախ մատ, հրաձ գութ յուն, բադ մին տոն, սե ղա նի 
թե նիս, վո լեյ բոլ մար զաձ ևե րում բժշկա կան մայր բու հի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը գրա վել են լա վա գույն հո րի զո նա կան նե րը: 

« Դա սա խո սա կան գա վաթ-2022» և  տար բեր մի ջա ցա ռում-
նե րին ակ տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նը շնոր հա կա լա գիր հանձ նեց դե-
ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ  Մար գա րիտ 
 Բեգ լար յա նին և ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի և բժշ կա կան տեր մի նա-
բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Մա նան Ա սատր յա նին:

ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
 Հա րութ յուն  Թա միր յա նը նշեց, որ նման մի ջո ցա ռում ե րը 
նպաս տում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պի տա րած մա նը, սպոր-
տի զար գաց մա նը՝ օ րի նակ ծա ռա յե լով ու սա նող նե րի հա մար, 
ինչ պես նաև՝ ա մուր կա պեր ստեղ ծե լով տար բեր դա սա խոս-
նե րի միջև:

«ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԳԱՎԱԹ-2022»
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Եվ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում, և  խա ղաղ օ րե րին բժիշ կը մար տիկ է, ո րը պայ քա
րում է վի րա վո րի ու հի վան դի կյան քի ու ա ռող ջութ յան հա մար: 

Ան ցած տար վա 44օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում շատ ա պա գա բժիշկ ներ  
կա մա վոր կամ ծա ռա յութ յան բե րու մով մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ՝ մարդ կա յին ու մաս նա գի

տա կան սխրանք ներ կա տա րե լու: 

Բժշ կա կան կրթօ ջա խի շատ սա ներ պա տե րազ մա կան օ րե րին աչ քի ըն կան ի րենց հե րո
սութ յուն նե րով, ո րոնք ա ռա վել քան օ րի նա կե լի են ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար: 

Կ յան քե րի փրկութ յունն ու բու ժօգ նութ յան տրա մադ րումն ա ռաջ նա հեր թութ յուն էր, ո րը 
նրանք կա տա րե ցին բարձր պա տաս խա նատ վութ յամբ:  

Պա տե րազմ կոչ վող ար հա վիր քը ծանր փոր ձութ յուն էր ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար, սա
կայն նրանք փոր ձում են չկորց նել լա վա տե սութ յունն ու շարժ վել ա ռաջ:

  Պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յու նը, ա նուն առ ա նուն նշել է կա մա վոր 
 սկզբուն քով ու անմ նա ցորդ նվի րու մով բու ժաշ խա տանք նե րին զին վո րագր ված  

ու սա նող նե րին և շ նոր հա կա լութ յուն  հայտ նել՝ ընդգ ծե լով, որ ա պա գա բժիշկ ներն ա րել են 
ա մեն հնա րա վորն ու անհ նա րի նը՝  կա տա րե լով բազ մաբ նույթ բու ժա կան և խ նամ քի աշ

խա տանք ներ։

 Սեպ տեմ բե րի 27ից նո յեմ բե րի 9ը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում անձն վեր 
աշ խա տան քի, խի զա խութ յան, հայ րե նի քի նվի րու մի և  անմ նա ցորդ  

ծա ռա յութ յան հա մար շա տերն ար ժա նա ցան մե դալ նե րի ու պատ վոգ րե րի,  
պարգև նե րի և  կո չում նե րի․ ցա վոք՝ եր բեմն հետ մա հու։

 Մեր զո հե րի մա սին մենք լույս ենք ըն ծա յել «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը։ 
Այ սօր խոս քը նրանց մա սին է, ով քեր մար տա դաշ տից ու հոս պի տալ նե րից 

վե րա դար ձել են՝ պատ վով կա տա րած ի րենց պարտ քը հայ րե նի քի առջև։
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The first online webinar of the "Dandy" neurosur-
gical club on "How to become an innovator" took 
place. 

The webinar was conducted by Professor and re-
nowned neurosurgeon Saleem Abdulrauf, President 
of the Walter Dandy Club. 

First, YSMU Vice-Rector Science, COBRAIN  Proj-
ect Coordinator, Professor Konstantin Yenkoyan 
greeted the participants of the meeting and thanked 
world-famous doctor-scientist Saleem Abdulrauf and 
Dandy Club for its continuous support. 

The professor stressed the importance of the ini-
tiative of the students to establish a "Dandy" club 
in Armenia, the inclusion of new members in the 
club, as well as urged to pay more attention to the 
involvement of students in research.

 Saleem Abdulrauf gave an interesting lecture on 
innovation, research and neurosurgery. The doctor 

referred to his innovative approach to aneurysm sur-
gery, the concept of "awake surgery", as an example 
of how a patient plays the guitar during brain sur-
gery. 

The professor then introduced the students to how 
to make innovations in daily activities, to think "out-
side the box". 

It is noteworthy that the new skills discovered by 
Dr. Abdulrauf were named after him. During the in-
teresting discussion, the students asked their ques-
tions, to which the professor gave direct answers, 
even sharing the little secrets of his personal and 
professional life.

 At the end of the meeting, the possible directions 
of further cooperation with YSMU COBRAIN Cen-
ter and Abdulrauf Neurosurgery Institute were dis-
cussed.

THE FIRST ONLINE WEBINAR
Science



The opening of the "COBRAIN" Scientific-Educational Center for 
Fundamental  Brain Research marked a new date in the century long 
history of Medical University.

 RA Prime Minister Nikol Pashinyan, Minister of Education, Science, 
Culture and Sports Vahram Dumanyan, RA Minister of Health Anahit 
Avanesyan, representatives of diplomatic and international structures, 
representatives  of the teaching staff were present at the event. 

In accordance with international standards, the research and edu-
cational center can become a platform for excellence in the develop-
ment of fundamental science, competitive with the best laboratories 
in Europe. 

Presenting the history of the establishment of this important 
scientific-educational structure, YSMU Vice-Rector for Science 
Konstantin Yenkoyan noted that the university team led by the 
Rector adopted the path of science development with the sup-
port of the RA Government, the World Bank and the EU "Horizon 
2020" program. In combination, YSMU was the first participant 
and the winner of the Horizon 2020 grant program. 

According to him, the vision of the large university team is to 
have a regional center of Neuroscience and Brain Research in 
Armenia, which will pinpoint the country on the world scientific 
map. Carolin Geginat country Manager of the World Bank for 
Armenia said that the new center will give a new impetus to 

brain research. "As a result, the Brain Center will be a center 
of excellence similar to laboratories in European countries, 
enabling students to engage in research," said Carolin Gegi-
nat, noting the importance of ongoing collaborative scientif-
ic environment between national and international research 
centers". 

Addressing the guests and members of the Academic Coun-
cil present at the event, YSMU Rector Armen Muradyan noted 
that the day is very important, as the opening of this center 
marks the beginning of a new stage of development of the 
university. 

"Not only is the educational process a priority for us , but 
also we diversify  our efforts to the fact that for years the 
medical university has stood out not only among the republic, 

but also among the all-union, world universities thanks to 
science," Armen Muradyan stressed noting  that efforts 
are directed to create a modern scientific platform that 
will help students discover opportunities. 

He especially stressed that five years ago a decisive 
decision was made at YSMU to terminate the title-sci-
ence, to redistribute positions and to be guided only by a 
digital approach in the field of science, to make science 
accountable. 

The 100-year-old university has had scientific advances 
and recognition. Today, on the occasion of its one-centu-
ry anniversary, the university has decided to implement 
the "100 years behind the people" program, within the 

ADOPTING THE PATH OF SCIENCE 
DEVELOPMENT 
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framework of which hundreds of free consultations and medical 
care will be provided to the population. 

According to Armen Muradyan, this program created in the 
difficult times in  the world,  proves that professionalism and 
medicine can have a unique word for humanity. 

The establishment of the center will contribute to the imple-
mentation of the university's strategy, the development of sci-
ence, the development of innovative research in the field of neu-
roscience, the formation of an incubator for young professionals 
with research skills. The material and technical base can serve as 
a platform for the implementation of the work of students of oth-
er universities, research centers, scientists, which will contribute 
not only to YSMU, but also to the improvement of the quality of 
science in Armenia. 

The creation of a newly opened science and education center will help 
create new jobs for graduates and other young researchers. It will carry 
out research aimed at preventing chronic diseases of the human brain and 
ensuring healthy brain function throughout life.

 It should be noted that the "COBRAIN" Scientific-Educa-
tional Center for Fundamental  Brain Research of  "Yerevan 
State Medical University after Mkhitar Heratsi" Foundation 
was built by the World Bank-funded “Education Improve-
ment” loan program implemented by the Center for Edu-
cation Programs PIU of the Ministry of Education, Science, 
Culture, and Sports of Armenia. The aim of the program is 
to include science in education, to transform the dominant 
educational orientation of the university into a research 
one. 

Before the opening of the center, YSMU guests laid flow-
ers in front of the memorial plaque in the lobby of the 
administrative building in memory of the military doctors, 
students and heretics who died in the 44-day war. 

Within the framework of the visit, the Prime Minister of the Republic of 
Armenia Nikol Pashinyan accompanied by YSMU Rector Armen Murady-
an toured the classrooms, museum and gymnasium reopened within the 
framework of the "Return" pro-
gram as a result of construction 
and renovation works carried out 
at the university in recent years.

In renovated and modernized 
Room 6 YSMU Rector reported 
the successful works realized by 
YSMU including the increasing 
dynamics of the number of the 
international students arriving in 
Armenia. The head of the uni-
versity also outlined the works 
already realized as well as the fu-
ture ones in the field of hospitals. 
The works implemented in the 
quality improvement of the med-
ical care and the medical condi-
tions of the 3 university hospitals 
were reviewed at the event.

Science



The 75th anniversary of the  independence of India was 
solemnly celebrated at the Medical University. YSMU Rector 
Armen Muradyan, congratulating the friendly  country on the 
Independence Day, emphasized ․ "Every nation considers 
the formation of an independent statehood to be the highest 
achievement of its civilization. It is logical that being the cra-
dle of civilization, India was able to restore its independence 
and become one of the most powerful countries in the world. 
During the years of independence, we managed to establish 
warm, close relations, in particular, to implement educational 
programs in the most humane field, in medicine."

According to Armen Muradyan, the one-century medical uni-
versity has passed 35 years of activity together with Indian 
graduates, students, ambassadors, state officials.

"It is difficult to imagine the medical university without our 
Indian students, graduates, without our partners, friendly am-
bassadors. "I want to express my deep gratitude for this coop-
eration, to express hope that by studying here, you will con-
tribute to the establishment of your country's independence, 
prosperity, and the healing of the people," the rector stressed.

The head of the university especially mentioned that many 
graduates carry out successful humanitarian and professional 

activities in other countries.

"The trials that befell the whole world, particularly the 
epidemic of the last two years, did not leave neither Ar-
menia nor India unattended. And we were able to prove 
shoulder to shoulder (both here and our graduates in In-
dia) that we are not only friendly peoples, but also bring 
benefits to our peoples, to the humanity of the world in the 
most humane profession, "Armen Muradyan stated, wish-
ing peace and health, culture and science should become 
guidelines for the Armenian-Indian peoples.

In his speech, Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of India to Armenia 
and Georgia Kishan Dan Deval 
stressed ․

"When we were able to free 
ourselves from the yoke of for-
eigners thanks to the sacrific-
es of hundreds of thousands 
of Indians, our country was 
not yet strong! We inherited a 
country that was divided into 
two parts, it was economically 
very poor, the level of educa-

SOLEMNLY CELEBRATED ANNIVERSARY
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tion was only 12%. But our ancestors had one goal, one dream 
- to unite India. "Thanks to their great efforts and sacrifices, 
today we have the honor of celebrating the independence of 
India."

According to the diplomat, today India is the 6th among the 
economically  strongest countires.

"We have many achievements in the field of science and mod-
ern technologies, we have registered significant achievements 
in the field of military industry," added Kishan Dan Deval.

Addressing the YSMU students, thanking them for their active 
participation in all the events of the embassy, he emphasized 
that they are members of one big family.

Gayane Avetisyan, head of the Dean's Office for International 
Students’ Education, emphasized that she has been teaching 
Indian students for more than three decades.

"During this time I had the opportunity to get acquainted with 
the Indian culture, I was convinced that the Indians are patri-
otic like us Armenians. The Indians have fought hard for their 
independence. India has been able to make great progress in 
all areas. Even in Silicon Valley there are many famous Indians. 
"I am sure that the students sitting here will continue to add to 
the list of famous Indian doctors," the dean added.

Then, the cultural program started with the performance of 
the anthems of the two countries, with the students performing 
national songs and dancing.

The future Indian doctors presented the struggle for the 
country's independence through staged episodes, as well as the 
states of India in their typical national costumes and music.

At the end of the festive event, the Indian students received 
letters of thanks from the embassy.

Event



YSMU congratulates the Vice-Rector for International Af-
fairs, Associate Professor Yervand Sahakyan on his anni-
versary.

Yervand Sahakyan, who has been the acting vice-rector 
of the Mkhitar Heratsi State Medical University for almost 
20 years, has expanded and continues to expand the ge-
ography of the university, and today it has already crossed 
the equator. Among more than 30 countries, YSMU already 
has students from the Seychelles and Australia.

The former surgeon and forensic doctor, lecturer and 
dean raised the international prestige and rating of the 
100-year-old medical forge to a whole new level because 
of his hard work and various connections.

At the event organized on the occasion of the anniver-
sary, Rector Armen Muradyan, congratulating Yervand Sa-

hakyan, mentioned that over the years, each person puts his achieve-
ments and dreams on two scales. "Yervand Sahakyan still has great 
potential and many goals to work for the benefit of the medical uni-
versity," the rector emphasized.

Words of homage were addressed to the well-deserved jubilee from 
his professors and students. Those present referred to the high pro-
fessional abilities and skills of the vice-rector, as well as the estab-
lished family.

Professor of the Chair of Histology Artashes Aznauryan, who taught 
Yervand Sahakyan, stated that the latter was an all- rounded and 
very smart student.

The director of the Military Medical Scientific Education Center, Sam-
vel Galstyan, revealed that very few people know, but the vice-rector 
had a great contribution to the process of establishing and interna-
tionalizing the military medical faculty.

Gayane Avetisyan, the head of the 
Dean's Office for International Stu-
dents, who was the student of Yervand 
Sahakyan, proudly mentioned that she 
had known him for 30 years, and it was 
thanks to him that she became interest-
ed in forensic medicine.

Dean of the Faculty of General Med-
icine Karine Baroyan noted that the 
vice-rector is a greatly-balanced person 
in his daily work, who has always main-
tained his principles.

Yervand Sahakyan himself, lavishing 
words of gratitude on his colleagues, 
said that he never disregards learning 
from both senior and junior colleagues 
and he will continue to invest everything 
for the development of the university.

Event
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Clinical

The best specialists of Yerevan State Medical University after Mkhi-
tar Heratsi have started the "100 years behind the people" program. 
Launched at the University with a century-old medical history, the pro-
gram will run from March 8 to June 18 for exactly 100 days.

The university initiative consists of a package of three interrelated 
events.

Leading specialists of YSMU will provide free consultations every 100 
days, every Saturday, in "Heratsi" N1 և "Muratsan" University Hospital 
polyclinics և "Mikaelyan" Institute of Surgery.

As a result of the consultations, if necessary, 100 surgeries will be per-
formed with a 50% discount, including the complete package of surgical 
examinations.

Within 100 days, the university specialists will make a certain number of 
visits to the regions of Armenia, in coordination with the regional admin-
istrations of the RA Ministry of Justice.

The head of the Medical University emphasized that this medical insti-
tution with a century-old educational history has carried out a mission 
of soothing, healing, inspiring and hopeful activities.

"The launched program will be implemented with partners and will 
serve the people again," Armen Muradyan stressed, emphasizing the 
idea that public health is maintained by people of high public prestige, 
who are also loved and respected by the population, medical profes-
sionals and in the discussion attending physicians.

Vice-rector for clinical Affairs Armen Minasyan, speaking about the 
program, mentioned, "A roadmap has already been developed during 
the production meetings, and the hospital complexes are ready to start. 
Admission and citizen queuing points have been set up in hospital complexes. 
As part of the initiative, a call center will be set up so that beneficiaries 
can register in advance, which will allow them to avoid queues and 
crowds. ” 

The rector instructed him to summarize the data every week and re-
port on what happened. He urged doctors and university officials to be-
come direct participants in this initiative, both as a health care provider 
and as a clinician.

The heads of the university hospitals stated that the post-traumatic 
complications and health problems are visible among the population, 
and that they are ready to keep a more focused focus on the next 100 
days and solve the issues related to the health of the population.

This year YSMU activities will not be limited by the initiative "100 
years behind the people". Armen Muradyan informed that the univer-
sity has prepared a package of initiatives for YSMU graduates. Legal, 
evidence-based medicine and bioethics courses will be conducted to 
address public health, ethical issues, and legal issues arising in the 
physician's practice.

The university will cooperate with legal organizations in this matter. 
About 30% of the course fee will be paid by the university for the par-
ticipating graduates.

The session ended with a standing ovation from female colleagues 
on the occasion of Women's Month.

The rector stressed that the devotion and mercy of Armenian women 
are invaluable.

He wished that the difficulties of recent years would never be repeat-
ed, that women would not have wet eyes.

Armen Muradyan wished women prosperity and happy days.

100-DAY PROGRAM WAS LAUNCHED




