Հոկտեմբեր

N 13-14 (1390-1391)

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտություն

Այս համարում

Ուսում
ն ական ողջ տարին կնվիրվի բժշկական կրթության 100-ամյա հոբելյանին

4

Դեղագիտական միջազգային գիտաժողով՝ դեղի ստեղծումից մինչև սպառում

5

Գիտխորհրդի արտահերթ նիստում քննարկվեց «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին»
օրենքի նախագիծը

6

ՌԴ գլխավոր մանկական արյունաբան Ալեքսանդր Ռումյանցևը՝ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր

7

Գերմանացի պրոֆեսորները կիսվեցին ուռուցքաբանության հիմ
ն ահարցերին վերաբերող
հաջողված փորձով
Տղամարդու և կնոջ փոխհարաբերությունը՝ սեռական և վերարտադրողական առողջությանը
նվիրված միջազգային գիտաժողովի դիտակետում

8-9
10-11

200-ից ավելի մասնագետ մասնակցել է էնդոկրինոլոգիական համաժողովի

12

Անցկացվեց գիտակրթական սեմինար՝ գիտնականների և ուսանողների համար

13

Կրթություն
Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության կողմից անցկացվեց
կրթաթոշակային ծրագրի տեղեկատվական օր

14

«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի մասնակիցները ստացան
ավարտական հավաստագրերը

15

ԵՊԲՀ-ն ռազմաբժշկության ոլորտում խորացնում է համագործակցությունը Հունաստանի հետ

16

Ուսանողները Տորոնտոյի Հայ բժշկական միության կողմից ստացան հավաստագրեր
և պարգեվավճարներ

17

Ամերիկահայ բժիշկ Արմինե Միրզաբեկյանը դասախոսեց հիպերտոնիայի մասին

18

Նոր առարկա՝ «Հետազոտության հիմունքներ»

19

Ոսանողները կենսաքիմիա առարկայի փորձերը կկատարեն ժամանակակից մեթոդներով՝ ձեռք
բերելով պրակտիկ հմտություններ

20

«Սեքսոլոգիայի հիմունքները»՝ նոր առարկա՝ ի նպաստ առողջ և սեռակրթված հասարակության
ձևավորման

21
22

Դասախոսեց Իսրայելից ժամանած հայազգի նեյրոկենսաբանը
Քաղցկեղի վերահսկման միջազգային միության մասնագետները ներկայացրին հիվանդության
մարտահրավերները

23

Տեսական ֆիզիկայի պրոֆեսոր Ստեփան Հսու ին դասախոսեց գենոմի և կենսաէթիկայի
մարտահրավերների վերաբերյալ

24

ԱՄՆ-ից ժամանած մասնագետները ուսանողների հետ կիսվեցին քննադատական մտածողության
իրենց գիտելիքներով

25

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն ու ԵՊԲՀ-ն կհամագործակցեն

26

Համագործակցում են ԵՊԲՀ-ի եվ ՀՊՄՀ-ի մասնագետները

27

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`

ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող՝

ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։
Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Կլինիկական
Համալսարանական բժիշկները Վարդենիսում էին

28

Համալսարանական բժիշկը Բելգիայում մասնակցեց ռադիոլոգիայի ոլորտի
մասնագիտական համաժողովին

29

Սիրտ-անոթային
հիվանդությունների
իրականացվեց իրազեկման ծրագիր

ռիսկի

գործոնների

նվազեցման

նպատակով

30

Այցելու-պրոֆեսոր Արմեն Քոչարյանը «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում էր

31

Հայդելբերգի համալսարանի պրոֆեսորները՝ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում

31

Այստեղ զինվորն Աստված է

32

«Զինվորի տան» հերթական միջոցառմանը մասնակցում էր կանադահայ
հոգեբույժ Ռիտա Գույումճեանը

33

հուշագրով հաստատվեց Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնը
համալսարանական դարձնելու որոշումը

34

Համալսարանական հիվանդանոցը նոր՝ «Անհետաձգելի բուժօգնության» աժանմունք ունի

35

ԵՊԲՀ հյուրեր
Վրաստանի ռազմաբժշկության վարչության պատվիրակությունը՝ ԵՊԲՀ-ում

36

Ռեկտորն ընդունեց Հնդկաստանի նորանշանակ դեսպանին

37

Հանդիպում՝ բարեգործական նպատակներով Հայաստան ժամանած հայ և օտարերկրացի
բժիշկների հետ

38

Ամերիկահայ պրոֆեսոր Ջոն Բիլեզիկյանը նախաձեռնել է օստեոպորոզին և
էնդոկրինալոգիային նվիրված համաժողով
ն եր՝ ԵՊԲՀ 100-ամյակին ընդառաջ

39

Իրադարձություն
Հիմ
ն անորոգված 4-րդ լսարանը կկրի ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անունը

40-41

Մեկնարկել է Ուսանողական խորհրդարանի «Օրացույց» խորագրով ծրագիրը

42

ԵՊԲՀ պատվիրակության այցն Արցախ՝ լի համագործակցությամբ և արդյունավետ ծրագրերով

43

ԵՊԲՀ-ում սերունդների կապը չի ընդհատվում. 30 տարվա շրջանավարտները հարազատ բուհում էին

44-45

Ուսանողի անկյուն
Միջազգային ուսանողական համաժողով
ն երը հարստացնում են ապագա ակնաբույժի գիտելիքները

46

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսանողը գիրք է հեղինակել

47

Երիտասարդ բժիշկը պետք է հաղթահարի երկու փորձություն՝ հաջողության ու անհաջողության

49

Սպորտ
Ապագա բժիշկները հաջողություններ են գրանցել լողի միջբուհական առաջնությունում

For International students

48

50-55

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՈՂՋ ՏԱՐԻՆ
ԿՆՎԻՐՎԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
100-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա
րանում տեղի ունեցած այս ուսում
ն ական տարվա գիտական խորհրդի
առաջին նիստին ներկայացվեց գիտական խորհրդի 2019-2020 ուսմ
նական տարվա աշխատանքային պլանը, որը հաստատվեց խորհրդի
անդամ
ն երի կողմից:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը գիտխորհրդի անդամ
ն երին
առաջարկեց աշխատանքային պլանում ներառել նաև 2020 թվականին
բժշկական կրթության 100-ամյա հոբելյանի հետ կապված առաջարկ
ներ ու դիրքորոշում: «Ողջ ուսում
ն ական տարին, ինչպես նաև ավար
տական միջոցառումը պետք է նվիրված լինեն բժշկական կրթության
հիմ
ն ադրման հոբելյանին»,-նշեց ԵՊԲՀ ռեկտորը: Գիտխորհուրդը
քվեարկությամբ հաստատեց ռեկտորի առաջարկը:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ Վարդան Ծատուրյանը ներ
կայացրեց ֆակուլտետի գործունեության ուղղությունները, ուսում
ն ա
կան տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև
միջազգային հարթակում ֆակուլտետի ձեռքբերում
ն երը: Այնուհետև ռազմաբժշկական ֆա
կուլտետի պետը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետի
խորհրդի կազմը:
Անվանական կրթաթոշակառուների կլինիկական օրդինատուրայի վարձի զեղչման հարցի
վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես եկավ հետբուհական և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր՝ Գառնիկ Ավետիսյանը: ԵՊԲՀ-ն արդեն 2-րդ տարին է խրախուսում է անվանա
կան կրթաթոշակառուներին՝ հնարավորություն տալով անվճար սովորել կլինիկական օրդի
նատուրայում, եթե դա նախատեսված չէ պետական պատվերի շրջանակում:
Հետբուհական և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտորի հաջորդ զեկույցը վերաբե
րում էր կլինիկական օրդինատուրայի մասնագիտությունների ցանկում լրացուցիչ մասնագի
տությունների ներառման հարցին:
Գիտխորհրդի այս տարվա անդրանիկ նիստին ԵՊԲՀ տնտեսական վարչության պետ
Սամվել Բարոյանը ներկայացրեց ինչպես բուհում, այնպես էլ համալսարանական հիվանդա
նոցներում 2018-2019 թվականներին կատարված, ինչպես նաև նախատեսված շինարարա
կան, վերանորոգաման աշխատանքների ընթացքը:
Սամվել Բարոյանի խոսքով՝ վերակառուցման և վերանորոգման բոլոր աշխատանքներն
իրականացվում են ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պահանջներին և
շինարարական նորմերին համապատասխան և մինչ տարեվերջ վերանորոգման աշխա
տանքների մեծ մասը կհասցվի ավարտին:
Անդրադառնալով համալսարանական հիվանդանոցներում իրականացված աշխատանք
ներին՝ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն առանձնացրեց Միքայելյան հիվանդանոցի գրանցած
հաջողությունները, ինչը վերջինիս թույլ է տալիս աշխատել ֆինանսապես ավելի անկախ ու
վստահ, ինչպես նաև «Մուրացան» հիվանդանոցի մանկական և նորածնային վերակենդա
նացման կլինիկայի գրանցած դրական ցուցանիշերը՝ մանկական մահացության նվազման
հետ կապված:
Կլինիկայի ղեկավար Հրանտ Կալենտերյանի խոսքով՝ մանկական և նորածնային վերա
կենդանացման կլինիկան տարեկան սպասարկում է 1000-ից ավելի երեխայի, որոնց մեծ մա
սը մարզերից: Ըստ զեկուցողի
տեղեկատվության՝ մանկա
կան մահացությունը նախորդ
տարվա համեմատ նվազել է
33 տոկոսով:
Գիտական խորհրդի հաս
տատմանը ներկայացվեց նաև
ուսում
ն ական
գրականութ
յուն, ինչպես նաև քննարկման
առարկա դարձան ընթացիկ
մի շարք հարցեր:
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ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
ԴԵՂԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ
ՍՊԱՌՈՒՄ
Բուհի 100-ամյակին ընդառաջ մեկնարկեց «Drug Development: from
Design to Customer» DDDC 2019 խորագրով դեղագիտական միջազգա
յին գիտաժողովը, որի ընթացքում ոլորտի միջազգային ճանաչում ունե
ցող գիտնականներն ու փորձագետները հանդես եկան զեկույցներով:
Եռօրյա գիտաժողովի մասնակիցները անդրադարձան դեղերի դիզայ
նին, ներկայացրին զարգացման բազմադիսցիպլինար ոլորտներում
արդի վիճակն ու միտում
ն երը, դեղերի մատակարարման համակար
գերը և դեղակինետիկան, դրանց կլինիկական կիրառումը և դեղերի
ոլորտի կարգավորումը:
Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Հակոբ Թոփչյանը՝ ողջու
նելով գիտաժողովի մասնակիցներին, նշեց, որ Հայաստանի բժշկա
գիտության ոլորտում դեղերի գիտական զարգացմանն ու կլինիկա
կան կիրառությանը նվիրված գիտաժողովը կարևոր իրադարձություն
է, հավելելով, որ հնարավորություն է ստեղծվել անդրադառնալ դեղի
ստեղծումից մինչև դեղի սպառման գործընթացին՝ ինչ փուլեր են անց
նում, ինչպիսի ուսում
ն ասիրություններ են իրականացվում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա գոր
ծունեության կայացման ընթացքում իրենց ուրույն տեղն ունեն և՛ դե
ղագիտությունը, և՛ ֆարմակալոգիան: «Այս գիտաժողովը խորհրդան
շական է՝ բժշկական կրթության մեկդարյա պատմությանը նվիրված
միջոցառում
ն երին ընդառաջ: Կան ուղղություններ, որոնք ձևավորել են
այս համալսարանի գիտական միտքը, միջազգայնացման նախադր
յալները: Դրանց շարքում է նաև դեղագիտությունը»,-ասաց ռեկտորն՝
ավելացնելով, որ Երևան ժամանած ոլորտի մասնագետները, որոնք
մասնակցում են գիտաժողովին, իրենց գիտական աշխատություննե
րով, զեկույցներով կհամալրեն համալսարանի հաջողությունները,
քննարկաման առարկա կդարձնեն խնդրահարույց հարցերը: «ԵՊԲՀում բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են և այսօրվա հարթակը
ձևավորվել է, որպեսզի քննարկվի դեղերի ստեղծման պահից, մինչև
սպառում՝ համակարգը»,-հավելեց Արմեն Մուրադյանը՝ ընգծելով,
որ ՀՀ կառավարության որոշմամբ դեղագործությունը համարվում
է հատուկ ուղղություն: «Սա նշանակում է, որ ԵՊԲՀ դեղագիտական
ֆակուլտետն ավարտած մասնագետները կկարողանան մասնագի
տական գործունեություն ծավալել ամենաբարձր տեխնոլոգիաներով
հագեցած, ժամանակակից դեղագործության ինդուստրիայում»,-եզրա
փակեց ռեկտորը:
ԵՊԲՀ նախկին ռեկտոր, ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը՝ անդրա
դառնալով ֆարմակալոգիայի ամբիոնի ստեղծմանը՝ նշեց, որ 1924 թվա
կանին՝ հիմ
ն ադրումից ի վեր, ամբիոնն առաջատար է եղել գիտական,
կրթական, ուսում
ն ական բնագավառներում: «Վերջին տարիներին
ԵՊԲՀ-ում մեծ ուշադրություն են դարձնում գիտության զարգացմանը:
Բուհերի միջազգայնացման գործընթացում կարևոր նշանակություն ու
նի գիտությունը: Ոչ մի բուհ չի կարող միջազգային ճանաչում ունենալ,
եթե ուսանողների զգալի մասը չզբաղվի գիտությամբ: Նման միջոցա
ռում
ն երը նպաստում են ոչ միայն գիտության զարգացմանն, այլև բուհի
միջազգայնացմանը»,-ընդգծեց վաստակաշատ գիտնականը:
Նշենք, որ սեպտեմբերի 23-ից 25-ն անցկացվող գիտաժողովն ան
նախադեպ հնարավորություն էր գիտական, արդյունաբերական,
կլինիկական և կարգավորող մարմինների հետազոտողների, դեղա
գետների, կլինիցիստների համար՝ ներկայացնել իրենց հետազոտութ
յունները, փոխանակել մտքեր և հանդիպել ոլորտի միջազգային փոր
ձագետների հետ:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ
ՆԻՍՏՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
ԵՊԲՀ-ում հոկտեմբերի 4-ին հրավիրվել էր գիտական խորհրդի ար
տահերթ նիստ՝ քննարկելու «Բարձրագույն կրթության և գիտության
մասին» օրենքի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ գիտխորհր
դի անդամ
ն երի դիտողություններն ու առաջարկությունները:
Նիստին, բացի գիտխորհրդի անդամ
ն երից, մասնակցում էին նաև
ուսանողներ, ովքեր ևս թե’ կառուցվածքային, թե’ բովանդակային
փոփոխությունների մասին կիսվեցին իրենց առաջարկություններով
և կարծիքներով:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝ անդրադառնալով նախագ
ծում արծարծված մի շարք կետերի, նշեց մի շարք առանցքային և
սկզբունքային հարցեր: «Մենք համընդհանուր կոնսենսուսով կար
ծիք պետք է ձևավորենք նախագծի հետ կապված»,-ասաց նա՝ նշե
լով, որ կարևոր առաջարկություններից է եղել օրենքում բժշկական
կրթությունն առանձնացնելը՝ իր առանձնահատկություններից ելնե
լով: ԵՊԲՀ ուսանողները ևս ակտիվորեն մասնակցեցին քննարկմա
նը՝ անդրադառնալով զեղչային համակարգին, ուսանողական գի
տական ընկերությանը և այլ հարցերի:
Նիստի վերջում ԵՊԲՀ գիտխորհուրդը կողմ քվեարկեց
առաջարկությունների փաթեթին:
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ՌԴ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ Ռ
 ՈՒՄՅԱՆՑԵՎԸ՝
ԵՊԲՀ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալ
սարանում գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստին նոմինացիոն
կոմիտեի որոշմամբ հանդիսավոր կերպով ՌԴ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
ՌԴ գլխավոր մանկական արյունաբան, Դմիտրի Ռոգաչյովի անվան
մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության եւ իմունաբա
նության կենտրոնի նախագահ, Ռուսաստանի մանկական արյունա
բանության եւ ուռուցքաբանության միության նախագահ, պրոֆեսոր
Ալեքսանդր Ռումյանցևին շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորի
կոչում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով պատվավոր հյու
րերին՝ նշեց, որ անգնահատելի է պրոֆեսորի, անվանի բժշկի բազ
մամյա համագործակցությունը Հայաստանի հետ: «Արյունաբա
նական դպրոցը ձևավորվել է նաև ձեր ջանքերի արդյունքում, որի
շնորհիվ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվում մեր երկրում»,-ընդգ
ծեց ռեկտորը:
ՌԴ գլխավոր մանկական արյունաբանը շնորհակալություն
հայտնելով նոմինացիոն կոմիտեին և գիտխորհրդի անդամ
ն ե
րին՝ անդրադարձ կատարեց իր մասնագիտական գործունեութ
յանն ու բազմամյա փորձին, որին հաջորդեց պրոֆեսորի զե
կույցումը՝ նվիրված արյունաբանության և ուռուցքաբանության
խնդիրներին ու մարտահրավերներին, ոլորտում իրականացված
գիտական աշխատանքներին, ինչպես նաև կլինիկական դեպքե
րին:
Ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ դասախոսության ժա
մանակ նախանշված ուղղությունները մեծ նշանակություն ունեն
ինչպես պրակտիկ բժիշկների, այնպես էլ սովորողների համար,
քանի որ ներկայացվեց աշխատանքային բազմամյա փորձը
արյունաբանության և ուռուցքաբանության բնագավառում:
Ռեկտորը հույս հայտնեց, որ Ալեքսանդր Ռումյանցևը կշա
րունակի ակտիվորեն համագործակցել ԵՊԲՀ-ի հետ, ինչի
առանցքում կլինի ոլորտի որակյալ կադրերի պատրաստումը:
Գիտական խորհուրդն արտահերթ նիստի ընթացքում
անդրադարձ կատարեց նաև «Բարձրագույն կրթության և
գիտության մասին» օրենքի նախագծի քննարկմանը:
Արմեն Մուրադյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ օրենքի
նախագծի քննարկմանը ներկայացրել է գիտխորհրդի ան
դամ
ն երի դիրքորոշումը մի շարք առանցքային հարցերի վե
րաբերյալ: «Հարցը դեռ քննարկման դաշտում է: Բ
 ուհն իր ողջ
կազմով ունի գիտական, կառուցողական և արհեստավարժ
մոտեցում
ն եր: Տարբեր գործընթացներում մեզ համար կարևոր
նշանակություն ունի նաև ուսանողների ներկայացվա
ծությունն ու ներգրավվածությունը»,-ընդգծեց ռեկտորն՝
ավելացնելով, որ ուսանողությունը լիիրավ է մայր բու
հի գործունեության վերաբերյալ լինել իրազեկ և ազդել
զարգացում
ն երի վրա: Արմեն Մուրադյանը հավելեց, որ
քննարկում
ն երը շատ կարևոր են, քանի որ «Բարձրագույն
կրթության և գիտության մասին» օրենքը լինելու է այն
դաշտը, որտեղ գործելու են և՛ պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմը, և՛ ուսանողները:

 ԵՐՄԱՆԱՑԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԸ
Գ
ԿԻՍՎԵՑԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՓՈՐՁՈՎ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում մեկնարկեց
«Միջդիսցիպլինար մոտեցումը որպես ուռուցքաբանության հիմ
նահարց» թեմայով երկօրյա համաժողովը, որը կազմակերպվել
է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և Գերմանիայի
Մյունսթերի համալսարանի համագործակցության հուշագրի
իրագործման արդյունքում:
ԵՊԲՀ միջազգային գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը՝
ողջունելով կոնֆերանսի մասնակիցներին, նշեց, որ Մյունսթերի
համալսարանական կլինիկան ստեղծվել է նախորդ դարի կեսե
րին և կարճ ժամանակ անց դարձել է Գերմանիայի խոշոր առող
ջապահական կենտրոններից մեկը, որն ունի ավելի քան 7200
աշխատակից, իսկ կլինիկայի գիտնականների աշխատություն
ները ճանաչում են ստացել ամբողջ աշխարհում և մեծ ներդրում
ունեն բժշկագիտության զարգացման գործում:
Հաննովերի բժշկական դպրոցի գինեկոլոգիայի բաժնի, Կրծ
քագեղձի կենտրոնի ղեկավար Փիթեր Հիլլմանսի առաջին
զեկույցը նվիրված էր ուռուցքաբանության հիմ
ն ահարցերից
գլխավորին՝ քաղցկեղի կանխարգեմանն ու վաղ հայտնաբեր
մանը, այդ թվում՝ գինեկոլոգիական ուռուցքաբանությանը:
Գերմանացի պրոֆեսորը, շնորհակալություն հայտնելով գիտա
կան ու կլինիկական համագործակցության համար, նշեց` ար
գանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելումը վերջին տասնամյա
կում կարևոր խնդիր է, ինչի արդյունքում Գերմանիայում 1971
թվականից իրականացվում են կանխարգելիչ ծրագրեր: «Հաշվի
առնելով արգանդի վզիկի քաղցկեղի հաճախականությունը՝
առաջարկվեց սկրինինգի ազգային ծրագիր: Գերմանիայում կա
նայք ամեն տարի հանձնում են պապ քսուկ, որի ֆինանսավո
րումն իրականացվում է կառավարության և ապահովագրական
ծրագրերի կողմից»,-ասաց գերմանացի պրոֆեսորը:
Փիթեր Հիլլմանսը ներկայացրեց քաղցկեղի կանխարգելման ու
վաղ հայտնաբերման համար Գերմանիայում կիրառվող մեթոդ
ները: «Հասարակ մոտեցում է՝ վերցնում ենք պապ քսուկ, դրա
կան արդյունքի դեպքում ուղարկում ենք օպտիկական զննման,
ախտահարման դեպքում՝ բիոպսիայի, քաղցկեղի հայտնաբեր
ման դեպքում պացիենտն ուղղորդվում է բուժման»,-հավելեց
նա՝ ընգծելով, որ այս ծրագիրը շատ արդյունավետ է, քանի
որ դրա իրագործման արդյունքում քաղցկեղով հիվանդների
թիվը կտրուկ նվազել է:
Գերմանացի պրոֆեսոր Հանս Քրիստիանեսնն անդարա
դաձավ Ճառագայթային ուռուցքաբանության մոտեցում
ն ե
րի պահանջներին՝ ներկայացնելով Գերմանիայի հաջողված
փորձը: Համաժողովը եզրափակեց Էռլանգենի համալսարա
նի պալիատիվ բժշկության պրոֆեսոր Քրիստոֆ Օսթգաթեն՝
«Պալիատիվ խնամքի միջդիսցիպլինար մենեջմենթ» զեկույ
ցով:
ԵՊԲՀ հրավիրված գերմանացի պրոֆեսորների մասնակ
ցությամբ «Միջդիսցիպլինար մոտեցումը՝ որպես ուռուցքա
բանության հիմ
ն ահարց» թեմայով համագումարը շարունակ
վեց հաջորդ օրը, որի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց
աշխարհում ամենատարածված թոքի քաղցկեղի բուժմա
նը՝ հայ մասնագետներին ներկայացնելով ախտորոշման և
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Գիտություն
բուժման ամենաարդյունավետ եղանակները: Ներկայացվեցին
կլինիկական դեպքեր, ինչպես նաև գերմանական կողմի հետ
տեսակամուրջի միջոցով հայ ուռուցքաբանները, ռադիոլոգնե
րը, ախտաբան-անատոմ
ն երը, մանկաբարձ-գինեկոլոգները,
թոքաբանները, կրծքային վիրաբույժները, ախտաբանական
անատոմ
ն երը հնարավորություն ունեցան անցկացնել հեռա
հար միջդիսցիպլինար ինտերակտիվ քննարկում՝ հայաստան
յան ուռուցքաբանական դեպքերի վերաբերյալ:
Բենջամին-Ալեքսանդր Բոլմանի խոսքով՝ աշխարհում թոքի
քաղցկեղով հիվանդների թիվը ոչ միայն ավելացել է, այլև չեն
նվազել մահացության դեպքերը: «Թոքի քաղցկեղից հիվան
դացությունն ու մահացությունն այլ հիվանդությունների հետ
համեմատած՝ կանանց մոտ՝ երրորդ, տղամարդկանց մոտ
առաջին տեղում է: Այն ավելի հաճախ ախտորոշվում է ուշ տա
րիքում. արական սեռի մոտ՝ 70, իսկ իգականի մոտ՝ 60 տարե
կանից հետո: Հիմ
ն ական ռիսկի գործոն շարունակում է մնալ
ծխելը:
Համաձայն Եվրոպական շնչական ասոցիացիայի տվյալնե
րի՝ թոքի քաղցկեղի դեպքում, հիմ
ն ականում, ապրելիությունը
1 տարուց ավելի է: Հայաստանում պատկերը նույնպես գոհաց
նող չէ: Ըստ քաղցկեղի հայտնաբերման հաճախականության՝
100 հազարից 54 հազարի մոտ ախտորոշվում է թոքի քաղցկեղ:
«Ախտորոշումն իրականացվում է ԿՏ կամ ռենտգեն հետա
զոտության միջոցով: Այնուհետև որոշվում է հիվանդության
փուլը»,-ասաց գերմանացի պրոֆեսորը՝ ավելացնելով, որ հի
վանդների մեծ մասը, ցավոք, ախտորոշվում են մետաստատիկ
փուլում, որի պատճառով ապրելությունը նվազում է: Սա նշա
նակում է, որ ավելի շատ թոքի քաղցկեղի սկրինինգի կարիք
կա: «Եթե բարձր ռիսկի խմբի պացիենտները ցածր չափաբաժ
նով ԿՏ հետազոտություն անցնեն, 4-րդ փուլում ախտորոշված
հիվանդների տոկոսը կնվազի, վիրաբուժական բուժման հնա
րավորությունը կմեծանա:
Հաննովերի բժշկական դպրոցի կրծքագեղձի, անոթային և
փոխպատվաստման վիրաբուժության ամբիոնի և կրծքային
վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Պատրիկ Ցարդոն
իր զեկույցում անդրադարձավ թոքի քաղցկեղի վիրաբուժական
բուժմանը՝ նշելով, որ այն իրականացվում է աշխարհում ըն
դունված ուղեցույցերին համապատասխան, որոնց սկզբունք
ները հիմ
ն ականում նույնն են՝ ճիշտ փուլում իրականացնել
ճիշտ բուժում:

ՍԵՌԱԿԱՆ ԵՎ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
«Սեռական և վերարտադրողական առողջութ
յան մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» միջազգա
յին երկօրյա գիտաժողովի շրջանակում սեռական և
վերարտադրողական առողջության բնագավառի ար
տասահմանցի և տեղացի առաջատար մասնագետնե
րը ներկայացրին ոլորտի արդի թեմաներն ու կիսվեցին
մասնագիտական փորձով:
Ողջունելով գիտաժողովի մեկնարկը՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը մասնակիցներին մաղթեց արդյու
նավետ քննարկում
ն եր՝ բարձրացված բոլոր հարցերի
ուղղությամբ։ «Գիտաժողովը երկար տարիների գիտա
կանգործնական հետազոտությունների տրամաբանա
կան շարունակությունն է»,-ասաց ռեկտորը՝ հավելելով,
որ հնարավորություն է ստեղծվել տարիներ առաջ փակ
թեմաներ համարվող արդիական հարցերը դարձնել
քննարկման առարկա: «Տղամարդու և կնոջ փոխհարա
բերության խնդիրները տարբեր հարթակներում ուշադ
րության կենտրոնում են և սեքսոպաթոլոգիային վերա
բերող հարցերի ակադեմիական ձևաչափը կարևոր է և
արդիական»,-ավելացրեց նա:
Գիտաժողովը ընդգրկեց բժշկության տարբեր ոլորտ
ները՝ սեքսոլոգիա, անդրոլոգիա, ընտանեկան բժշկութ
յուն, հոգեբուժություն, հոգեթերապիա, բժշկական հո
գեբանություն, էնդոկրինոլոգիա, նյարդաբանություն,
հանրային առողջություն, գինեկոլոգիա, վեներոլոգիա,
ուրոլոգիա, ռեպրոդուկտոլոգիա, փիլիսոփայություն,
էթիկա, որոնք անմիջական կապ ունեն սեռական առող
ջության պահպանման գործում:
Հոգեբույժ, սթրեսոլոգ, պրոֆեսոր Ադել Թադևոսյանն
ընդգծելով գիտաժողովի կարևորությունը, նշեց, որ
սեքսոպաթալոգիայի խնդիրները բխում են նաև այլ
ոլորտներից, և այս հանդիպումը կազմակերպվել է՝
հաշվի առնելով, հատկապես, բժշկության տարբեր
ոլորտների
մասնագետների
ներգրավվածությունն
ու մասնակցությունը: Նա հույս հայտնեց, որ գիտա
ժողովն արդյունավետ կլինի յուրաքանչյուրի համար:
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«Սեռական առողջությունը՝ հարակից մասնագիտութ
յունների դիտարկում» խորագրի ներքո զեկույցներով
հանդես եկան ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամ
բիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանը՝
«Սեքսոլոգիայի ուսուցման հարցերը ընտանեկան
բժիշկների հետդիպլոմային կրթական ծրագրում» թե
մայով, նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆե
սոր Հովհաննես Մանվելյանը՝ «Կոնքային խրոնիկ
ցավի համախտանիշ» թեմայով: ԵՊԲՀ էնդոկրինոլո
գիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ելենա Աղաջանո
վան՝ «Տրանսգենդերային երեխաներ և դեռահասներ»
թեմայով, ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի
վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը՝ «Հոգեկան գործոնի
դերը սեռական խանգարում
ն երի գենեզում» թեմայով և
այլն:

Գիտություն

Գիտաժողովի երկրորդ օրը՝ «Սթրես, հորմոններ
և սեքս» գիտագործանական արտագնա սեմինարի
ընթացքում արտասհմանցի մասնագետները ներկա
յացրին կլինիկական դեպքեր:
Կիևի գլխավոր սեքսապաթոլոգ, ընտանիքի պլա
նավորման, սեքսալոգիայի և ռեպրոդուկտոլոգիայի
կենտրոնի ղեկավար, ԽՀԿԲԱ սեքսոլոգիայի և բժշ
կական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Բորիս
Վորնիկը ներկայացրեց՝ «Զույգի հոգեբանական և
սեռական համատեղելիության արդի մեթոդները»
թեման, Վրաստանի ուրոլոգիական ասոցիացիայի
կանանց ուրոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար, ու
րոլոգ Ա. Խելայիան անդրադարձավ «Պրոստատի
տով պացիենտի սեռական խանգարման բուժման
առանձհատկությունները» կլինիկական դեպքին,
«Սթրեսով պայմանավորված սեռական խանգա
րում
ն երի բուժման ժամանակակից մոտեցում
ն երը»
դեպքը ներկայացրեց հոգեբույժ, սթրեսոլոգ, պրո
ֆեսոր Ադել Թադևոսյանը և ՄՀԿԲԱ էնդոկրինո
լոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կալինչենկոյի
կլինիկայի գիտական ղեկավար Սվետլանա
Կալինչենկոն՝ «Անդրոգենային դեֆիցիտով
պացիենտի բուժման սկզբունքները»:
Նշենք, որ «Սեռական և վերարտադրողական
առողջության մուլտիդիսցիպլինարային աս
պեկտները» միջազգային երկօրյա գիտաժո
ղովը նվիրված էր ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի
ամբիոնի հիմ
ն ադրման 20-ամյակին:

200-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ
Մեր երկրում բժշկական կրթության 100-ամյա հո
բելյանին ընդառաջ ԵՊԲՀ-ում անցկացված «Drug
Development: from Design to Customer» DDDC 2019
խորագրով դեղագիտական միջազգային գիտաժողո
վի շրջանակում տեղի ունեցավ էնդոկրինոլոգիային
նվիրված հերթական մասնագիտական հավաքը։
Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԵՊԲՀ էնդոկրի
նոլոգիայի ամբիոնի և Մանկական էնդոկրինոլոգնե
րի ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Ելույթ ունե
ցան արտերկրի և տեղացի անվանի մասնագետներ։
Մասնակցեցին շուրջ 200 էնդոկրինոլոգներ, ընտա
նեկան բժիշկներ, մանկաբույժներ, ուսանողներ, կլի
նիկական օրդինատորներ։ Զեկույցներով հանդես
եկան Ելենա Աղաջանովան, Գայանե Բայբուրդյանը,
Ռենատա Մարկոսյանը, Լուսինե Նավասարդյանը,
Եվգենյա Պատրիկեևան (ՌԴ), Ելենա Գեորգաձեն
(Վրաստան)։
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Գիտություն

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ
ՍԵՄԻՆԱՐ՝ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՊԲՀ-ում գիտնականների և ուսանողների հա
մար անցկացվեց գիտակրթական սեմինար՝ «Գենոմի
խմբագրման, բջիջների վերլուծության և բիոիմիջինգի
ժամանակակից մեթոդները» թեմայով:
Սեմինարի բանախոսները անդրադարձան գենոմի
խմբագրման հիմ
ն ական սկզբունքներին, ինչպես նաև
խմբագրման արդյունավետությունը գնահատելու մե
թոդներին, բիոիմիջինգի և մի շարք այլ հարցերի:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանը իր խոսքում շեշտեց, որ նման հանդիպում
ները մեծացնում են գիտությանը և տեխնոլոգիաներին
առավել մոտ լինելու հնարավորությունները, և նշեց, որ
նման սեմինարները լինելու են շարունակական։
Նշենք, որ թեև սեմինարը նախատեսված էր թիրա
խային լսարանի՝ նեյրոգիտության լաբորատորիայի
գիտնակաների համար, սակայն սեմինարին իրենց
մասնակցությունն ունեցան նաև ուսանողներ և այլ ինս
տիտուտների ներկայացուցիչներ։
Սեմինարն անցկացվում էր Նորարարության մրցակ
ցային հիմ
ն ադրամի կողմից իրականացվող «Կրթութ
յան բարելավում» ծրագրի հաղթող ճանաչված ԵՊԲՀ
«Ուղեղի հիմ
ն արար հետազոտությունների գիտակր
թական կենտրոնի» ստեղծմանն ուղղված նախագծի
շրջանակում:

 ԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ
Գ
ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՕՐ
Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունը
(DAAD) ԵՊԲՀ-ում անցկացրեց կրթաթոշակային ծրագրի տեղե
կատվական օր: DAAD հայաստանյան գրասենյակի ուսում
ն ա
կան և կրթաթոշակային ծրագրերի գլխավոր խորհրդատու Մերի
Նավասարդյանը ԵՊԲՀ աշխատակիցներին, ուսանողներին և
կլինիկական օրդինատորներին ներկայացրեց դրամաշնորհային
ծրագրին մասնակցելու կարգը։ Նա նշեց, որ ծրագրին կարող են
դիմել այն օրդինատորները, որոնք տիրապետում են գերմաներե
նին՝ հավելելով, որ դրամաշնորհը կարող է տրվել երկարաժամ
կ ետ
և կարճաժամ
կ ետ։
Հանդիպմանը ներկա ԵՊԲՀ և DAAD շրջանավարտ, նյարդաբան
Սարգիս Աբրահամյանը՝ կիսվելով ծրագրի մասնակցության իր
փորձառությամբ, նշեց, որ Գերմանիա մեկնելու համար կան մի
քանի կարևոր պատճառներ: Նա մանրամասնորեն ներկայացրեց
այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք ընձեռում է դրամաշնոր
հային ծրագիրը՝ նշելով, որ Գերմանիայում բուժումը հասել է մի
մակարդակի, որտեղ վիրահատությունն անցկացվում է ռոբոտնե
րով:
«Ծրագրին դիմողներից յուրաքանչյուրն ունի Գերմանիա մեկնե
լու իր սեփական շարժառիթը: Բայց պետք է առանձնացնեմ շատ
կարևոր հանգամանք. ծրագիրը լայն հնարավորություն է տալիս
ոչ միայն հետազոտել հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունն
ների ժամանակ ճիշտ ախտորոշում
ն երի կազմակերպումը, այլև
զբաղվել գիտությամբ: Մինչև իմ Գերմանիա մեկնելը ես ցանկա
նում էի դառնալ լավ բժիշկ, իսկ այժմ ցանկանում եմ դառնալ
լավ գիտնական, քանի որ բժշկությունը և գիտությունը իրա
րից անբաժանելի են»,-ընդգծեց Սարգիս Աբրահամյանը:
Նշենք, որ հանդիպմանը ներկա էին DAAD հայաստանյան
գրասենյակի ներկայացուցիչներ, շրջանավարտներ, որոնք
ևս ակտիվորեն մասնակցեցին քննարկմանը։
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«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»
ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ
ԵՊԲՀ-ում «Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի առա
ջին մասնակիցները ստացան ավարտական հավաստագրեր:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե Հովհաննիսյանը՝
շնորհավորելով ավագ բուժաշխատողներին, նշեց, որ սա առաջին դասըն
թացն է` կազմակերպված ֆակուլտետի և ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավա
րի տեղակալ, «Հերացի» արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,
դեղագործության կառավարման ամբիոնի դոցենտ Մարթա Սիմոնյանի հա
մատեղ ջանքերով:
«Ութշաբաթյա դասընթացը հնարավորություն է ընձեռում տիրապետել
արդյունավետ կառավարման գործիքակազմին, ինչն անհրաժեշտ է գրա
գետ ղեկավարում կազմակերպելու համար»,-ասաց նա՝ հավելելով, որ ու
րախ կլինի մասնակիցներից լսել դասընթացի թե՛ առավելությունների և թե՛
թերությունների մասին, որպեսզի կարողանան լրացնել եղած բացերը:
Մասնակիցների կողմից հնչեցին բազմաթիվ դրական արձագանքներ՝
դասընթացի անցկացման վերաբերյալ:
Մարթա Սիմոնյանը, շնորհավորելով ավագ բուժաշխատողներին, հույս
հայտնեց, որ ծրագիրը շարունակական կլինի և կընդլայնվի մասնակիցների
և ծրագրով հետաքրքրվողների թիվը:
«Ուրախ կլինենք, որ մեծանա հետաքրքրության շրջանակը, ինչը հնարա
վորություն կտա պրոֆեսիոնալ և մարքեթինգի մեջ հմտություններ ունեցող
շատ թիմակիցների ընդգրկել, որպեսզի նրանք մեզ հետ կիսվեն իրենց գի
տելիքներով»,-հավելեց նա:

ԵՊԲՀ-Ն ՌԱԶՄԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԽՈՐԱՑՆՈՒՄ Է
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ
Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն օրերս ընդունեց
Հայաստանում Հունաստանի Հանրապետության
դեսպանության ռազմական կցորդ, գնդապետ
Դիմոսթենիս Սիմեակիսին: Հանդիպման ընթաց
քում քննարկվեցին երկկողմ համագործակցութ
յան ծրագրեր, դրանք խորացնելու հեռանկար
ները: Ձեռք բերված պայմանավորվածության
համաձայն՝ ԵՊԲՀ-ն կիրականացնի Հունաստանի
զինված ուժերի առաջին բուժօգնություն ցուցաբե
րող բուժանձնակազմի պատրաստումը:
Հունաստանի Հանրապետության դեսպանութ
յան ռազմական կցորդ, գնդապետ Դիմոսթենիս
Սիմեակիսը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին
տեղեկացրեց, որ Հունաստանը շահագրգռված է
իրականացնել նաև փորձի փոխանակման ծրագ
րեր: Դրա շրջանակում՝ հույն բժիշկները կայցե
լեն Հայաստան և ռազմաբժշկական ֆակուլտետի
կլինկական բազաներում կանցնեն վերապատրաս
տում: Իսկ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտ
ները հնարավորություն կունենան մասնակցել ամռանը
Հունաստանում անցկացվող զորավարժություններին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի կողմից ներկա
յացվեցին մի շարք առաջարկներ, որոնք ուղղված են
կրթության և ռազմաբժշկության ոլորտում երկու երկր
ների համագործակցությունն ավելի արդյունավետ
դարձնելուն:
Հայաստանում Հունաստանի դեսպանության ռազմա
կան կցորդը, բարձր գնահատելով ձեռք բերված պայ
մանավորվածությունները, ԵՊԲՀ-ին հրավիրեց մաս
նակցել 2020 թվականին Հունաստանում անցկացվող
ռազմաբժշկական կոնֆերանսին:
Հիշեցնենք, որ ՀՀ զինված ուժերի ռազմաբժշկական
վարչությունը, հաշվի առնելով ԵՊԲՀ-ում ռազմական
ուսում
ն ական կենտրոնի և սիմուլյացիոն կենտրոնի
առկայությունը, Հունաստանի զինված ուժերի ռազ
մաբժշկական վարչությանն առաջարկել է առաջին բու
ժօգնություն ցուցաբերող կրտսեր բուժանձնակազմի
վերապատրաստման գործընթացում ներգրավել ԵՊԲՀ
ռազմաբժշկական ֆակուլտետը: Դրա արդյունքում
կադրերի վերապատրաստման զինվորական բաղադ
րիչը կիրականացվի ռազմաբժշկական վարչության,
իսկ բժշկական բաղադրիչը՝ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի կողմից:
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՏՈՐՈՆՏՈՅԻ
ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ
ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԵՊԲՀ մի քանի ուսանողներ Տորոնտոյի Հայ բժշկա
կան միության կողմից ստացան հավաստագրեր և 100
հազար դրամ պարգևավճար։
Միությունը, որ ստեղծվել է 1988 թվականի Սպիտակի
երկրաշարժից հետո, հայրենիքին օժանդակող, տար
բեր համակարգերի բնականոն կենսագործունեությանն
ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել Էջմիած
նում և Արցախում:
Տորոնտոյի Հայ բժշկական միության ներկայացուցիչ
Անի Հասըրճեանը նշեց, որ ընկերությունը շարունակում է
նմանօրինակ ծրագրեր իրականացնել: «Սերունդը պետք
է շարունակի զարգանալ, մեծ հաճույք է ուսանողներին
գնահատական տալ»,-ասաց նա:
Վերջինս հաջողություն մաղթեց ուսանողների առաջի
կա ծրագրերին՝ հույս հայտնելով, որ նրանք բարի օրի
նակ կհանդիսանան մյուսների համար՝ ծառայելով իրենց
հայրենիքին:
Այնուհետև ԵՊԲՀ ուսանողներ Անահիտ Առաքելյա
նին, Էմմա Գինոսյանին, Էմմանուել Ղանդիլյանին, Ալ
բերտ Գրիգորյանին, Լիլիթ Խաչատրյանին հանձնվեցին
հավաստագրեր և պարգևավճարներ:
Նշենք, որ ուսանողները ընտրվել էին աղետի գոտուց՝
մի շարք չափանիշերով։

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԲԺԻՇԿ
ԱՐՄԻՆԵ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆԸ
ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ
ՄԱՍԻՆ
Բոստոնի բժշկական խմբի առաջնային խնամ
քի բժիշկ Արմինե Միրզաբեկյանը ԵՊԲՀ-ում էր:
Ամերիկահայ բժիշկը հանդես եկավ հիպերտո
նիայի մասին մասնագիտական դասախոսութ
յամբ՝ ներկայացնելով հիվանդության ախտորոշ
ման եղանակները:
«Հիպերտոնիան շարունակում է արդիական
խնդիր համարվել: Պետք է նշեմ, որ հիվանդութ
յան վերահսկման համար մեծ նշանակություն ու
նի նաև սննդակարգը, առողջ ապրելակերպը»,ասաց նա:
Արմինե Միրզաբեկյանը ներկայացրեց, թե ինչ
պիսի սննդակարգ է ցուցված ինչպես հիպերտո
նիկ հիվանդություն, այնպես էլ սրտանոթային
տարբեր հիվանդություններ ունեցող մարդկանց
համար:
Ուսանողների հետ նա կիսվեց հիվանդության
հիմ
ն ական պատճառների և հնարավոր բուժման
մասին իր ունեցած գիտելիքներով՝ հույս հայտնելով,
որ նման դասախոսությունները շարունակական են
լինելու:
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ՆՈՐ ԱՌԱՐԿԱ՝
«ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Այս ուսում
ն ական տարում առաջին անգամ և առաջինը
Հայաստանում՝ բժշկական համալսարանը սկսում է «Հետազո
տության հիմունքներ» առարկայի դասավանդումը երկրորդ կուր
սեցիներին:
Առարկայի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել հետազո
տական և քննադատական մտածելակերպ, ինչպես նաև՝ հետա
զոտական հմտություններ: Ընտրված լավագույն մասնագետների
ջանքերով ուսանողները ձեռք կբերեն արժեքավոր տեղեկատվութ
յուն փնտրելու, կարդալու, գրելու, վերլուծելու և կիսվելու հմտութ
յուններ: Առարկան թույլ կտա ուսանողներին ձեռք բերել գիտելիքի
կառուցման նոր գործիք, որը կօգնի ուսուցման գործընթացում և
մասնագիտական գործունեության մեջ:
«Հետազոտության հիմունքներ» առարկայի պատասխանատու
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին
Ենկոյանը ընդգծում է. «Այս առարկան գիտությունը և կրթությու
նը ինտեգրելու կարևոր ինստիտուցիոնալ քայլ է, որը ընկած կլինի
գիտահեն կրթության հիմքում: Եվ մենք պարտավոր ենք այնպես
անել, որ այս մարտահրավերը ևս հաջողի»:

ՈՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՓՈՐՁԵՐԸ ԿԿԱՏԱՐԵՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ՝
ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՎ ՊՐԱԿՏԻԿ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում
գործնական դասընթացներին ներդր
վել է լաբորատոր աշխատանքների
որակապես նոր ոճով կազմակերպ
ված   մեծ պրակտիկում: Ընդգրկվել
են բուժական, ստոմատոլոգիական,
դեղագիտական ֆակուլտետների բո
լոր խմբերը: Ուսանողներն իրենց հա
մար անհատական պատրաստված
նյութերով և ժամանակակից պարա
գաներով կատարել են փորձեր հա
մաձայն տրված փորձի ընթացքի:
Համալսարանի կողմից նոր ձեռք բեր
ված սամպլերների կիրառումը հեշ
տացնում, ավելի ճշգրիտ և ապահով
է դարձնում փորձերի իրականացման
գործընթացը:
Փորձերը կատարելուց հետո ուսանողները
գրում են իրենց եզրակացությունները` համա
ձայն հատուկ մշակված հարցաթերթիկների:
Նման աշխատանքները կնպաստեն ուսա
նողների պրակտիկ հմտությունները զար
գացմանը:
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«ՍԵՔՍՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»՝
ՆՈՐ ԱՌԱՐԿԱ՝ Ի ՆՊԱՍՏ
ԱՌՈՂՋ ՈՒ ՍԵՌԱԿՐԹՎԱԾ
ՀԱՍԱՍՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
Այս ուսում
ն ական տարում բժշկական համալսարում սկսվում է
«Սեքսոլոգիայի հիմունքները» առարկայի դասավանդումը երկրորդ
կուրսեցիներին: Առարկայի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին
սեքսոլոգիայի հիմունքներին։ Առարկան ուսում
ն ասիրում է ՝
«Սեքսոլոգիա» առարկան, դրա անհրաժեշտությունը առողջ հասարա
կության ձևավորման և սեռական առողջության պահպանման գործում,
«Սեռական նորմ» հասկացությունը,
տղամարդկանց և կանանց սեռական օրգանների անատոմիան և
ֆիզիոլոգիան, և այլն:
Առարկան թույլ կտա ուսանողներին ձեռք բերել սեռական առողջութ
յանն առնչվող այնպիսի գիտելիքներ, որոնք հետագայում անհրաժեշտ
կլինեն ընդհանուր բժշկի պրակտիկայում:
Անհրաժեշտ է ընդգծել առարկայի դասավանդման կարևորությու
նը բժշկական համալսարանի ուսանողների շրջանում, քանզի ապագա
բժիշկների տեղեկացվածության և սեռակրթության մակարդակի բարձ
րացումն անհրաժեշտ է ինչպես բժշկի, այնպես էլ առողջ և սեռակրթված
հասարակության ձևավորման համար:
Անկախ հետագա մասնագիտացումից՝ ապագա բժիշկները պետք է
պատկերացում ունենան սեռական առողջության մասին, քանի որ այն
համարվում է ընդհանուր առողջության անբաժանելի մասը: Ունենա
լով համապատասխան գիտելիքներ սեռական և վերարտադրողական
առողջության վերաբերյալ, բժիշկներն իրենց մասնագիտական գործու
նեության ընթացքում կարող են ժամանակին կանխարգելել բազմաթիվ
հիվանդություններ:
Տարիների բազմամյա փորձը ցույց է տվել, որ առարկան մեծ հետաքրք
րություն է առաջացնում ուսանողների շրջանում, քանզի առարկայից
ստացած գիտելիքները շատ անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրի համար:

ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ ԻՍՐԱՅԵԼԻՑ     
ԺԱՄԱՆԱԾ ՀԱՅԱԶԳԻ
ՆԵՅՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԸ
Շարունակվում են «Ուղեղի հետազոտությունների գերա
զանցության կենտրոնի» ստեղծման շրջանակում իրակա
նացվող թիրախային սեմինարները։
Այս անգամ ԵՊԲՀ հյուրը Իսրայելի Վեյզմանի գիտութ
յան ինս
տի
տու
տի (Weizmann Institute of Science) հա
յազ
գի նեյրոկենսաբան, ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր Էդուարդ
Կորկոտյանն էր: Կենսաքիմիայի ամբիոնում նեյրոկենսա
բանը հանդես եկավ դասախոսությամբ:
Ողջունելով ներկաներին՝ նա նշեց, որ անչափ ուրախ է
գտնվել Հայաստանում և հանդես գալ մասնագիտական
դասախոսությամբ:
Նա ոլորտի մասնագետների, ուսանողների հետ կիսվեց
իր հարուստ փորձով` խոսելով նյարդագիտության նպա
տակների, մեթոդաբանության, բրգաձև նեյրոնների կա
ռուցվածքների, միմյանց հետ նեյրոնների կապի, հաղոր
դակցման և այլնի մասին:
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ՔԱՂՑԿԵՂԻ
ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Վաշինգտոնի բժշկական համալսարանի և Քաղցկեղի վե
րահսկման միջազգային միության մասնագետներն օրերս
ԵՊԲՀ-ում էին:
Անվանի հյուրերն անդրադարձան կրծքագեղձի և արգանդի
վզիկի քաղցկեղի տարածվածության թեմային՝ մեկ անգամ ևս
շեշտելով, որ հիվանդությունը շարունակում է արդիական մնալ
և առողջապահական այս խնդիրը մարտահրավեր է ոլորտի
պատասխանատուների համար: Վաշինգտոնի բշկական հա
մալսարանի ուռուցքաբան Ջուլիա Գրելովը նշեց, որ շատ կար
ևոր է հիվանդության վաղ կանխարգելումը. «Ես հույս ունեմ, որ
առաջիկայում բուժման ընթացքը ավելի կբարելավվի»,- ասաց
նա: Քաղցկեղի միջազգային վերահսկման միություն ներկա
յացուցիչ Ջուլիա Թորոնդեն՝ ևս ներկայացնելով իր կողմից
կատարված հետազոտությունների և վիճակագրության արդ
յունքները, շեշտեց, որ աջակցում է արգանդի վզիկի քաղցկե
ղի վերացման գլոբալ ջանքերին: «Հենարան» բարեգործական
հիմ
ն ադրամի հիմ
ն ադիր տնօրեն Հռիփսիմե Մարտիրոսյանը,
ով բուժվել է կրծքագեղձի քաղցկեղից և ներկա էր հանդիպմա
նը կիսվեց իր փորձով՝ կարևորելով կանխարգելման և բուժման
առանձնահատկությունները:
Նա նշեց, որ «Հենարան» բարեգործական հիմ
ն ադրամն
իրականացնում է մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղղված են քաղց
կեղով տառապող հիվանդներին հոգեբանական-սոցիալական
և իրավաբանական օգնությանը, քաղցկեղով հիվանդների
իրավունքների պաշտպանությանը:
Նշենք, որ դասախոսությանը ներկա էին ԵՊԲՀ ուսանողնե
րը, ոլորտով հետաքրքրված բազմաթիվ մարդիկ:

ՏԵՍԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՀՍՈւԻՆ ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ
ԳԵՆՈՄԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԷԹԻԿԱՅԻ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԵՊԲՀ-ում դասախոսությամբ հանդես եկավ «WCIT 2019»
ՏՏ ոլորտի համաշխարհային համաժողովի բանախոս,
Միչիգանի պետական համալսարանի հետազոտություն
ների և նորարարությունների կենտրոնի փոխնախագահ և
տեսական ֆիզիկայի պրոֆեսոր Ստեփան Հսուին։
Ապագա բժիշկներն ու սովորողները հնարավորություն ու
նեցան ներկա գտնվել «Genomics, AI, Posibilities of Future Medicine and Challenges in Bioethics» խորագրով դասխոսությանը:
Տեսական ֆիզիկայի պրոֆեսորն անդրադառնալով կենդանի
օրգանիզմ
ն երի գեների և գենոմի ուսում
ն ասիրությանը՝ ներ
կայացրեց ապագա բժշկության հնարավորությունները, ինչ
պես նաև կենսաէթիկայի մարտահրավերները:
Նշենք, որ հայտնի գիտնականը մեծ ներդրում ունի ինչպես
գենոմիկայի, այնպես էլ բիոինֆորմատիկայի, գաղտնագրման
և տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում: Ստեփան
Հսուին 2017 թվականին հիմ
ն ել է «Genomic Prediction»-ը, որն
ապահովում է առաջադեմ գենետիկական թեստավո
րում և բիոինֆորմատիկա՝ IVF արդյունաբերության
մեջ: 2018-ին նրա լաբորատորիան ստեղծեց առաջին
ճշգրիտ գենոմի կանխատեսում
ն երը, ինչը հնարավո
րություն է տալիս բացահայտել մի շարք հիվանդութ
յունների ռիսկերը:
«WCIT 2019» ՏՏ ոլորտի համաշխարհային համա
ժողովի բանախոսը պատրաստակամություն է հայտ
նել դասախոսությամբ հանդես գալ ԵՊԲՀ-ում, քանի
որ կարևորում է փորձի փոխանակումը՝ հատկապես
երիտասարդների հետ՝ համարելով, որ այն զարգաց
ման լավագույն միջոցն է:
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Կրթություն

ԱՄՆ-ԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ՀԵՏ ԿԻՍՎԵՑԻՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՆՑ
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՎ
Երիտասարդ հետազոտողների միության կողմից ԵՊԲՀ-ում կազ
մակերպվել էր հերթական միջոցառումը, այս անգամ, ուսանողներին
և առողջապահության ոլորտի մասնագետներին ծանոթացնելու կամ
խորացնելու քննադատական մտածողության և գիտական քննար
կում
ն երի հմտությունները:
Նախաձեռնությունը, որը կոչվում է «Հետազոտողների ակումբ»,
միտված է ոչ միայն բարելավել քննադատական գիտական ընթերցա
նության հմտությունները, այլև կատարելագործել բժշկական անգլե
րենը և հենքային գիտելիքները:
ԱՄՆ-ից ժամանած մասնագետներ Սյուզան Ջերյանը և Դեյվիդ
Եսայանը հանդիպման ընթացքում կիսվեցին իրենց գիտելիքներով,
շեշտելով՝ այսպիսի գիտելիքները մեծ դեր են խաղում ապագա հե
տազոտողներ զարգացնելու գործում:
Ալերգոլոգ-իմունաոլոգ Դեյվիդ Եսայանը, ով երկար տարիներ
զբաղվել է T լիմֆոցիտների ուսում
ն ասիրությամբ, ինչպես նաև 20
տարի շարունակ բուժական արտադրանքի նախակլինիկական և կլի
նիկական զարգացման և կարգավորման փորձագետ է, ներկաներին
ներկայացրեց որոշակի նրբություններ, թե ինչպես կարելի է քննադա
տաբար կարդալ հոդվածները։
«Հրապարակում
ն երի քանակը ճնշող է: Քննադատաբար մոտե
նալու համար առաջին հերթին պետք է նկատել ամսագրի որակը:
Հիմ
ն ականում վերնագիրն է օգնում պարզել, թե արդյոք դա հետաքր
քիր թեմա է»,-ասաց նա:
Ուռուցքաբան Սյուզան Ջերյանը, ով հետազոտել է տարբեր հի
վանդություններ՝ ուռուցքներ, լիմֆոմաներ, լեյկեմիաներ և ավելին
քան 2 տասնամյակ հանդիսանում է փորձագետ դեղագիտության և
կենսատեխնոլոգիայի ինդուստրիայում, իր հերթին ներկայացրեց
քննադատական մտածողության իր մոտեցում
ն երը ՝ շեշտը դնելով
արդյունքների և դրանք պատշաճ կերպով ներկայացնելու վրա:
Միջոցառման ընթացքում ոլորտով հետաքրքրվածները բազմաթիվ
հարցեր ուղղեցին մասնագետներին՝ հանդիպումն ավելի կենդանի և
արդյունավետ դարձնելով:
Նշենք, որ Երիտասարդ հետազոտողների միությունը խոստանում
է, որ նման միջոցառում
ն երը լինելու են շարունակական և ուսանող
ներն ու օրդինատորները հնարավորություն կունենան ներկայացնել
և քննադատել հոդվածներ «Հետազոտողների ակումբ» հաջորդ հան
դիպում
ն երի ընթացքում։

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆ ՈՒ ԵՊԲՀ-Ն
ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանում այսօր բուհի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի և
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմ
ն ի ղե
կավար Հակոբ Ավագյանի կողմից ստորագրվեց համագոր
ծակցության հուշագիր, որի նպատակն է ամրապնդել գոր
ծընկերային փոխհարաբերությունները:
Բժշկական ոլորտում կարևորելով որակը՝ Արմեն
Մուրադյանը նշեց, որ տեսչության աշխատաքն ուղղված
է որակի ապահովմանը: «Որակն առաջին նպատակն է
առողջապահական ոլորտի յուրաքանչյուր գործընթացի հա
մար, մասնավորապես՝ բժշկության մեջ»,-հավելեց Արմեն
Մուրադյանը:
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմ
ն ի
ղեկավար Հակոբ Ավագյանը՝ ողջունելով տեսչական մարմ
նի խորհիրդի նիստին ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավար
Շուշան Դանիելյանի՝ համագործակցելու առաջարկութ
յունը, նշեց, որ դա հնարավորություն կտա ստուգում
ների գործընթացը հասանելի դարձնել ինչպես բուհի
աշխատակիցներին, այնպես էլ՝ սովորողներին: «Շատ
կարևոր է գրագետ տեսչական մարմին ունենալը: Եթե
խոսքը վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա տեսչա
կան մարմ
ն ի աշխատակիցները պետք է ունենան բարձր
պատրաստվածություն: Վերահսկողություն իրկանաց
նողները կկատարեն ոչ թե պատժելու, այլ խնդիրնե
րը կանխարգելելու գործառույթ»-ընդգծեց տեսչական
մարմ
ն ի ղեկավարը:
Հակոբ Ավագյանի խոսքով՝ աշխատակիցների համար
նախատեսված են վերապատրաստման դասընթացներ
և սեմինարներ՝ իրենց կողմից ստուգվող կազմակեր
պությունների վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկատվութ
յուն ունենալու և իրազեկվածությունը բարձրացնելու
համար, որպեսզի կարողանան ցույց տալ՝ ինչպիսին
պետք է լինեն կանոնակարգերը, օրենքների պա
հանջների պահպանումը և այլն: «Կարևորում ենք
ինչպես ստուգաթերթերի մշակման հարցում հա
մալսարանի մասնագետների առաջարկներն ու
կարծիքները, այնպես էլ որակի ապահովման ծրա
գիրը համալսարանական հիվանդանոցներից մեկ
նարկելու որոշումը»-նշեց նա:
Արմեն Մուրադյանը, շեշտելով պատրաստակամ
համագործակցությունը, ասաց, որ բուհի համար
հստակ է ազգանվեր աշխատանքի իրականացու
մը՝ հանուն ամենաբարձր արժեքների, մասնավո
րապես՝ հանրային առողջության պահպանմանը:
«Մեծ անհրաժեշտություն կա օբյեկտիվ, որակ
փոխող գործընթացների և ոչ թե ստուգում
ն երի»,ասաց ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ եզրափակելով, որ եթե
գործընթացը նպաստի իրականացվող աշխա
տանքների որակի փոփոխությանը, դա կփաստի՝
կա երկուստեք համագործակցություն:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ ԵՆ
ԵՊԲՀ-Ի ԵՎ ՀՊՄՀ-Ի
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ
Բարձր որակավորմամբ տիֆլոմանկավարժների պատ
րաստումը էականորեն կախված է ոչ միայն առարկայի
դասավանդման մակարդակից, ուսում
ն ական պարապ
մունքների տեխնիկական հագեցվածությունից, այլ նաև ժա
մանակակից մասնագիտական դասագրքերի և ուսում
ն ական
ձեռնարկների առկայությունից։ Ապագա տիֆլոմանկավար
ժի ձևավորումը էականորեն կախված է նրանց կողմից ու
սում
ն ասիրվող բժշկամանկավարժական և կենսաբանական
բնույթի առարկաների առկայության հետ, որոնց շարքում իր
ուրույն տեղն ունի «Տեսողական օրգանի անատոմիա, ֆի
զիոլոգիա և պաթոլոգիա» ուսում
ն ական ձեռնարկը։
Ձեռնարկը ստեղծվել է երկու բուհերի առաջատար մաս
նագետների՝ Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի աչքի հիվանդությունների ամբիոնի վա
րիչ Ա.Մալայանի, ակնաբուժության կլինիկայի առաջատար
մասնագետ Ե.Մալայանի, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի
բժշկագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Հ.Գրիգորյանի և
հատուկ կրթության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Ռ.Ազարյանի
համագործակցության արդյունքում։
Առարկայի ծրագրին համապատասխան շարադրված են
ինչպես տեսողական օրգանի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան,
այնպես էլ աչքի հիվանդություններին բնորոշ բոլոր բաժին
ները, որտեղ վերլուծվում են առանձին հիվանդությունների
էթիոլոգիայի, պաթոգենեզի, կլինիկական ախտանշանների,
հիվանդոււթյան ընթացքի, բուժմանը և պրոֆիլակտիկային
վերաբերող հարցեր, վերլուծված են տեսողական օրգանի
փոփոխությունները՝ կապված տարբեր հիվանդությունների
հետ։
Ձեռնարկը կազմված է 20 գլուխներից, որտեղ հիվան
դությունները ներկայացված են ըստ անատոմիական տե
ղակայման և զարգացման բնույթի։ Մանրամասն նկարագրված
են աչքի լորձաթաղանթի, արցունքատար ուղիների, եղջրաթա
ղանթի, ոսպնյակի, սկլերայի, անոթաթաղանթի, ցանցաթաղան
թի, ակնաշարժ ապարատի և այլ բաժինների հիվանդությունները։
Յուրաքանչյուր գլուխ ավարտվում է ինքնաստուգման հարցերով,
հանձնարարվող գրականության ցանկով, իսկ գրքի վերջում ներ
կայացված է ընդարձակ բառարան, որն էականորեն կնպաստի
նյութի յուրացմանը։ Գրքում ներկայացված են յոթ տասնյակից
ավել նկարներ, որոնցում արտացոլված են աչքի անատոմիա
յին, ֆիզիոլոգիային վերաբերող նկարներ, ինչպես նաև տարբեր
հիվանդությունների ժամանակ դիտվող աչքի տարբեր մասերին
բնորոշ այն փոփոխությունները, որոնք հատուկ են տվյալ հիվան
դությանը և էականորեն կնպաստեն տվյալ դասընթացի յուրացմա
նը։ Գրքի վերջում զետեղված է ընդարձակ բացատրական բառա
րան, որտեղ բերված են այն տերմինների բացատրությունները ,
որոնք հանդիպում են տեքստի շարադրանքի մեջ, ինչպես նաև այլ
տերմիններ ևս, որոնց ուսանողները կհանդիպեն այլ լեզուներով
մասնագիտական գրականությունից օգտվելիս։ Ձեռնարկը նա
խատեսված է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հատուկ կրթության
ֆակուլտետի տիֆլոմանկավարժություն բաժնի ուսանողների, այդ
առարկան դասավանդող դասախոների, հատուկ դպրոցների դաս
տիարակների, մանկավարժների և ընթերցող լայն հասարակութ
յան համար։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
ՎԱՐԴԵՆԻՍՈՒՄ ԷԻՆ
Նեղ մասնագիտացում
ն եր ունեցող պրոֆեսորներ ու բժիշկ
ներ այցելեցին Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի
բուժհաստատություն և անվճար խորհրդատվություն տրամադ
րեցին շուրջ 200 քաղաքացու:
Հայաստանի մարզային բուժհաստատությունները նեղ մաս
նագիտացում ունեցող բժիշկներով ապահովելու խնդիրը պահ
պանվում է. որոշ մասնագետների դեպքում նրանց թիվը պա
հանջվածից 3 անգամ քիչ է: Հ
 ենց այդ պատճառով էլ ԵՊԲՀ
պրոֆեսորադասախոսական կազմը որոշել է բաց դռների օր
անցկացնել, ընդ որում՝ ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, այլև
այլ, անգամ սահմանամերձ համայնքերի ամբուլատորիանե
րում:
Վարդենիսի հիվանդանոցում իրականացված խորհրդատ
վության արդյունքում ՝ անհրաժեշտության դեպքում, հիվանդ
ներն ուղեգիր են ստացել համալսարանական բժշկական կազ
մակերպություններ։
Նշենք, որ Վարդենիսում նման միջոցառում իրականաց
նելու առաջարկ ստացվել էր ԱԺ պատգամավոր Թագուհի
Թովմասյանից։
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԺԻՇԿԸ
ԲԵԼԳԻԱՅՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ
ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
Մենք հպարտ ենք համալսարանական մեր բանիմաց մասնագետ
ներով, ովքեր ոչ միայն կլինիկական, այլև գիտամանկավարժական
գործունեություն են ծավալում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև հայրե
նիքի սահմաններից դուրս։ Սեպտեմբերի 6-7-ին Բելգիայի Գենտ քա
ղաքում անցկացվեց Եվրոպական Ոսկրամ
կ անային ռադիոլոգների
ասոցիացիայի կազմակերպած «Արթրիտների ճառագայթային ախ
տորոշումը» թեմայով համաժողովը, որը նվիրված էր հոդերի բոր
բոքային և ոչ բորբոքային հիվանդությունների ավելի վաղ փուլերում
հայտնաբերմանը և դիֆերենցիալ ախտորոշմանը:
Միջոցառումն ընդգրկում էր դասախոսություններ, կլինիկական
դեպքերի քննարկում
ն եր և վարպետության դասեր, որոնք անց էին
կացնում Եվրոպայի ռադիոլոգիայի ոլորտի փորձագետները: Մեր եր
կիրը այս խոշոր միջոցառմանը ներկայացրեց և կլինիկական դժվար
դեպքերին նվիրված դասախոսություն կարդաց ԵՊԲՀ ճառագայթա
յին ախտորոշման ամբիոնի դասախոս, «Հերացի» հիվանդանոցային
համալիրի ռադիոլոգիայի կենտրոնի միջուկամագնիսային-ռեզոնան
սային հետազոտության բժիշկ Մարինա Ալոյանը:
Շնորհակալություն ենք հայտնում եվրոպական ասոցիացիա
յի Ռադիոլոգների ողջ անձնակազմին, ի դեմս պրոֆեսոր Լեննարտ
Յանսի` ջերմ ընդունելության և արդյունավետ հանդիպման համար,
որի ընթացքում քննարկվեցին նաև հետագա համագործակցության
հնարավորությունները:

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՑ
ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Ամեն տարի սեպտեմբերի 29-ը
նշվում է որ
պես սրտի հա
մաշ
խար
հային օր: «Հերացի» թիվ 1 համալ
սարանական հիվանդանոցի ընդհա
նուր և ինվազիվ սրտաբանության
կլինիկայի
ղեկավար
Համայակ
Սիսակյանի խոսքով՝ մահացության
հիմ
ն ական պատճառ համարվող
սիրտ-անոթային
հիվանդություն
ները տարածվածությամբ առաջին
տեղում են: «Սիրտ-անոթային հի
վանդությունների
առաջացման
պատճառները կապված են մարդու
ապրելակերպի հետ»,-նշեց բժիշ
կը՝ ավելացնելով, որ անհրաժեշտ
է վարել առողջ ապրելակերպ, խու
սափել վնասակար սովորույթննե
րից, որոնք կարող են ախտահա
րել սիրտ-անոթային համակարգը:
Սակավաշարժությունը, ծխելը, սթրեսային իրավիճակները, բարձ զար
կերակային ճնշումը, ճարպերով ու աղի մեծ քանակությամբ հարուստ
սնունդը նպաստում են անոթային հիվանդությունների առաջացմանը:
Սրտաբան Համայակ Սիսակյանն ընդգծում է՝ սիրտ, գլխուղեղ, այլ օր
գաններ արյուն մատակարարող անոթների և զարկերակների հիվան
դությունները՝ աթերոսկրելոզը, համարվում է ամենահաճախ հանդիպող
հիվանդությունը: «Մարդիկ, իմանալով, որ ունեն ճնշման տատանում,
բարձր զարկերակային ճնշում, անտեսում են՝ մինչև հիվանդության խո
րացումը»,-ասաց ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկայի
ղեկավարը:
Համայակ Սիսակյանի խոսքով՝ սրտի համաշխարհային օրվան նվիր
ված Երևանի և մարզերի մի շարք դպրոցներում, բուհերում առաջին
անգամ կիրականացվի իրազեկման ծրագիր, որը հնարավորություն
կտա արդեն վաղ հասակից տեղեկացնել սիրտ-անոթային հիվանդութ
յունների ռիսկի գործոնների վերբերյալ՝ առողջ անոթային համակարգ
պահպանելու համար: «Սիրտ-անոթային հիվանդությունները երիտա
սարդացել են: Ռիսկի գործոններն այսօր արդեն առկա են և տարածված
պատանեկան հասակում: Դպրոցականների շրջանում կարող ենք նկա
տել ծխախոտի օգտագործում, սակավաշարժություն, ավելորդ քաշ, վատ
սննդակարգ»,-փաստում է բժիշկը:
Սրտի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում
ն երը մեկնարկե
ցին սեպտեմբերի 23-ին: Առաջատար մասնագետները դասախոսություն
ներ կարդացին սիրտ-անոթային հիվանդությունների կանխարգելման
վերաբերյալ, քաղաքացիներին կտրամադրեն իրազեկման թերթիկներ,
դպրոցներում և բուհերում իրականացվեցին մանկավարժների զարկե
րակային ճնշման չափում
ն եր:
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Կլինիկական

ԱՅՑԵԼՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ԱՐՄԵՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ «ՀԵՐԱՑԻ»
ԹԻՎ 1 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ԷՐ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրը հյու
րընկալել էր Տեխասի բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ,
ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսոր Արմեն Քոչարյանին: Վերջինս
հանդիպեց բժշկական համալսարանի ուսանողների
հետ՝ կիսվելով իր հարուստ փորձով:
Նա ուսանողներին մանրամասն ներկայացրեց մի
շարք նրբություններ ՝ ռադիոլոգի աշխատանքի և անվ
տանգության կանոնների հետ կապված:
Պրոֆեսորը տպավորված էր հիվանդանոց իր այցով,
ինչպես նաև՝ ուսանողների կողմից հնչեցված հարցե
րով:
Շրջելով «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալի
րում՝ Արմեն Քոչարյանը ծանոթացավ MRT սարքավոր
ման աշխատանքներին՝ հույս հայտնելով առաջիկայում
համագործակցության եզրեր գտնել երկու հիվանդա
նոցների միջև:
Նա պատրաստակամություն հայտնեց աշխատել
ԵՊԲՀ-ի և «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համա
լիրի հետ:

 ԱՅԴԵԼԲԵՐԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
Հ
ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԸ՝ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցը հոկ
տեմբերի 4-ից հյուրընկալել էր Հայդելբերգի համալսա
րանի թորակալ վիրաբուժության կլինիկայի պրոֆեսոր
Հենդրիկ Դիենեմաննին և առաջատար թորակալ (թոքա
յին/ կրծքային) վիրաբույժ Պետեր Ռեիմեռին:
Հոկտեմբերի 5-ին կազմակերպված կլոր սեղանքննարկման ժամանակ պրոֆեսորները կիսվեցին իրենց
մասնագիտական փորձով՝ նշելով, որ ուրախ կլինեն հայ
բժիշկների հետ համագործակցությունը շարունակել:
Հանդիպման ընթացքում հյուրերը հիվանդանոցի առա
ջատար մասնագետների հետ անցկացրին հարց ու պա
տասխան, տեղի ունեցավ արդյունավետ քննարկում:
Գործընկերները պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին
բարդ դեպքերում կապ հաստատել գերմանացի մասնա
գետների հետ:
Նշենք, որ գերմանացի պրոֆեսորները մինչև հոկ
տեմբերի 10-ը անցկացրին խորհրդատվություններ և
մասնակցեցին վիրահատությունների:

ԱՅՍՏԵՂ ԶԻՆՎՈՐՆ ԱՍՏՎԱԾ Է
ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Հայ զինվոր»
պարբերականում տպագրված՝ «Զինվորն այստեղ Աստված է»
վերնագրով հարցազրույցը արվել է ֆրանսաբնակ Ռաֆայել Դարբինյանի
հետ, ով բուժվում է Հայ զինվորի տանը: Հոդվածի արտատպությունը
նպատակ ունի ընթերցողի ուշադրությունը սևեռել մեր կենտրոնի
մասին օտարերկրացու կարծիքի վրա:
«Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական
հաշմանդամ
ն երին» բարեգործական հասարակական
կազմակերպությունում հերթական բուժում
ն երս ընդունե
լիս ուշադրությունս սևեռվեց թեստավորում անցնող տա
րեց այցելու ի վրա, որի բառուբանից զգացվում էր ոչ հա
յաստանցի լինելը:

-Ամերիկահա՞յ եք,- հարցրի:
-Համարյա,- պատասխանեց
նա՝ պարզելով աջը:
-Ծանոթանանք, Ռաֆայել Դարբինյան: Երևանի կենտրոնում
ծնված- մեծացած տղա եմ, դեպքերի բերումով ԱՄՆ մեկնե
ցի, հետո՝ Ֆրանսիա: 2017 թվականին յոթանասունս լրացավ
և ինսուլտ տարա, բուժվեցի Ֆրանսիայի լավագույն կլինիկա
ներում, միլիոններ ծախսեցի, բայց, ինչպես տեսնում եք, ձախ
վերջույթներս գրեթե չեն աշխատում: Բժիշկս անցյալ տարի
եղել էր Հայաստանում, այցելել այս կենտրոն և ինձ խորհուրդ
տվեց բուժումը շարունակել այստեղ՝ մատչելի և արդյունա
վետ:
-Բժիշկը հա՞յ է:
-Ոչ, ֆրանսիացի է և զարմացած էր, որ Հայաստանի նման
փոքր երկրում այսպիսի բարձրակարգ վերականգնողական
կենտրոն կա: Այստեղ ամեն ինչն է հրաշալի՝ թե ուշադիր
ու գիտակ բուժանձնակազմը, թե բժշկագիտության վերջին
նվաճում
ն երով հագեցած բժշկական սարքավորում
ն երն ու
վարժասարքերը: Աչք շոյող մաքրություն է ամենուրեք, կար
գուկանոն: Ես այստեղ բուժվում եմ վճարովի հիմունքներով,
բայց բոլոր զինվորներն ու սպաները, թոշակի անցած զին
հաշմանդամ
ն երը բուժվում են բացառապես անվճար: Երեկ
եղա կենտրոնի ճաշարանում: Չեմ չափազանցնում, շատ ռես
տորաններ կերազեին այսպիսի ճաշացանկ ու սպասարկում
ունենալ: Բայց կարևորը սա չէ, -շարունակում է Ռաֆայել
Դարբինյանը.- պետք է տեսնել, թե աշխատակիցները ինչպի
սի պատրաստակամությամբ ու հոգատարությամբ են կերակ
րում վիրավորում ստացած ԱՅՍՏԵՂ ԶԻՆՎՈՐՆ ԱՍՏՎԱԾ
Էու ինքնուրույն այդ գործառույթից զրկված զինվորներին:
Միայն հարազատ մայրն է ունակ իր անչափահաս զավա
կին այդպես փայփայել ու կերակրել: Մի խոսքով, այս կենտ
րոնում զինվորն Աստված է: Եվ դա չէ՞,արդյոք, մեր բանակի
հաղթանակների նախապայմաններից մեկը: Իմ հարևան
սենյակում է 2016թ. ապրիլյան քառօրյայի մասնակից ծանր
վիրավորում ստացածներից մեկը՝ Ավետիս Զարգարյանը:
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Ընկերները պատմեցին, որ զինվորական հոսպիտալում հույս
չեն ունեցել փրկելու նրա կյանքը: Իսկ ահա, հոսպիտալի և
այս կենտրոնի բժիշկների անդուլ ջանքերով նա ոչ միայն
փրկվել ու ինքնուրույն է հոգում իր կենցաղային բոլոր հարցե
րը, այլև շախմատ է խաղում ու հաղթում կենտրոնում բուժվող
ընկերներին ու նաև աշխատակիցներին: Ինձ հաճելիորեն
զարմացրեց կինեզիոթերապեւտ Դավիթ Պարյանը, որն, ինչ
պես պարզվեց, կանգնած է եղել այս կենտրոնը հիմ
ն ադրելու
ակունքներում, և հայրենասեր երիտասարդների՝ Հայկուհի
Մինասյանի, Թուխմանուկ Մկրտչյանի, Դավիթ Արսենյանի
հետ ձեռք-ձեռքի տված հասել են այս կենտրոնն ստեղծելու
տեսլականն իրական դարձնելուն: Հայրենասիրական այս
նախաձեռնությանը հավանություն է տվել և ըստ ամենայ
նի օգնելու պատրաստակամություն է հայտնել այն օրերին
ՀՀ առողջապահության նախարար, իսկ այսօր բժշկական
համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, որը ոչ միայն
կենտրոնի տարածքն է տրամադրել, այլև անհրաժեշտ սար
քավորում
ն եր, ֆինանսավորում և այժմ էլ իր ամենօրյա հո
գատարությամբ ու խորհուրդներով նպաստում է հիվանդ
ների արագ ապաքինմանն ու կյանք վերադառնալուն: Այս
կենտրոնում չկա մեկը, որի մասին կարելի է աննպաստ խոս

քեր ասել,- շարունակում է ֆրանսահայ զրուցակիցս: -Երեկ
հանդիպեցի իմ հին ծանոթին՝ Ավիկ Իսահակյանին: Առող
ջական խնդիրներ ունի, և ասեղնաբուժություն ու էլեկտրա
ֆորեզ նշանակելով խորհուրդ են տվել դիմել այստեղի ասեղ
նաբույժ Հասմիկ Թունյանին և էլեկտրաֆորեզիստ Անահիտ
Կիրակոսյանին: Ասել է թե՝ այստեղի բժիշկներին ճանաչում
ու գնահատում են ամբողջ հանրապետությունում: Բժիշկներ
Գոհար Բադասյանն ու Լուսինե Պողոսյանը ոչ միայն ճշգրիտ
նշանակում
ն եր են անում, այլև հետևում են դրանց իրագործ
մանն ու արդյունավետությանը: Հետևում են ոչ թե պարտքը
կատարելու համար, այլ, ինչպես ամենուրեք այս կենտրոնում,
հոգատարությամբ և հարազատի ջերմությամբ: Միով բա
նիվ,- եզրափակում է խոսքը Ռաֆայել Դարբինյանը,- այս
տեղ ինձ և մյուսներին բուժում են ոչ միայն ֆիզիոթերապև
տիկ վարժություններով ու մյուս նշանակում
ն երով, այլև
ժպիտով, ջերմությամբ ու հարազատ մթնոլորտով: Ես ուրախ
եմ, որ մեր երկրում այսպիսի բուժհաստատություն կա: Շնոր
հակալություն, հայրենակիցներ:
ԱՍՔԱՆԱԶ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
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«ԶԻՆՎՈՐԻ ՏԱՆ» ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ
ԷՐ ԿԱՆԱԴԱՀԱՅ ՀՈԳԵԲՈՒՅԺ
ՌԻՏԱ Գ
 ՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԸ
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրո
նի գրադարանում տեղի ունեցավ ԵՊԲՀ հոգաբարձուների
խորհրդի նախագահ Վահան Արծրունու ղեկավարությամբ
գործող ակումբի հերթական միջոցառումը:
«Զինվորի տանը», միջոցառման շրջանակում, բացառիկ
հնարավորություն ընձեռվեց հանդիպել կանադահայ հոգե
բույժ Ռիտա Գույումճեանին, նրա կողմից լսել Կոմիտասի
ամբողջ կյանքի հոգեվերլուծությունը:
Միջոցառմանը ներկա էին հոգեբաններ, երաժիշտներ, հո
գեբույժներ, նկարիչներ, երաժշտագետներ, գիտնականներ,
բժիշկներ և այլ հյուրեր, ովքեր բազմաթիվ հարցադրում
ն երով
և մեջբերում
ն երով ամբողջացրին բանախոսության թեման:
Նշենք, որ ԵՊԲՀ շրջանավարտ Ռիտա Գույումճեանը որպես
հոգեբույժ մասնագիտացել է Մոնրեալի Մաք-Գիլ համալսա
րանում և այնտեղ արդեն 35 տարի դասավանդում է:
Նա «Եռապատում», «Խելագարության ակունքնե
րում. Կոմիտաս, հայ կուռքի դիմանկարը», «Օրագրա
յին գրառում
ն եր Հայաստան կատարած ուղևորության
մասին» և մի
 շարք գրքերի հեղինակ է:

ՀՈՒՇԱԳՐՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԵՑ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի և Արցախի
Հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնօրեն
Կարեն Բազիյանն Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջ
յանի անունը կրող լսարանում ստորագրեցին կրթա
կան-կլինիկական
համագործակցության
մասին
հուշագիր: Արցախի Հանրապետական բժշկական
կենտրոնը ստացավ համալսարանական հիվանդա
նոցի կարգավիճակ, ինչը հնարավորություն կտա կլի
նիկական պրակտիկայի հիմքի վրա կազմակերպել
բազմաբաղադրիչ բժշկական կրթության՝ որակյալ
բժիշկ մասնագետների պատրաստման նպատակով:
Առաջնորդվելով երկու հանրապետությունների առող
ջապահական, կրթական ոլորտներում համագործակ
ցության սկզբունքներով՝ կողմերը պայմանավորվեցին
համագործակցել՝ կլինիկական պրակտիկայի հիմքով
բժշկական կրթության ոլորտներում, որոշակի մասնա
գիտական ուղղություններով ընդունված կլինիկա
կան և կրթական չափորոշիչներով:
Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ
Բաղրյանը շնորհակալություն հայտնեց ստեղծված
հնարավորության համար, կարևորելով Արցախում
համալսարանական հիվանդանոց ունենալու անհ
րաժեշտությունը: «Փաստում եմ, որ մեր անվտան
գության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը նաև
առողջապահության ոլորտն է: Առողջ ազգ ունե
նալու համար մեր համակարգում անհրաժեշտ են
բարձրակարգ բժիշկներ»,-ասաց նա՝ ավելացնելով,
որ ԵՊԲՀ-ի հետ հուշագիրը հնարավորություն կտա
այդ նպատակներն իրականություն դարձնել:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ
համալսարանի կողմից այսպիսի համագոր
ծակցություն առաջին անգամ է իրականացվում:
«Ստեփանակերտի արդիական բժշկական կենտրոնը ստացավ հա
մալսարանական հիվանդանոցի կարգավիճակ և հնարավորութ
յուն ունի ինչպես արցախցի ուսանողների, այնպես էլ այլ երկրներից
ԵՊԲՀ-ում սովորողների համար իրականացնել կրթական ծրագրեր»ասաց Արմեն Մուրադյանը՝ հավելելով, որ Հայաստանի և Արցախի գի
տական և կլինիկական հատվածների համագործակցությունը վաղուց
իրականություն է:
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 ԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
Հ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ ՆՈՐ՝
«ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ»
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՈՒՆԻ
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդա
նոցային համալիրում բացվեց «Անհետաձգելի բու
ժօգնության» բաժանմունքը՝ գլխավոր բժիշկ Արեն
Բաբլումյանի և Արցախի Հանրապետական բժշկա
կան կենտրոնի տնօրեն Կարեն Բազիյանի մասնակ
ցությամբ: ԵՊԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը,
բուժանձնակազմը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի
և Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ
Բաղրյանի գլխավորությամբ շրջեցին ամբողջովին
էլեկտրոնային հաշվառմամբ գործող նորաբաց բա
ժանմունքում, ծանոթացան ստեղծված պայմաններին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, կարևորելով
բաժանմունքի ստեղծման անհրաժեշտությունը, նշեց,
որ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 50-ով ավելացել
է շտապօգնության կանչերի թիվը: Նրա խոսքով՝ հաշ
վի առնելով համալսարանական հիվանդանոցի ծա
րաբեռնվածությունը՝ որոշում կայացվեց
ընդլայնել հնարավորությունները՝ վերա
կենդանացման բաժանմունքի ծանրա
բեռնվածությունից խուսափելու համար:
«Նախկինում հիվանդանոցը մյուս մաս
նաշենքի հետ միանում էր միայն երկրորդ
հարկով՝ առաջացնելով դժվարություններ:
Այսօր լուծվեց կարևորագույն խնդիր. հի
վանդանոցի երկու մասնաշենքերը ամ
բողջությամբ միացան»,- ընդգծեց Արմեն
Մուրադյանը:
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
հիվանդանոցային համալիրում բարեփո
խում
ն երը շարունակվում են: Դա հնարա
վորություն կտա բարձրացնել բժշկական
սպասարկման մակարդակը:

ՎՐԱՍՏԱՆԻ
ՌԱԶՄԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ն, կարևորելով միջազգայնացման իր
ծրագրերը, շարունակում է տարբեր երկրների հետ
համագործակցության հնարավորություններ ստեղ
ծել, ինչը թույլ կտա ավելի զարգացնել թե՛ ընդհա
նուր բժշկությունը, թե՛ ռազմաբժշկական կրթությու
նը:
Օրերս Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր
շտաբի ռազմաբժշկական վարչության պատվի
րակությունը այցելել էր բժշկական համալսարան՝
ծանոթանալու ռազմաբժշկության ֆակուլտետի
գործունեությանը, կրթական ծրագրերին և հնարա
վորություններին:
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ
Վարդան Ծատուրյանի գլխավորությամբ պատ
վիրակության անդամ
ն երը շրջեցին համալսարա
նում, եղան սիմուլիացիոն կենտրոնում, այցելե
ցին Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական
կենտրոն:
Վարդան Ծատուրյանը, կարևորելով պատվիրա
կության այցը, հույս հայտնեց, որ նման հանդիպում
ները կլինեն շարունակական:
«Պատվիրակության այցը հնարավորություն կտա
առաջիկայում համագործակցության հստակ եզ
րագծեր սահմանել, ինչպես եղավ Ղազախստանի
հանրապետության հետ. ներկայումս նրանց կուր
սանտները կանգնած են մեր կուրսանտների կող
քին, նրանց շարքերում»,-հավելեց նա:
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ՌԵԿՏՈՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ
ԴԵՍՊԱՆԻՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդունել է
Հնդկաստանի նորանշանակ դեսպան Կիշան Դան
Դևալին:
Շնորհավորելով նշանակման կապակցությամբ`
ռեկտորը դեսպանին մաղթեց բեղմ
ն ավոր ու արդյու
նավետ աշխատանք և հաջողություններ՝ կարևոր և
պատասխանատու գործում:
Հանդիպման ընթացքում, ռեկտորն ընդգծեց, որ
բժշկական համալսարանում այսօր կրթություն ստա
ցող ավելի քան 900 հնդիկ ուսանողների ինչպես
առաջադիմությունը, այնպես էլ կարգապահական ու
կեցությանը վերաբերող հարցերը բուհի ամենօրյա
ուշադրության կենտրոնում են: «Արդեն 3 տասնամ
յակ է, ինչ ԵՊԲՀ-ն Հնդկաստանի համար պատրաս
տում է բժիշկ մասնագետներ, որոնք այսօր աշխա
տում են ոչ միայն Հնդ
կաս
տա
նի, այլև աշ
խար
հի
հեղինակավոր բժշկական կազմակերպություննե
րում»,-ընդգծեց ռեկտորը:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ-ի գլխավոր խնդիրն
է պատրաստել այնպիսի բժիշկներ, որոնք մրցունակ կլի
նեն ամբողջ աշխարհում: Հաշվի առնելով այս հանգման
քը՝ աշխատանքներ են տարվում բժշկական կրթության
համակարգը խստացնելու ուղղությամբ: ԵՊԲՀ ռեկտորը
նորանշանակ դեսպանին հանգամանալից ներկայացրեց
այն քայլերը, որոնք բուհն այլ պատասխանատու մարմին
ների հետ իրականացնում է հնդիկ ուսանողների ուսում
նառությունն էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու հա
մար:
Բուհի ղեկավարությունը նորանշանակ դեսպանին տե
ղեկացրեց նաև, որ հնդիկ ուսանողներին հնարավորութ
յուն է ընձեռվել համալսարանական հիվանդանոցային
համալիրներում կամավորական աշխատանք իրակա
նացնել, ինչպես նաև՝ ԵՊԲՀ-ի կողմից կազմակերպվել
են անվճար դասընթացներ այն առարկաներից, որոնցից
հնդիկ սովորողներն ունեցել են դժվարություններ ու
սում
ն առության ընթացքում:
ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դես
պան Կիշան Դան Դևալը շնորհակալություն հայտնեց
բուհի ղեկավարությանը՝ կատարված աշխատանքի
համար և պատրաստակամություն հայտնեց շարունա
կել համատեղ ուժերով քննարկել ու լուծել հնդիկ ուսա
նողների հետ կապված ցանկացած խնդիր: Ռեկտորը
դեսպանին առաջարկեց պետական քննությունների
հանձնաժողովում հնարավորության դեպքում ներգ
րավել նաև Հնդկաստանի «Հնդիկ բժիշկների խորհր
դի» ազգային քննական կենտրոնի ներկայացուցիչնե
րին:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց
նաև ԵՊԲՀ-ում ստեղծվող շրջանավարտների ակում
բի աշխատանքներին ԵՊԲՀ հնդիկ ուսանողների
միության ակտիվ մասնակցության հարցին:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԾ ՀԱՅ ԵՎ
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԵՏ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի օրիդինատորներն ու
բարձր կուրսերի ուսանողներ հանդիպեցին արտերկրից բա
րեգործական նպատակներով Հայաստան ժամանած հայ և
օտարերկրացի բժիշկներին:
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար Եսայանի
խոսքով՝ ԱՄՆ-ի Ֆրեզնո քաղաքի հյուպատոսության աջակ
ցությամբ արդեն հինգերորդ տարին՝ է Հայաստանում և Ար
ցախում կազմակերպում են բարեգործական միջոցառում
ն եր,
որոնց մասնակիցների մեծ մասն օտարերկրացի բժիշկներ
են: «Ամեն տարի 50-ից 60 տարբեր ուղղությունների բժիշկմասնագետներ՝ ըստ անհարժեշտության, սարքավորում
ն եր
և մասնագիտական աջակցություն են ցուցաբերում հայ ժո
ղովրդին՝ մեկ շաբաթ Հայաստանի մարզերում, և նույնքան
էլ՝ Արցախում»,- ասաց դեկանն՝ ավելացնելով, որ տարիներ
շարունակ այս նախաձեռնությունն անց է կացվում բարձր մա
կարդակով:
Լազար Եսայանը նշեց, որ արտերկրից ժամանած մասնա
գետներին՝ որպես օգնականներ, կցվում են ԵՊԲՀ կլինիկա
կան օրդինատորները: «Դա սովորողներին հնարավորություն
է ընձեռում ձեռք բերել փորձ՝ տարբեր իրավիճակներում աշ
խատելու համար»,-ընդգծեց նա:
Ներկայացնելով Ֆրեզնոյի համալսարանի ատամ
ն աբուժա
կան դպրոցի դեկանին՝ Լազար Եսայանը տեղեկացրեց, որ
պարբերաբար քննարկվում են համալսարանների կրթական
ծրագրերի շրջանակում համագործակցության հեռանկարնե
րը, ինչպես նաև նպատակ կա մշակել համատեղ փոխանակ
ման ծրագրեր:
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ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՋՈՆ
ԲԻԼԵԶԻԿՅԱՆԸ ՆԱԽԱՁԵՌՆԵԼ Է
ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԻՆ ԵՎ
ԷՆԴՈԿՐԻՆԱԼՈԳԻԱՅԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ՝
ԵՊԲՀ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հանդիպում ու
նեցավ բժշկության և դեղագործության պրոֆեսոր,
ամերիկահայ անվանի բժիշկ Ջոն Բիլեզիկյանի և
Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի նախա
գահ Վարտա Բաբալյանի հետ:
ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր Ջոն Բիլեզիկյանի բժշկա
կան համալսարան այցի նպատակն էր ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանի հետ քննարկել ուսանողների հետ
առաջիկայում նախատեսված աշխատանքների ուղ
ղությունները:
Կարևորելով համագործակցության անհրաժեշ
տությունը՝ հանդիպման ընթացքում ներկաները ձեռք
բերեցին պայմանավորվածություն՝ ԵՊԲՀ 100-ամյա
կին նվիրված միջոցառում
ն երի շարքում ներառել օս
տեոպորոզին և էնդոկրինալոգիային նվիրված հա
մաժողովն երի անցկացման հարցերը:
ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսոր Ջոն Բիլեզիկյանը պատ
րաստակամություն հայտնեց հանրային առողջապա
հության տեսանկյունից կազմակերպել օստեոպո
րոզի և էնդոկրինալոգիական հիվանդությունների
կանխարգելմանը նվիրված դասընթացներ՝ ԵՊԲՀ
սովորողների համար:

ԵՊԲՀ հյուրեր

 ԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎԱԾ 4-ՐԴ
Հ
ԼՍԱՐԱՆԸ ԿԿՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանում վերաբացվեց բուհի խորհրդանիշերից մեկը՝
4-րդ լսարանը:
ԵՊԲՀ գիտական խորհուրդն արտահերթ նիստում որո
շեց՝ բժշկական կրթության զարգացման, առողջապահութ
յան ոլորտում մեծ ներդրման և ավանդի համար Երևանի պե
տական համալսարանի թիվ 4 լսարանն անվանակոչել բուհի
նախկին ռեկտոր, ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անունով:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ թեև լսարանը
թվով 4-րդն է, բայց յուրաքանչյուր համալսարանականի՝ հատ
կապես տարիքով շրջանավարտների համար այն առաջինն է,
քանի որ այս լսարանի հետ են կապված ուսանողական լա
վագույն տարիները, երիտասարդությունը, հիշողություններն
ուսուցիչների մասին: «Վերակառուցված
լսա
րա
նը կոչ է, սրտա
բաց հար
վեր մեր
լավագույն շրջանավարտներին՝ մաս
նակիցը դառնալու համալսարանաշի
նությանը»,- նշեց ռեկտորը՝ ողջունե
լով ամերիկաբնակ հայտնի բժիշկներ
Հարություն Հովհաննիսյանին և Կարինե
Գաբրիելյանին, որոնց հովանավորութ
յամբ են իրականացվել լսարանի վերա
նորոգման աշխատանքները:
Կարինե
Գաբրիելյանն
Էմիլ
Գաբրիելյանի դուստրն է։ ԵՊԲՀ շրջա
նավարտ ամուսինները հայրենիքի սահ
մաններից դուրս հաջողված մասնագի
տական գործունեություն են ծավալում։
«Հպարտ եմ, որ այս լսարանը վերաբաց
վում է իմ պաշտոնավարման ընթացքում,
հպարտ եմ, որ վերակառուցմանը, շինա
րարական աշխատանքներին մասնակ
ցել եմ նաև ես՝ ունենալով ուսանողների

40

Իրադարձություն

աջակցությունը: Սա կրթօջախը սիրելու լավագույն օրինակ
է՝ սիրել ուսուցիչներին ու հայրենիքը, և ունենալ պայծառ
ապագա»,- հավելեց Արմեն Մուրադյանը՝ շեշտելով, որ հա
մալսարանաշինությունը ԵՊԲՀ-ում ամենօրյա աշխատանք
է:
Ակնավիրաբույժ Կարինե Գաբրելյանի խոսքով՝ կյան
քի առաջին փուլը՝ ուսանողական տարիներն իր և ամուս
նու համար անհոգ էին, երկրորդ փուլում՝ հայրենիքից հե
ռու սկսվել են իրական դժվարությունները, երբ պետք էր
հաղթահարել օտարությունը, մասնագիտական
ոլորտում կայանալու խոչընդոտները: «Եկավ այն
օրը, երբ մենք ամուր կանգնեցինք մեր ոտքերի
վրա: Հետ նայելով կարող եմ ասել, որ այդ ամուր
հիմքերը դրվել են այս պատերի ներքո: Այս ամե
նը գիտակցելով՝ յուրաքանչյուրի մոտ վաղ թե ուշ
արթնանում է հայրենիք վերադառնալու և այնտեղ
փոքրիկ ներդրում ունենալու ցանկությունը»,-ասաց
նա՝ շնորհակալություն հայտնելով յուրաքանչյու
րին, ով մասնակցել է լսարանի վերակառուցման
աշխատանքներին:
Գիտական խորհրդի արտահերթ նիստին, որը կա
յացավ հենց 4-րդ լսարանում, լսարանի վերաբաց
ման և անվանակոչման առիթով ցուցադրվեց ֆիլմ՝
ներկայացնելով 14 տարի շարունակ Հայաստանի
առողջապահական համակարգը ղեկավարած,
ականավոր բժիշկ-գիտնական Էմիլ Գաբրիելյանի ան
ցած ուղին: Արմեն Մուրադյանը եզրափակելով գիտական
խորհրդի նիստը՝ նշեց, որ Էմիլ Գաբրիելյանն ուսուցիչ
էր, մարդ, ով ստեղծել է այսօրվա առողջապահական հա
մակարգը՝ թողնելով մեծ դպրոց, ուր հնարավորություն է
ստեղծվել ամենաժամանակակից մոտեցում
ն երով պատ
րաստել բժիշկներ, ինչպես նաև սերունդ, որը հայրենիքից
հեռու իր համբավով բարձր է պահում ԵՊԲՀ-ի պատիվը՝
կրելով «Հերացի» շրջանավարտ բարձր կոչումը:

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ «ՕՐԱՑՈՒՅՑ»
ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԾՐԱԳԻՐԸ
Սեպտեմբերի 10-ը ինքնասպանությունների կանխարգելման
միջազգային օրն էր: ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանն իր
նոր` «Օրացույց» խորագրով ծրագրի շրջանակներում հանդես
եկավ ինքնասպանությունների կանխարգելմանը նվիրված մի
ջոցառմամբ:
Նշենք, որ «Օրացույց» խորագրով ծրագիրը հնարավորութուն
կընձեռի ուսում
ն ական տարվա ընթացքում ծանոթանալ ամե
նատարբեր միջազգային և հիշարժան օրերի և իրադարձութ
յունների՝ հնարավորություն ունենալով մասնակցել զանազան
միջոցառում
ն երի։
ԵՊԲՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, դատական հոգեբան-փոր
ձագետ Գայանե Ղազարյանը, կիսվելով հետազոտական իր
փորձով, անդրադարձավ ինքնասպանություն գործելու
հիմ
ն ական պատճառներին:
Նա նշեց, որ ինքնասպանությունը ամենաողբերգա
կան վարքն է, որը կապված է կյանքի իմաստի կորստի
հետ: «Այն մարդն է գնում ինքնասպանության, որի մոտ
կա ինքնազգացողություն, թե ամեն ինչ ավարտված է,
ինքը փակուղու մեջ է ևայլևս ելք չկա: Ինքնասպանութ
յան մի քանի տեսակներ կան. ռեալ ինքնասպանություն
և ինքնասպանության իմիտացիա: Իմիտացիան սպա
նություն է հարկադրանքով , երբ ինչ-որ մեկին ստիպում
են այս կամ այն գործողությունը կատարել, և մարդը այդ
հարկադրանքից ելնելով ինքնասպանություն է գործում,
որի մեջ պատճառը ոչ թե կյանքի իմաստի կորուստն
է, այլ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ագրեսիան այլ
մարդու կողմից»,-ասաց նա:
Միջոցառմանը ներկա էին նաև ԵՊԲՀ հոգե
բանության ամբիոնի այլ մասնագետներ, ովքեր
կիսվեցին իրենց փորձով:
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ԱՅՑՆ ԱՐՑԱԽ՝ ԼԻ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատ
վիրակությանը՝ բուհի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի գլխա
վորությամբ, Արցախ կատարած այցի ընթացքում հանդի
պել է երկրի նախագահ Բակո Սահակյանին՝ քննարկվել
են առողջապահության ոլորտի զարգացմանը վերաբե
րող մի շարք հար
ցեր, նա
խանշ
վել են հե
տա
գա սերտ
համագործակցության ուղիները: Կողմերը, կարևորելով
առողջապահության ոլորտին վերաբերող խնդիրները,
նախատեսել են աշխատել տարբեր ուղղություններով:
ԱՀ առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղրյանի
ուղեկցությամբ՝ պատվիրակության անդամ
ն երն, այցելե
լով Հանրապետական բժշկական կենտրոն, առողջապա
հության համակարգի ներկայացուցիչների հետ ունեցել
են քննարկում
ն եր առողջապահական արդի խնդիրների
վերաբերյալ: ԵՊԲՀ պրոֆեսորդասախոսական կազմի
անդամ
ն երը՝ բուհի ղեկավարության հետ համատեղ, պատրաստակա
մություն են հայտնել սկսել գործընթաց, որը հնարավորություն կտա
սերտացնել կապերն Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնի
հետ՝ այն դարձնելով համալսարանական: Առաջիկայում կկնքվի հու
շագիր, որի արյունքում ԵՊԲՀ ամբիոնները կկարողանան գործունեու
թուն ծավալել Արցախի բուժհաստատություններում, այսպիսով ապագա
բժիշկներին ուղղորդելով դեպի Արցախ:
Պրոֆեսորդասախոսական կազմի անդամ
ն երը, որոնց թվում են ան
վանի բժիշկներ, այցի ընթացքում Արցախի որոշ հիվանդանոցներում,
ինչպես նաև «Արևիկ» մանկական հիվանդանոցում իրականացրել են
բժշկական խորհրդատվություններ, այնուհետև այցելել Ստեփանակեր
տի «Զանգակ» գիշերօթիկ դպրոց: ԵՊԲՀ պատվիրակությունը, հաշվի
առնելով գիշերօթիկում սովորող երեխաների կարիքները, պատրաս
տակամություն է հայտնել ֆինանսական օգնություն տրամադրել՝ դպրո
ցի վերանորոգման աշխատանքներին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի պատվիրակության հագեցած օրակար
գով այցն Արցախ արդյունավետ էր և խորհրդանշական: Բժշկական հա
մալսարանը, որն ունի 175 արցախցի ուսանող, 100-ամյակին ընդառաջ՝
կրթական ու առողջապահական ոլորտներում սերտացնում է կապերը
պատմական Արցախի հետ:
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ
ԿԱՊԸ ՉԻ ԸՆԴՀԱՏՎՈՒՄ.
30 ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀՈՒՄ ԷԻՆ
Հիմ
ն անորոգված 4-րդ լսարանում 30 տարի առաջ
բժշկական համալսարանն ավարտած ուսանողներն այ
սօր համախմբվել էին հարազատ բուհում: Նախկին շրջա
նավարտների մեծ մասն արդեն հայտնի բժիշկներ են թե՛
Հայաստանում, թե՛ աշխարհի տարբեր երկրներում։
Հանդիպման կազմակերպիչը բեյրութահայ քիթ-կո
կորդ-ականջաբան, պլաստիկ վիրաբույժ Կարպիս
Բաբոյանն էր։ Նա նշեց, որ միտքը հղացել էր դեռ անց
յալ տարի սեպտեմբերին և ընկերների հետ կիսվելով,
որոշում են կայացրել իրագործել այն: «Սա լավ առիթ է,
որ մենք մեր շնորհակալությունը հայտնենք երկրին, այս
կառույցին, մեր ուսուցիչներին, որոնք մեծ լումա ունեն մեր
հաջողությունների մեջ: Ամեն մի հայ իր հերթին պետք է
կարողանա հայրենիքի համար մի բան անել: Հույս ունեմ,
որ այլ հանդիպում
ն եր էլի կունենանք, և գործնական քայ
լեր կձեռնարկենք համալսարանի համար, կաջակցենք
հաջորդ լսարանի բացվելուն»,-ասաց նա:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝ ողջունելով ներկա
ներին, նշեց. «Շատ կարևոր է, որ շրջանավարտները փոր
ձում են համախմբվել բժշկական համալսարանի շուրջը,
որն ունի 100 տարվա պատմություն և գրանցել է շոշափելի
հաջողություններ: Բժշկական համալսարանն այս պահին
իր անհավանական հաջողություններն է վայելում: Մենք
ֆինանսական որևէ խնդիր չունենք, մենք այնքան կայուն
վիճակում ենք, որ կարող ենք թույլ տալ «Հերացի» ավագ
դպրոցն ամբողջովին վերցնել մեզ վրա, այնքան կայուն
ենք, որ «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանո
ցում կարողացանք մի շարք մանկական ծրագրեր իրա
կանացնել, գնել Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտու
տը, նեցուկ կանգնել վիրավոր զինվորներին... Բժշկական
համալսարանն իրական համալսարան է: Իհարկե, կան
դժվարություններ, ճանապարհ անցնող մարդը չի կա
րող դժվարություններ չունենալ: Մենք շարունակելու ենք
ստեղծել լսարաններ, գրադարաններ: Ես առաջարկում եմ
հաջորդ՝ 5-րդ լսարանը, կոչել Հերացի շրջանավարտների
անունով:
Հանդիպմանը ներկա բժշկական համալսարանի նախ
կին ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը ևս
ուրախությամբ հույս հայտնեց, որ նման հանդիպում
ն երը
կլինեն շարունակական. «ԵՊԲՀ-ն քայլ առ քայլ առաջըն
թաց է գրանցում, համալսարանի ամեն մի հաջողություն
ուրախություն է պարգևում ինձ: Նման դրական քայլերի
շարունակությանը պետք է նպաստեք նաև դուք՝ շրջանա
վարտներդ, ձեր գործունեությամբ»:
Այնուհետև ելույթներով հանդես եկան ոչ միայն նախ
կին շրջանավարտները՝ ջերմ ողջույնի խոսքեր հղելով
միմյանց, այլև՝ ԵՊԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազ
մի ներկայացուցիչները: Իսկ հանդիպման ավարտին 30
տարվա շրջանավարտները ստորագրեցին ԵՊԲՀ դրոշի
վրա, որը կծածանվի Արարատ լեռան գագաթին:
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ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՀՈՒՅԶԵՐԸ՝ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ

 ԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
Մ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ՀԱՐՍՏԱՑՆՈՒՄ ԵՆ
ԱՊԱԳԱ ԱԿՆԱԲՈՒՅԺԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ
Մարիամ Ղազարյանը ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տի 5-րդ կուրսի ուսանող է։ Դեռևս նախորդ տարվա մայիսին նա
Սո

ֆիա
յում անց
կաց
ված ICMS- international conference of medical
students 2019 համաժողովին է մասնակցել, որը միավորել էր ավե
լի քան 300 ուսանող՝ ամբողջ աշխարհից։ Ապագա բժիշկն այնտեղ
ակնաբուժության թեմային վերաբերող զեկուցմամբ է ներկայա
ցել ու զբաղեցրել 3-րդ տեղը։ Այնուհետև՝ հունիսին մասնակցել է
նեղ մասնագետների ու բժիշկների համար Նիցցայում անցկացվող
SOE2019 (European Society of Ophthalmology) Եվրոպական ակնաբու
ժական ասոցիացիայի նախաձեռնած համագումարին։ Մարիամն
ամենաերիտասարդն էր տարիքով և բանավոր զեկույց ուներ։
«Այստեղ մրցույթ չկար, բայց ինձ համար մեծ նշանակություն ու
նեցող համագումար էր, որովհետև ապագա մասնագիտությանս
ոլորտում հեղինակավոր կոնֆերանսներից է աշխարհում»,- պատ
մում է ուսանողը, ով հունիսին էլ Մոսկվայում` Ի. Սեչենովի անվան
առաջին պետական բժշկական համալսարանում է պրակտիկա ան
ցել։ Նա մոտ օրերս պետք է մեկնի Բեռլին, Շարիտեի համալսարա
նում կայանալիք ESC (Europen Students’ Conference) ուսանողական
համաժողովին մասնակցելու, որտեղ նույնպես զեկույց է ունենալու։
Մարիամ Ղազարյանը դպրոցական տարիներից սկսած՝ միշտ
բացի դասերից աշխատել է այլ հետաքրքիր զբաղմունքներ գտնել։
Սովորել է «Այբ» դպոցում, որտեղ կամավորական աշխատանքը
շատ է խրախուսվել։
«Ընդունվելով համալսարան՝ երեք տարի ուսանողական խորհր
դարանի միջազգային կապերի հանձնաժողովին եմ անդամակ
ցել։ Ընթացքում ամենամեծ ձեռքբերում
ն երիցս մեկն ամբողջ
աշխարհում սովորող բժիշկ ուսանող-ընկերներս են, ովքեր գա
լիս էին Հայաստան պրակտիկայի, ու ընկերանում էինք»,- նշում
է ապագա ակնաբույժը։
Համաժողովն երի մասին նա ինքնուրույն է տեղեկատվութ
յուն փնտրում և գտնում, բայց Սեչենովի համալսարանում ու
սում
ն ական պրակտիկա անցնելու հնարավորությունը ԵՊԲՀն էր նրան ընձեռել՝ երկու բժշկական համալսարանների միջև
կնքված համագործակցության համաձայնագրի ակադեմիա
կան շարժունության փոխանակման ծրագրի շրջանակում:
«Հետո, ավելի բարձր կուրսերում հասկացա, որ ժամանակն
է արդեն ավելի շատ ապագա մասնագիտությանս վերաբերող
աշխատանքներով զբաղվել, ու սկսեցի փնտրել հնարավոր
տարբերակներ՝ արածս հետազոտությունները ներկայաց
նելու համար։ Առաջին confirmation email-ը՝ էլեկտրոնային
փոստով ստացած հաստատումն, իհարկե, միշտ կհիշվի»,հավելում է Մարիամը։
Ուսանողական համաժողովն երին մասնակցությունը
ապագա մասնագետին գիտելիքի հավելյալ պաշար, աշ
խարհում ճանաչված բժիշկների հետ շփվման հնարավո
րություն ու աշխարհի շատ երկրներից բժիշկ-ուսանող ըն
կերներ, ինչպես նաև մեծ լսարանի առաջ ելույթ ունենալու
հնարավորություն ու փորձ է ընձեռել։ Ինչպես բնորոշում
է սովորողը՝ նման գործելակերպն իր վրա աշխատելու և
առաջ գնալու մարտահրավեր է:
Ապագա բժշկի հետ զրուցեց Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
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 ԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
Ռ
ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԳԻՐՔ Է ՀԵՂԻՆԱԿԵԼ
Տեղի ունեցավ ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ինտեր
նատուրայի ուսանող Գևորգ Համբարձումյանի «Մեռնել փոքր
քաղաքում» գրքի շնորհանդեսը:
Գևորգ Համբարձումյանը ստեղծագործել սկսել է վաղ ման
կությունից: Հեղինակի խոսքով՝ գիրքն առաջինն է, որն ամփո
փում է մարդու ապրելու անհնարինությունը, էմոցիոնալ դրսևո
րում
ն երի խիստ սահմանափակումը:
Հիշողությունները, որոնք երբեմն արթնանում են առօրյայում՝
աման լվանալու, փողոցում հանդիպած ջրափոսի մեջ սեփական
արտացոլքի հետ առերեսման, հարևանի բաց թողած և առաս
տաղից կաթկթացող ջրի ձայնի ենթագիտակցական վերապրու
մի և այլնի մեջ անդրադարձ են կատարել հեղինակի տո
ղերի արանքում:
Կյանքն իր բոլոր ոլորտներով դառնում է երիտասարդ
հեղինակի ներշնչման աղբյուրը:
«Երբ եղավ գիրք տպագրելու առաջարկը, երկար ժա
մանակ մտածում էի, թե ինչու տպեմ: Այն միտքը, որ հա
սել ես ինչ-որ մի փուլի և գիրք պետք է ունենաս, այնքան
էլ չէր բավարարում: Բայց ի վերջո եկա եզրահանգման և
ինքս ինձ համար գտա գիրք տպելու արդարացում: Ինձ
համար նպատակ է եղել՝ ստեղծել տեքստ, որը ոչ մի ոճի
չի պատկանի»,-ասաց Գևորգը՝ հավելելով, որ գիրքը բա
ժանված է երեք մասի, որոնք միմյանց շարունակում և
լրացնում են:
Նշենք, որ շնորհանդեսին ներկա էին հեղինակի մտերիմ
ն երը,
գրականագետներ, բանասերներ և այլք:
Ահա մի հատված հեղինակի ստեղծագործություններից.
Պենելոպե,
դարակներում այդքան հավաք շարված օրերը,
ժամանակը՝ հոսող ծորակից
դեպի հերթական սիգարետը ձգվող քայլերսայս գիշերվա մի քանի ժամը
քեզ համար եմ պահել
(մինչ դու քանդում ես
ցերեկվա գործած պատանքը)
պահել զղջումի չղջիկների համար,
որ կախվել են պարաններից
մանր սալահատակին միջատների վազքն
ու լաթերս ոչինչ չնկատող —
ես ախր կարող էի սիրել քեզ երեկ
ես ախր կարող էի սիրել քեզ
լվացարանում սուզվող ափսե — նավակներով
ես ճամփա եմ ընկնում

Իթակե
գիտեմ՝ սպասում ես ինձ՝ աղեղը ձգած
(մինչ սպունգը ներծծում է համառությանս վեր
ջին
պատառիկները)
պոստմոդեռնիստական իմ այս սխրանքը թող
արժանի լինի քեզ
և այս գիշերվա՝
քեզ համար պահված ժամերից մեկում
ես մի պահ կմտածեմ հերոսության
անհնարինության մասին
մինչ անհամբեր չղջիկները կհանեն աչքերս
չկարողանալով այլևս սպասել
ու(հետո) առավոտը
կը-աղ-մը-կի դարակներից
ու չղջիկները
կը-կաթ-կը-թան պարաններից
մոռացնելով այս
մի քանի ժամը
որ քեզ համար էի պահել
սիրելիս:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺԻՇԿԸ ՊԵՏՔ Է
ՀԱՂԹԱՀԱՐԻ ԵՐԿՈՒ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ
Բժշկությունն ապրելակերպ է և
հոգեվիճակ անոթային վիրաբույժի
նեղ մասնագիտությունն ընտրած Ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ
կուրսի ուսանող Դավիթ Ամիրխան
յանի համար: Բժշկությունն ուսանո
ղի համար արվեստ է՝ ազնվագույնը
մասնագիտությունների մեջ: Դավիթ
Ամիրխանյանը սովորում է գերազանց
առաջադիումությամբ, հավակնել է
անվանական կրթաթոշակի: Ապա
գա բժիշկը մեզ հետ հարցազրույցում
պատմել է բժիշկ դառնալու, ընտրած
նեղ մասնագիտացման առանձնա
հատկությունների, դժվարություննե
րի ու դրանք հաղթահարելու հնարա
վորությունների մասին:
-Դավիթ, կպատմե՞ս մասնագիտութ
յան ընտրության, անոթային վիրաբույժ
դառնալու որոշման մասին:
-Բժշկությունն ինձ համար ապրելա
կերպ է և հոգեվիճակ: Հաշվի առնելով
բնավորությանս մի շարք գծեր՝ համբե
րատարություն, դժվարություններ հաղ
թահարելու
պատրաստակամություն,
պատասխանատվություն,
մարդկանց
օգնելու մեծ ցանկություն՝ ընտրությունս
կանգնեց հենց անոթային վիրաբու
ժության վրա: Ներկայումս անոթային
համակարգի, երակների ու զարկերակ
ների հիվանդությունների աճի մեծ մի
տում կա ամբողջ աշխարհում՝ այդ թվում
Հայաստանում: Իսկ սրտի անխափան
աշխատանքն ու արյունատար անոթնե
րի նորմալ գործունեությունն առողջութ
յան հիմ
ն ասյուներն են: Արյունատար
անոթների ախտահարում
ն երը դարի
ամենավտանգավոր հիվանդություննե
րից են, որոնք կարող են անձին զրկել
նույնիսկ շարժվելու ունակությունից:
-Քանի որ արդեն կողմորոշվել և ընտ
րել ես անոթային վիրաբույժի մասնա
գիտությունը, կնշե՞ս՝ մասնագիտության
առանձնահատկություններն ու հեռան
կարները Հայաստանում:
-Այս ճյուղը բժշկության արդի ճյուղե
րից է և զարգացման մեծ հեռանկար
ներ ունի Հայաստանում: Բացի դրանից,
անոթային վիրաբուժությունը բժշկութ
յան այն ճյուղերից է, որտեղ կա և՛ թե
րապիա, և՛ վիրաբուժություն: Տվյալ
մասնագիտացումը պահանջում է մեծ
համբերատարություն, ջանասիրություն,
նուրբ աշխատանք: Այն ստեղծագործ
աշխատանք է, որը պետք է կատարել
սիրով, այլապես հաջողության չես կա
րող հասնել: Մասնագիտացումն ունի
մեծ պահանջարկ, և նորագույն տեխնո
լոգիաների դարաշրջանում ցանկանում
եմ զարգացած երկրների փորձը բերել
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Հայաստան՝ նորագույն և արդյունավետ
հետազոտությունների և բուժման մե
թոդների տեսքով:
-Նշեցիր, որ մասնագիտության ընտ
րությունը պայմանավորված է քո բնա
վորության մի շարք գծերով: Բժշկական
համալսարանն ինչպիսի՞ դեր ունի քո
անձի կայացման հարցում:
-Անձի հոգեբանական, մտավոր կա
յացման հարցում մասնագիտական ինք
նորոշումը շատ մեծ նշանակություն ունի:
Բժշկական համալասարանն ինձ սովո
րեցրեց հաղթահարել բազմաթիվ մար
տահրավերներ, լինել ազնիվ և հոգեպես
ու
ժեղ, կո
փեց իմ կամքն ու միտ
քը:
Համալսարանի շնորհիվ հասկացա, որ
առողջությունն ինքդ քո նկատմամբ սի
րո ապացույցն է, իսկ բժիշկները կարո
ղանում են պահպանել այդ թանկարժեք
ապացույցը: Ուսանելու տարիներին հա
մալսարանի շնորհիվ հնարավորություն
ունեցա ընդլայնել գիտելիքներս, ձեռք
բերեցի լավագույն ընկերներ, պրոֆե
սորադասախոսական կազմի հետ աշ
խատելու հնարավորություն, մասնագի
տական փորձ Գերմանիայի Համբուրգ
քաղաքում կայացած Treatment of PAD
today - Innovative Pathways միջազգային
կոնֆերանսում, որտեղ իմ սերն անո
թային վիրաբուժության նկատմամբ էլ
ավելի մեծացավ: Ես հասկացա, որ շատ
անելիքներ ունեմ Հայաստանում իմ հայ
րենակիցների համար:
-Որպես ապագա բժիշկ՝ ի՞նչ սկզբունք
ներով ես առաջնորդվելու մասնագի
տական գործունեության ընթացքում:
-Բարեխղճություն, հոգատարություն,
պատասխանատվություն: Աշխատան
քային գործունեությանս ընթացքում
աշխատելու եմ առաջին հերթին մնալ
մարդ՝ լինել ազնիվ և բարեխիղճ ինչպես
ինքս իմ, այնպես էլ պացիենտներիս
նկատմամբ: Աշխատանքս կատարելու
եմ որակով և սպասարկման բարձր մա
կարդակով: Աշխատելու եմ ինքնակա
տարելագործման և անընդհատ նորը սո
վորելու սկզբունքով՝ ձգտելով պատշաճ
կերպով բավարարել իմ պացիենտների
պահանջները:
-Ի՞նչ խոր
հուրդ կտաս այն ե
րի
տա
սարդներին, որոնք պատրաստվում են
ընդունվել ԵՊԲՀ:
-Ով ընտրում է բժշկի ուղին, պետք է ու
նենա բարձր բարոյաէթիկական մարդ
կային որակ: Երիտասարդ բժիշկը ստիպ
ված է լինում կյանքում հաղթահարել
երկու փորձություն. հաջողության փոր
ձություն և անհաջողության փորձութ
յուն: Առաջինը վտանգվում է ինքնամե
ծարմամբ, մասնագիտական լճացմամբ,

ծուլությամբ, երկրորդը` հոգու և մտքի
պարտությամբ: Այդ փորձությունների
հանդեպ կայունությունը կախված է երի
տասարդի անհատականությունից, հա
մոզմունքներից, մտավոր և բարոյական
սկզբունք
նե
րից: Չ
է՞ որ կար
ևոր է ոչ
միայն ինքնաճանաչումն ու հիվանդութ
յան բուժումը, այլև հիվանդի հոգեկան
աշխարհ ներթափանցելու կարողութ
յունը: Հենց դրանում է արտահայտվում
բժշկի իսկական հումանիզմը: Երիտա
սարդներին խորհուրդ կտամ չընկճվել և
չվախենալ դժվարություններից, ծանր ու
բարդ քննություններից: Եթե ընտրել եք
այս ուղին, եղե՛ք համարձակ ու աշխա
տասեր, այլապես հաջողության չեք հաս
նի; Ձեր ընտրած մասնագիտացման մեջ
փորձեք լինել լավագույնը, ինքնակրթ
վե՛ք ու մի՛ բավարարվեք դասախոսների
տված գիտելիքներով: Գնացե՛ք հերթա
պահությունների, անցկացրե՛ք անքուն
գիշերներ: Եվ եթե մի պահ հիասթափ
վեք և ցանկանաք կիսատ թողնել ձեր
բռնած ուղին, մի պահ հետ նայեք, թե ին
չի համար եք ընդունվել ու մի՛ հանձնվեք:
Մի՛ կենտրոնացեք դիպլոմի գույնի վրա:
Ազնի՛վ եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ,
մի՛ մոռացեք, որ մի օր շատ հնարավոր
է ձեր պացիենտը լինի հենց ձեր հարա
զատը: Եվ վերջում՝ այս ամենն մի օր ձեզ
կվերադառնա գումարի, վստահության
և մասնագիտական հաջողությունների
տեսքով:
Ապագա բժիշկի հետ զրուցեց
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ

Սպորտ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ
ԳՐԱՆՑԵԼ ԼՈՂԻ ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Դավիթ Համբարձումյանի անվան ջրացատկի օլիմպիական հերթա
փոխի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում տե
ղի ունեցավ Հայաստանի Հարապետության ուսանողական մարզական
20-րդ խաղերի ծրագրով անցկացվող լողի միջբուհական առաջնությու
նը, որին մասնակցեցին ուսանողներ հանրապետության ութ բուհերից:
ԵՊԲՀ-ի թիմի կազմում հիմ
ն ականում ներգրավված էին առաջին կուրսի
ուսանողները, որոնք հանդես եկան հիանալի ցուցանիշերով՝ 174 խմբի ու
սանող Պաղտասարյան Գևորգը 50մ թիկնալողում՝ առաջին հորիզոնա
կան, 50 մ ազատ ոճում՝ երկրորդ հորիզոնական, 162 խմբի ուսանողուհի
Եղոյան Մերին՝ 50 մ թիկնալողում՝ առաջին հորիզոնական, 50 մ ազատ
ոճում՝ երրորդ հորիզոնական, 110 խմբի ուսանողուհի Մարտիրոսյան
Էմման՝ 50 մ դելֆին՝ երրորդ հորիզոնական, ԵՊԲՀ քոլեջի ուսանողուհի
Գաբրիելյան Անուշը՝ 50 մ բրասս՝ երրորդ հորիզոնական։
Հաջող ելույթներ ունեցան նաև 154 խմբի ուսանող Մուրադյան Վլա
դիմիրը՝ 50մ ազատ ոճ՝ չորրորդ հորիզոնական և 176 խմբի ուսանող
Մարտիրոսյան Մաքսիմը՝ 50մ դելֆին՝ չորրորդ հորիզոնական:
Մրցանակակիրները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով,
իսկ հաղթողները՝ նաև նվերներով։
Մեր լողորդ ապագա բժիշկները հանրապետական առաջնություննե
րին շարունակում են բարձր պահել ԵՊԲՀ-ի պատիվը։

Education

PROFESSOR OF
THEORETICAL PHYSICS
STEPHEN HSU GAVE
A LECTURE ABOUT
THE CHALLENGES
OF GENOMICS AND
BIOETHICS
One of the speakers of the World Congress on Information Technology 2019 (WCIT 2019), Stephen Hsu, professor of theoretical physics and Senior Vice President
for Research and Innovation at Michigan State University, delivered a lecture at YSMU. Aspiring medical practitioners and students had the opportunity to attend his
lecture on “Genomics, AI, Possibilities of Future Medicine
and Challenges in Bioethics.” Speaking about research in
genetics and genomics, he went on to present the prospects of future medicine, as well as the challenges of
bioethics.
Prof. Stephen Hsu has also made huge contributions
to the fields of bioinformatics, cryptography, and communications security. In 2017, he founded Genomic Prediction, which provides advanced genetic testing and
bioinformatics services for the IVF industry. In 2018, his
laboratory created the first reliable tool for genomic predictions, which shows great promise for the assessment
of genetic risk for numerous diseases.
The speaker cited the importance of exchange of experience, particularly for students, as his main motivation
for delivering the lecture at YSMU, and called it the best
way of growth and development.

Education

U.S. EXPERTS SHARED THEIR
CRITICAL THINKING SKILLS
WITH STUDENTS
The Young Researchers’ Union organized another event at
YSMU, this time focusing on improving students’ and healthcare
experts’ critical thinking and academic discussion skills. The initiative, known as the Researchers’ Club, intends to improve critical
reading skills in science as well as to improve students’ medical
English and basic medicine skills.
Susan Jerian and David Essayan, both medical experts from the
U.S., shared their expertise during the gathering, stressing that
“such skills play a major role in developing future researchers.”
Allergist-immunologist David Essayan, who has carried out research on T cells for many years and has over 20 years of experience in preclinical and clinical drug development and regulation, gave attendees invaluable insight into critically reading
scientific articles. “There is an overwhelming number of scientific publications. In order to approach them critically it is
necessary to consider the quality of a journal. In most cases
it is the title that helps understand if the topic is interesting,”
he said.
Oncologist Susan Jerian, who has been involved in research
on various diseases, such as tumors, lymphomas, and leukemias, and has a long experience in pharmacology and bioinformatics spanning more than two decades, presented her
approaches to critical thinking, laying great emphasis on results and their effective presentation.
People interested in the field directed their questions
to the experts, making the event livelier and more productive.
The Young Researchers’ Union promises to continue
holding such events and to give medical students and
residents the opportunity to present and critique articles
during future Researchers’ Club meetings.
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Clinics

YSMU STATED
THE DECISION BY
MEMORANDUM TO MAKE
ARTSAKH REPUBLICAN
MEDICAL CENTER A
UNIVERSITY CLINIC
YSMU Rector Armen Muradyan and the Director
of Artsakh Republican Medical Center Karen Baziyan
signed a memorandum on educational-clinical cooperation in the classroom named after Artsakh hero
Robert Abajyan.Artsakh Republican Medical Center
received the status of a university hospital, which
will enable to organize multi-component medical education on the basis of clinical practice for the purpose of training qualified medical specialists. Guided
by the principles of cooperation in the health and
education sectors of the two republics, they agreed
to cooperate in the fields of medical education based
on clinical practice, with clinical and educational
standards adopted in certain professional areas.
The health Minister of Artshakh Araik Baghryan
thanked for the opportunity, stressing the importance of having a university hospital in Artsakh. “I believe that one of the most important
components of our security is the health sector.
In order to have a healthy nation, our system
needs high-quality doctors, ” he said, adding
that the memorandum with YSMU will enable
these goals to be realized. YSMU Rector Armen
Muradyan mentioned that this kind of cooperation is being carried out by the University
for the first time. "Stepanakert Modern Medical Center has got the status of a university
hospital and has the opportunity to implement
educational programs for Artsakh students as
well as students from YSMU ", said Armen Muradyan, adding that the cooperation between the scientific and clinical sectors of Armenia and Artsakh has long
been a reality.

Ivent

THE RENOVATED 4TH
CLASSROOM WILL
BE NAMED AFTER
ACADEMICIAN EMIL
GABRIELYAN
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi has reopened one of the symbols of the university - the 4th classroom.
YSMU Academic Council at an extraordinary meeting decided to
rename the auditorium N4 of Yerevan State University in the
name of former Rector of the University and academician Emil
Gabrielyan for the development of medical education, the great
contribution and contribution to health. According to YSMU Rector Armen Muradyan, although the classroom is the fourth in
number, it is the first for any university student, especially for
graduates, because the best student years, youth and memories with teachers are associated with that classroom. "The
rebuilt classroom is a heartfelt invitation to our best graduates
to participate in university building," said the rector, welcoming renowned American physicians Harutyun Hovhannisyan
and Karine Gabrielyan, who sponsored the renovation work.
Karine Gabrielyan is the daughter of Emil Gabrielyan. Alumni of YSMU have a successful professional activity abroad.
"I’m proud that this classroom is reopened during my tenure.
I’m proud that I have also participated in the reconstruction
and construction work with the support of students. This is
the best example of loving a school, loving teachers and the
homeland, and having a bright future”, added Armen Muradyan, stressing that university construction is a daily work
at YSMU. According to oculist Karine Gabrielyan, the first
stage of her life were her student years which were careless
for her and her husband. The second stage were the real difficulties which began when they were away from the homeland, when it was necessary to overcome the alienation, obstacles in
the professional field. “The day came when we stood firm on our feet.
Looking back I can say that these solid foundations have been put under
these walls. Realizing all this, everyone sooner or later wakes up to the
desire to return to their homeland and make a small investment there.”
he said, thanking everyone who participated in the reconstruction work.
At the extraordinary meeting of the Academic Council, which took place
in the 4th classroom, a film was shown on the reopening and naming of
the classroom, presenting the path of eminent physician-scientist Emil
Gabrielyan who has led the Armenian healthcare system for 14 years.
Concluding the meeting of the Academic Council, Armen Muradyan noted that Emil Gabrielyan was a teacher, a person who created today's
health care system, leaving a large school where it was possible to train
physicians with the most up-to-date approaches, as well as a generation that keeps its reputation far from home in YSMU honored with the
"Heratsi" Graduate Degree.
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YSMU Guests

INDIA’S NEWLY
ELECTED AMBASSADOR
HAS VISITED YSMU
Armen Muradyan, the rector of YSMU has welcomed newly elected ambassador, Kishan Dan Dewal.
The rector congratulated the ambassador on the successful election and wished rewarding and productive endeavors
and success in this crucially important journey.
The rector has outlined that today more than nine
hundred indian students are studying in the Medical
University and their successful educational progress as
well as sustainability and disciplinary issues are under
the University’s everyday attention.
“It’s been almost thirty decades that the YSMU educates health care professionals for India, who continue
their career not only in Indian but also in world famous
medical organizations” - emphasised the rector in his
speech.
Armen Muradyan has noted, that the main concern
of YSMU is to educate doctors who will become competitive professionals all over the world. Taking into
account this approach, a lot of efforts are being put to
ensure a solid medical education.
The rector of YSMU has presented the ambassador meticulously all the steps the university
along with other responsible bodies have commenced to improve and more productively organize the education of indian students.
The rector has also informed the ambassador, that indian students have gained a vast
opportunity to take an internship in some
medical centers as well as participate in unpaid trainings on subjects they have encountered difficulties in the course of education.
The Ambassador of India to Armenia, Kishan
Dan Dewal thanked the directorate of the university for their work and expressed willingness to continue the cooperation in discussing
and solving any problems concerning indian
students.
The rector has recommended the ambassador to involve the national examination center’s representatives of the “Indian Medical
Association” in the state examination committee.
During the meeting, also views have been exchanged on
Alumni work of YSMU and active participation of Indian Students Committee in its endeavours.

Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ․ 2
Հեռախոս՝ (011) 62 12 46, 2-46,
E-mail: apaga․bzhishk@ysmu.org

