Մարտ

N 3-4 (1380-1381)

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բժշկագիտության ոլորտում

Լավագույն ուսանող՝
Լիանա Հայրապետյան

Այս համարում

Գիտություն

Առաջին անգամ Հայաստանը և ԵՊԲՀ-ն ճանաչվեցին
HORIZON 2020 TWINNING ծրագրի հաղթող

4

Նեյրոգիտության լաբորատորիայի հերթական հաջողությունը՝ միջազգային հարթակում

5

Ուղեղի ճանաչման օրեր

6

Մեկնարկել «Ամեն ինչ քնի մասին» խորագրով միջոցառում՝
նվիրված քնի համաշխարհային օրվան

7

Օտարերկրացի ուսանողներն ունեն նոր դեկան

8

Գիտական խորհրդի նիստ

9

Մոլդովայում մեկնարկել է Մինևրա ծրագիրը

10

«Սրտի ռիթմի եվրոպական ասոցիացիայի» համաժողովին հայ մասնագետները
ներկայացրել են սրտաբանությանը վերաբերող արդի թեմաներ

11

ԵՊԲՀ դասախոսները մասնակցել են Խաղաղօվկիանոսյան և
Եվրասիական լյարդաբանների 28-րդ տարեկան կոնֆերանսին

11

Համագործակցություն
Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի
տնօրենն այցելել է բժշկական համալսարան

12

Ռեկտորն ընդունել է Համաշխարհային բանկի
տարածաշրջանային փոխնախագահին

13

ԵՊԲՀ-ն շարունակում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ՝ լավագույն փորձի և
համատեղ ուսում
ն ական նախաձեռնությունների միջոցով

14

Հանդիպում ԱՀԿ փորձագետների հետ

15

Ղազախստանի ռազմաբժշկական հոսպիտալի ղեկավարները կվերապատրաստվեն
ԵՊԲՀ հիվանդանոցներում և ՊՆ զինվորական հոսպիտալներում

16

Կրթություն
Հեռաբժշկության հնարավորություններով լսարան՝ «Մուրացան» հիվանդանոցում

17

Օրենբուրգում անցկացված ամառային դպրոցի մասնակիցները
վերադարձել են մրցանակներով ու շնորհակալագրերով

18

Դասախոսություն՝ նվիրված քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրվան

19

Հանդիպում ընտանեկան ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ
կլինիկական օրդինատորների հետ

20

ԵՊԲՀ-ն ոչ միայն միջազգայնանում, այլև աջակցում է Հայաստանի մյուս բուհերին

20

Կլինիկական
Եվս երկու բարդ վիրահատություն՝
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում

21

Համալասարանական հիվանդանոցների ղեկավարները
ներկայացրին կատարված աշխատանքը

22-23

Խաղաթերապիան երեխաների համար օազիս է
հիվանդանոցային աշխարհում

24-25

Հարցազրույց
Հանրային առողջությամբ զբաղվելու համար բժիշկ լինելը պարտադիր չէ,
ուղղակի բժշկական գիտելիքներն առավելություն են

26-28

Արտասահմանցի ուսանողները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են

29-31

Բժշկությունն ավելի շատ ապրելակերպ է, քան մասնագիտություն. Անի Ռափյան

32-33

Իրադարձություն
«Մշակույթն ապագա բժիշկներին»

34

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի հավաքական թիմը ՀՀ զինված ուժերի
շախմատի թիմային առաջնությունում գրավել է երրորդ տեղը

35

Հնդիկ ապագա բժիշկները նշել են գույների տոնը

36

Իրանցի ուսանողները նշեցին Նովրուզը

37

Երբ արարում են բժիշկները, բժշկում է արվեստը

38

Դիմածնոտային վիրաբույժ Աննա Պողոսյանը մանկուց է սիրել նկարել

39

«Հերացի» ավագ դպրոց

«Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտները միջազգային գիտական
օլիմպիադայում զբաղեցրել են առաջին և երկրորդ հորիզոնականները

40

«Հերացի» ավագ դպրոցն ու Գերմանիայի Շտեֆանիում գիմ
ն ազիան կհամագործակցեն

41

Դեպի 100-ամյակ
95-ամյա ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում նորանոր ծրագրեր են կյանքի կոչվում

42-45

Ուսանողի անկյուն
«Լավագույն ուսանողը» կլինիկական մասնագիտությանը զուգահեռ ցանկանում է
զբաղվել նաև հետազոտական աշխատանքով

46

Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողներ՝ քույր եվ եղբայր
Անիտա եվ Դավիթ Մակյանները դարձել են կարատեի չեմպիոններ

47

Շրջանավարտներ
48-49

Բժիշկ-նավագնացը

Խոսք հիշատակի
50

Ջանիբեկ Ղազարի Գևորգյան
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HORIZON-2020 TWINNING
ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՂԹՈՂ
Horizon-2020-ը Եվրոպական միության
ամենախոշոր հետազոտական և ինովա
ցիոն գերազանցության ծրագիր է, որը
մրցութային սկզբունքով ֆինանսավորում
է միայն լավագույններին: Ծրագիրը շա
հելու հավանականությունը յուրաքանչյուր
տարի կազմում է 10-14%, իսկ յոթ տարինե
րի (2014-2020) համար նախատեսված ընդ
հանուր բյուջեն` 80 միլիարդ եվրո է:
Horizon 2020-ի Spreading Excellence &
Widening Participation (Գերազանցության
տարածում և մասնակցության ընդլայ
նում) գործողության Twinning ծրագրի
նպատակն է ԵՄ անդամ պետությունների
առաջատար միջազգային գիտական հաս
տատությունների հետ գործակցության արդյունքում հայտ ներկա
յացրած երկրում իրականացնել ռազմավարական նշանակություն
ունեցող, ինստիտուցիոնալ, միջազգայնորեն մրցունակ և առաջա
դեմ հետազոտական նախագիծ, որը կհամապատասխանի գերա
զանցության չափանիշերին:
Այն ենթադրում է համապատասխան ենթակառուցվածքի ձևա
վորման, հետազոտական թիմերի փոխանակային ծրագրերի, հա
մաշխարհային առաջատար փորձագետների հանդիպում
ն երի,
դպրոցների, կոնֆերանսների, ինչպես նաև գիտական հետազո
տությունների հասանելիության մեծացման ամբողջական ինստի
տուցիոնալ փաթեթ:
Twinning ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնելու
գիտության և տեխնոլոգիաների կարողությունները: Այն օգնում է
բարձրացնելու հայտատու երկրի, հաստատության, ինչպես նաև
թիմի գիտահետազոտական պրոֆիլը:
Հաջողության կարող են հասնել Twinning-ին ներկայացված
այն նախագծերը, որոնք հստակորեն ներկայացնում են հետազո
տության կոնկրետ բնագավառում գիտական գերազանցության և
նորարարական կարողությունների ընդլայնման ու խթանման գի
տական ռազմավարություն, ինչպես նաև երկուստեք իրականաց
նող գործընկերների գիտաhետազոտական պոտենցիալը:
Առաջին անգամ Հայաստանը՝ ի դեմս Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի, ճանաչվել է HORIZON 2020 Twinning ծրագրի հաղթող:
ԵՊԲՀ-ն արդեն ստացել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական
նա
մակն առ այն, որ “COBRAIN: Armenia Center for Translational
Research on Chronic Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience Initiative on Maintaining Healthy Brain Ageing” վերնագրով նախագիծը
շահել է HORIZON 2020 Twinning ծրագիրը՝ որպես համակարգող`
ստանալով հնարավոր առավելագույն միավորի 96.6%-ը:
Նախագիծը հիմք կհանդիսանա «Հայաստանում ուղեղի նախա
ձեռնության թողարկման» և «Ուղեղի հետազոտության գերազան
ցության կենտրոնի» համար համապատասխան աշխատակազմի ու
ենթակառուցվածքի ձևավորման համար։

4

Գիտություն

ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ
Մարտի 12-ին Ինովացիոն լուծում
ն երի և
տեխնոլոգիաների կենտրոնում(ISTC) տե
ղի ունեցավ Ձեռնարկությունների ինկուբա
տոր հիմ
ն ադրամի և PMI Science համատեղ
հայտարարված ասպիրանտների աջակ
ցության ծրագրի արդյունքների ամփոփու
մը:
ԵՊԲՀ ասպիրանտ, նեյրոգիտության
լաբերատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
Սենիկ Մատինյանի “Multimodal Strategy to
induce directed neuroblast migration and maturation into functional circuits of the peri-infarct zone” աշխատանքը հաղթող ճանաչ
վեց:
Աշխատանքի ղեկավարը ԵՊԲՀ գիտութ
յան գծով պրոռեկտոր, նեյրոգիտության
լաբորատորիայի ղեկավար, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանն է:
Հետազոտական աշխատանքի
սկզբնական փուլը մեկնարկել է
տարիներ առաջ և համահունչ է
համալսարանի գերակա գիտա
կան ուղղվածությանը՝ նեյրոգի
տությանը։

ՈՒՂԵՂԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՕՐԵՐ
Մարտի 11-17-ը անցկացվեց ուսանողական գի
տական ընկերության կազմակերպած «Ուղեղի
ճանաչման շաբաթը» (Brain Awarness Week):
«Ուղեղի ճանաչման շաբաթն» արդեն 3-րդ
տարին անընդմեջ շարունակում է հասարակութ
յանը ծանոթացնել ուղեղի բազում գաղտնիքնե
րին՝ ներկայացնելով նեյրոգիտության վերջին
ձեռքբերում
ն երը։
«Ուղեղի ճանաչման շաբաթի» մեկնար
կը նվիրված էր հոգեկան առողջությանը:
Դասախոսությամբ հանդես եկավ հոգեբույժ,
հոգեթերապևտ Հայկ Խոջայանը՝ խոսելով հո
գեկան նորմաների և հոգեբուժության հիմ
ն ա
հարցերի մասին:
ԵՊԲՀ վարչական մասնաշենքում «Ուղեղի
ճանաչման շաբաթին» նվիրված միջոցառում
ն ե
րի շրջանակում կազմակերպվել էր աուտիզմ ու
նեցող երեխաների կատարած լուսանկարների
ու գեղանկարների ցուցահանդես: Մարտի 13-ին՝
«Ուղեղի ճանաչման շաբաթ» միջոցառման 3-րդ օրը, դա
սախոսությամբ հանդես եկավ գիտության գծով պրոռեկ
տոր, կենսաքիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կոնստանտին
Ենկոյանը՝ «Աուտիզմը նեյրոգիտության մեջ. հետազո
տություններ և մոդելներ» թեմայով, որի նպատակն է հա
սարակությանը ծանոթացնել նեյրոգիտության վերջին
ձեռքբերում
ն երին։ Քանի որ միջոցառումը նվիրված էր
աուտիզմին և աուտիկ երեխաների կյանքի որակի բա
րելավմանը, դասախոսությունից հետո կազմակերպվեց
այցելություն աուտիզմ ունեցող անհատների՝ «Իմ ուղին»
ուսում
ն ավերականգնողական կենտրոն, որտեղ երեխա
ների համար անցկացվեց ուղեղի ֆունկցիաները ճանաչե
լի դարձնելու նպատակով դասընթաց: Նշենք նաև, որ «Ու
ղեղի ճանաչման շաբաթն» արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ
նշում են աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններում: ԵՊԲՀում այս տարի այն նվիրված է հոգեկան առողջությանը,
օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարմանը, շիզոֆրենիային և
աուտիզմին։
Ներկայացվեցին ուսանողական զեկույցներ՝ շիզոֆրե
նիա, ասպերգեր, աուտիզմ և օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խան
գարում թեմաների շուրջ, մարտի 15-ը հայտարարված էր
յոգայի օր, իսկ վեցերորդ օրը կազմակերպվեց կինոդի
տում:
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«ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՔՆԻ ՄԱՍԻՆ»
ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ՝
ՆՎԻՐՎԱԾ ՔՆԻ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ
Մարտի 15-ին տեղի ունեցավ «Ամեն ինչ քնի մասին»
խորագր ով միջոցառում՝ նվիրված քնի համաշխար
հային օրվան:
Միջոցառումը կազմակերպվել էր Քնի խանգա
րում
ն երի հայկական ասոցիացիայի և ԵՊԲՀ Երի
տասարդ հետազոտողների միության միջև վերջերս
կնքված գործակցության հուշագրով:
Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին դասա
խոսություններ քնի կարևորության, խանգարում
ն ե
րի, հիգիենայի մասին՝ հատուկ շեշտելով «Քնի խան
գարում
ն երի տարածվածությունը Հայաստանում»
գիտական հետազոտական աշխատանքի արդյունքը։
Բացման խոսքով հանդես եկավ գիտության գծով
պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանը՝ շնորհակա
լություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչնե
րին հարցը հարթակ բարձրացնելու և շատերին հա
սանելի դարձնելու համար:
«Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր կարողա
նում են լավ քնել, ավա՛ղ, երբեմն, լավ քնելու ժամա
նակ չի լինում, բայց ի վերջո քունը չի կարող կապված
չլինել ուղեղի հետ, իսկ ուղեղի հետ կապված ամեն
ինչ մեզ հետաքրքիր է»,-ասաց նա:
Քնի խանգարում
ն երի հայկական ասոցիացիայի
նախագահ Սամսոն Խաչատրյանն էլ նշեց, որ չպետք
է մոռանալ քնի կարևորության մասին՝ միաժամանակ
շնորհակալություն հայտնելով ԵՊԲՀ-ին՝ հյուրընկա
լելու համար:
ԵՊԲՀ Երիտասարդ հետազոտողների միության
կողմից Սամսոն Խաչատրյանը արժանացավ շնոր
հակալագրի՝ Հայաստանում քնի բժշկության ոլոր
տում բազմամյա գործունեության և կրթագիտական և
երիտասարդական ծրագրերում ունեցած մեծ ավան
դի համար:
Այնուհետև «Քուն և քնի խանգարում
ն եր. ընդհա
նուր ակնարկ» թեմայով հանդես եկավ ԵՊԲՀ Երի
տասարդ հետազոտողների միության անդամ, նյար
դաբանության կլինիկական օրդինատոր Գագիկ
Եգանյանը:
«Պատկերացնենք՝ ունենք մի կշեռք, որի մի նժարին
դնում ենք քնի նշանակությունը մեր կյանքում, մյուս
նժարին՝ մեքենա, միանշանակ կշեռքի նժարը ցույց
կտա քնի նշանակության կարևորությունը, իսկ եթե
համեմատենք, թե ինչքան ուշադրություն ենք դարձ
նում մենք քնին ևինչքան՝ մեքենային, ապա նժար
ները մեքենայի ուղղությամբ կթեքվեն: Այս իսկ պատ
ճառով մենք կազմակերպել ենք այս միջոցառումը,
որպեսզի դուք ինքներդ, որպես մարդ և բժիշկ, հաս
կանաք՝ ինչքան կարևոր է քունն առողջության պահ
պանման հարցում, քնի հարցում ձեռք բերեք այլ մո
տեցում»,-ասաց նա:

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՆՈՐ ԴԵԿԱՆ ՈՒՆԵՆ
Փետրվարի 27-ին տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի
նիստ, որի օրակարգի առաջին հարցը ներկայացրեց մի
ջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը՝ «Համալսարանի
միջազգայնացման գործընթացի վերլուծություն և
հաշվետվություն» զեկույցով:
Անդրադառնալով բուհի միջազգայնացման գործիքա
կազմին, հիմ
ն ական ուղղություններին և կատարված
աշխատանքներին՝ պրոռեկտորը նշեց, որ միջազ
գայնացման հիմ
ն ական ուղղությունները երկուսն են՝
ակադեմիական և կազմակերպչական ռազմավա
րությունները. Առաջինը՝ ծրագրային, մյուսը՝ ինստի
տուցիոնալ մակարդակով: Ակադեմիական առանձ
նահատկությունն իր մեջ ընդգրկում է օտարերկրյա
ուսանողների
ուսուցումը,
համագործակցությունը
գործընկեր ուսում
ն ական հաստատությունների հետ,
օտարերկրյա դասախոսների ներգրավումը, միջազգա
յին գիտաժողով
ն երը։ Կազմակերպչական ռազմավա
րությունը՝ կառավարում և պլանավորում, ծառայութ
յուններ, մարդկային ռեսուրսներ:
Միջազգային գործունեության և արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտորի խոսքով՝ օտարերկրյա ուսանողների
թիվը 1760 է, ինչը կազմում է ուսանողության 25 տոկոսը:
«Օտարերկրացի ուսանողների գերակշիռ մասի համար
Հայաստանում ապահովվում են անհրաժեշտ պայման
ները»,-ասաց նա՝ ավելացնելով, որ դա փաստում է՝
օտարերկրացի ուսանողների թիվի ավելացումն իրա
տեսական է:
Պրոռեկտորը նշեց նաև, որ 2020 թվականին՝ համալ
սարանի հիմ
ն ադրման 100-ամյակի առիթով, արտերկ
րում գործող ԵՊԲՀ շրջանավարտների միություննե
րը պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցել ու
ներդրում ունենալ միջոցառում
ն երի կազմակերպչական
աշխատանքներին, ինչպես նաև ապահովել մեծ թվով
օտարերկրյա ուսանողների ներկայությունը, ինչը լավ
առիթ է՝ միջազգային հեղինակության բարձրացման
համար:
Գիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ նաև
օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատի դեկանի
ընտրություն: Դեկանի պաշտոնը զբաղեցնելու համար
դիմել էր ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկա
նի պաշտոնակատար, տեղագրական անատոմիայի և
օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ Գայանե
Ավետիսյանը, ով փակ գաղտնի քվեարկության արդ
յունքում՝ 70 կողմ և 2 դեմ ձայներով ընտրվեց օտարերկ
րացիների ուսուցման դեկանատի դեկանի պաշտոնում:
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ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
Գիտական խորհրդի նիստում, օրակարգի համաձայն,
գիտության գծով պրոռեկտոր Կոստանտին Ենկոյանը ներ
կայացրեց 2018 թվականի ԵՊԲՀ գիտական գործունեութ
յան ամփոփ հաշվետվությունը, որը հիմնված էր բացառա
պես նոր գիտաչափական ցուցանիշերի հիման վրա:
Առանձնահատուկ նշվեց, որ նախորդ տարիների հա
մեմատ՝ բարձրացել է WoS շտեմարանում տպագրված
հոդվածների թիվը, համապատասխան ցիտում
ն երը, հա
մալսարանի աշխատակիցների մասնակցությունը դրա
մաշնորհային ծրագրերին, միջին և գումարային ազդե
ցության գործոնները, ուսանողների ներգրավվածությունը
գիտահետազոտական աշխատանքներին: Վերջին 5 տար
վա ընթացքում նախապաշտպանությունների թվի նվազ
մանը զուգահեռ բարձրացել է ազդեցության գործոնով
հոդվածների թիվը, ինչը խոսում է համալսարանի գիտա
կան գործունեության որակական փոփոխությունների մա
սին: «Գիտության զարգացումը պետք է հիմնված լինի
մրցունակ և առաջադեմ նախագծերի վրա»,-շեշտեց պրոֆ.
Ենկոյանը: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, շնորհա
վորելով «Հորիզոն-2020 Թվինինգ» ծրագրում հաղթելու
առիթով, նշեց որ դա համընդհանուր ձեռքբերում է:
Կոստանտին Ենկոյանը, անդրադառնալով ձեռքբե
րում
ն երին և խնդիրներին, ասաց, որ այս տարիների
ընթացքում ստեղծվել է գիտության վերլուծության նոր
մշակույթ, փոփոխությունների մշտադիտարկում և ուսա
նողական գիտական ակտիվության կայուն աճ։ ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ պետք է շարունա
կել գիտության զարգացման գործընթացը, և որ ԵՊԲՀն ունի հաջողության հասնելու բոլոր նախադրյալները:
Գիտական խորհուրդը որոշեց հավանության արժանաց
նել նաև բժշկական օգնության և սպասարկման որակի
կառավարման հանձնաժողովի ստեղծման հարցը, ինչ
պես նաև հաստատել ռազմաբժշկական ֆակուլտետի
պետի, տեղակալների, դասախոսների մրցույթի, ընտ
րության պայմանների փոփոխությունը:

ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է
ՄԻՆԵՐՎԱ ԾՐԱԳԻՐԸ
Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում՝ տնտե
սագիտության ակադեմիայում մարտի սկզբին
մեկնարկել է ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագիրը, որը ֆի
նանսավորվել է Եվրամիության «Էրազմուս+»
ծրագրով և նպատակ ունի հզորացնելու
Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի հետա
զոտության կառավարումն ու գիտությունը
դարձնելու առավել հասանելի ու մատչելի շա
հառուների լայն շրջանակի համար: ԵՊԲՀ-ն
Հայաստանի, Մոլդովայի, Սլովենիայի, Իտա
լիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի և այլ երկրների
17 կրթական հաստատությունների հետ հա
մատեղ կոնսորցիումի անդամ է:
Երկօրյա մեկնարկային գիտաժողովի ըն
թացքում կողմերը ներկայացրեցին իրենց
երկրների և համապատասխան հաստա
տությունների հանրամատչելի գիտության
փորձը: ԵՊԲՀ աշխատանքային խմբում
ընդգրկված էին ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի
վարիչ, ծրագրի ԵՊԲՀ համակարգող Մարինե
Բալասանյանը, գիտության վարչության գի
տակազմակերպչական բաժնի պետ Մարիամ
Գրիգորյանը և գիտական տեղեկատվութ
յան և վերլուծության բաժնի պետ Լիլիթ
Մարտիրոսյանը: Մեկնարկային գիտաժողո
վում Լիլիթ Մարտիրոսյանը ներկայացրեց
«Հանրամատչելի գիտությունը ԵՊԲՀ-ում» թե
մայով զեկույց: Միաժամանակ ընթացող կոն
սորցիումի հանդիպման ընթացքում քննարկ
վեցին ծրագրի կառավարման խնդիրներն ու
համագործակցող կողմերի պարտականութ
յուններն ըստ ծրագրի աշխատանքային փա
թեթների:
Մեկնարկած ծրագրի մասին այլ մանրա
մասներ կներկայացվեն շուտով:
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ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ՀԱՅ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ ԵՆ
ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ԱՐԴԻ ԹԵՄԱՆԵՐ
Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում մարտի 16-ից 21-ը տե
ղի է ունեցել Սրտի ռիթմի եվրոպական ասոցիացիայի կողմից կազ
մակերպված ամենամյա համաժողով, որին մասնակցել են ԵՊԲՀ
սրտաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Սվետլանա Գրիգորյանն ու
նույն ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ. Լուսինե Հազարապետյանը: Նրանք
հանդես են եկել սրտի ռիթմի խանգարում
ն երի արդի հիմ
ն ախնդիր
ներին նվիրված զեկույցներով: Նշենք, որ աշխատանքները ներկա
յացվել են նախապես և համապատասխանել են ասոցիացիայի կող
մից առաջադրված չափորոշիչներին:
Հայաստանի ներկայացուցիչներն ամենամյա համաժողովին անդ
րադարձել են ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներից մեկին՝ նա
խասրտերի շողացման ախտածագման
նոր ուղղություններին,
որոնք մեծ դեր կունենան առիթմիայի կանխարգելման ու բուժման
ռազմավարության մեջ:

ԵՊԲՀ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ
ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ԵՎ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԼՅԱՐԴԱԲԱՆՆԵՐԻ
28-ՐԴ Տ
 ԱՐԵԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ
Ֆիլիպինների Մանիլա քաղաքում փետրվարի 20-ից 24-ը
տեղի է ունեցել Խաղաղօվկիանոսյան և Եվրասիական լյար
դաբանների (APASL) 28-րդ տարեկան կոնֆերանսը, որին
մասնակցել են ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամ
բիոնի դոցենտ Վահե Ազատյանը, ընդհանուր վիրաբուժութ
յան ամբիոնի դասախոս Հայկ Հարությունյանը, ինֆեկցիոն
հիվանդությունների ամիոնի ավագ դասախոս Արեգնա
զան Մխիթարյանը, ինչպես նաև «Նորք» ինֆեկցիոն կլի
նիկական հիվանդանոցի լյարդաբանության բաժնի վարիչ,
Հայաստանի լյարդաբանների ասոցիացիայի նախագահ
Հասմիկ Ղազինյանը:
Հայաստանի ներկայացուցիչները հանդես են եկել զեկույց
ներով՝ մասնակիցների շրջանում առաջացնելով մեծ հե
տաքրքրություն Հայաստանում անցկացվող հետազոտութ
յունների վերաբերյալ: ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի
ամբիոնի վարիչ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար Եսայանի գլխավորությամբ
դոցենտ Վահե Ազատյանը, ով ուսում
ն ասիրում է բերանի խոռոչի փոփոխությունները վիրուսային
հեպատիտների ժամանակ, ներկայցրել է «Բերանային հեղուկում ինտերլեյկինների որոշումը» թե
մայով զեկույցը: Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի դասախոս Հայկ Հարությունյանն անդրա
դարձել է տրանսպլանտալոգիայի հետ կապված հարցերին:
2018 թվականին Խաղաղօվկիանոսյան և Եվրասիական լյարդաբանների տարեկան կոնգրեսն
անցկացվել է Հնդկաստանում, 2020-ին այն տեղի կունենա Բալիում:
2021 թավականի սեպտեմբերին նախատեսվում է Խաղաղօվկիանոսյան և Եվրասիական լյար
դաբանների (APASL) կողմից կազմակերպվող համաժողով
ն երից մեկն անցկացնել Հայաստանում:

 ԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ
Հ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՏՆՕՐԵՆՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյա
կի տնօրեն Սիլվի Բոսութղոնը փետրվարի 26-ին այ
ցելեց ԵՊԲՀ:
Հանդիպման սկզբում ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը ներկայացրեց համալսարանի պատ
մությունը, ֆակուլտետների գործունեությունը, խո
սեց բուհի գիտական աշխատողների, ուսանողների
մասին: Նշվեց, որ ԵՊԲՀ-ում ուսանում են նաև մեծ
թվով արտասահմանցի ուսանողներ։
Պատվիրակության անդամ
ն երը տեղեկացվեցին
նաև բուհի կրթական ծրագրերի մասին: Ռեկտոր
Արմեն Մուրդյանը խոսեց ԵՊԲՀ սիմուլյացիոն կենտ
րոնների մասին: Նա փաստեց, որ աշխարհում մեծ
է բժշկական սխալների հետևանքով մահացության
թիվը, ուստի բժշկական համալսարանում անհրաժեշ
տություն էր սիմուլյացիոն ուսում
ն ական կենտրոննե
րի բացումը: Կարևորվեց այն հանգամանքը, որ սի
մուլյացիոն կենտրոնները հնարավորություններ են
ստեղծում ԵՊԲՀ կրթական գործընթացում կիրառել
հիվանդության ընթացքի և դիֆերենցիալ ախտորոշ
ման ուսուցման համար համակարգչային ծրագրեր և
հեռավար ուսուցման տարրեր: Կենտրոնների միջո
ցով նաև բուհի կրթական համակարգում ներդրվեց
բժշկական կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ու
սուցում, որը հնարավորություն է տալիս ակնհայտո
րեն բարելավել ուսանողների գործնական հմտութ
յունների զարգացումը և պակասեցնել բժշկական
սխալների քանակը մասնագիտական գործունեութ
յան ընթացքում:
Ապագա, ինչպես նաև արդեն գործող բժիշկների
գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կա
տարելագործմանն ուղղված այս ուսում
ն ական կենտ
րոնները ստեղծվել են Համաշխարհային բանկի «Կր
թության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի
շրջանակում:
Համալսարանի պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիս
յանի, աշխատակազմի ղեկավար Շուշան
Դանիելյանի և մյուս պատասխանատուների
ուղեկցությամբ հյուրերին ներկայացվեց ցու
ցադրություն սիմուլյացիոն կենտրոններում:
Համաշխարհային բանկի ներկայացուցչի
հետ քննարկվեց նաև հետագա գործունեութ
յան զարգացման հնարավորությունը:
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ՌԵԿՏՈՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԻՆ
Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) Եվրոպայի և Կենտրոնական
Ասիայի տարածաշրջանի փոխնախագահ Սիրիլ Մյուլլե
րի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 15-ին այցելեց
բժշկական համալսարան: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի
ուղեկցությամբ պատվիրակության անդամ
ն երն այցելեցին
ԵՊԲՀ-ում գործող Ստոմատոլոգիական կրթության գերա
զանցության կենտրոն, «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
հիվանդանոցի գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ու
սում
ն ական կենտրոն, Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնո
ղական կենտրոն: Ապագա բժիշկները հնարավորություն ունե
ցան մուլյաժների վրա ցուցադրել պրակտիկ հմտություններն
ու գիտելիքները:
Պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ սիմուլյացիոն
կենտրոնների շնորհիվ ուսանողները հնարավորություն են
ստանում սովորել, աշխատել ու ճիշտ կողմ
ն որոշվել բո
լոր իրավիճակներում: «Առաջին հիվանդանոցը հարյուր
տարվա պատմություն ունի: Վերջին տարիներին այս շեն
քում երկու կարևոր ներդրում է արվել: Առաջինը՝ համաշ
խարհային բանկի կողմից, որի արդյունքում ունենք սի
մուլիացոն կենտրոն և Զինվորների կենտրոն, որը կյանքի
է կոչվել հայ ժողովրդի ջանքերով»,- ընդգծեց ռեկտորն՝
ավելացնելով, որ ԵՊԲՀ-ն ավարտելու և դիպլոմ ստանա
լու համար յուրաքանչյուրը բարդ քննություն է հանձնում,
որի մի մասը կազմում է սիմուլյացիոն կենտրոնը:
Արմեն Մուրադյանը Համաշխարհային բանկի ներկա
յացուցիչներին շնորհակալություն հայտնեց երկարամյա
աշխատանքի համար: «Եթե չլինեին սիմուլյացիոն կենտ
րոնները, մեր բժիշկները կկարողանային սովորել, բայց
կսովորեին հիվանդի տառապանքի գնով: Այնպես որ՝
դուք օգնել եք ոչ միայն մեր բժիշկներին, այլև հիվանդ
ներին»,- ասաց ԵՊԲՀ ռեկտորն՝ ավելացնելով, որ բոլոր
աշխատանքների հիմքում ընկած է պրակտիկան, սա
կայն այս դեպքում, շատ կարևոր է, որ այդ պրակտիկան
հնարավոր է ձեռք բերել առանց սթրեսի ենթարկելու:
«Որպես բժիշկ կարող եմ փաստել, որ մեր առողջապա
հական համակարգում ձեր կատարված ներդրում
ն երը
շատ կարևոր են: Մեր երկրի բուժօգնության հասա
նելիությունը մարզերում և որակը՝ համատեղ աշխա
տանքի արդյունք է, քանի որ մշտապես ուշադրության
կենտրոնում եք պահում առողջապահական խնդիրնե
րը»,- նշեց Արմեն Մուրադյանը:
Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) Եվրոպայի և
Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի փոխնախա
գահ Սիրիլ Մյուլլերի խոսքով՝ շատ հաճելի է տեսնել ու
սանողներին սիմուլյացիոն կենտրոնում՝ աշխատանքի
մեջ: «Գնահատելի է նաև, որպես ռեկտոր շատ նվիր
ված և հանձնառու մոտեցումը, որը դրսևորում եք ձեր
աշխատանքի հանդեպ»,- ասաց փոխնախագահ Սիրիլ
Մյուլլեր:
Նշենք, որ արդեն գործող բժիշկների գործնական հմտութ
յունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված այս
ուսում
ն ական կենտրոնները ստեղծվել են Համաշխարհային
բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
ծրագրով:

ԵՊԲՀ-Ն ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱՏՕ-Ի ՀԵՏ՝
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԻ ԵՎ
ՀԱՄԱՏԵՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանն
ընդունել է ՆԱՏՕ-ի փորձագետների խմբին: Այցի
նպատակն էր ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական կրթութ
յան զարգացման ծրագրի (DEEP) շրջանակում
գնահատել ռազմաբժշկական ֆակուլտետի աշխա
տանքները՝ 2019 թվականի համագործակացութ
յան ծրագրերը նախանշելու համար։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը փորձագետ
ներին ներկայացրեց բժշկական համալասարանի
գործունեության ուղղությունները՝ նշելով, որ բուհը
պատրաստ է գործակցության՝ բոլոր ուղղություն
ներով:
Հանդիպման ընթացքում փորձագետները շրջայց
կատարեցին ռազմաբժշկական ֆակուլտետում,
ծանոթացան կրթական ծրագրերին ու կուրսանտ
ների հետ տարվող աշխատանքներին:
Փորձագետները նշեցին, որ նախատեսում են շա
րունակել համագործակցությունը ԵՊԲՀ-ի հետ,
որի շրջանակում կիրականացվի դասախոսական
կազմի ընտրություն և վերապատրաստում, ուսում
նական ծրագրերի թարմացում, ուսուցման գործըն
թացում նոր մեթոդների կիրառում, ինչպես նաև
մեծ ուշադրություն կհատկացվի հեռավար կրթութ
յանը։
Նշենք, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական կրթության
զարգացման ծրագիրը (DEEP) իրականացվում է
ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՀԿ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ
Ճանաչողական այցով բժշկական համալսա
րան էին այցելել Առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպության միջազգային
փորձագետները: Հանդիպման ընթացքում առող
ջապահության ոլորտի մասնագետները հնչեցրին
հարցեր, որոնք վերաբերում էին ԵՊԲՀ-ի կրթա
կան համակարգին. բուհական, շարունակական
կրթությանը, հանրային առողջության ֆակուլտե
տի մագիստրոսական ծրագրերին՝ հետագա գոր
ծակցության ծրագրերն ընդլայնելու նպատակով:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝
տարբեր ուղղություններով իրականացվող ինչ
պես կրթական, այնպես էլ բուժական ծրագրերը
հաջողված են ու շարունակական: «Հայտնում եմ
մեր պատրաստակամությունն այդ բոլոր ծրագե
րը պատշաճ իրականացնելու վերաբերյալ»,-նշեց
ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ ավելացնելով, որ բժշկական հա
մալսարանը, լինելով խոշոր կրթական, գիտական
կառույց, իր գլխավոր խնդիրներից է համարում
բժշկական օգնության որակի բարձրացումը, որի
անբաժան մասը բժշկական կադրերի պատրաս
տումն է:
Առողջապահության ոլորտի մասնագետներն
անդրադարձան ԵՊԲՀ-ի գործունեության տար
բեր ուղղություններին, այդ թվում՝ շրջանավարտ
ների աշխատանքի հեռանկարներին ու հնարա
վորություններին:
Առողջապահության համաշխարհային կազ
մակերպության, ՀՀ առողջապահության նախա
րարության ներկայացուցիչների, միջազգային
փորձագետների հետ հանդիպմանը ներկա էին
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, հանրա
յին առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե
Հովհաննիսյանը, գիտության գծով պրոռեկ
տոր Կոնստանտին Ենկոյանն ու հետբուհական
և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը:

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀՈՍՊԻՏԱԼԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ
ԿՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵՆ ԵՊԲՀ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՊՆ
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀՈՍՊԻՏԱԼՆԵՐՈՒՄ
Ռեկտոր
Արմեն
Մուրադյանը
հանդիպեց
Ղազախստանի Հանրապետության պաշտպանութ
յան նախարարության ռազմական կցորդ, գնդապետ
Մուխտար Մայկեևի հետ: Այցի շրջանակում քննարկվե
ցին ռազմաբժշկության ոլորտում կադրերի պատրաստ
ման հնարավորությունները:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկա
կան ֆակուլտետը ԱՊՀ երկների համար շարունակում
է մնալ որպես ռազմաբժշկական կրթության կենտրոն:
«Ռազմաբժշկական ֆակուլտետը՝ 25 տարվա գործու
նեությամբ, այն մակարդակի վրա է, որ թույլ է տալիս
նաև արտահանել բժշկական կրթություն»,- ասաց ռեկ
տորն՝ ավելացնելով, որ 100-ամյա պատմություն ունեցող
բուհը շարունակում է միջազգայնացման գործընթացը, և
այս համագործակցությունն իր դրական ազդեցությունը
կունենա այդ հարցում:
Ղազախստանի Հանրապետության պաշտպանութ
յան նախարարության ռազմական կցորդ, գնդապետ
Մուխտար Մայկեևը ԵՊԲՀ ռեկտորին ներկայացրեց
Ալմաթիի և Աստանայի ռազմաբժշկական հոսպիտա
լի վիրաբուժական բաժանմունքների պետերին, ովքեր
պատրաստվում են մեկ ամիս վերապատրաստվել ԵՊԲՀ
հիվանդանոցներում և ՊՆ զինվորական հոսպիտալնե
րում: «Ուրախալի է, որ Հայաստանի և Ղազախստանի
միջև ռազմական գործակցությունը շարունակվում
է նաև ռազմաբժշկական կրթության շրջանակում»,նշեց Մուխտար Մայկեևը՝
ընդգծելով
Հայաստանի
հարուստ փորձը ռամաբժշ
կության ոլորտում:
Ն
շենք, որ ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետը
ճանաչվել է ՀԱՊԿ երկրնե
րի ռազմաբժշկական կադ
րերի պատրաստման կենտ
րոն:
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Կրթություն

 ԵՌԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
Հ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ԼՍԱՐԱՆ՝ «ՄՈՒՐԱՑԱՆ»
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանո
ցային համալիրում մարտի 28-ին տեղի ունեցավ հե
ռաբժշկության հնարավորություններով լսարանի
բացումը:
Լսարանը հագեցած է հեռահաղորդակցության մի
ջոցներով և նախատեսված է ուսանողների, կլինի
կական օրդինատորների և բժիշկների համար:
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխա
վոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանի խոսքով՝ այս լսարա
նում կկազմակերպեն քննարկում
ն եր, կլոր սեղան
ներ, դասախոսություններ: «Հիվանդության դեպքեր
քննարկելու նպատակով բժիշկները կկարողանան
առցանց կապ հաստատել օտարերկրացի գործըն
կերների հետ, անցկացնել խորհրդատվություններ՝
հիվանդների բուժումն ավելի արդյունավետ կազմա
կերպելու համար»,-ասաց գլխավոր բժիշկը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, շնորհակա
լություն հայտնելով լսարանի ստեղծման ծրագիրն
իրականացրած «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմ
նադրամին, նշեց, որ բարերարները, իրականությու
նը հաշվի առնելով, իրենց ներուժն ուղղել են ամե
նակարևոր, սոցիալական նշանակություն ունեցող
խնդրին: «Այս հիվանդանոցն իր գործունեությամբ
աչքի է ընկնում նաև մարզային առողջապահական
համակարգում: Հեռաբժշկությունը հնարավորութ
յուն կտա ոչ միայն կրճա
տել ար
տագ
նա այ
ցե
րը,
այլև արագ արձագանքել այն խնդիրներին, որոնք
կան մարզերում»,- ասաց ռեկտորն՝ ավելացնելով,
որ լսարանը եզակի է, հատկապես, կլինիկական օր
դինատորների համար, որոնք ավելի լավ կճանաչեն
մարզային ամբուլատորիաների խնդիրները:
Արմեն Մուրադյանի կարծիքով՝ ժամանակակից
բժշկական կրթությունը պահանջում է ինչպես տեխ
նիկական հագեցվածություն, այնպես էլ նոր ծրագ
րեր, որոնք ուղղված կլինեն մատուցվող ծառայութ
յունների որակի բարձրացմանը:
ԵՊԲՀ ուռուցքաբանության ամբիոնի դոցենտ
Գևորգ Թամամյանը, որը լսարանի ստեղծման ծրագ
րի նախաձեռնողն է, նշեց, որ լսարանի բացմամբ
քայլ է արվում համալսարանական հիվանդանոցնե
րում հեռաբժշկության զարգացման համար: «Այսօր
հնարավորություն է ստեղծվել կապ հաստատել նաև
մարզային հիվանդանոցների, այդ թվում օտարերկ
րացի գործընկերների հետ՝ դժվար դեպքերը քննար
կելու համար»,- ասաց Գևորգ Թամամյանը:
«Քրոնիմետ» բարեգործական հիմ
ն ադրամի ներ
կայացուցիչը վստահություն հայտնեց, որ լսարանն
արդյունավետ կծառայի իր նպատակին, ու գործակ
ցությունը կլինի շարունակական:

ՕՐԵՆԲՈՒՐԳՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ
ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼ
ԵՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ՈՒ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԵՐՈՎ
Օրենբուրգի պետական բժշկական համալսարանն
օգոստոսի 20-ից 24-ը կազմակերպել էր Երիտասարդա
կան միջազգային գիտապրակտիկ ամառային դպրոց՝
«Պերսոնաֆիկացված և կանխարգելիչ բժշկություն» թե
մայով: Ամառային դպրոցին ԵՊԲՀ-ի աջակցությամբ
մասնակցել են ԵՊԲՀ հանրային առողջության և առող
ջապահության կազմակերպման ամբիոնի դասախոս,
ընտանեկան բժշկության ամբիոնի երկրորդ կուրսի օր
դինատոր Քրիստինա Մնացականյանը և նույն կուրսի
օրդինատոր Հասմիկ Գևորգյանը:
Քրիստինա Մնացականյանի խոսքով՝ սա հիանալի
հնարավորություն է փորձի փոխանակման ու գիտելիք
ներ ձեռք բերելու համար: «Տարբեր միջոցառում
ն երի
շրջանակում ցույց էինք տալիս մեր ձեռքբերում
ն երը,
զարգացնում մասնագիտական հմտությունները, այդ
թվում՝ տարբեր իրավիճակներում ինչպես պետք է կողմ
նորոշվի ապագա բժիշկը»,- նշեց նա՝ ավելացնելով, որ
Հայաստան են վերադարձել մրցանակներով՝ որպես ակտիվ
մասնակիցներ:
Քանի որ ամառային դպրոցն իր շուրջը համախմբել էր տար
բեր երկրների սովորողներին, մշակութային երկխոսության
նպատակով, մասնակիցներն ամառային դպրոցի եզրափակիչ
երեկոյին պատրաստել էին իրենց երկրի մշակույթը ներկայաց
նող ծրագիր:
Հասմիկ Գևորգյանը պատմեց, որ ամառային դպրոցի կազ
մակերպիչներին խնդրել է հայկական տարազ գտնել, և
ԵՊԲՀ օրդինատորը ներկայացրել է հայկական ավանդական
պարերից Ուզունդարան կամ հարսի պարը, վերջում՝ ներկանե
րին Հայաստանից բերված չորամրգեր հյուրասիրել:
Օրդինատորները Հայաստան են վերադարձել մրցանակնե
րով, այդ թվում՝ ռեկտորի անունով շնորհակալագրերով, նաև՝
հետագա համագործակցության առաջարկով:
Ամառային դպրոցի մասնակիցները նշեցին նաև, որ այցելել են
Օրենբուրգի թանգարաններ ու պոլիկլինիկա: Նրանց համար հատ
կապես հաճելի է եղել իրենց հանդեպ ցուցաբերված հատուկ մոտե
ցումն ու վերաբերմունքը:
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Կրթություն

 ԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ
Դ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ
Մարտի 1-ին անցկացվեց քաղաքացիական պաշտպա
նության համաշխարհային օրվան նվիրված դասախո
սություն:
Դասախոսության թեման աշխատակիցների և ուսա
նողների տարհանման միջոցառում
ն երի կազմակերպ
ման և կրակմարիչների տեխնիկական բնութագրերի, օգ
տագործման կարգի մասին էր:
ՔՊ շտաբի պետ Սամվել Գրիգորյանը,ներկայացնելով
արտակարգ իրավիճակներում կարճ ժամանակահատ
վածում վտանգավոր վայրից անվտանգ վայր տեղա
փոխվեու տարհանման կարգը, նշեց, որ մարդկանց
փրկելու գործում մեծ կարևորություն ունի բնակչության
պատրաստվածությունը, իսկ փրկարարական նվազա
գույն գիտելիքները անհրաժեշտ են բոլորին. «Աղետների
ժամանակ, մինչև փրկարարների ժամանումը, տուժած
ներին օգնություն ցուցաբերելու համար անհրա
ժեշտ գործողությունները սովորաբար իրականաց
նում են մոտակայքում գտնվող քաղաքացիները,
տուժածների հարազատները, բարեկամ
ն երը»:
Սամվել Գրիգորյանը նաև նշեց, որ աղետների
մեծ մասն ուղեկցվում են հրդեհներով. «Հրդեհները
լինում են բաց, փակ, զանգվածային, համատարած՝
կախված այրող նյութերի տեսակից, որոնք բաժան
վում են չորս խմբի՝ պինդ նյութեր, հեղուկներ, գա
զեր և մետաղների այրում»,-հավելեց ՔՊ շտաբի
պետը:
ԵՊԲՀ հրշեջ-պատասխանատու Հարություն
Ավետյանն էլ, ներկայացնելով կրակմարիչնե
րի օգ
տա
գործ
ման կարգն, ա
սաց, որ այն ա
ռաջ
նային հրդեհաշիջման ամենաարդյունավետ և
տարածված միջոցն է:
«
Պետք է ի
մա
նալ, թե ինչ է պա
րու
նա
կում իր
մեջ կրակմարիչը և ինչ կարգի կրակների մարման
համար է նախատեսված, այն աննպատակ չպետք
է օգտագործել: Կրակմարիչները լինում են մի քանի
տեսակի՝ քիմիական, փրփրային, օդափրփրային, ած
խաթթվային, փոշելից: Դրանք ունեն պաշտպանիչ
օղակ և աշխատում են նռնակի սկզբունքով»,-հավելեց
Հ. Ավետյանը:
Անվտանգության պահպանմանն ուղղված միջոցա
ռում
ն երի անցկացումը ԵՊԲՀ-ում շարունակական է։
Յուրաքանչյուր տարի դասախոսություններից զատ
անցկացվում են հատուկ տակտիկական ուսում
ն ա
վարժություններ, որոնք մեկ անգամ կարևորում են ու
սանողների քաղաքացիական պաշտպանության իմա
ցությունը:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՕՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթա
կան հիմ
ն ադրամի հետ համատեղ կազմակերպել էր հանդիպում ըն
տանեկան ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ կլինիկական օրդի
նատորների հետ՝ ներկայացնելու առաջնորդության զարգացման
ծրագիրը՝ միտված երիտասարդների մասնագիտական և առաջնոր
դական ներուժի բացահայտմանը՝ միաժամանակ նպաստելով հա
մայնքների զարգացմանը:
Հետագայում կներկայացնենք լրատվություն առաջնորդների հավա
քագրման, ընտրության և վերապատրաստման մասին:

ԵՊԲՀ-ՆՈՉ ՄԻԱՅՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՆՈՒՄ, ԱՅԼԵՎ
ԱՋԱԿՑՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄՅՈՒՍ ԲՈՒՀԵՐԻՆ
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր
Մարգարյանը և միջազգային համագործակցության
բաժնի պետ Աննա Ղազարյանը Կրթական միջազ
գային համագործակցության նորվեգական կենտ
րոնի (DIKU) աջակցությամբ իրականացվող միջազ
գային ուսանողների ընդունելության և ճանաչման
հայ-նորվեգական (NACAR) ծրագրի շրջանակում
ինստիտուցիոնալ այցով մեկնել են Նորվեգիա։ Այ
ցի ընթացքում քննարկում
ն եր են իրականացվել
Նորվեգիայի կրթության որակի գործակալությու
նում (NOKUT) և Նորվեգիայի Հարավարևելյան հա
մալսարանում (USN):
NACAR-ը իրականացվում է Ակադեմիական փոխ
ճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատ
վական կենտրոնի (ArmEnic) և ԵՊԼՀ հետ համա
տեղ։ Ծրագրի վերջնարդյունքում նախատեսվում է
Հայաստանի բուհերին աջակցել միջազգայնացման,
արտասահմանյան դիմորդների և միջազգային ու
սանողների ներգրավման հարցում։
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Կլինիկական

ԵՐԿՈՒ ԲԱՐԴ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ`
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի օրթոպեդիա
յի և վ
ն ասվածքաբանության բաժանմունքի բժիշկները եր
կու բարդ վիրահատություն են կատարել:
Փետրվարի 18-ին վրաերթի հետևանքով Միքայելյան վի
րաբուժության ինստիտուտ են տեղափոխվել երկու քույրեր,
որոնց վիճակը գնահատվել է ծանր, սակայն հմուտ բժիշկնե
րի միջամտության արդյունքում աղջիկներն արդեն լավ են
զգում իրենց:
Վիրահատությունը կատարել են պրոֆեսոր
Արմեն Այվազյանը, միկրովիրաբուժության ծա
ռայության ղեկավար Արթուր Մամբրեյանը և
բժիշկ-միկրովիրաբույժ Սուրեն Թոփլաղալցյա
նը:
Օրթոպեդիայի և վ
ն ասվածքաբանության
բաժանմունքի բժիշկ-միկրովիրաբույժ, ձեռքի
վիրաբույժ Սուրեն Թոփլաղալցյանը մեզ հետ
զրույցում նշեց, որ աղջիկներից մեկն ունեցել
է կոնքոսկրերի կոտրվածք, ներկայումս ընթա
նում է կոնսերվատիվ բուժում, իսկ մյուս աղջիկն
ունեցել է բազկոսկրի բաց բարդացած կոտր
վածք՝ ճաճանչային նյարդի վնասավածքով:
«Ոսկրերի վիրահատությունը կատարվել է
օստրիոսինթեզ մետաղական հարթակով և
պտուտակներով, իսկ վնասված նյարդը շատ
դժվարությամբ վերականգնվել է: Աղջիկներն
այժմ լավ են զգում, նրանց վիճակը բավարար է,
մեկն անկողնային վիճակում է, քանի որ կմախ
քային ձգման տակ է, իսկ մյուսն արդեն տեղաշարժ
վում է, ակտիվ է, շուտով դուրս կգրենք »,- ասաց նա:
Ձեռքի վիրաբուժության, միկրովիրաբուժութ
յան ծառայության ղեկավար Արթուր Մամբրեյանն
էլ նշեց՝ չնայած նյարդը բավական երկարության
վրա վնասվել է, թաքնված է եղել պատառոտված
հյուսվածքների մեջ, բայց հաջողվել է մոբիլիզաց
նել ծայրերը և ամբողջականությունը վերականգնել
էպինեվրալ հանգուցակարերով. «Հաշվի առնելով
աղջկա տարիքը և կարի որակը՝ հույս ունենք, որ
նյարդը ժամանակին կվերականգնվի»:
Վրաերթի ենթարկված աղջիկները մեզ հետ
զրույցում նշեցին, որ արդեն լավ են զգում՝ մշտա
պես գտնվելով բժիշկների հսկողության տակ:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մարտի 23-ին տեղի ունեցավ կլինիկական խորհրդի նիստ:
Ներկայացվեցին համալսարանական հիվանդանոցային հա
մալիրների՝ 2018-ի գործունեության հաշվետվությունը, ինչ
պես նաև համալսարանական հիվանդանոցների մենեջմեն
թի և լիցենզավորման գործառույթներին վերաբերող հարցեր:
Ներկայացնելով «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրի տարեկան հաշվետվությունը՝ գլխավոր
բժիշկ Արեն Բաբլումյանը նշեց, որ հիվանդանոցում 206 մահճա
կալով գործունեություն է իրականացնում 14 կլինիկա:
Արեն Բաբլումյանի խոսքով՝ 2018-ին հիվանդանոցային համա
լիրում բուժօգնություն է ստացել 8898 հիվանդ, ինչը 542-ով ավե
լի է նախորդ տարվա համեմատ: 19 տոկոսով ավելացել է նաև
վիրահատությունների թիվը: 2017 թվականի համեմատ՝ 4200-ով
աճել են ամբուլատոր հետազոտությունները: «Հաշվետու տա
րում արյան կետում իրականացվել է 980 արյունատվություն:
Արյան կետում վարվում է ռեեստր՝ 576 դոնորով, որից 365-ը
բժշկական համալսարանի աշխատակիցներ և ուսանողներ
են»,-ասաց Արեն Բաբլումյանը:
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկն ասաց, որ
2018 թվականին բաձրացվել են մի շարք բաժանմունքների բու
ժաշխատողների աշխատավարձը, իրականացվել են նորոգման
աշխատանքներ: 2019 թվականին նախատեսվում է ախտորո
շիչ և բուժական նպատակով ժամանակակից սարքավորում
ների ձեռքբերում, լապարոսկոպիկ վիրաբուժության ներդրում,
զարգացում, բժշկական ապահովագրական ընկերությունների
հետ ճկուն սակագնային քաղաքականության վարում, ինվազիվ
առիթմոլոգիայի և նավիգացիոն համակարգերի կիրառում:
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշկ
Բագրատ Բավեյանը, ներկայացնելով 2018-ի գործունեության
հաշվետվությունը, նշեց, որ հիվանդանոցի մահճակալների թի
վը 258 է: Ավելացել է ստացիոնար, ամբուլատոր հիվանդնե
րի թիվը, արձանագրվել է դիմելիության աճ: 2018 թվականին
գրանցվել է նաև վիրահատությունների ընդհանուր քանակի
աճ: Հաշվի առնելով հիվանդանոց դիմելիության ավելացումը՝
անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունը համալրվել է երկ
րորդ հերթապահ բժշկով։ «Իրականացվել է որոշ կլինիկաների
աշխատողների աշխատավարձների բարձրացում, ինչը շարու
նակական բնույթ է կրելու՝ ընդգրկելով բոլոր կլինիկաները»,ասաց գլխավոր բժիշկը՝ ընդծելով, որ 2018 թվականին մոտ 30
տոկոսով աճել են հիվանդանոցի ֆինանսական մուտքերը, ինչը
պայմանավորված է ինչպես ամբուլատոր, այնպես էլ ստացիո
նար հիվանդների դիմելիության ավելացումով:
Բագրատ Բավեյանը նշեց նաև, որ 2018 թվականից՝ յուրա
քանչյուր շաբաթ օր իրականացվում է «բաց դռների» միջոցա
ռում, որի ընթացքում հիվանդները ստանում են նեղ մասնագի
տական անվճար խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում ուղղորդվում են ստացիոնար բուժման։ Իրականացվել
են նաև տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, կարգավոր
վել է հիվանդանոցի տարածք մուտք գործող մեքենաների երթ
ևեկությունը մեկ ուղղությամբ: Վերասարքավորվել և արդիա
կանացվել է հիվանդանոցի օդի մատակարարման համակարգը,
ինչպես նաև՝ կատարված աշխատանքների արդյունքում բարձ
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րացվել է թթվածնային կայանի անվտանգությունը:
Անդրադառնալով խնդիրներին ու նպատակներին՝
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշ
կը նշեց, որ նախատեսվում է բաժանմունքներում վերա
նորոգման աշխատանքների իրականացում, գույքի նորա
գում, նոր սարքավորում
ն երի ձեռք բերում, բուժման որակի
բարձրացում և վերահսկում:
«Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի
տնօրեն Էդուարդ Բարսեղյանը, ներկայացնելով հաշվետ
վությունը՝ ասաց, որ հիվանդանոցն ունի 220 մահճակալ
ծավալելու հնարավորություն։ «Մեր նպատակն է լինել խո
շոր կադրային դարբնոց, բարձրացնել բուժսպասարկման
որակը, ներդնել հիվանդանոցային համալիրների արդի
կառավարման միջազգային փորձը, էլեկտրոնային կառա
վարման համակարգ, կատարել գիտահետազոտական աշ
խատանք, ընդլայնել միջազգային գործընկեր-հիվանդանոց
ների ցանցը, կազմակերպել միջազգային գիտաժողով
ն եր և
մասնագիտական վերապատրաստում
ն եր, այդ թվում՝ ստեղծել
ժամանակակից սիմուլացիոն-թրեյնինգ կենտրոն»,- ասաց Էդ.
Բարսեղյանը։
Նրա խոսքով՝ արձանագրվել է ինչպես ամբուլատոր (146 տո
կոս), այնպես էլ ստացիոնար (47տոկոս) պացիենտների թվի
աճ, ինչպես նաև 2018 թվականի օգոստոս-դեկտեմբերին վի
րահատությունների թիվն աճել է 38,4 տոկոսով: Եկամուտների
աճը նկատվում է օգոստոսից, երբ Միքայելյան վիրաբու
ժության ինստիտուտ են տեղափոխվել ԵՊԲՀ-ի լավագույն
մասնագետներից: «Համաձայն մեր զարգացման ծրագրի
պլանավորում ենք ունենալ 12 թերապևտիկ և 14 վիրաբուժա
կան կլինիկաներ»,- նշեց գլխավոր բժիշկը՝ ավելացնելով,
որ հիմ
ն ական խնդիրներից է տարածքների անարդյունա
վետ օգտագործումը, որոնք վերանորոգման բացակայութ
յան պատճառով դեռ հասանելի չեն, ինչպես նաև նյութա
տեխնիկական հագեցվածության արդիականացումն ու նոր
կադրերի ներգրավումը: Էդուարդ Բարսեղյանը կարևորեց
նաև հիվանդանոցի վերապրոֆիլավորման մասին բավա
րար իրազեկումը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ հիվանդա
նոցների ֆինանսական հաջողությունները չպետք է ստվե
րեն որակական խնդրահարույց կողմերը: «Մենք ռեկ
տորատի նիստում քննարկել ենք որակի հանձնաժողովի
ստեղծման հարցը, որը կզբաղվի ինչպես որակական ցու
ցանիշերով, այնպես էլ ներհիվանդանոցային բոլոր խնդիրնե
րով՝ սանիտարական, դեղորայքի հետ կապված հարցերով,
այդ թվում՝ իրավական գնահատականով, ինչը հնարավորութ
յուն կտա խուսափել խնդրահարույց հարցերից: Կստեղծվի տե
ղեկատվական դաշտ, որպեսզի մեր աշխատակիցները սովո
րեն, թե ինչպիսի հիվանդության պատմագրեր, տեղեկանքներ,
եզրակացություններ կարող են տրամադրել»,-ասաց Արմեն
Մուրադյանն՝ ընդգծելով, որ դրանք հետագայում կարող են ծա
ռայել որպես տվյալների բազա:
ԵՊԲՀ ռեկտորը նշեց, որ կլինիկական խորհուրդներին ներ
կայացված տվյալներից ելնելով՝ պետք է եզրահանգում
ն եր
արվեն ձեռքբերում
ն երի ու բացթողում
ն երի վերաբերյալ՝ հե
տագա գործունեությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպե
լու նպատակով:

ԽԱՂԱԹԵՐԱՊԻԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՕԱԶԻՍ Է
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
ԵՊԲՀ «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի՝
հանրապետությունում միակ խաղաթերապիայի կաբինետի
նպատակն է ստեղծել ջերմ և անկաշկանդ մթնոլորտ` առող
ջական խնդիրներ ունցող երեխաների բուժման գործըն
թացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: Կաբինետն
արդեն 15 տարվա պատմություն ունի, և այստեղ տարիներ
շարունակ աշխատել և աշխատում են իրենց գործի նվիրյալ
մասնագետներ։ Նրանցից մեկը մանկավարժ-հոգեբան, կա
բինետի պատասխանատու Ռուզաննա Շավրեշյանն է։
«Խաղաթերապիայի բնագավառում իմ հայտնվելը եղավ
շատ պատահական, երբ առաջարկ ստացա ինձ համար
շատ կարևոր մի մարդու` Շուշան Մանուկյանի կողմից: Նա
խաղաթերապիայի, այնուհետև՝ ընտանեկան կենտրոն նա
խագծերի ղեկավարն է։ Նա միշտ ասում էր. «Երեխաները
քեզ շատ կսիրեն, դու լավ հոգեբան կլինես»։ Բայց այդ ժա
մանակ ես սովորում էի ԵՊՄՀ -ի գեղարվեստի բաժնում և
հայտնվել էի խաղաթերապիայում՝ փոքրիկների ստեղծած
հեքիաթները պատկերազարդելու համար»,-պատմում է
Ռուզաննան։
Այդպես նա դառնում է խաղաթերապիայի կաբինետի
կամավոր, մասնակցում է դասընթացների, միջոցառում
ների, փորձում օգնել աշխատակիցներին։ Տարիներ առաջ
խաղաթերապիայի թիմը համալրելու փորձը նրա մոտ ձա
խողվեց, սակայն առաջին անհաջողությունը նպաստեց, որ
պեսզի բոլորին ապացուցի, որ ֆիզիկական սահմանափակ
հնարավորությունները սիրված աշխատանքով զբաղվելու
համար խոչընդոտ չեն։ «Հաշմանդամ» բառը փոքրուց չի
սիրել։ Ոտքի հետ կապված դժվարությունների պատճառով
խուսափել է հայտնվել նոր միջավայրում, չի սիրել ավելորդ
ուշադրություն։
«Յուրաքանչյուր դժվարություն հաղթահարել եմ մայրիկիս
համառության շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն , որ ծնվել
եմ հենց այս ընտանիքում ևունեմ նման մայրիկ, հայրիկ և
եղբայր, ովքեր երբեք իմ փոխարեն որոշում
ն եր չեն կայաց
րել, միշտ իմ կողքին են եղել, բայց նաև թույլ են տվել, որ
ինքնուրույն հաղթահարեմ յուրաքանչյուր խոչընդոտ, որ
պեսզի համոզվեմ՝ ես կարող եմ։ Ու նրանք ճիշտ էին, հիմա
ես ամաչելով չեմ խոսում իմ ֆիզիկական դժվարությունների
մասին, ես չեմ խուսափում նոր միջավայրերում գտնվելուց,
ես ինձ համարում եմ հասարակության լիարժեք անդամ։
Դրա համար շնորհակալ եմ նաև իմ բոլոր ընկերներին,
որոնք ունեն իրենց փոքրիկ կամ մեծ լուման իմ կայացման
հարցում»,-անկեղծանում է մանկավարժ-հոգեբանը։
Տարիներ անց նա շնորհակալ է իրեն աշխատանքի անց
նելու առաջարկը մերժած մարդկանց, որովհետև իր մեջ
ցանկություն առաջացավ բոլորին ապացուցել, որ կարող է
հաղթահարել ցանկացած խնդիր` անկախ իր ֆիզիկական
խնդրից։
«Բայց, երբ իմ սիրելի բժշկուհին՝ Շուշանը Մանուկյանը,
պետք է ԱՄՆ մեկներ, պնդեց, որ նորից փորձեմ ևայս ան
գամ ստացվեց։ Ես արդեն սկսել էի հետաքրքրվել հոգեբա
նությամբ և շատ թրեյնինգների էի մասնակցում, ուզում էի
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արտ-թերապևտ դառնալ»,-մանրամասնում է մանկավարժհոգեբանը։
2008 թվականից նա աշխատում է «Մուրացան» հիվանդա
նոցային համալիրումում՝ որպես մանկավարժ՝ զուգահեռ սո
վորելով ԵՊՀ հոգեբանության ֆակուլտետում։
«Ես փորձում էի ամեն բան անել, որ կատարեմ իմ աշխա
տանքը` անտեսելով դժվարությունները։ Երբ մեր նախկին
հոգեբան Լուսինե Հովհաննիսյանը մեկնում էր գործուղման,
ամբողջ պատասխանատվությունը թողնում էր ինձ վրա,
ինչի համար շատ շնորհակալ եմ նրան, որ սովորեցի ամեն
մի մանրուք իմ աշխատանքում և սիրեցի իմ աշխատանքը։
Իսկ 2018 թվականից աշխատում եմ խաղաթերապիայում`
որպես հոգեբան և բաժնի պատասխանատու»,- հավելում է
Ռուզաննան։
Այժմ խաղաթերապիայի կաբինետը իր երկրորդ տունն է։
Գործընկերները կփաստեն, որ ցավ է ապրում, երբ որևէ
խաղալիք է կոտրվում կամ որևէ խաղ վնասվում։
«Փորձում եմ պահպանել իմ գործընկերների դժվարութ
յամբ ստեղծածը և ուզում եմ պատվով շարունակել նրանց
աշխատանքը։ Թեպետ նրանք Հայաստանում չեն, բայց յու
րաքանչյուր պահի իմ կողքին են և միշտ օգնում են իրենց
խորհուրդներով»,- ընդգծում է կաբինետի պատասխանա
տուն։
Ինչ վերաբերում է խաղաթերապիային, ապա նրա խոսքով՝
թվում է, մի փոքրիկ կաբինետ է, բայց իրականում շատ մեծ
գործունեություն է ծավալում։
Խաղաթերապիայի կաբինետը բուժվող երեխաներին փոր
ձում է որոշ չափով շեղել հիվանդանոցային ճնշող միջավայ
րից: Խաղը կենսական նշանակություն ունի երեխայի հոգե
կան զարգացման համար: Երեխաների համար այն մեծերի
աշխարհի հետ շփման, նրանում սեփական մասնակցություն
ունենալու միջոց է: Խաղաթերապիայի կաբինետն օգնում է
երեխաներին հիվանդանոցային պայմաններում ևս ապրել
նույն կյանքով, ինչ առողջ ժամանակ` խաղալ, շփվել, կատա
րել տնային առաջադրանքներ:
Ռուզաննա Շավրեշյանի համոզմամբ՝ հիվանդանոցային
աշխարհում խաղաթերապիայի կաբինետը երեխաների հա
մար կարծես օազիս լինի։ Այն մի վայր է, որտեղ երեխաները
կենսական լիցքեր են ստանում:
Հիվանդանոցի ղեկավարության, Ռուզաննայի ու իր գոր
ծընկերների համատեղ ջանքերով «Մուրացան» հիվանդա
նոցային համալիրի խաղաթերապիայի կաբինետում նոր
ծրագրեր են կյանքի կոչվում։ Երեխաներն ու ծնողները ոգևո
րությամբ են գալիս կաբինետ՝ խորհրդատվություն ստանա
լու նպատակով։
Կաբինետը հյուրընկալում է ԵՊՄՀ-ի տարբեր բաժինների
ուսանողների, որոնք վերապատրաստվել են որպես խաղա
թերապևտ և կամավորական աշխատանքներ են իրակա
նացրել։ Մշտապես համագործակցություն է ծավալվում տար
բեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 ԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ
Հ
ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԺԻՇԿ ԼԻՆԵԼԸ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՉԷ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ
Երևանի պետական բժշկական համալասարանի հանրա
յին առողջության ֆակուլտետը հնարավորություն է տալիս
ինչ
պես բժշկա
կան, այն
պես էլ ոչ բժշկա
կան բու
հե
րի շրջա
նավարտներին ստանալ համապատասխան կրթություն և
աշխատել առողջապահության բնագավառում: Ֆակուլտետը
զարգացման արդյունավետ ճանապարհ է անցել կարճ ժամա
նակահատվածում: Այժմ այստեղ սովորում է շուրջ 70 ուսանող՝
հիմ
ն ադրումից ի վեր ուսանողների քանակն ավելացել է 14
անգամ: ԵՊԲՀ հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան,
պրոֆեսոր Մարինե Հովհաննիսյանի հետ զրուցել ենք մասնա
գիտության առանձնահատկությունների, ուսուցման կազմա
կերպման ու զարգացման հնարավորությունների մասին:
- Զարգացման ինչպիսի՞ ճանապարհ է անցել հանրային առող
ջության ֆակուլտետը, ի՞նչ ձեռքբերում
ն եր է ունեցել այս տարի
ների ընթացքում:
- Հիմ
ն ադրման պահին՝ 2011 թվականին, ֆակուլտետն ուներ
հինգ ուսանող ու մեկ մագիստրոսական ծրագիր: Ներկայումս
այն ներառում է չորս մասնագիտական ամբիոն, գործում են չորս
մագիստրոսական կրթական ծրագրեր՝ «Առողջապահության
կազմակերպում-կառավարում», «Համաճարակաբանություն և շր
ջակա միջավայրի հիգիենա», որոնք ավարտվում են հանրային
առողջապահության մագիստրոսի (MPH) որակավորմամբ, ինչ
պես նաև «Բուժհաստատությունների կառավարում» կրթական
ծրագիրը, որն ավարտվում է բիզնես վարչարարության մագիստ
րոսի (MBA) որակավորմամբ: Բոլորը ծրագրերը կազմված են
մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող պահանջներին
համապատասխան և լիցենազավորված են ԿԳՆ-ի կողմից:
Հանրային առողջության մասնագիտությունը ներառված է
ՀՀ առողջապահության նախարարության մասնագիտութ
յունների ցանկում:
- Որո՞նք են ֆակուլտետի առանձնահատկությունները: Ինչ
պե՞ս են ընտրում այս ֆակուլտետը:
- Ֆակուլտետն առանձնանում է նրանով, որ այստեղ դա
սավանդում են ինչպես ԵՊԲՀ-ի մասնագետները, այնպես էլ
հրավիրված դասախոսներ, որոնք արտասահմանյան բուհե
րի շրջանավարտներ են, ունեն հանրային առողջապահութ
յան, ինչպես նաև կառավարման բնագավառում մասնագի
տական փորձ ու համապատասխան կրթություն:
Ֆակուլտետն առաջինն է, որտեղ կիրառվում է գնահատ
ման բազմաբաղադրյալ գնահատման համակարգը, բացի
թեստավորումից ու բանավոր քննությունից, գնահատվում
են նաև հետազոտական, խմբային աշխատանքները: Մյուս
առանձնահատկությունն այն է, որ ուսանողներն ավարտում են
ծրագիրը՝ մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ:
- Ինչպիսի՞ աջակցություն է ցույց տալիս ֆակուլտետն ուսանող
ներին, ի՞նչ հնարավորություններ ունեն նրանք:
- Ֆակուլտետ ընդունվելու համար բակալավրիատի կրթությու
նը պարտադիր է: Համագործակցում ենք նաև մի շարք համալ
սարանների հետ, ուղարկում ենք ֆակուլտետի մասին տեղեկատ
վություն, հանդիպում ենք ավարտական կուրսի ուսանողների
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Հարցազրույց
հետ, ներկայացնում ենք մասնագիտությունը, ծրագիրն ու հեռան
կարները, այդպիսով նրանք ճանաչում են մեր ֆակուլտետը: Այս
ամենը լրացնում է համացանցը, այդ թվում բաց դռների օրը, որը
սովորաբար կազմակերպվում են ապրիլ-մայիսին:
- Ի՞նչ քայլեր են արվում ֆակուլտետի շարունակական զարգա
ցումն ապահովելու և կրթական որակի բարելավման ուղղութ
յամբ: Հիմ
ն ական խնդիրները կմատնանշե՞ք:
- Կրթական ծրագրերը շարունակական զարգացում են ապրում,
ինչը բազմաթիվ համագործակցությունների արդյունք է: Ֆակուլ
տետն ակտիվ համագործակցում է արտասահմանյան բուհերի
հետ, իսկ դա նպաստում է ֆակուլտետի միջազգայնացմանը, զար
գացմանը: Ունենք դասախոսներ այլ համալսարններից, որոնք
դասավանդում են և փոխանցում են միջազգային փորձը: Հետևե
լով կրթական բնագավառում միջազգային զարգացում
ն երին՝ մեր
կրթական ծրագիրն ամեն տարի փոփոխություններ է կրում՝ ավելի
ինտեգրվելով միջազգային կրթական համակարգին:
Բացի ակադեմիականից ֆակուլտետը ծավալում է նաև գիտա
հետազոտական գործունեություն: Հետազոտական ուղղություննե
րից՝ ոչ վարակիչ, խրոնիկ հիվանդությունների ռիսկի գործոնների
ուսում
ն ասիրությունը, մարդու պապիլոմա վիրուսի վերաբերյալ ու
սում
ն ասիրությունը, բժշկական ապահովագրության արդի խնդիր
ների վերաբերյալ հետազոտությունները և այլն:
Որպես հիմ
ն ական խնդիր կառանձնացնեմ այն, որ ոչ բոլորն են
իրազեկված ԵՊԲՀ-ում գործող հանրային առողջության ֆակուլ
տետի մասին: Եթե նույնիսկ տեղյակ են, ապա նրանց համար ան
հասկանալի է մասնագիտությունը:
- Ովքե՞ր կարող են դիմել հանրային առողջության ֆակուլտետ:
Այս մասնագիտությունն ընտրած մասնագետներն ի՞նչ հնարավո
րություններ ունեն:
- Ֆակուլտետ կարող են դիմել ինչպես բժշկական, այնպես էլ ոչ
բժշկական կրթությամբ անձինք. այն բաց է ցանկացած բնագա
վառի դիմորդի համար: Ֆակուլտետ դիմողների մեծ մասը
դեռևս ԵՊԲՀ շրջա
նա
վարտ
ներն են, մոտ 30 տո
կո
սը՝ ոչ
բժշկական մասնագիտություն ունեցող ուսանողները:
Ֆակուլտետն ակտիվ աջակցում է ուսանողներին աշխա
տանք գտնելու հարցում՝ անմիջականորեն համագործակ
ցելով գործատուների հետ: Ուսանողները հնարավորություն
ունեն դեռևս ուսման ընթացքում ձեռք բերել հետազոտութ
յունների անցկացման պրակտիկ հմտություններ: Մաս
նագիտական պահանջված հմտություններին համապա
տասխանելու դեպքում շրջանավարտներն ապահովվում
են աշխատանքով, իսկ ուսանողների կեսից ավելին աշ
խատում է սովորելուն զուգահեռ: Հանրային առողջապա
հության դաշտը բավականին լայն է, այն ընդգրկում է ինչ
պես պետական, այնպես էլ մասնավոր համակարգը: Դրա
շնորհիվ սովորողների մեծ մասն ուսումն ավարտելուց հե
տո աշխատանք գտնելու խնդիր չի ունենում: Նրանք իրենց
գործունեությունը շարունակում են ՀՀ առողջապահության
նախարարությունում կամ կից կառույցներում, հիվանդանոցների
ղեկավար և ադմինիստրատիվ կազմում, դեղագործական ընկե
րություններում, միջազգային, հասարակական կազմակերպութ
յուններում, բոլոր այն բնագավառներում, որոնք կապ ունեն հան
րային առողջապահության հետ:
- Կառանձնացնե՞ք ձեր գործունեություն առաջնահերթություննե
րը:
- Շատ կարևոր քայլ է լինելու առցանց ուսուցման զարգացումը,
քանի որ մեր դասախոսների հիմ
ն ական մասը հրավիրված են,
այդ թվում՝ արտասահմանից, ինչը դասախոսների համար հավել
յալ դժվարություններ է ստեղծում, իսկ օնլայն հարթակ ստեղծելու
դեպքում, եթե կարողանանք դասընթացներն անցկացնել առցանց,
ապա դասախոսի ֆիզիկական ներկայությունը պարտադիր չի լի

նի: Դա հարմար է նաև ուսանողներին, քանի որ այդ կերպ կարող են ավե
լի արդյունավետ տնօրինել իրենց ժամանակը: Դա հնարավորություն է
ընձեռում ավելի ճկուն լինել կրթական գործընթացը կազմակերպելու
հարցում:
Ֆակուլտետի հետագա զարգացման և ընդլայնման նախապայմաննե
րից է միջազգային հավատարմագրումը, որի նախադրյալներն արդեն
կան: Նախատեսում ենք ներդնել նաև նոր մագիստրոսկան ծրագրեր:
- Ինչպե՞ս է զարգանում հանրային առողջապահության ոլորտը Հայաս
տանում:
- Մինչ ֆակուլտետի ստեղծումը, հանրային առողջապահության պաշ
տոնները զբաղեցնում էին բժիշկները, քանի որ չկային համապատաս
խան կրթական ծրագրեր ու մասնագետներ: Կարող եմ ասել, որ հանրա
յին առողջապահության ոլորտը Հայաստանում արագընթաց զարգանում
է: Հանրային առողջապահությունը, առողջապահության կազմակերպու
մը, կառավարումը մասնագիտություններ են, որոնք պետք է սովորել: Այ
սօր տեղի է ունենում սերնդափոխություն. համապատասխան պաշտոննե
րը զբաղեցնում են հանրային առողջապահության մանագետները, ովքեր
ունեն մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ, մոտեցում
ն եր: Այս
պաշտոնները զբաղեցնելու համար բժիշկ լինելը պարտադիր չէ, բայց այս
բնագավառում բժշկական գիտելիքներն առավելություն են:
- Դուք ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը:
- Մասնագիտության ընտրության հարցում մեծ դեր է ունեցել մայրս: Ես
սովորել եմ ԵՊԲՀ բուժկանխարգելիչ ֆակուլտետում, որից հետո ընդուն
վել եմ օրդինատուրա՝ հիգիենա մասնագիտությամբ: Վստահ կարող եմ
ասել, որ մասնագիտության ընտրության հարցում չեմ սխալվել: Բուժա
կան գործն ինչպես կարևոր, այնպես էլ հետաքրքիր է, բայց դրա կողքին
հանրային առողջապահությունը հետաքրքիր, բազմաբաղադրյալ բնա
գավառ է, որը հնարավորություն է տալիս աշխատել առողջապահության
տարբեր թեմաների շուրջ: Լինելով հանրային առողջապահության մաս
նագետ՝ աշխատել եմ իմունիզացիայի, ՁԻԱՀ-ի, սննդաբանության, պա
լիատիվ օգնության և այլ բնագավառներում: Ինչպես մայրիկի գործոնը,
այնպես էլ ուսման տարիներին հասկացել եմ, որ սիրում եմ հենց այս մաս
նագիտությունն ու բնագավառը:
Երիտասարդներին խորհուրդ կտամ ընտրել հանրային առողջապա
հության բնագավառը, հատկապես այն դեպքում, երբ ուսման ընթացքում
զգում են, որ բուժական գործունեությունն իրենց այնքան էլ հոգեհարա
զատ չէ, բայց ունեն կազմակերպչական ջիղ, իսկ առողջապահությունն
այն բնագավառն է, որտեղ ցանկանում են շարունակել իրենց գործու
նեությունը
Հարցազրույցը՝ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝
ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ
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ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՄՇՏԱՊԵՍ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ
Օտաերկրացիների ուսուցման դեկանատն այսօր իր
շուրջն է համախմբում մոտ 1700 արտասահմանցի ու
սանողի։ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլո
գիական և դեղագիտական ֆակուլտետներում օտա
րերկրացիների ուսուցումը իրականացվում է երեք
լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Առաջին ար
տասահմանցի ուսանողները եղել են սփյուռքահայե
րը՝ Սիրիայից, Լիբանանից, Հորդանանից, Եթովպիա
յից, Իրանից, Իրաքից, Կիպրոսից, Հունաստանից և
Բուլղարիայից: ԵՊԲՀ-ն 60 տարուց ավելի կրթում ու
բժիշկներ է պատրաստում նաև այլ երկրների համար։
Բուհում այժմ բժշկի մասնագիտություն են ստանում ու
սանողներ աշխարհի 32 երկրներից։ Միջազգայնացման
գործընթացը բժշկական համալսարանի համար շա
րու
նա
կում է մնալ գլխա
վոր նպա
տակ, ին
չին հասնելու համար տարեցտարի նոր նա
խադրյալներ են ստեղծվում:
Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանա
տի նորընտիր դեկան Գայանե Ավետիսյանի
հետ զրուցել ենք արտասահմանցի ուսանող
ներին առնչվող հարցերի՝ կրթության, դեկա
նատի դերի և նրանց հետ աշխատանքների
վերաբերյալ։
-Երբ խոսվում է համալսարանի հաջողութ
յունների մասին, պարտադիր նշվում է օտա
րերկրացի ուսանողների թիվը, որը տարեցտա
րի աճում է: Ինչու՞ են ընտրում Հայաստանը,
հատկապես՝ ԵՊԲՀ-ն:
-Արտասահմանցի
ուսանողների
համար
Հայաստանն ապահով երկիր է։ ԵՊԲՀ-ն 100ամյա պատմություն ունի և իր մեկդարյա գոր
ծունեության ընթացքում հազարավոր բժիշկներ
է պատրաստել, ովքեր իրենց գործունեությու
նը շարունակել են Հայաստանից դուրս և լուրջ
արդյունքներ գրանցել: ԵՊԲՀ-ի համբավը, տված
կրթությունը, գրանցած հաջողությունները հիմք
են, որպեսզի օտարերկրացի ուսանողները նա
խընտրեն Հայաստանը, ԵՊԲՀ-ն:
-Որո՞նք են օտարերկրացիների ուսուցման
առանձնահատկությունները: Ինչպե՞ս է իրա
կանացվում ուսուցումը:
-Ուսում
ն առությունը կազմակերպվում է երեք
լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Շատ
կարևոր է արտասահմանցի ուսանողների հետ
հետադարձ կապի ստեղծումն ու պահպանումը,
քանի որ գոյություն ունի լեզվի, կրոնի, մշակույ
թի տարբերություն: Այս պարագայում էական է
նաև դասախոսների դերը: Նրանք պետք է լինեն
փորձառու, կարողանան հավասարապես շփվել
տարբեր ազգերի ու դավանանքի ուսանողների
հետ: Օտարերկրացիների ուսուցումը համալսա
րանում իրականացվում է բարձրագույն բժշկա
կան կրթության պետական և միջազգային չափո
րոշիչներով:

-Ո՞ր երկրներից են ամենաշատ ուսանող
ները և ո՞ր ֆակուլտետներն են նախընտ
րում:
-Այսօր գերակշռում են հնդիկ ուսանողները,
որոնք հիմ
ն ականում ընտրում են ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետը: Իրանցի ուսանող
ները նախընտրում են ստոմատոլոգիական
և դեղագիտական ֆակուլտետները: Ունենք
նաև ուսանողներ Հորդանանից, Սիրիայից,
Լիբանանից, ԱՊՀ երկրներից, ԱՄՆ-ից՝ նե
րառյալ սփյուռքի հայազգի ուսանողները:
-Ի՞նչ խնդիրներ են ունենում օտարերկրա
ցի ուսանողները և ինչպե՞ս են ինտեգրվում:
Որո՞նք են դեկանատի հիմ
ն ական գործա
ռույթները:
-Արտասահմանցի ուսանողներին վերաբե
րող խնդիրները մշտապես մեր ուշադրության
կենտ
րո
նում են: 
Քա
նի որ նրանք մեր երկ
րում ապրում են առանց ծնողների, հետևա
բար, նույնիսկ նրանց անձնական խնդիրները
մեր հսկողության տակ են: Լինում են նաև ընթացիկ
խնդիրներ՝ կապված ուսում
ն առության հետ։
Դեկանատն աջակցում է օտարերկրյա ուսանողների
ինտեգրմանը ներբուհական ուսանողական միջավայ
րին, իրականացնում է ծնողական հոգատարություն:
Օտարերկրացի ուսանողներն ակտիվորեն մասնակ
ցում են համալսարանի գիտական, կրթական, մշա
կութային և այլ միջոցառում
ն երին:
Նրանք բավականին ակտիվ են։ Օրինակ՝ հնդիկ,
իրանցի ուսանողները, սովորաբար, նշում են ազ
գային տոները՝ մշակութային միջոցառում
ն երին հա
ղորդակից դարձնելով նաև տեղացի ուսանողներին:
Դեկանատը սիրով ու պատրաստակամությամբ է
աջակցում՝ ազգային և կրոնական տոներին նվիրված
նրանց հանդիսությունների կազմակերպմանը:
Մենք նախատեսում ենք ստեղծել այնպիսի միջա
վայր, ուր մեր արտասահմանցի ուսանողները հնա
րավորություն ունենան ծանոթանալ նաև Հայաստանին,
մեր պատմամշակութային արժեքներին, տեսարժան վայրե
րին:
Դեկանատը ծավալում է ուսում
ն ամեթոդական, գիտա
կան, կազմակերպչական և այլ բնույթի գործունեություն,
համակարգում է ամբիոնների և ուսանողների հետ տարվող
ամենօրյա աշխատանքները։
-Ի՞նչ քայլեր են արվում օտարերկրացի ուսանողների
թիվն ավելացնելու համար:
-Արտասահմանցի ուսանողների հոսքը մեծացնելու նպա
տակով պետք է շարունակ բարելավել կրթության որակը,
ավելացնել ու օգտագործել ուսուցման տեխնիկական արդի
միջոցներ, ժամանակակից մասնագիտական գրականութ
յուն: Ուսում
ն առության ընթացքում ուսանողներն ուսում
նասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ կլինիկական
առարկաներ:
Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում համալսարանի սի
մուլյացիոն կենտրոնում, համալսարանական կլինիկանե
րում ու լաբորատորիաներում ուսանողների գործնական
հմտությունների ձեռքբերմանը: Եթե շրջանավարտները
ձեռք բերեն բարձր գիտելիքներ, գործնական հմտություն
ներ, և բուհի տված կրթությունից բավարարված հեռանան,
ապա ավելի շատ նոր ուսանողներ կունենանք հետագայում,
քանի որ ԵՊԲՀ-ի արտասահմանցի ուսանողները մեր դես
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պաններն են իրենց երկրներում:
-Ինչպե՞ս կգնահատեք օտարերկրացի ուսանողների
առաջադիմությունը: Ավարտելուց և իրենց երկիր վե
րադառնալուց հետո շարունակու՞մ են մասնագիտական
գործունեությունը:
-Առաջադիմությունը բավականին բարձր է անգլալեզու ու
սանողների շրջանում: Արտասահմացի ուսանողներն իրենց
երկրներում հաջողությամբ հանձնում են լիցենզիոն քննութ
յուններն ու շարունակում մասնագիտական գործունեությու
նը: Մենք մշտապես պահպանում ենք կապը շրջանավարտ
ների հետ, տեղեկանում ենք նրանց հաջողությունների
մասին ու հպարտանում։
-Դուք ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը:
-Բժիշկ դառնալու մասին երազել եմ մանկուց, իմ բոլոր
խաղերն ու խաղալիքները կապված էին բժշկի մասնագի
տության հետ: ԵՊԲՀ-ում սովորել եմ 1988-1994 թվականնե
րին՝ Հայաստանի համար ամենածանր տարիներին՝ ընտրե
լով ընդհանուր վիրաբույժի մասնագիտությունը: Սովորելուն
զուգահեռ հերթապահում էի հիվանդանոցում և այդ տարի
ներին շատ եմ տեսել կտրած-ծակած, հրազե
նային վիրավորում
ն երով դեպքեր: Սովորել
ու աշխատել եմ մեծ սիրով: Արդեն 21 տարի է
դասավանդում եմ համալսարանում: Բժիշկ ու
դասախոս լինելն ինձ համար հավասար սիրե
լի մասնագիտություններ են: Յուրաքանչյուր
դասախոս պարտավոր է սեր առաջացնել իր
առարկայի հանդեպ: Սեփական փորձից կա
րող եմ ասել՝ դասախոսի ճիշտ մոտեցման
դեպքում ուսուցումն ավելի արդյունավետ է
լինում:
-Որպես նորընտիր դեկան՝ ի՞նչ փոփո
խություններ եք նախատեսում:
-Ըստ իմ տեսլականի՝ ես աշխատանքը բա
ժանել եմ երեք մասի՝ աշխատանք ուսանող
ների հետ, աշխատանք ամբիոնների հետ և
արտալսարանային աշխատանք: Ուսանողնե
րը պետք է հասկանան, որ դեկանատն իրենց
տունն է, և ց
 անկացած հարց մշտապես մեր
ուշադրության կենտրոնում է: Նախատեսում
ենք ստեղծել ակտիվ ուսանողների խմբեր
(հնդիկ, իրանցի, հայազգի)՝ իրենց ավագնե
րով, ովքեր մշտապես կպահեն կապը ուսա
նողության և դեկանատի միջև: Ամբիոնների հետ պարբե
րաբար տարվող աշխատանքների շնորհիվ կծանոթանանք
ուսանողների ուսման ընթացքին, կտեղեկանանք ուսանող
ների դրսևորած առաջադիմության ու կարգապահության
մասին, և, եթե լինեն խնդրահարույց հարցեր, ամբիոնի
հետ համատեղ համապատասխան լուծում գտնել, որպես
զի ապահովենք պատշաճ առաջադիմություն: Արտալսա
րանային աշխատանքների արդյունքում կայցելենք հանրա
կացարաններ՝ հնարավորություն ունենալով ծանոթանալ
ուսանողների կենցաղին, ինչպես նաև կկազմակերպենք
տարբեր միջոցառում
ն եր՝ արտասահմանցի ուսանողներին
ավելի համախմբելու համար:
Հարցազրույցը՝ Մ
 ԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ Գ
 ԱՅԱՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ անձնական
արխիվից և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ Է, ՔԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.
ԱՆԻ ՌԱՓՅԱՆ
Տեսական գիտելիքները գործնականում
կիրառելը
բժշկական համալսարանում ուսում
ն առության գործընթա
ցի անքակտելի մասն է։ ԵՊԲՀ ներքին հիվանդություննե
րի պրոպեդևտիկայի ամբիոնի ասիստենտ և ուսում
ն ական
մասի պատասխանատու, սրտաբանության ամբիոնի աս
պիրանտ Անի Ռափյանը բուհի այն շրջանավարտներից է,
ում կյանքում ուսանողական նստարանից դեպի ամբիոն
անցումը երկար չտևեց։ Տևական ժամանակ է` նա դասա
վանդում է ապագա բժիշկներին Գործնական հմտություն
ների սիմուլյացիոն կենտրոնում` սեփական օրինակով
ապացուցելով, որ լավ սովորելը բժշկի մասնագիտության
մեջ հաջողությունների հասնելու առաջնային պայման է։
- Անի՛, Դուք գերազանցությամբ եք ավարտել ԵՊԲՀ-ն, սո
վորելու տարիներին, բարձր առաջադիմությունից բացի,
ճանաչվել եք լավագույն ուսանող, Մխիթար Հերացու անվան
կրթաթոշակառու եք եղել, զուգահեռ նաև ակտիվ դե
րակատարում եք ունեցել ուսանողական խորհրդարանի
աշխատանքներում, ղեկավարել եք այս կառույցը, ինչո՞ւ
ընտրեցիք բժշկի ուղին ևի ՞նչ տվեց Ձ
 եզ ուսում
ն առութ
յունը բժշկական համալսարանում։
- Բժշկի ուղին տարբերվող է և՛ իր դժվարության, և՛ իր
պատվաբերության աստիճանով: Մարդու համար ամենա
թանկը կյանքն է, և բժիշկն իր գործունեության ընթացքում
շատ հաճախ փրկում կամ ավելի լավն է այն դարձնում:
Բժիշկ լինելն ավելի շատ ապրելակերպ է, քան՝ մասնա
գիտություն: Մարդասիրություն, պատասխանատվություն,
կարեկցանք, պրոֆեսիոնալիզմ... հեշտ չէ ունենալ այս
ամենը: Եվ հենց դա էլ ինձ տարավ դեպի բժշկի ուղին: Այս
ճանապարհն ինձ անընդհատ ուժեղացնում է, ավելի ընդ
լայնում աշխարհայացքս: Բժշկական համալսարանում ու
սանողական տարիներս շատ հագեցած են անցել: Այստեղ
մեծ փորձ ու ինքնաբացահայտման հնարավորություններ
է ինձ տվել ուսանողական խորհրդարանը: Շատ հա
ճախ այնտեղ տիրող ակտիվ ու դրական մթնոլորտը լից
քաթափող է եղել ինձ համար՝ մասնագիտական ծանր
իրավիճակներում: Մտերիմ ընկերներ, զվարճալի պատ
մություններ, ջերմ հիշողություններ... միայն մասնագի
տությունը չէ, որ ձեռք եմ բերել բժշկականում:
- Այժմ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
սրտաբանության ամբիոնի ասպիրանտ եք, ինչո՞ւ որո
շեցիք մասնագիտանալ հենց սրտաբանության ոլոր
տում։
- Ավելի ցածր կուրսերում, երբ դժվարությունների հան
դեպ միայն ռոմանտիկ վերլուծությունն էր գերակշռում,
որոշել էի սրտային վիրաբույժ դառնալ: Սիրտը միշտ
ասոցացրել եմ կյանքի հետ և՛ բառի բուն, և՛ փոխաբերա
կան իմաստով: Ուզում էի ձեռքերիս մեջ զգալ սրտի աշ
խատանքը: Հետո, երբ դժվարությունների հանդեպ ռո
մանտիկ պատկերացում
ն երն իրենց տեղը զիջեցին ռեալ
մտածելակերպին, կյանքում մեր դերի պատկերացմանը,
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որոշեցի մասնագիտանալ ոչ թե սրտային վիրաբուժության,
այլ սրտաբանության ոլորտում: Բժշկության մեջ թերապև
տիկ մտածելակերպը, ընդհանուր առմամբ, ինձ ավելի հա
րազատ է, քան վիրաբուժականը:
- Կարելի է ասել, որ սովորելով ասպիանտուրայում
կանխորոշել եք Ձեզ համար թե՛ կլինիկական, թե՛ գիտա
կան գործունեություն։ Ո ՞րն է ավելի հոգեհարազատ։
- Ես իմ մտածելակերպով ավելի շատ կլինիցիստ եմ, բայց
ամեն օր զարգացող մասնագիտության մեջ առանց գիտա
կան գործունեության չես կարող առաջ շարժվել: Երկուսն
էլ փոխկապակցված են միմյանց հետ: Կարծում եմ՝ լիովին
համադրելի է գիտությունը նաև կլինիկան բժշկության մեջ:
- Փստորեն նաև դասավանդում եք։ Դասախոս-ուսանող
հաղորդակցությունը հե՞շտ է ստացվում, լսարան մտնելիս
չկային վախեր, չէ՞ որ սովորողների հետ մեծ տարիքային
տարբերություն չունեք։
- Սիրով եմ դասավանդում: Դասախոսական գործու
նեությունն ինձ հոգեհարազատ է: Ուսանողների միջա
վայրում շատ մեծ դրական էներգետիկ դաշտ եմ ինձ վրա
զգում: Տարիքային փոքր տարբերությունը երբևէ չի խան
գարել, հակառակը՝ դասերն անցնում են ավելի անկաշ
կանդ մթնոլորտում: Ցանկացած ուսանող դասախոսից մեկ
ակնկալիք ունի՝ գիտելիք: Եթե կարողանում ես տրամադ
րել, որևէ խանգարող հանգամանք չի կարող առաջանալ:
- Կարճ ժամանակ առաջ Ձեզ վստահվեց ԵՊԲՀ հոգա
բարձուների խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, ի ՞նչ ակն
կալիքներ ունեք այս զբաղվածությունից։
- Բուհի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար լինելը
մեծ պատիվ է ինձ համար: Դ
 ա ինձ ուղղված մեծ վստա
հություն էր խորհրդի անդամ
ն երի կողմից: Եվ այստեղ
ավելի շատ պատասխանատվության զգացումն է մեծ, քան՝
ակնկալիքները: Ուրախ կլինեմ, եթե կարողանամ նպաս
տել հարազատ բուհիս զարգացմանը:
- Ի ՞նչ խորհուրդ կտաք կամ կմաղթեք այն ուսանող
ներին, երիտասարդներին, ովքեր արդեն ընտրել են կամ
առաջիկայում պատրաստվում են ընտրել բժշկությունը՝
որպես մասնագիտություն, ինչպես հաղթահարել այն
դժվարությունները, որոնք անխուսափելի են լավ մասնա
գետ, հատկապես լավ բժշիկ դառնալու ճանապարհին։
- Բժշկի մասնագիտությունը լավագույնն է ինձ համար:
Այո՛, լավ բժիշկ հեշտությամբ չեն դառնում: Մ
 եծ ջանքեր,
աշխատասիրություն, կամքի ուժ է պետք այս ճանապար
հով գնալու համար: Խորհուրդ կտամ երբեք չհանձնվել
և չվախենալ դժվարություններից, իսկ դժվարություններ
միանշանակ կլինեն, անկում
ն եր՝ նույնպես, բայց որպես
սրտաբան կասեմ՝ կյանքը վերելքների ու վայրէջքների մեջ
է: Ուղիղ գիծն իմ մասնագիտության մեջ այլևս կյանքի նշան
չէ:
Հարցազրույցը՝ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ ԱՆԻ ՌԱՓՅԱՆԻ անձնական արխիվից

«ՄՇԱԿՈՒՅԹՆ ԱՊԱԳԱ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ»
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում «Մշա
կույթն ապագա բժիշկներին» ծրագրի անդրանիկ համեր
գը մեկնարկեց «Կադանս» անսամբլի ելույթով: Մշակույթի և
արվեստի շնչով լցված դահլիճը բուռն ծափողջյունով գնա
հատեց յուրաքանչյուր կատարում. համերգին հնչեցին Ա.
Պիացոլլայի, Կոմիտասի, Սայաթ Նովայի, Ա. Խաչատրյանի,
Է. Բաղդասարյանի, Տ. Գրիգորյանի, Վ. Րիոսի, Մ. Հերերայի,
Հ. Պասկոլայի, Հ. Ստամպոնիի, Ր. Գալյանոյի, Ռ. Անզովինոյի
ստեղծագործությունները:
ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, անվա
նի երաժիշտ Վահան Արծրունու խոսքով՝ այս համերգը
«Կադանս» անսամբլի նվիրաբերումն է ԵՊԲՀ-ին, ինչը հար
գանքի դրսևորում է: «Բժիշկների համար կարևոր է դառնալ
ինչպես լավ մասնագետ, այնպես էլ ունենալ լայն աշխար
հընկալում, քանի որ նրանց շփման ասպարեզը հանրութ
յունն է, ժողովուրդը, որը բազմաշերտ է ինչպես սոցիալապես,
այնպես էլ՝ նախասիրությունների տեսանկյունից»,-ասաց
Վահան Արծրունին՝ ավելացնելով, որ ուրախ է, քանի որ հա
մերգային ծրագիրը ներկայացրին այս բնագավառի լավա
գույն երաժիշտները, և կարելի է հպարտորեն խոսել այն մա
սին, որ բժշկական համալսարանը հյուրընկալել է յուրօրինակ
ու բարձր կատարողական մակարդակ ունեցող «Կադանս»
անսամբլին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի կարծիքով՝ այսօր կարե
լի է ամեն ինչ ստանալ լրահոսի միջոցով, սակայն հնարավոր
չէ բժիշկ դառնալ, եթե չեն կարող տարբերակել բարին ու գե
ղեցիկը: «Այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ այս բեմում, դրա վառ
ապացույցն է՝ տարիների քրտնաջան աշխատանք, բարձր ճա
շակ, հայրենասիրություն ու նվիրվածություն գործին»,- ընդգ
ծեց ԵՊԲՀ ռեկտորը:
Արմեն Մուրադյանը շնորհակալություն հայտնեց ելույթ ու
նեցողներին, մարդկանց, ովքեր իրենց արվեստով կարող էին
գեղեցկացնել աշխարհի յուրաքանչյուր բեմ, բուհ, սակայն այ
սօր ընտրել են Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նը:
Կիթառահար Հակոբ Ջաղացպանյանի խոսքով՝ համերգը
նախաձեռնել է «Կադանս» անսամբլը, այն կազմակերպե
լու առաջարկը սիրով ընդունել են ԵՊԲՀ հոգաբարձուների
խորհրդի նախագահն ու ԵՊԲՀ ռեկտորը:
«Կադանս»-ը ձևավորել են 2004 թվականի փետրվարին,
հինգ հայ երաժիշտների՝ Հակոբ Ջաղացպանյանի (կիթառ),
Վարազդատ Խաչումյանի (ջութակ), Մերուժան Եգանյա
նի (ակորդեոն), Սոֆի Միքայելյանի (դաշնամուր) և Գուրգեն
Ամիրյանի (կոնտրաբաս) կողմից՝ հիմ
ն ականում նպատակ
ուենենալով կատարել արգենտինացի կոմպոզիտոր Աստոր
Պյացոլլայի (1921-1992) ստեղծագործությունները: Ժամանակի
ընթացքում այն ընդլայնել է իր կատարում
ն երը` ներառելով
եվրոպական, ամերիկյան, ռուս և հայ դասական, ժամանա
կակից կոմպոզիտորների գլուխգործոցներ՝ միաժամանակ
հարազատ մնալով Պյացոլլայի արվեստին:
«Կադանս» անսամբլի համերգն ավարտվեց ջերմ մթնոլոր
տում՝ բարձր ծափահարությունների ներքո: Անսամբլի ան
դամ
ն երին ԵՊԲՀ-ի կողմից հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
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ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԹԻՄԸ ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ
ՈՒԺԵՐԻ ՇԱԽՄԱՏԻ ԹԻՄԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՐԱՎԵԼ Է
ԵՐՐՈՐԴ ՏԵՂԸ
Ապագա ռազմաբժիշկներն այս անգամ հաջողության են հա
սել շախմատի թիմային առաջնությունում: ԵՊԲՀ ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետի հավաքական թիմը՝ կուրսանտներ Էրիկ
Ալեքսանյանը, Արամ Գևորգյանը, Ասատուր Թադևոսյանը,
Հովհաննես Ավետիսյանը ՀՀ զինված ուժերի շախմատի թի
մային առաջնության 2-րդ փուլի ՌԲՈՒՀ փնջային մրցում
ն ե
րում գրավել են երրորդ տեղը :
Առաջնությունն անցել է նախօրոք հաստատված ծրագրով՝
առողջ և անզիջում պայքարի մթնոլորտում: Ըստ առաջնութ
յան մրցանակային տեղերի՝ առաջին տեղը զբաղեցրել է ՀՀ
ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հա
վաքական թիմը, երկրորդը՝ ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա. Խանփերյանցի
անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի հավաքական
թիմը, իսկ երրորդ տեղը՝ ԵՊԲՀ ռազմաբշկական ֆակուլտետի
հավաքական թիմը: Մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկ
ները պագևատրվել են պատվորգրերով:

ՀՆԴԻԿ ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
ՆՇԵԼ ԵՆ ԳՈՒՅՆԵՐԻ ՏՈՆԸ
Հնդկական ամենագունեղ ու վառ տոներից մեկին՝ Հոլիին
էր նվիրված ԵՊԲՀ հանրակացարանում հնդիկ ուսանողների
մասնակցությամբ անցկացված տոնական միջոցառումը:
ԵՊԲՀ-ն ամեն տարի այս տոնի առիթով հնդիկ ուսանողնե
րին պաշտոնապես ազատում է դասերից՝ հարգելով նրանց
ազգային և կրոնական առանձնահատկությունները: Հոլի տո
նը հնդկական ամենահայտնի փառատոներից է, երբ հնդիկ
ները տոնում են գարնան գալուստը՝ միմյանց վրա ցողելով
գունավոր ներկեր։ Հավատալիքի համաձայն՝ մարդու զգեստ
ները որքան առատորեն գունազարդվեն, այնքան շատ լավ
բարեմաղթանքներ կուղղվեն նրա հասցեին: Հոլին նաև ան
վանում են «գույների տոն»:
Տոնի առիթով՝ մարտի 22-ին, օտարերկրացիների ուսուց
ման պատասխանատուների ուղեկցությամբ, հնդիկ սովորող
ներին շնորհավորել ու հանրակացարան է այցելել նաև ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
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ԻՐԱՆՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՆՇԵՑԻՆ ՆՈՎՐՈՒԶԸ
ԵՊԲՀ-ում, ուսանողական խորհրդարանի նախաձեռ
նությամբ, իրանցիները տոնական մթնոլորտում, ազգա
յին երգ ու պարով նշեցին Իրանի Իսլամական Հանրա
պետության Ամանորը՝ Նովրուզը: Նովրուզը՝ ըստ Իրանի
օրացույցի, նշվում է գարնան առաջին օրը՝ մարտի 21-ին:
Պատրաստում են սեղան, որի վրա դնում են «Ս» տա
ռով յոթ առարկա՝ ափսեում չքաղված նորածիլ կանաչի
(սաբզե), ածիկ (սամանու), փշատ (սենջեդ), սխտոր (սիռ),
խնձոր (սիբ), աղ
տոր կամ սու
մախ (սո
մաղ) և 
քա
ցախ
(սեռքե)։ Դրվում է նաև հայելի, կենդանի ոսկե ձկնիկներ՝
ջրի մեջ, սմբուլներ, ներկած հավկիթներ, մետաղադրամ
ներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր իմաստն ունի։ Ածիկը
ծաղկման, բերքատվության նշան է, խնձորն առողջութ
յան նշան է, փշատը՝ սիրո, սխտորը՝ ուրախության, մե
տաղադրամը՝ առատության, հայելին՝ լուսավորության,
ջուրը՝ մաքրության, ձուկը՝ կյանքի...
Իրանցիները Նովրուզը տոնում են գարնանային գի
շերհավասարի օրը՝ մարտի 21-ին՝ կեսգիշերին՝ ժամը 1
անց 15 րոպեին, այնուհետև սկսվում են շնորհավորանք
ները, միմյանց տուն այցելելը:

ԵՐԲ ԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ,
ԲԺՇԿՈՒՄ Է ԱՐՎԵՍՏԸ
«Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնում կազմակերպվել էր ավե
լի քան 25 բժիշկների ստեղծագործական աշխատանքների ցուցա
հանդես:
Կազմակերպիչների խոսքով՝ ցուցահանդեսի գլխավոր նպա
տակը բժշկի մասնագիտությունն այլ տեսանկյունից դիտարկելն
է, հանրության համար բացահայտել բժշկի կոչման արար
չական կողմը:
Ցուցահանդեսը կարևորվում էր նաև նրանով, որ իրենց
հին և նոր աշխատանքներն են ներկայացրել ԵՊԲՀ շատ
աշխատակիցներ, սովորողներ։
Ցուցահանդեսին՝ բացի բազմաթիվ բժիշկներից, հյուրե
րից, մաս
նակ
ցում էր նաև ԵՊԲՀ հա
յոց լեզ
վի ամ
բիո
նի
վարիչ Հենրիետա Սուքիասյանը և նույն ամբիոնում գործող
«Վերնատուն» գիտամշակութային կենտրոնի համանուն
երգչախումբը, որը ելույթ ունեցավ:
Հենրիետա Սուքիասյանի խոսքով՝ ուրախալի փաստ է,
որ ցուցահանդեսում ներկայացվող աշխատանքների հեղի
նակները բժիշկներ են՝ շեշտելով «Վերնատուն» գիտամ
շակութային կենտրոնի մասնակցության կարևորությունը,
որի նպատակը ԱՊՀ, սփյուռքահայ, օտարերկրացի՝ հնդիկ,
պարսիկ, հորդանանցի ուսանողներին Հայաստանի և հայ
մշակույթին ծանոթացնելն է:
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Իրադարձություն

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ
ՎԻՐԱԲՈՒՅԺ
ԱՆՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ
ՄԱՆԿՈՒՑ Է
ՍԻՐԵԼ ՆԿԱՐԵԼ
«Երբ արարում են բժիշկները՝ բժշկում է արվեստը» խո
րագրով 25 բժիշկների ստեղծագործություններ ընդգրկող
նկարների ցուցահանդեսին մասնակցում էր նաև ԵՊԲՀ
վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վի
րաբուժության ամբիոնի պրոֆեսոր, «Հերացի» հիվան
դանոցային համալիրի դիմածնոտային վիրաբուժության
և ԼՕՌ կլինիկայի ղեկավար Աննա Պողոսյանը։ Քչերը
գիտեն, որ դիմածնոտային վիրաբույժը մանկուց է սիրել
նկարել։
«Ես անդամակցում էի դպրոցական բոլոր ամսագ
րերի և պատի թերթերի խմբագրական խորհուրդնե
րին։ Հետագայում, արդեն ուսանողական տարիներին,
կարծես ժամանակը չէր հերիքում, սակայն հստակ կա
րող եմ ասել, որ միշտ գրիչով նկարել եմ թե ՛ դասա
խոսությունների տետրերում, թե բլոկնոտներում, թե
պատահականորեն ձեռքումս հայտնված թղթի կտորի
վրա։ Նկարել եմ նաև, երբ տխուր եմ եղել կամ նյար
դայնացած»,- պատմում է Աննա Պողոսյանը՝ հավելե
լով, որ նկարչությունը օգնում է հաղթահարել լարվա
ծությունը, հանգստացնող ազդեցություն է ունենում
մարդու վրա։ Պրոֆեսորն անեղծանում է, որ քիչ չեն
եղել դեպքերը, երբ իր նկարչական ունակություննե
րը օգտագործել է նաև ընկերների կամ դասախոսների
ծաղրանկարներ հեղինակելու համար։ Բժիշկ-նկարչի
մոտեցումն առավել ստեղծագործական է դարձել վեր
ջին տասնամյակում, երբ ցանկություն է առաջացել
գրաֆիկական ոճով, ինչպես նաև իմպրովիզի միջոցով
վերարտադրել մեծանուն նկարիչների ախատանքներ։
«Նկարում եմ բացառապես ամռանը շրջանում, ամա
ռա
նո
ցում կամ բնութ
յան գրկում, երբ ինձ ու
ղեկ
ցում է
լավ տրամադրությունը և շուրջս դրական մթնոլորտ է»,ասում է ցուցահանդեսի մասնակիցը։ Խոստովանում
է, որ ի
րեն որ
պես նկա
րիչ գույ
նե
րը դեռևս չեն գրա
վում։ Մտերիմ
ն երի խոսքով՝ Աննա Պողոսյանի հեղ
նակած նկարները նման են իրեն։ Հեղինակը չի բա
ցառում, որ գուցե ենթագտակցորեն է նկարում
պատկերներ, որոնք նման են իր խառնվածքին։
«Իհարկե, դեռ շատ նրբություններ կան, որոնց պետք է
սովորեմ տիրապետել և կատարելագործվել։ Քննադա
տաբար եմ մոտենում իմ նկարներին, բայց պարզապես
սիրում եմ դրանք։ Նկարներս զարդարում են աշխատա
սենյակս, ջերմություն է ճառագում նրանցից»,- պարզա
բանում է վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայի ղեկավարը,
ում գնահատմամբ՝ նկարչությունը նման է վիրաբուժու
թանը։ Երկու ոլորտում էլ կարևոր է, որ արդյունքը գո
հացնի դիմացինին։
Պատրաստեց Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ

«ՀԵՐԱՑԻ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅՈՒՄ
ԶԲԱՂԵՑՐԵԼ ԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանի հենակետային «Հերացի» ավագ դպրոցի
աշակերտները Հայաստանն առաջին անգամ ներ
կայացրել են միջազգային գիտական օլիմպիադա
յում (18th Annual AESA Science Olympiad) և հ
 աղթել։
Մրցանակները Լոս Անջելեսից Հայաստան են բերել
«Հերացի» ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի կենսա
քիմիական ենթահոսքի աշակերտները, որոնք ներ
կայացրել են գիտահետազոտական աշխատանք
ներ կենսաբանություն առարկայից:
Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է «Wi-Fi
սարքերի արձակած ճառագայթների ազդեցութ
յունը մարդկային բջիջների կուլտուրայի վրա և
այդ ազդեցությունը նվազեցնող որոշ սննդային
հավելում
ն երի օգտագործումը» գիտական աշ
խատանքը, որի հեղինակներն են՝ Սեդա Ադի
բեկյանը, Մհեր Կուրղինյանը և Սոֆի Էլիզբար
յանը:
Երկրորդ հորիզոնականում Մարիամ Գևորգ
յանի հեղինակած՝ «Բույսերի աճի դինամիկան
տարբեր լուծույթներում» գիտական աշխա
տանքն է:
Գիտական
աշխատաքների
ղեկավարը
կենսաբանության
ուսուցիչ,
կենսաբանա
կան գիտությունների թեկնածու Ռուբինա
Հարությունյանն է։
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«Հերացի» ավագ դպրոց

«ՀԵՐԱՑԻ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆ ՈՒ
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՇՏԵՖԱՆԻՈՒՄ
ԳԻՄՆԱԶԻԱՆ ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ
Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանի հենակետային «Հերացի» ավագ դպրոցը 2018
թվականի սեպտեմբերից համագործակցում է «Շտեֆա
նիում» գիմ
ն ազիայի հետ: «Հերացի» ավագ դպրոցի տնօ
րեն Նարինե Սարգսյանը ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունում Գերմանիայից ժամանած կրթութ
յան մասնագետների՝ երկրամասի միջազգային ծրագ
րերի համակարգող Կատյա Վենդթի ու «Շտեֆանիում»
գիմ
ն ազիայի փոխտնօրեն Աքսել Վիչիոտեքի հետ հան
դիպման ժամանակ ներկայացրել է գերմանական կողմի
հետ գործակցության արդյունքները` նշելով, որ ծրագրի
ավարտին աշակերտներին տրվելու է գերմաներենի իմա
ցության մասնագիտական վկայական: «Շտեֆանիում
»գիմ
ն ազիայի փոխտնօրեն Աքսել Վիչիոտեքը նշել է, որ
այցի հիմ
ն ական նպատակն աշակերտների փոխանակ
ման ծրագրերի քննարկումն է: Նախնական պայմանա
վորվածության համաձայն` աշնանը գերմաներենի լավ
իմացությամբ 5-10 հայաստանցի աշակերտներ կմեկնեն
Գերմանիա, որին կհաջորդի գերմանացի աշակերտների
այցելությունը Հայաստան:
ԿԳՆ հանրակրթության և միջազգային կապերի պա
տասխանատուները պատրաստակամություն են հայտ
նել՝ աջակցել երկկողմ հարեբերությունների զարգացմա
նը և առկա համագործակցության կապերի խորացմանը:
Համագործակցությունն իրականացվում է Հայաստանում
Գերմանիայի դեսպանատան աջակցությամբ իրականց
վող DSD-Pro գերմաներենի ուսուցման ծրագրի շրջանա
կում:
Նշենք նաև, որ Գերմանիայից ժամանած մասնագետ
ները ծանոթացել են «Հերացի» ավագ դպրոցի ուսում
ն ա
կան ծրագրերին ու հետազոտական աշխատանքներին,
որոնք ներկայացվել են գերմա
ներենով:
Հանդիպմանը ներկա է եղել
նաև «Հերացի» ավագ դպրո
ցում բժշկական համալսարա
նի ռեկտորի հանրակրթութ
յան հարցերով ներկայացուցիչ
Անահիտ Բախշյանը:

95-ԱՄՅԱ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ ՆՈՐԱՆՈՐ
ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿՈՉՎՈՒՄ
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն-95
ԵՊԲՀ 100-ամյակին ընդառաջ շարունա
կում ենք ներկայացնել հոբելյար ամբիոննե
րը, որոնք իրենց գործունեությունը սկսել են
դեռևս Երևանի պետական համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում՝ 1924 թվականից։
Այս տարին հոբելյանական է նաև ֆարմակո
լոգիայի ամբիոնի համար։
Այս առիթով զրույցել ենք ամբիոնի նախկին
վարիչ, պրոֆեսոր Վիլեն Հակոբյանի և ամ
բիոնի ներկայիս վարիչ, պրոֆեսոր Մարինե
Բալասանյանի հետ, ովքեր խոսեցին ամբիո
նի գործունեության, ինչպես նաև հեռանկար
ների մասին։
Պատմական ակնարկ
Ամբիոնը, որն այժմ կրում է ակադեմիկոս Սիմոն
Միրզոյանի անունը, հիմ
ն ադրվել է 1924 թվականին՝
Տարտուի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
քիմիա-դեղագործական բաժնի շրջանավարտ Գրի
գոր Մեդնիկյանի կողմից:
Գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գի
տությունների դոկտոր , պրոֆեսոր Գրիգոր Արտե
մի Մեդնիկյանը գործուն մասնակցություն է ունեցել
Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆա
կուլտետի կազմակերպման գործում, որտեղ էլ 1924թ.
հիմ
ն ադրել է դեղաբանության ամբիոն և մինչև
1935թ. ղեկավարել այն։ Նա եղել է Հայաստանի դե
ղաբանների գիտական ընկերության պատվավոր
նախագահ և համամիութենական նույնանուն ընկե
րության վարչության անդամ։
Այնուհետև՝ ավելի քան կես դար ամբիոնը ղեկա
վարել է ականավոր դեղաբան, ՀՀ ԳԱ ակադեմի
կոս Սիմոն Միրզոյանը, որի ջանքերով հիմ
ն ադրվեց
հայկական նորօրյա դեղաբանական դպրոցը: 197178 թթ. ՀՀ ԱՆ գի
տաբժշ
կա
կան խորհր
դի նա
խա
գահ, ակադեմիկոս Սիմոն Միրզոյանի ջանքերով
ստեղծված դպրոցը տվեց իր անվանի մասնագետ
ները, ովքեր հետագայում ղեկավարեցին ամբիոնը
և ունեցան մեծ ներդրում երկրում առողջապահա
կան համակարգի զարգացման գործում:
Դրանցից առաջիններից մեկը Էմիլ Սամսոնի
Գաբրիելյանն էր, որը հետագայում դարձավ ՀՀ
առողջապահության նախարար, ում ղեկավարութ
յամբ ՀՀ առողջապահության համակարգը ունեցավ
աննախադեպ հաջողություններ՝ նոր տեխնոլոգիա
ների ներդրմամբ՝ հատկապես բուժական կենտրոն
ների ստեղծման ուղղղությամբ։ Մինչև իր կյանքի
վերջը նա դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների
փորձագիտական կենտրոնի տնօրռենն էր։
Ամբիոնի ղեկավարման տարիներին ՀՀ ԳԱ ակա
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դեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանն առաջինը ներդրեց
համակարգչային ուսուցման ծրագիր:
Է. Գաբրիելյանի և աշխատակիցների հետա
զոտությունների արդյունքները բազմիցս ներկա
յացվել են միջազգային գիտաժողով
ն երում:
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնից ծնունդ է առել
դեղաձևերի տեխնոլոգիայի, դեղագործական
կազմակերպման և էկոնոմիկայի, բժշկական
ապրանքագիտության ամբիոնը, որը 1974-1989թ.
ղեկավարել է ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի աշ
խատակից, բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Թամարա Սարգսի Թադևոսյանը։
1994 թվականից ամբիոնը ղեկավարել է ՀՀ ԳԱ
ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը: Նրանից հե
տո՝ կարճ ժամ
կ ետներով, Ռուբեն Բեկյանը, Ար
մեն Մանուկյանը, իսկ 2011 թվականից մինչ օրս
Մարինե Բալասանյանը:

Վիլեն Հակոբյան - Ֆարմակոլոգիայի ամբիո
նը 95 տարվա ընթացքում եղել է համալսարանի
առաջավոր ամբիոններից, թե՛ գիտական, թե՛
կրթական ոլորտում:   Մեր ամբիոնն առաջինն
էր, որտեղ էմիլ Գաբրիելյանի ղեկավարութ
յամբ ներդրվեց ուսուցման այն ժամանակի
համար նորագույն համակարգչային տեխնոլո
գիաներ : Կրթության կարևոր սկզբունքներից
եմ համարում խիստ օբյեկտիվ վերաբերմուն
քը ուսանողի գիտելիքի նկատմամբ: 13 տարի է
արդեն ամբիոնի վարիչ չեմ , բայց այդ օբյեկտի
վությունն ու պահանջկոտությունը շարունակ
վում է պահպանվել, ինչը չափազանց կարևոր
է:
Անդրադառնալով ամբիոնի պատմությանը՝
չեմ կարող չնշել իմ ուսուցչի՝ Սիմոն Հակոբի
Միրզոյանի անունը, ով անմ
ն ացորդ նվիր
ված էր գիտությանը և կրթությանը: Ավելի
քան 50 տարի ղեկավարելով այս ամբիո
նը՝ նա դաստիարակել է ֆարմակալոգնե
րի բավականաչափ մեծ սերունդ: Նրա մեծ
լուման դեղագետների դպրոցի ստեղծումն
է, հանրապետության բոլոր ճանաչված դե
ղագետները նրա ստեղծած դպրոցի սա
ներն են: Նա բացառիկ անձնավորությունն
էր, ամբողջ Խորհրդային Միությամբ ճա
նաչված մեծ գիտնական, ով հրաժարվելով
իրեն առաջարկված բազմաթիվ պաշտոննե
րից նվիրվել էր գիտության զարգացմանը:
Հետևելով նրա ներդրած ավանդույթներին
և աշխատանքի հանդեպ բարձր պատաս
խանատվության սկզբունքներին, նրա սա
ները մինչ այսօր ստեղծում են բոլոր հնա
րավոր պայմանները երիտասարդ կադրերի
զարգացման և առաջընթացի համար:
Մարինե Բալասանյան - Ամ
բիո
նի ներ
կա գործունեությունը լիովին հիմնված է
այն ավանդույթների վրա, որոնք տարի
ների ընթացքում ձևավորվել են թե՛ գիտական,
թե՛ կրթական ոլորտում: Մեր ամբիոնն ունի գի

տա
կան շատ հզոր դպրոց, պատ
րաս
տել է ե
րեք
ակադեմիկոս։ Ավանդաբար ամբիոնի գիտական
ուղղվածությունը նվիրված է եղել   ուղեղի արյան
շրջանառության խանգարում
ն երի դեղաբանական
շտկմանը: Մենք շարունակում ենք այդ ուղղությու
նը և ներկայումս ուսում
ն ասիրում ենք ուղեղի լոկալ
իշեմիկ խանգարում
ն երի դեղաբանական շտկման
նոր ուղղություններ:
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի կող
մից իրականացվել են բավական արդյունավետ
գիտական հետազոտություններ, որոնց արդ
յունքները հրապարակվել են ինչպես տեղական,
այնպես էլ օտարերկրյա պարբերականներում:
Ամբիոնի աշխատակիցները և հատկապես երի
տասարդները ելույթներ են ունեցել միջազգային
շատ կոնֆերանսներում, ֆորում
ն երում, որտեղ
մեր ներկայացրած աշխատանքները ճանաչվել
են լավագույններից: Ամբիոնում շատ է կարևոր
վում արդեն մշակված և վալիդացված մեթոդնե
րի տիրապետումը, ինչպես նաև երիտասարդ
ների կողմից նոր փորձարարական մեթոդների
ներդրումը:
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի ավանդական մի
ջազգային կապերն այլ երկրների համալսարան
ների և գիտահետազոտական ինստիտուտնե
րի հետ այսօր բավական ընդլայնվել են: Մենք
համագործակցում ենք ՌԴ ֆարմակալոգիայի
ինստիտուտի, Իտալիայի Կամիրինոյի, Ամերիկա
յի Օհայոյի և Տեխասի համալսարանների հետ: Ամ
բիոնում դասախոսություններով հանդես են եկել
հրավիրված մասնագետներ, ինչպես նաև ամբիոնի
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աշխատակիցները դասախոսություններ են կար
դացել Սանտյագոյի, Սալոնիկի և այլ համալսա
րաններում:
Ամբիոնի կրթական գործունեությունը ուղղված
է ժամանակակից դասավանդման մեթոդների
ներդրմանը: Ամբիոնում արդեն երկու տարի հաջո
ղությամբ ներդրվել է գիտելիքի գնահատման բազ
մաբաղադրիչ համակարգը, որը նպաստել է թե՛
առաջադիմության բարձրացմանը, թե՛ ուսանողնե
րի մասնագիտական մտածելակերպի ճիշտ ձևա
վորմանը, թե՛ գիտական ճաշակի զարգացմանը:
Ամբիոնում շատ մեծ տեղ է տրվում մեր համալ
սարանում թափ առած բարձրագույն կրթության
որակի սկզբունքների մշակման հնարավոր մաս
նակցությանը և այդ սկզբունքների ներդրմանը:
Եվրոպական «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում
ամբիոնը մշակել և ներկայացրել է բարձրագույն
կրթության երրորդ մակարդակի /ասպիրանտու
րայի/ ֆարմակոլոգիա մասնագիտական պիլոտա
յին ծրագիրը:
Ամբիոնում այժմ ունենք երկու պրոֆեսոր, յոթ դո
ցենտ, երկու ավագ դասախոս և վեց դասախոս։
Այսինքն՝ ամբիոնում առկա են երեք տարբեր սե
րունդների դասախոսներ՝ ավագ, միջին տարիքի
և երիտասարդ: Ավագ ընկերները մեր հպարտութ
յունն են, միջին տարիքի ընկերները՝ պոտենցյալ
ուժը, իսկ երիտասարդները մեր ապագան են և
շատ մեծ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ նրանք
ձգտում են պահպանել ամբիոնի ավանդույթներն ու
մշակույթը, որը տարիների ընթացքում ստեղծել են
մեր ուսուցիչները:
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂԸ»
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ
ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ Է
ԶԲԱՂՎԵԼ ՆԱԵՎ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ
Մարտի 19-ին Երևանի պետական տնտեսագիտա
կան համալասարանում ամփոփվեցին «Լավագույն
ուսանող»
հանրապետական մրցանակաբաշխութ
յան արդյունքները: Բժշկագիտության ոլորտում, բա
կալավրի կրթական ծրագրով հաղթող է ճանաչվել
ԵՊԲՀ 6-րդ կուրսի ուսանողուհի, նեյրոգիտության
լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող Լիանա
Հայրապետյանը։
ԵՊԲՀ լավագույն ուսանողի հետ զրուցել ենք ինչպես
նրա առաջադիմության, այնպես էլ ցուցաբերած գի
տական և հասարակական ակտիվության մասին։
- Դուք այս տարի ճանաչվել եք լավագույն ուսանող
հանրապետական մրցույթում: Ի՞նչ զգացողություններ ու
նեք, սպասվա՞ծ էր արդյոք այս պատվաբեր կոչումը:
-Սպասված էր այնքանով, որ գիտակցաբար էի դիմել
մրցույթին: Մրցակցություն էր գնում ուսանողների միջև:
Մինչև վերջին պահը վստահ չէի, որ ես էի լինելու, մինչև
վերջ պարզ չէր: Իհարկե շատ հաճելի էր, հատկապես, երբ
հասկանում ես, որ տարիների ընթացքում կատարած աշ
խատանքդ չի եղել հենց այդ նպատակի համար, այլ նրա
համար, որ դու ուզում ես դրանով զբաղվել, ու դա գնա
հատվում է, բնականբար, շատ հաճելի է:
-Ինչո՞ ւ որոշեցիք ընտրել բժշկի ուղին: Մանկո՞ւց եք ցան
կացել բժիշկ դառնալ:
-Ես բժիշկների ընտանիքից չեմ, բայց մանկուց, երբ ինձ
հարցրել են՝ ինչ եմ ուզում դառնալ, ասել եմ՝ սրտաբան,
անգամ հինգ տարեկան հասակում: Մարդիկ զարմանում
էին, որովհետև արդեն մասնագիտական բառեր էի ասում:
Այնպես ստացվեց, որ անընդհատ առնչվեցի բժիշկնե
րի հետ, հիվանդանոցներ էի գնում, տեսնում բժշկական
կյանքը, աշխատանքը, թե ինչպես են շփվում հիվանդների
հետ, և, ի վերջո՝ որևէ արդյունքի բերում: Այդ ամենն ինձ
շատ էր դուր գալիս, այդ պատճառով չեմ կասկածել, որ
բժշկական եմ ընդունվելու:
- Բժշկագիտության ո՞ր ճյուղն է Ձեզ ավելի հոգեհարա
զատ: Ի՞նչ մասնագիտացում եք ուզում ընտրել:
-Շատ բարդ հարց եք տալիս, հուսով եմ՝ այս մի քանի
ամսվա ընթացքում վերջնականապես կկողմ
ն որոշվեմ,
բայց հավանաբար ընտրածս թերապևտիկ մասնագի
տություն է լինելու: Կարևորը ՝ կլինիկական մասնագի
տությանը զուգահեռ կարողանամ նաև հետազոտական
աշխատանքով զբաղվել:
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-Մի փոքր պատմեք համալսարանական կյանքի մա
սին։ Հետաքրքի՞ր է սովորել ԵՊԲՀ -ում։
-Չեմ ուզում ընդհանրացնել, կարծում եմ՝ յուրաքանչյուր
ուսանող իր համար է ուսանողական կյանքը դարձնում հե
տաքրքիր: Հ
 ամենայն դեպս՝ ես չեմ փոշմանում այն տա
րիների համար, որ անցկացրել եմ այստեղ: Ինձ համար ես
ստեղծել եմ միջավայր, և կարող եմ ասել՝ ուսանողական
կյանքը իրոք վայելել եմ:
- Կխոսե՞ք Ձեր գիտական և հասարակական ակտիվութ
յուն մասին։
- Ես երկրորդ կուրսից դարձել եմ ուսանողական գիտա
կան ընկերության անդամ, շատ արագ եմ ինտեգրվել, ակ
տիվ հասարակական գործունեություն եմ ծավալել. գիտա
ժողով
ն երի կազմակերպում, ուսանողական խմբակների
կորդինատոր եմ եղել երկու տարի, ուսանողական գիտա
կան ընկերության պրոֆնախագահ եմ եղել: Այդ տարինե
րի ընթացքում հասկացա, որ բժշկության մեջ գիտական
բաղադրիչը անհրաժեշտ է, և սկսեցի ինտեգրվել տարբեր
հետազոտական խմբերի մեջ, տարբեր ամբիոններում,
տարբեր ծրագրերում: Հիմա հասարակական ակտիվութ
յունս զիջում է գիտական գործունեությանս, քանի որ հա
մալսարանի նեյրոգիտության լաբորատորիայի կրտսեր
գիտաշխատող եմ:
-Ի՞նչ է պետք լավ բժիշկ լինելու համար։
-Դժվար է այդ ուղղությամբ բնավորության գիծ ընդգ
ծել, այն կախված է նաև նեղ մասնագիտությունից: Եթե
դու անընդհատ հիվանդների հետ ես շփվում՝ քեզ պետք է
ինքնավստահություն, որպեսզի հիվանդները քեզ հավա
տան, վստահեն, ցանկանան քո խորհուրդներին հետևել,
չկասկածեն քո մասնագիտական հմտություններին: Իսկ
լավ բժիշկ դառնալու համար շատ կարևոր է կարողանալ
ճիշտ գրականությունից օգտվել, քանի որ նյութերի բազ
մաթիվ աղբյուրներ կան, պետք է այդ հմտությունը զար
գացնել, ճիշտ գրականություն որոնել, հասկանալ, որ դա
այն է, ինչը կշարունակի մասնագիտական հմտություն
ներդ զարգացնել: Եւ պետք չէ ամեն ինչին հավատալ, այլ
քննադատորեն վերաբերվել այն նյութին, ինչը դու ուզում
ես կարդալ:
Հարցազրույցը՝ ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ

Ուսանողի անկյուն

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ՝ ՔՈՒՅՐ ԵՎԵՂԲԱՅՐ
ԱՆԻՏԱ ԵՎ ԴԱՎԻԹ Մ
 ԱԿՅԱՆՆԵՐԸ
ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ ԿԱՐԱՏԵԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐ
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 2-րդ
կուրսի 258 խմբի ուսանողներ Դավիթ Մակյանն
ու Անիտա Մակյանը մարտի 2-ին մասնակցել են
Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիա
յի կողմից անցկացվող մեծահասակների կարա
տեի Հայաստանի 31-րդ առաջնությունը: Ապագա
բժիշկները դարձել են Հայաստանի չեմպիոն
ներ՝ Դավիթ Մակյանը՝ 75 կգ քաշային, Անիտա
Մակյանը՝ 68 կգ քաշային կարգերում:
Ի դեպ՝ Անիտան և դավիթը իրենց ընտանիքի
երկրորդ
սերնդի
ներկայացուցիչներ
են՝
կարատեից։
Հայրը՝ Արման Մակյանը, նրանց մարզիչն
է, մայրը՝ Լուսինե Գրիգորյանը, նույնպես
կարատեիստ է։ Սև գոտու ասպես-ծնողների
ավանդույթը շարունակում են քույր և եղբայր։
Առաջնությանը մասնակցել են մարզիկներ Եր
ևանից, մարզերից և Արցախից: Նրանք մրցել են
կատա և կումիտե մրցակարգերում:
Հայաստանի հավաքականի չեմպիոնները
մարտի 28-ից 31-ը Իսպանիայի Գվադալահարա
քաղաքում մասնակցեցին Եվրոպայի առաջնութ
յանը:
Սրտանց շնորհավորում ենք մեր ուսանողնե
րին հաղթանակի առիթով։
Հայաստանի թիմը թիմային մրցակարգով
գրավեց 7-րդ տեղը 54 երկրների պայքարում։

ԲԺԻՇԿ-ՆԱՎԱԳՆԱՑԸ
Ստորև տպագրված նյութի հեղինակը՝ Գևորգ Գրիգորյանը,
1973-ին ընդունվել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ,
1976-ից ուսումը շարունակել է Տոմսկի բժշկական ինստիտուտում,
որն ավարտելուց հետո գործուղվել է Կրասնոյարսկի երկրամաս:
1986-ին ընտանիքով վերադարձել է Երևան:
1988-ի երկրաշարժից հետո աշխատել է Մարալիկում, Սպիտա
կում: 1989-1994թթ. մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, աշ
խատել է Հադրութի, Գետաշենի հիվանդանոցներում, Չլդրանի,
Դրմբոնի, Ստեփանակերտի և Ֆիզուլիի զինվորական դաշտա
յին հոսպիտալներում: Երկու անգամ գերի է ընկել: Ամեն անգամ
հրաշքով ազատվելուց հետո կրկին վերադարձել է Արցախ՝ շարու
նակելու ազատամարտիկի և բժշկի իր մարդասիրական գործը:
Հինգ զավակների հայրը 1998-ին պարգևատրվել է «Մխիթար
Հերացի», 1999-ին՝ «Մայրական երախտագիտություն», 2001ին՝ «Մարտական ծառայության համար» մեդալներով, 2002-ին՝
«Արաբո» հուշամեդալով:
«Սպիտակ» փրկարարական ջոկատի հետ փրկարարական աշ
խատանքների է մասնակցել Հայաստանում, Արցախում, Վրաստանում և Իրանում: Նա Արցախյան ազատամարտին
նվիրված երկու գրքերի և հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ է:
10 տարի առաջ հաջողությամբ ավարտվեց «ԿԻԼԻԿԻԱ» առագաստանավի առաքելությունը՝ ծովերով ու օվկիանո
սով շրջանցվեց Եվրոպան,ապացուցելով, որ մեր նախնիները դեռևս 800 տարի առաջ անցել են այդ ուղիներով: Ար
կածներն ու փորձությունները անբաժան էին «Կիլիկիայի» նավորդներից, սակայն քիչ չէին նաև զվարճալի դեպքերը,
թեև հարկ է նշել, որ դրանք ավելի հաճախ կատարվում էին ցամաքում, քանի որ ծովային տարերքը թելադրում է լրջութ
յուն և ողջախոհություն: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հայ ծովայինների հետ կատարված մի քանի զավեշտ
ներ Գևորգ Գրիգորյանի «Կիլիկիան պարզում է առագաստը» գրքից:
Ս. Թորոսյան
		
Մի առավոտ Հայկը զարմանքով ցույց
տվեց իր «ունակությունը».աջ դաստա
կը անկամ կախվել էր ու հրաժարվում էր
ծալվել: Պառկել էր քնելու միանգամայն
առողջ, արթնացել էր նման վիճակում: Դա
տրավմատիկ նևրիտ էր. քնած ժամանակ
թևը երկար ժամանակ սեղմված էր մնա
ցել մարմ
ն ի ու փայտե մահճակալի միջև
և ժամանակավորապես անդամալուծվել
էր: Հայկին բացատրեցի իրավիճակը,
պատրաստվելով գիպսե վիրակապով ամ
րացնել դաստակը: Հարկ եղավ նաև կի
րառել դեղորայքային բուժում: Հիվանդը
լռելայն համաձայնեց, հետո նայելով ճեր
մակ գիպսակապով իր թևին խորիմաստ
արտաբերեց.
-Ես չգիտեի, որ քնելն այդքան վտան
գավոր բան է…
♦♦♦
Իտալական Տրիեստ քաղաքում բնակ
վում էին հայերի մի քանի սերունդ,սակայն
միայն ավագներն էին փոքրիշատե տի
րապետում հայերենին՝ այդպիսին են ու
ծացման դառը պտուղները: Մեզ այցելեց
Կլաուդիա Բուզիկյանը՝ մի երիտասարդ
գեղեցկուհի, որը ճանաչված ստոմատոլոգ
էր և սեփական կլինիկա ուներ: Սակայն
իր սերնդակիցների նման էր՝ հայկական
ծիրանենու վրա իտալական սպագետի էր
«աճում», քանզի Հայաստանը նրանց հա
մար ոչ այլ ինչ էր, քան միրաժ՝ անիրա
կան ու հեռու: Եվ ինչպիսի՜ հաջողություն՝
հաջորդ օրը սկսեց ծկլթել Մուշեղի իմաս
տութ
յան ա
տա
մը՝ դա խիստ ցա
վոտ ու
տառապալի երևույթ է. ով ով, բայց իմաս
տունները ինձ հետ գուցե համաձայնեն:
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«Կիլիկիա» նավը Լոնդոնում, 2006թ.
Մեր նավապետը զանգահարեց Կլաու
դիային, պայմանավորվեց և ահա մենք
նրա կլինիկայում ենք: Բժշկուհին արտա
քուստ նույնպես կոսմոպոլիտ էր, ասես
իջել էր նորաձևության ամսագրի էջերից՝
լուրթ աչքեր, կաթնաճերմակ մաշկ, հոլի
վուդյան ժպիտ ու հունական քանդակնե
րի բարեձևություն: Նրա քնքույշ մատների
տակ Մուշեղը ոչ թե տառապում,այլ հալ
վում էր ու երբ դուրս եկանք, հետևելով ըն
կերոջս եթերային քայլվածքին,ոչ առանց
հիմքի ենթադրում էի,որ նա կգերադա
սեր մյուս երեք իմաստության ատամ
ն երի
ծկլթմանը ևս դիմակայել,միայն թե կրկին
այցելեր հմայիչ Կլաուդիային: Մինչդեռ
ես հիշում էի չարենցյան տողերը.«Էմալե
պրոֆիլը Ձեր, Ձեր հակինթ աչքերը բիլ…»

Մուշեղի բնորոշումը,որի համար ծովային
տարերքը վեր էր ամեն տեսակ քնարեր
գությունից, ավելի քան պոետական էր.
«Վառելանյութ են աչքերը…»:
♦♦♦
Թե ինչպես հանդգնեցի մեկնել ծովային
արշավի, ինձ համար էլ է անհայտ: Բանն
այն է, որ լողալ չգիտեմ և բավական է ոտ
քերիս տակ գետինը չզգամ, խուճապի եմ
մատնվում…Պատահել է, որ բացարձակ
անդորրի պայմաններում նավը կանգ է
առել, քանի որ չկար քամու նշույլ անգամ
և առագաստը լաթի նման կախված էր
մնում առագաստակալից: Այնժամ ամե
նը ծառայում էր հանգստին՝ բաց ծովում

Շրջանավարտներ
լողալ, ձուկ որսալ, պարզապես հուլորեն
մեկնվել տախտակամածին կամ օրոր
վել փչովի ներքնակների վրա: Նավակո
ղից ծովն էին նետվում գլխիվայր, օդում
զանազան պտույտներ տալիս, մոտորա
նավակով հեռանում «Կիլիկիայից» այն
լուսանկարելու համար, մի խոսքով զվար
ճանքները տարբեր էին, իսկ ժամանակը
սուղ, քանի որ բավական էր մի փոքր քա
մի հայտնվեր, անմիջապես մոռացվում
էին խաղերը և բոլորը լրջանալով անց
նում էին իրենց պարտականություններին:
Քիչ ծիծաղ չէր առաջացնում այն, որ ես
ծովն էի նետվում փրկարար բաճկոնով.
-Բժիշկը այսպես իրեն զգում է ինչպես
ձուկը ջրում:
♦♦♦
Մեր բոցմանը Գրիգորն էր՝ աշխար
հագետ, քարտեզագիր լինելուց բացի
կենդանական աշխարհի մեծ գիտակ և
սիրահար էր, սակայն տանը ի վիճակի
էր պա
հել միայն Մի
կի ա
նու
նով իր սի
րա
սուն շնի
կին, ո
րին այլ կերպ չէր մե
ծարում, քան «իմ աղջիկը»: Դա նրան չէր
խանգարում սիրել նաև Նոյի տապանից
իջած կենդանական աշխարհի բազմաթիվ
ներկայացուցիչներին և որոշել էր այցելել
Բարսելոնայի աշխարհահռչակ կենդա
նաբանական այգին: Սակայն «թագավո
րի տղան մատը էստեղ կծեց», գումարը
չէր բավարարել՝ 14 եվրոն մեզ համար մի
ամբողջ կարողություն էր: Գրիգորը թախ
ծոտ հայացքով երկար նայել էր տոմսերով
իրենց ապահոված երջանիկ այցելուներին
և հանկարծ նկատել էր մի եզակի «բացթո
ղում»՝ կենդանաբանական այգու մուտքն
ու ելքը գտնվում էին իրարից ընդամենը
մի քանի մետր հեռավորության վրա: Եվ
եթե մուտքը ահավոր ցերբերների նման
հսկում էին օրինապահ պաշտոնյաները,
ելքի մոտ չկար որևէ աշխատակից՝ պար
զապես չկար դրա անհրաժեշտությունը:
Ահա և օքսյումորոն՝ «ելքի մուտքը»: Ինչ
պե՞ս կարող է հայ մարդու ուղեղը նման
ճգնաժամային
իրավիճակում
լուծում
չգտնել. Գրիգորը արտաքուստ անտար
բեր հայացքով շուրջը նայելով և սուլելով
«Հայ եմ ես» հանրահայտ մեղեդին, ներս
է անցել ելքից: Իհարկե, ոչ մեկի մտքով
չէր կարող անցնել, որ հնարավոր է նման
սրամիտ ձևով հատել գորդյան հանգույցը:
Եվ պարզ է, թե ին՜չ հիացմունքով է մեր
բոցմանը հագուրդ տվել կենդանաբանա
կան իր կրքերին և մեզ պատմելով ֆլորա
յի բազմատեսակ ներկայացուցիչների մա
սին, որոնց տեսել էր, նրա աչքերը փայլում
էին ինքնամոռաց երջանկությամբ:
♦♦♦
Անցնելով
Ջիբրալթարի
նեղուցը,
մտանք Ատլանտիկ օվկիանոսի ջրերը:
Նավապետ Կարեն Բալայանը ավրալ հայ
տարարեց: Բոլորս հագնվեցինք հավուր
պատշաճի՝ ճերմակ շապիկներ ու կարճ
տաբատներ: Պատրաստվում էինք արա
րողության՝ նախօրոք Սևանից և Արցախի
Վարարակնի աղբյուրներից շշերով ջուր
էինք վերցրել մեզ հետ: Եվ ահա նավա

պետ Կարեն և կոմիսար Զորի Բալայան
ները շշերը դատարկեցին կավե հնաոճ
կու
լա
յի մեջ, ա
պա դան
դաղ ու հան
դի
սավոր շրջեցին այն՝ Հայաստանի և Ղա
րաբաղի ջրերը խառնվեցին Համաշխար
հային օվկիանոսի ջրերին: Ապա բոլորս
ինքնագրեր թողեցինք արդեն պատմա
կան դարձած կուլայի վրա, դա ծովային
ների ավանդույթ է, ինչպես բացատրեց
«սցենարի հեղինակ» Զորի Բալայանը:
Հետո փոթորիկ սկսվեց՝ իսպանա
կան Կադիսից նոր էինք դուրս եկել, ան
տեղյակ լինելով, որ մրրկային նախազ
գուշացում էր հայտարարված: Ահավոր
էին օվկիանոսի ալիքները նման ցլերի՝
վազում էին, սահում, ուժ հավաքում, ապա
միանալով այլ ալիքների պոռթկում էին
ու հզոր գլուխները առաջ մղելով իրենց
բարձրությունից ջրվեժի պես գահավիժում
էին փրփրադեզ քաոս վիժելով…
Կոկը դիմեց Զորի Հայկովիչին.
-Այս ին՞չ արեցիք… Հանգիստ օվկիա
նոս էր: Ղարաբաղից մի քիչ ջուր լցրե
ցիք,տե
սա՞ք՝ ինչ է կա
տար
վում: Եր
ևի ոչ
թե ջուր էր,այլ թթի օղի…
Ա՛յո, անխորտակելի ազգ ենք, եթե կա
րողացանք անգամ մայր օվկիանոսին
ափերից հանել:
♦♦♦
Մեր «Կիլիկիայի» տախտակամածի
վրա էկզոտիկ բույսերի մի ողջ հավաքա
ծու էի ստեղծել՝ որտեղ մի գեղեցիկ բույս
էի տես
նում, նավ էի բե
րում և փոր
ձում
աճեցնել: Որը հողի, որը ջրի մեջ էի դնում,
որպեսզի արմատակալեն, սերմեր էի ցա
նում և խնա
մում, ա
սես ցա
մա
քի վրա
ենք ապրում: Առանց այն էլ տեղը քիչ էր
տախտակամածի վրա, բայց մի փոքրիկ
անկյուն էի գտնում ու ամրացնում ծաղկա
մանները,թեև ծովաջրի ցայտերը,քամինե
րը հաճախ «ջուրն էին գցում» իմ աշխա
տանքը: Ասենք նավաստիներից ոմանք էլ
մեղմ ասած հիացած չէին իմ տարօրինակ
հոբբիով, ուստի ամենափոքր ծիլն անգամ
հաղթանակողի հրճվանք էր պարգևում

ինձ: Ամենահամառ վեճերը ծավալվում
էին մանգոյի շուրջը, բոլորը պնդում էին,
որ այն պարզապես հնարավոր չէ աճեցնել
կորիզից: Իսկ ես սիզիֆյան համառութ
յամբ փորձում էի ապացուցել հակառակը
և մանգոյի կորիզը պահ էի տվել պարարտ
հողին, սպասելով ծլարձակմանը: Իհար
կե, նկատում էի ընկերներիս քմծիծաղը,
խորհրդավոր ժպիտները, բայց տոկում
էի: Եվ մի գեղեցիկ օր տախտակամածի
վրա տարածվեց իմ ցնծալի կանչը.
- Ծլե՜ց, մանգոն ծլե՜լ է…
Մի քանիսը հետաքրքրված նորահայտ
Միչուրինի հաջողությամբ վեր բարձրա
ցան նավամբարից: Մի քանի օր անց ծի
լը ուժ հավաքեց ու սկսեց տերևակալել՝
ես յոթերորդ երկնքում էի, իսկ թերահա
վատ
նե
րի ձայ
նը չէր լսվում, ա
սես ոչ մի
իրադարձություն էլ չէր կատարվել: Մի օր
էլ, երբ ես տախտակամածին կքանստած
հիանում էի իմ մանգոյով, մոտեցավ Զո
րի Բալայանը,ուշադիր նայեց բույսին ու
ասաց.
-Սա լոբի է:
-Ին՞չ լոբի,-վրդովվեցի ես,-մանգո եմ
ցանել, լոբին որտեղի՞ց հայտնվեց:
Մի քա
նի օր անց տղա
նե
րի ժպիտ
նե
րը ավելի խորիմաստ դարձան, իսկ Զո
րի Հայկովիչը կրակի վրա յուղ էր լցնում
հայտարարելով, որ Կարլ Լիննեյն ու Ժակ
Պագանելը ոչինչ են իմ համեմատութ
յամբ, եթե ինձ հաջողվել է տախտակա
մածի վրա, «անկշռելիության» պայման
ներում արևադարձային բույսեր աճացնել:
Բայց երբ մանգոն չորացավ օվկիանոսի
աղի ցայտերից, ինձ բացեցին գաղտնի
քը՝ Սեմը մանգոյի ծաղկամանի մեջ լոբու
հա
տիկ էր թա
ղել, որն էլ ի
րեն բնո
րոշ
աներեսությամբ անմիջապես ծիլ էր տվել
ու ինձ ու
րախացրել, քանի որ արդարև
համոզված էի, որ մանգո եմ աճեցրել:
Սկզբում շփոթվեցի, հետո բոլորս լիաթոք
ծիծաղեցինք այդ կատակի վրա:
Իսկ մանգո ես Երևանում այնուհան
դերձ կորիզից աճեցրի …

ԽՈՍՔ ՀԻՇԱՏԱԿԻ
ՋԱՆԻԲԵԿ ՂԱԶԱՐԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Կյանքից հեռացավ Մ. Հերացու անվան բժշկական համալսարանի եր
կարամյա վաստակաշատ դասախոս, ախտաբանական անատոմիայի
և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, հանրապետության
վաստակավոր մասնագետ Ջանիբեկ Ղազարի Գևորգյանը։
Ջ.Ղ. Գևորգյանը ծնվել է 1929թ., Ապարանի շրջանի Բուժական գյու
ղում (ներկայումս՝ Կոտայքի մարզ), սկզբնական կրթությունը ստացել
է գյուղի յոթնամյա դպրոցում, այնուհետև՝ Երնջատափի միջնակարգ
դպրոցում։ 1946-1948թթ. աշխատել է հայրենի գյուղի կոլտնտեսությու
նում։
1948թ. Ջ. Գևորգյանը ընդունվել է Երևանի բժշկական տեխնիկում,
որը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո 1951թ. ուսումը շարունակում
է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտե
տում։ Ինստիտուտը կարմիր դիպլոմով ավարտելուց հետո Ջ. Գևորգ
յանը սկսում է աշխատել դատական բժշկության ամբիում, որպես ասիս
տենտ, միաժամանակ ստանձնելով դատաբժշկական փորձագետի
պաշտոնը։
1963-ին Ջ. Գևորգյանը ընդունվում է Մոսկվայի պրոֆ. Սեչենովի
անվան առաջին բժշկական ինստիտուտի նպատակային ասպիրան
տուրան՝ ախտաբանական անատոմիայի գծով։ 1968թ. հաջողությամբ
պաշտպանում է թեկնածուական ատենախոսությունը, որից հետո
անցնում է աշխատանքի Երևանի պետական բժշկական համալսա
րանի ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի
ամբիոնում, որպես ասիստենտ, իսկ 1969-ից նույն ամբիոնի դոցենտ։
Գիտամանկավարժական գործունեության հետ զուգընթաց տարբեր
տարիներին Ջ. Գևորգյանը ղեկավարել է բժշկական ինստիտուտի կո
մերիտական, արտմիութենական և կուսակցական կազմակերպություն
ները։
1968-ից մինչև 1975-ը հանդիսացել է բժշկական ինստիտուտի մանկա
բուժական-դեղագործական ֆակուլտետի դեկանը, իսկ 1975-ից Երևանի
պետական բժշկական ինստիտուտի կուսակցական կազմակերպության
քարտուղարը։ Լինելով հանրապետության առողջապահության նախա
րարության գլխավոր պաթանատոմը՝ միաժամանակ Ջ. Գևորգյանը
մեծ աշխատանք է կատարել այդ մասնագետության բնագավառում։
Մասնավորապես նրա ջանքերի շնորհիվ է կազմակերպվել հանրապե
տության մանկական պաթանատոմիական կենտրոնը, որը նա ղեկա
վարել է մինչև 2005 թվականը։ 1998 Ջ. Գևորգյանը ընտրվել է ախտա
բանական ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում։
Ջ. Գևորգյանը հանդիսանում էր բժշկական համալսարանի լավագույն
գիտամանկավարժական կադրերից մեկը, ուներ հրատարակված 120–
ից ավելի գիտական աշխատանքներ, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ
արտասահմանում։
Երկարամյա անբասիր գիտամանկավարժական և վարչական աշ
խատանքների համար նրան շնորհվել է Հայկական ՍՍՀ բարձրագույն
դպրոցի վաստակավոր գործչի կոչում, իսկ 1981թ. ԽՍՀՄ Գերագույն
խորհրդի հոբելյանական մեդալի։ Բազմիցս արժանացել է տարբեր
պատվոգրերի և հոբելյանական մեդալների՝ ՀՀ առողջապահության
նախարարության և ԵՊԲՀ –ի կողմից։
Ջ. Գևորգյանը չի մոռացել հոգալ նաև իր հայրենի գյուղի կարիքնե
րը։ 2010թ.-ին նրա համառ ջանքերի շնորհիվ և ԵրՊԲՀ-ի ֆինանսական
աջակցության արդյունքում Բուժական գյուղում կառուցվել և գործում է
գյուղական բժշկական ամբուլատորիա։
Ջ.Ղ. Գևորգյանին երախտագիտությամբ և բարի հիշողություններով
կհիշեն բոլոր նրանք, ում հետ շփվել ևաշխատել է նա։ Ազնիվ, հայրե
նասեր, հոգատար մարդու կերպարը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում,
քանի որ նա դաստիարակել է սերունդներ՝ սիրված և հարգված լինելով
ուսանողների և գործընկերների կողմից։
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FOR THE FIRST TIME,
ARMENIA AND YSMU WERE
RECOGNIZED AS WINNERS
OF THE HORIZON 2020
TWINNING PROGRAM
Horizon 2020 is the European Union’s
largest research and innovation excellence
project, which finances only the bests on a
basis of competition. The probability of winning the program is 10-14% each year, and
the total budget for the seven years (20142020) is 80 billion euros.
The aim of Twinning program of “The Horizon 2020 Spreading Excellence & Widening
Participation Action Plan” is to implement
strategically important, institutional, internationally competitive research program
which will meet the standards of excellence
in those countries which had been applied through cooperation with the leading international scientific institutions of the EU member states.
It presupposes a complete institutional package of infrastructure development, research team exchange programs, world-leading expert meetings, increased access
to schools, conferences and scientific research.
The Twinning program gives the opportunity to expand
science and technology capabilities. It helps to increase
the applicant country’s, institution’s or research team’s
profile.
Those programs applied to Twinning program would be
successful if they represented the strategy of promotion
of expanding scientific innovation and excellence capacities in a specific research field, as well as the research
potential of both partners.
For the first time, Armenia represented by Yerevan
State Medical University after Mkhitar Heratsi was recognized as the winner of the HORIZON 2020 Twinning
program.
YSMU has already received an official letter from the
European Commission that the project “COBRAIN: Armenia Center for Translational Research on Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience Initiative on Healthy
Brain Ageing” has won the HORIZON 2020 Twinning as
a Coordinator, by getting 96.6% of the highest possible
mark. The project will serve as a basis for the formation
of the relevant staff and infrastructure for the Brain Initiative and Brain Research Excellence Center in Armenia.
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Science

MINERVA PROJECT
LAUNCHED IN MOLDOVA
On March 5-6, 2019 MINERVA project
was launched in the Academy of Economic Studies, Chisinau, Moldova. MINERVA is a European Union ERASMUS+
funded project which aims to strengthen
research management and OPEN science
capacities of HEIs in Moldova and Armenia. YSMU is a Consortium member together with 17 other HEIs from Armenia,
Moldova, Slovenia, France, Italy, Belgium
and Spain. In frames of the kick-off and
the consortium meetings the representatives of partner universities convened
to OPEN up their experience on OPEN
science in their countries and respective
institutions. The YSMU working group
involved Marine Balasanyan, Head of
Pharmacology Chair; Mariam Grigoryan,
Head of Research Administration Department; Lilit Martirosyan, Head of Scientific
Information and Data Analysis Department, Division of Science. During the kick
off meeting Lilit Martirosyan presented
“OPEN SCIENCE IN YSMU”. Simultaneously, the consortium meetings took place,
which were organized to discuss the management issues of the project and clarify
obligations of Consortium members as assigned by the work packages of the project. More information about the project
will come soon.

Education

AN AUDITORIUM WITH
TELEMEDICINE FACILITIES AT
THE "MURATSAN" HOSPITAL
Today was the opening of the room with telemedicine facilities at "Muratsan" University Hospital Complex.
The auditorium is equipped with telecommunication facilities and is designed for students, clinical residents and
doctors.
Bagrat Baveyan, chief doctor of the Muratsan Hospital
Complex, said that discussions, round tables, as well as lectures will be organized here. "In order to discuss cases of
illness, doctors will be able to communicate online with foreign colleagues to hold consultations to organize the treatment of the patients more efficiently," said the chief doctor.
YSMU Rector Armen Muradyan thanked the ‘Cronimet’
Charitable Foundation for the opening of the auditorium,
noting that benefactors, taking into account today's reality,
have directed their potential to the most important social
issue. "This hospital is distinguished by its activity in the regional healthcare system. Telemedicine will enable not only
to reduce abroad visits, but will also respond quickly to the
problems that exist in the provinces, "said the Rector, adding that the auditorium is unique, especially for clinical residents who will better understand the problems of regional
ambulatories.
According to Armen Muradyan, modern medical education
requires both technical equipment and new programs aimed
at improving the quality of services.
Associate Professor at the Department of Oncology,
YSMU, Gevorg Tamamyan, who is the initiator of the
project, said the auditorium was a step of the development of telemedicine at university hospitals. "Today,
an opportunity has been created for contacting regional hospitals, including foreign partners, to discuss
difficult cases," said Gevorg Tamamyan.
The representative of the "Cronimet" charitable
foundation expressed confidence that the auditorium
will serve its purpose effectively and the cooperation
will be continuous.
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"THE BEST STUDENT",
ALONG WITH THE CLINICAL
PROFESSION, WANTS TO BE
ENGAGED IN RESEARCH
On March 19, Yerevan State Economic University summed up the results of the "Best Student"
republican award ceremony. Liana Hayrapetyan,
a junior research fellow at the Neurology Laboratory, a 6th year student in YSMU became the
winner.
We talked to YSMU's best student about her
progress, scientific and social activity.

- This year you have been recognized as the best
student. How do you feel about this honorable title?
Did you expect to get the reward?
- I consciously applied to the competition. So I was
kind of ready to get the reward. There was a serious
competition between the students. Even at last point
I was not sure, how it will turn out. Of course, it was
very pleasant, especially when you feel appreciated
for your work done through long time period.
-Why did you decide to choose the doctor's path?
Was it a childhood dream for you?
-When I was asked what I wanted to become in future, I always answered a cardiologist, even at the age
of five. People were amazed because I am not from
doctor’s family but I had been saying a professional
word so far. And it turned out that I was constantly
dealing with doctors, going to hospitals, seeing medical life, working on how to communicate with patients, inspiriting them, and ultimately bringing some
results. I liked all that, so I without any doubt decide
to apply for YSMU.
- Which branch of medical science is more precious to you? What specialization do you want to
choose next year?
-It is quite hard question to answer, I hope that I
will definitely decide in a few months, but probably
a therapeutic profession. The important thing is to be
able to do research work alongside with the clinical
profession.

- Tell us please a little bit about university life. Is
it interesting to learn in YSMU?
- I do not want to generalize, I think every student
makes their life interesting themselves. Anyway, I do
not regret about the years I spent. For me, I have created an environment and I can say that I really enjoyed student life.
-What can you tell us about your academic and
social activity.
- From the second year I have become a member of
a student scientific society. I have been active in social activities too. I have been a coordinator of student
groups for two years. I have been the head of Student
Scientific Society. During those years, I realized that
the science component in medicine is vital, and I began to integrate into different research groups. Now
I'm concentrated on scientific part rather than on social and now I'm a junior researcher at the University
Neurology Laboratory.
- What do people need to be a good doctor?
It is difficult to mention specific characteristics, it
mostly depends on the profession. If you are constantly communicating with the patients, you need to be
confident that the patients believe in you, trust you,
follow your advice, and do not doubt your professional skills. And to be a good doctor it is important to
use the right literature as there are various sources of
materials, look for the right literature and continue to
develop yourselves. Don’t believe in everything, simply have critical thinking in what you are reading.
Interview by ARPINE TOVMASYAN

INTERNATIONAL
STUDENTS ARE IN THE
SPOTLIGHT ALL THE TIME
The Deanery of the International Education today unites over 1,700
foreign students. The schooling of the students in YSMU's General Medicine, Dental and Pharmacy Faculties is conducted in three
languages: Armenian, Russian and English. The first international
students were Armenian Diaspora from Syria, Lebanon, Jordan, Ethiopia, Iran, Iraq, Cyprus, Greece and Bulgaria. YSMU has been training and preparing doctors for other countries for more than 60 years.
Nowadays, students from 32 countries all over the world are trained
for doctors. The process of internationalization remains a major goal
for the medical university, and that is why new prerequisites are created year by year.
We talked with Gayane Avetisyan, Dean of the International education, about the issues related to international students; the role of
education and the Deanery and their work.
- When it comes to university success, the number of international students is always mentioned, which is increasing year by year. Why do they choose Armenia , especially
YSMU?
- Armenia is a safe country for international students. YSMU
has a 100-year history and throughout its one-century activity,
it has trained thousands of doctors, who have continued their activities outside Armenia and have recorded serious results. The
reputation of YSMU, its education and its success are a reason for
international students to prefer Armenia, YSMU.
- What are the peculiarities of teaching to foreigners? How
is the teaching done?
- Teaching is organized in three languages: Armenian, Russian
and English. It is important to establish and maintain contact with
students since there is a difference between language, religion and culture. In this case, the role of the lecturers is
also essential. They should be experienced and able to communicate equally with students of different nationalities and
religions. The students' education at the University is based
on state and international standards of higher education.
- From what countries are most of the students and
which faculties do they prefer?
-Today, Indian students are mostly dominating, who
mostly choose the general medicine faculty. Iranian students
prefer dental and pharmaceutical faculties. We also have students from Jordan, Syria, Lebanon, CIS countries, Georgia,
the United States, including Armenian Diaspora students.
- What problems do foreign students face and how are
they integrated? What are the main functions of the
Deanery?
-The problems in the field of foreign students are always
in the center of attention. Because they live in our country
without parents, even their personal problems are under our
control. There are also ongoing issues related to learning.
The Deanery supports the integration of foreign students into the inner-student environment and provides parental care. Foreign students actively participate in scientific, educational, cultural and other events of the
University.
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They are quite active. For example, Indian, Iranian students usually celebrate national holidays, while informing the local students about them.
The Deanery, with love and readiness, supports foreign students for organization of celebrations dedicated to national and religious holidays.
We plan to create an environment in which our foreign students will be
able to get acquainted with Armenia, our historical and cultural places and
values.
The Deanery carries out educational, methodological, scientific, organizational and other types of activities, systematizes
daily work of chairs and students.
- What steps are being taken to increase the number of
foreign students?
- In order to increase the flow of students, we must continually improve the quality of education, add and use modern
technical methods of training and contemporary professional
literature. During the study, students study both theoretical
and clinical subjects. Particular attention is paid to the acquisition of practical skills of students at the university's simulation center, university clinics and laboratories. If graduates
obtain high level of knowledge, practical skills and satisfaction
from the university's education, then more new students will
be available later as YSMU's foreign students are our ambassadors in other countries.
- How would you evaluate the progress of foreign students? Do they continue their professional activities
after graduating and returning to their country?
- The progress is quite high among English-speaking students. Foreign students successfully pass their licensing exams in their countries and continue their professional activities. We always keep in touch with our graduates and our
informed about their success, which makes us very proud.
- How did you choose your profession?
- I have dreamed about becoming a doctor since I was
a child, all my games and toys were related to my doctor's profession. I studied at YSMU in 1988-1994, during
the worst years for Armenia, as I chose a general surgeon
profession. In parallel with studying, I was in the hospital
and in those years I had seen cases of traumatic, gunshot
wounds. I studied and worked with great love. I have been
teaching at the university for 21 years already. Being a doctor and a lecturer are just like my favorite professions. Each
lecturer is obliged to create love for his subject. From my
own experience, I can say that in the case of the teacher's
right approach, teaching is more effective.
-As a new dean, what changes are you planning?
-According to my vision, I divided the work into three parts: work with
students, work with chairs, and extracurricular work. Students should understand that the Deanery is their home and any issue is always in the center of attention. We plan to create active student groups (Indians, Iranians,
Armenians) with their presidents, who will keep the connection between
student and the Deanery. Due to regular work with chairs we will get
acquainted with the process of students' learning, about student progress
and discipline, and if there are problematic issues, we will find a solution
together with the chair to ensure proper progress. As a result of extracurricular work, we will visit dormitories to get acquainted with the life of
the students and organize various events to unite and motivate foreign
students.
Interview by MARGARITA MKHITARYAN
Photos from Gayane Avetisyan's personal
archive and Karen Serobyan

IRANIAN STUDENTS
CELEBRATED NOWRUZ
On the initiative of the student’s parliament of
YSMU, the Iranians celebrated the New Year celebration of the Islamic Republic of Iran, Nowruz, in a
festive atmosphere together with national songs and
dances. Nowruz, according to the Iranian calendar
is celebrated on the first day of spring on March 21.
Traditionally they prepare “haft-sin”, which includes
seven foods beginning with Persian “s”. That includes:
Sabze - wheat sprouts grown in a dish
Samanu -sweet pudding made from wheat germ
Senjed - Persian olive
Serke -Vinegar
Sib -apple
Sir -garlic
Somaq - Sumac
Haft-sin may include a mirror, candles, painted
eggs, a bowl of water, goldfish, coins, hyacinth, and
traditional confectioneries; each of this has its own
meaning. Samanu is the sign of prosperity, apple is
the sign of health, Persian olive stands for love, Garlic for joy, coins for abundance, mirror for enlightenment, water for purity, fish for life and so on…
The Iranians celebrate Nowruz during the equinox
at 1.15AM, and then congratulations and visits to
each other’s house begin.
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INDIAN FUTURE DOCTORS
HAVE CELEBRATED THE
COLORS’ HOLIDAY
One of India's most colorful and bright holidays was Holly's festive event with the participation of Indian students in YSMU hostel.
YSMU officially releases Indian students from
lessons on this occasion every year, respecting
their national and religious peculiarities. Holly
Feast is one of the most famous Indian festivals when Indians celebrate the arrival of spring,
spraying each other with colored paints. According to the belief, the extent of wishes towards
someone will be defined by colorfulness of their
dresses. Holly is also known as "color holiday".
YSMU Rector Armen Muradyan visited the hostel and congratulated Indian students on 22 of
March on the occasion of the Festival.
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