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Գիտություն
Անցկացվեց մանկական վիրաբուժության և նյարդավիրաբուժության
խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը
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Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊԲՀ բժշկական
հոգեբանության ամբիոնի ստեղծման 10-ամյակին
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Միջազգային համագումարը համախմբել էր Հայաստանի և
արտերկրի ավելի քան 200 վիրաբույժի
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Վիրաբուժության եվրոպական միության 22-րդ համագումարի
մասնակիցներն այցելեցին Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ
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Սրտաբանական համաժողով՝ սրտի համաշխարհային օրվան ընդառաջ
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«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից գիտաբժշկական
կրթական համակարգում» թեմայով Երիտասարդ գիտնականների դպրոց է անցկացվել
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Լեհ գիտնականների հետ նոր համագործակցությունների սկիզբ դրվեց
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Անցկացվեց Գիտական խորհրդի՝ այս ուսում
ն ական տարվա առաջին նիստը
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Ուսանողների հեղինակած տեխնիկական նորարարությունը՝ բիոնիկ ձեռքը,
մասնակցել է «ԴիջիԹեք Էքսպո-2018» ցուցահանդեսին
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Սպիտակ խալաթին երբեք չի դավաճանում. տեղի ունեցավ անվանի ուրոլոգ 
Յուրի Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված կոնգրես
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ակադեմիայի պրոֆեսորները դասախոսում են բժշկական համալսարանում
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26-27

Ամերիկահայ անվանի բժիշկ Էրիկ Էսրաիլյանը և 
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Ռուսաստանից, Մոլդովայից, Ռումինիայից, Ուկրաի
նայից և Վրաստանից տասնյակ մասնագետներ ժա
մանել էին Երևան՝ ԵՊԲՀ-ում մասնակցելու մանկական
վիրաբուժության և նյարդավիրաբուժության խնդիր
ներին նվիրված միջազգային երկօրյա համաժողովին:
Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ Ազգային ժողովի նախա
գահ Արա Բաբլոյանը և ՀՀ առողջապահության նախա
րար Արսեն Թորոսյանը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը՝ ողջունելով հա
մաժողովի հյուրերին և մասնակիցներին, նշեց, որ
խորհրդանշական է, որ մասնագիտական այս հա
վաքն անց
կաց
վում է բժշկա
կան մայր բու
հում: 
Նա
ներկաներին տեղեկացրեց, որ հունիսի 1-ին՝ երեխա
ների պաշտպանության օրը, բժշկական համալսարա
նը գործընկեր կառույցների ու մասնագետների նախա
ձեռնությամբ մանկաբուժության արդի խնդիրներին և
մարտահրավերներին ուղղված քննարկում
ն երի շարք
էր նախաձեռնել:
Ռեկտորի գնահատմամբ՝ այս միջազգային համաժո
ղովը ևս կպարզաբանի ոլորտի հաջողությունները և
վեր կհանի խնդիրները: Մանկական վիրաբուժության
և նյարդավիրաբուժության խնդիրներն առանձնակի
կարևոր են, քանի որ հաճախ առնչվում են փոքրիկների
կյանքի փրկության հետ: Ն
 ա նաև ընդգծեց, որ այսօր
ԵՊԲՀ-ի կազմում է գործում մեր երկրում մանկաբու
ժական հիմ
ն ական ծանրաբեռնվածությունն իր վրա
կրող երեք հիվանդանոցներից մեկը՝ «Մուրացան»
համալսարանական հիվանդանոցային համալիրը:
ԵՊԲՀ մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դո
ցենտ, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկական վիրաբույժ, «Սուրբ
Աստվածամայր» բժշկական կենտրոնի տնօրեն, միջո
ցառման կազմակերպիչ Նիկոլայ Դալլաքյանը ներ
կայացրեց համաժողովի համանախագահներին՝ ՌԴ
գլխավոր մանկական վիրաբույժ, Ն.Ի. Պիրոգովի ան
վան ազգային հետազոտական բժշկական համալսա
րանի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ
Ալեքսանդր Ռազումովսկին և անվանի նյարդավիրա
բույժ, ՌԴ գիտության վաստակավոր գործիչ, Սանկտ
Պետերբուրգի Պոլենովի անվան նյարդավիրաբու
ժության գիտահետազոտական ինստիտուտի ման
կական կլինիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր Վիլյամ
Խաչատրյանը:
Մեր հայրենակիցը նաև ՌԴ մանկական նյար
դավիրաբույժների միության նախագահն է:
Համաժողովի մասնակիցներին իր խոսքն ուղ
ղեց նաև ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արա
Բաբլոյանը: Նա շնորհակալություն հայտնեց միջո
ցառման կազմակերպիչներին և այն մասնագետ
ներին, ովքեր ժամանել են Երևան՝ իրենց փորձը
ներկայացնելու և մանկական վիրաբուժության
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Գիտություն
ասպարեզում Հայաստանի բժիշկների ձեռքբերում
ներին ծանոթանալու նպատակով: Ձեռքբերում
ն երը
քիչ չեն, այդ մասին վկայում է նաև այն, որ նման
ներկայացուցչական համաժողովի 66 զեկույցնե
րից 11-ը հայաստանյան մասնագետներինն է: Նրա
խոսքով՝ մանկական վիրաբուժության ոլորտում
զարգացում
ն երը վերջին քսան տարում ոչ միայն հե
տազոտական նորագույն տեխնոլոգիաների, այլև
համագործակցության արդյունք են:
ԵՊԲՀ մանկական վիրաբուժության ամբիո
նի վարիչը, ներկայացնելով վերջին տարիներին
մանկական վիրաբուժության ոլորտում մեր երկ
րի հաջողությունները, ընդգծեց, որ երեխաների և
դեռահասների առողջությունը օրակարգային է:
ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն
Թորոսյանը նշեց, որ մոր և մանկան գերակա
յությունն ամրագրված է ՀՀ կառավարության
ծրագրում և կարևորվում են երեխաների առող
ջության պահպանման խնդիրներին ուղղված
բոլոր ծրագրերը: Նա նկատեց, որ օրակարգա
յին է մանկական վիրաբույժների սուղության
խնդիրը՝ հատկապես մարզերում: Մանկական
վիրաբուժության ոլորտում բուժօգնության որա
կի բարելավմանն ուղղված աշխատանքները
կարևորելով՝ նա առավել քան արդիական հա
մարեց նման մասնագիտական հավաքի անցկա
ցումը: Համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին
մանկական վիրաբուժության և նյարդավիրա
բուժության ժամանակակից խնդիրները:
Զեկույցներ ներկայացվեցին նաև մի շարք
նեղ
մասնագիտական
թեմաների
շուրջ:
Նախաձեռնողները հույս ունեն, որ մասնա
գիտական հավաքը կնպաստի բժիշկների
որակավորման բարձրացմանը, ինչպես նաև
կհանդիսանա լավ հարթակ՝ մասնագետների շփման
և գործակցության համար: Նշենք, որ ՀՀ առողջապա
հության նախարարության կողմից մասնակիցներին
տրվեցին ՇՄԶ կրեդիտներ: Միջոցառումը կազմակերպ
վել էր Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի,
Մանկական վիրաբույժների ռուսական ասոցիացիայի,
Մոլդովայի Հանրապետության Մանկական վիրաբու
ժության ազգային միության և Մանկական նյարդավի
րաբույժների եվրասիական ասոցիացիայի կողմից:
Համակազմակերպիչներն էին Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը,
«Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոնը, «Արաբ
կիր» բժշկական համալիրը: Կազմակերպմանն օժանդա
կել էին մի շարք դեղագործական ընկերություններ:

 ԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
Մ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԵՊԲՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ 10-ԱՄՅԱԿԻՆ
ԵՊԲՀ-ում սեպտեմբերի 20-21-ին անցկացվեց մի
ջազգային գիտաժողով՝ «Դատահոգեբանական փոր
ձաքննության և հոգեբանի մասնակցությամբ համալիր
փորձաքննության զարգացման արդի հիմ
ն ախնդիրնե
րը և հեռանկարները» թեմայով: Գիտաժողովը կազ
մակերպվել էր Կալուգայի Կ.Է. Ցիալկովսկու անվան
պետական համալսարանի հետ համատեղ: ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով գիտաժողո
վի հյուրերին և մասնակիցներին, նշեց, որ ավանդույթի
համաձայն բժշկական համալսարանը մեկ հարկի տակ
է համախմբում տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մաս
նագետների, ովքեր կիսվում են իրենց հաջողություն
ներով: Նրա գնահատմամբ՝ համալսարանը ստեղծում
է հարթակ զարգացման նոր ուղղությունների համար:
Արդյունավետ աշխատանք մաղթելով մասնակից
ներին՝ նա հավելեց, որ նման համաժողով
ն երը
կանխորոշիչ կարող են լինել սովորողների և աս
պիրանտների գիտական որոնում
ն երում: ԵՊԲՀ
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչա
տուր Գասպարյանը նշեց, որ միջազգային գիտաժո
ղովը նվիրվում է ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության
ամբիոնի ստեղծման 10- ամյակին՝ ԵՊԲՀ 100-ամ
յակին ընդառաջ: Խաչատուր Գասպարյանն ընդգ
ծեց, որ տա
սը տա
րի ա
ռաջ ամ
բիո
նի հիմ
նադ
րումն էական ազդեցություն ունեցավ մեր երկրում
բժշկական հոգեբանության զարգացման վրա:
Ներկայացնելով գիտաժողովի անվանի հյուրե
րին՝ նա տեղեկացրեց, որ դատական փորձաքննու
թյան և կրիմինալիստիկայի գիտահետազոտական
կենտրոնի ղեկավար, Կալուգայի Կ.Է. Ցիալկովսկու
անվան պետական համալսարանի ընդհանուր և
իրավաբանական հոգեբանության ամբիոնի պրո
ֆեսոր Վալի Ենգալիչևն այսուհետ կհամալրի նաև
ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսորների շարքը: Անվանի
պրոֆեսորն իր հերթին ողջունեց մասնակիցներին:
Նաև շնորհակալություն հայտնեց բժշկական բու
հին՝ նման համաժողովի անցկացման համար:
Գիտաժողովի բացմանը ներկա էր նաև հայ-ռու
սական համալսարանի պետության և իրավուն
քի տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ,
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանը: Նա ընդգծեց
քննչական կոմիտեի և ԵՊԲՀ-ի միջև համագոր
ծակցության կարևորությունը: Գիտաժողովի
մասնակիցներից երկուսը պարգևատրվեցին կո
միտեի՝ «Համագործակցության մեդալով»: ԵՊԲՀ
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի ստեղծման
10-ամյակին նվիրված երկօրյա գիտաժողովին
ներկայացվեցին ամենատարբեր մասնագիտա
կան թեմաներով տասնյակ զեկուցում
ն եր: Զե
կույցներ ներկայացրին նաև Ռուսաստանից և
Ուկրաինայից ժամանած մասնագետները:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԷՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՎԱՐՏԵՐԿՐԻ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ
200 ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ
Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադե
միական թատրոնի դահլիճում մեր հանրապետության
վիրաբուժության պատմության մեջ առաջին անգամ
անցկացվեց համատեղ կոնգրես (www.ess2018.am),
որն ընդգրկեց Վիրաբույժների հայկական ասոցիա
ցիայի (AAS, www.AAS.am) 4-րդ հնգամյա կոնգրեսը,
ռեզիդենտների և երիտասարդ գիտնականների եվ
րոպական 3-րդ համաժողովը:
Երկօրյա համագումարին գրանցվեց 30 պետութ
յունից ավելի քան 200 մասնակից: Հրավիրված զե
կուցողների շարքում էին նշանավոր գիտնականներ,
համալսարանների դասախոսներ, վիրաբույժներ:
Կոնգրեսի աշխատանքներում լայնորեն ներգրավ
ված էին հայ վիրաբույժներ՝ Արցախից, Սփյուռքից,
Հայաստանի մարզերից: Հրավիրված զեկուցողները
ներկայացրին վիրաբուժության տարբեր բնագավառ
ների նորությունները, ունեցան պայմանավորվա
ծություններ՝ Հայաստանի բժշկական կենտրոննե
րի հետ համագործակցության և մեթոդաբանական
օգնություն ցուցաբերելու հարցում:
ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 4 ամբիոնի վարիչ,
Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի նա
խագահ, պրոֆեսոր Մուշեղ Միրիջանյանը ողջու
նեց համագումարի մասնակիցներին՝ ընդգծելով,
որ Հայաստանի վիրաբույժների համար կրկնակի
տոն է, նշվում է նաև Հայաստանի վիրաբույժնե
րի ասոցիացիայի 80-ամյակը։ Մասնագիտական
միավորումը երկարամյա գործունեությամբ էական
ներդրում է ունեցել մեր երկրում վիրաբուժության
ոլորտի զարգացման, նորագույն տեխնոլոգիա
ների ներդրման և որակյալ մանագետների պատ
րաստման գործում։
Պրոֆեսոր Միրիջանյանը շեշտեց, որ ասոցիա
ցիայի գործունեությունն ու համագործակցութ
յունը արտերկրի գործընկերների հետ տարիներ
շարունակ ունեցել են մեկ նպատակ. մարդկանց
առողջության պահպանումը և նրանց կյանքի
որակի բարելավումը:
ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղա
կալ Սերգեյ Խաչատրյանը համագումարի մաս
նակիցներին փոխանցեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը, ինչպես
նաև առողջապահության նախարարության
անունից ողջունեց ներկայացուցչական այս հա
մագումարի աշխատանքներին, և վստահություն
հայտնեց, որ մասնագիտական հավաքը նշանա
կալի դեր կունենա կարևորագույն այս ոլոր
տի զարգացման և հետագա հաջողությունների
գործում:
Հայաստանում վիրաբուժության ոլորտում
ձևավորված հարուստ ավանդույթներին, պատ
մությանը և վառ անհատներին իր ելույթում
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անդրադարձավ ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամբիո
նի վարիչ, Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի
փոխնախագահ, Վիրաբուժության եվրոպական միութ
յան նախագահ Սուրեն Ստեփանյանը։ Նա ներկայացրեց
Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի անցած ճա
նապարհը, հաջողություններն ու առաջիկա անելիքները։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը իր ելույթում նշեց,
որ հատկանշական է, որ այսօր հայաստանյան վի
րաբույժները դահլիճում ներկա են ամբողջ աստղա
բույլով;
Պրոֆեսորի գնահատմամբ՝ համագումարի շրջա
նակում հատկապես երիտասարդ մասնագետներն
ունեն փորձի փոխանակման և ոլոտի զարգացման
ծրագրերի լավ հնարավորություն։ Մեջբերելով ամե
րիկացի անվանի սրտային վիրաբույժ Մայքլ Դեբեյ
քիի խոսքը՝ նա հավելեց, որ գրված և չգրված օրենք
ներով վիրաբույժների եղբայրությունը չի ճանաչում
սահմաններ ոչ միայն Հայաստանում, այլև մեր երկ
րից դուրս։ Վիրաբույժների ընդհանուր հենարան
ները աշխարհում մարդասիրությունն են, հոգատա
րությունը: Վիրաբուժությունը Արմեն Մուրադյանի
բնորոշմամբ՝ բժշկության խիղճն է, իմաստնությունը,
շարժիչ ուժը։
Համագումարն աշխատանքներն
ամփոփեց սեպտեմբերի 28-ին։ Մի
ջոցառման
մասնակիցներին
ու
ղերձներ էին հղել նաև Վրաստանի
առողջապահության նախարարը, այլ
պաշտոնատար անձինք և առողջա
պահության ոլորտի օտարերկրացի
ներկայացուցիչներ։ Ավանդույթի հա
մաձայն, համագումարի շրջանակում
մեծարվեցին
նաև հայաստանյան
վիրաբուժության ոլորտի երկարամ
յա, փորձառու ներկայացուցիչները։
Շարունակական բժշկական կրթութ
յան Եվրոպական կոմիտեի կողմից
կոնգրեսի մասնակիցները ստացան
առավելագույնը՝ 12 կրեդիտ (12 European CME credits (ECMEC®s)):
Համատեղ կոնգրեսը կարևոր նշա
նակություն կունենա հայ վիրաբույժ
ների համար աշխարհի առաջա
վոր կլինիկաների հետ նոր կապերի
ստեղծման, ոլորտի նորություննե
րին ծանոթանալու, վիրահատական,
բուժական նոր մեթոդները մեզ մոտ
ներդնելու առումով:
Համագումարի համակազմակեր
պիչներն էին ՀՀ առողջապահության
նախարարությունը և Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանը:

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
22-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
«Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտն» աշ
խարհի տարբեր անկյուններից իր հարկի տակ էր հա
մախմբել առաջատար վիրաբույժների:
Մասնագետները
ժամանել
էին՝
մասնակցելու
Երևանի Վիրաբուժության եվրոպական միության (ESS,
www.essurg.org) 22-րդ տարեկան համագումարին, որն
ընդգրկում էր նաև Վիրաբույժների հայկական ասո
ցիացիայի (AAS, www.AAS.am) 4-րդ հնգամյա կոնգրեսը
և Ռեզիդենտների և երիտասարդ գիտնականների
եվրոպական 3-րդ համաժողովը:
Վիրաբուժության ինստիտուտում կազմակերպված
փոքրիկ միջոցառմամբ ԵՊԲՀ ղեկավարությունը, բու
ժանձնակազմը, ապագա բժիշկները և արտերկրից
ժամանած հյուրերը նշեցին հայ խորհրդային սրտա
բան-վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ Ալեք
սանդր Միքայելյանի ծննդյան 90-ամյակը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով
Հայաստան ժամանած օտարերկրացի մասնագետ
ներին, նշեց, որ «Միքայելյան վիրաբուժության ինս
տիտուտ» նրանց այցը պատահական չէ, քանի որ այն
համալսարանական հիմ
ն ական, ամենամեծ բազա
ներից է: Ռեկտորի խոսքով՝ այս միջոցառմամբ ազ
դարարվում է գիտական, ուսում
ն ական, կլինիկական
խոշոր միջոցառում
ն երի մեկնարկը, որը նախատես
ված է անցկացնել ինստիտուտում:
Արմեն Մուրադյանը կարևորեց նաև այն հանգա
մանքը, որ Վիրաբուժության Եվրոպական միության
22-րդ տարեկան համագումարի կազմակերպման
աշխատանքներում ներգրավված են համալսա
րանական մասնագետները՝ հայ վիրաբուժության
նահապետ, անվանի բժիշկ Հովհաննես Սարու
խանյանի հովանավորությամբ:
«Այս միջոցառումը եվրոպական բժշկական աշ
խարհի հետ հաղորդակցվելու ձևավորված բարի
ավանդույթ է»,- շեշտեց բուհի ղեկավարը՝ ընդգ
ծելով, որ համագումարի շրջանակում Ալեքսանդր
Միքայելյանի ծննդյան 90-րդ հոբելյանը նշելը
պատահական չէ, քանի որ հենց նրա կատարած
աշխատանքի շնորհիվ Հայաստանը տասնամյակ
ներ առաջ այսպիսի բժշկական դարբնոց է ձեռք
բերել:
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Ռեկտորը կարևորեց հանգամանքը, որ դահլի
ճում ներկա են ապագա բժիշկներ, կլինիկական
օրդինատորներ, ովքեր պետք է առանձնահա
տուկ կարևորեն ավագ գործընկերների, մեծա
նուն բժիշկների թողած հսկայական ժառանգութ
յունը:
ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վա
րիչ, «Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի»
փոխնախագահ Սուրեն Ստեփանյանը, ով նա
խորդ տարվա հոկտեմբերին ընտրվել էր Վիրա
բուժության եվրոպական միության (ESS – European Society of Surgery) նախագահ, անդրադարձավ
Ալեքսանդր Միքայելյանի և նրա հիմ
ն ադրած
ինստիտուտի պատմությանն ու գործունեությա
նը:
Սուրեն Ստեփանյանի գնահատմամբ՝ լեգեն
դար բժիշկն ու իր ղե
կա
վա
րած թի
մը մեծ
ներդրում ունեն Հայաստանի առողջապա
հական համակարգի զարգացման գործում:
Այսօր ինստիտուտը կանգնած է բարեփո
խում
ն երի ճանապարհին, որոնք վերաբե
րում են ինչպես վիրաբուժական, այնպես էլ
թերապևտիկ ուղղություններին:
Անդրադառնալով Վիրաբուժության եվ
րոպական միության 22-րդ համագումարին՝
ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վա
րիչն ասաց, որ միջոցառումն առաջին հեր
թին համագործակցության նոր հնարավո
րություններ կընձեռի, կնպաստի փորձի
փոխանակմանը:
Ելույթներ ունեցան և Ալեքսանդր Միքա
յելյանի կենսագրության հիշարժան ման
րամասները ներկայացրին նրա հետ երկար
տարիներ աշխատած գործընկերները, փո
խանցվեց նաև նրա կնոջ՝ Լյուդմիլա
Շերդուկալովա-Միքայելյանի ողջույնի
ուղերձը:
Միջոցառման ավարտին մասնակից
ները ծաղիկներ խոնարհեցին մեծանուն
բժշկի հուշարձանին: Այս միջոցառումը
հարգանքի տուրք էր Ալեքսանդր Միքա
յելյանի հիշատակին և վկայում էր այն
մասին, որ սերունդները չեն մոռացել
նրա՝ հայ բժշկագիտության զարգաց
ման գործում ներդրած բազմամյա և հա
րուստ ավանդը:

Գիտություն

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ՝
ՍՐՏԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՕՐՎԱՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
ԵՊԲՀ վարչական մասնաշենքում սեպտեմ
բերի 27-ին մեկնարկեց «Yerevan Cardiology Forum-2018» խորագրով եռօրյա միջազգային հա
մաժողովը: Երևանի սրտաբանների երկրորդ
միջազգային համաժողովին հանդես եկան
տասնյակ պրոֆեսորներ աշխարհի առաջատար
երկրներից։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը լրագրող
ների հետ զրույցում նշեց, որ համաժողովը նվիր
ված էր սրտանոթային հիվանդություններին:
Նրա խոսքով՝ հատկանշական է, որ միջազգա
յին նշանակության այս համաժողովին մասնակ
ցում էին նաև ԵՊԲՀ շրջանավարտները, որոնք
աշխատելով աշխարհի առաջատար կլինիկա
ներում, հաղորդակից են դարձնում մեր երկրի
առողջապահական համակարգը եվրոպական,
ամերիկյան, ռուսական հիվանդանոցային ցան
ցին: Նա շեշ
տեց, որ վեր
ջին տա
րի
նե
րին մեծ
քայլեր են ձեռնարկվել սրտանոթային հիվան
դությունների կանխարգելման, բուժման նոր
մեթոդների ներդրման և սրտաբանական ծա
ռայությունների մատչելիության ապահովման
ուղղությամբ՝ առանձնացնելով սրտի անհետա
ձգելի վիրահատությունների «Stent for life» ծրա
գիրը:
Ռեկտորը տեղեկացրեց, որ բժշկական համալ
սարանը ծրագրեր է ձեռնարկում երիտասարդ
կադրերին միջազգային համալսարանական
ցանցում ներգրավելու ուղղությամբ: Նա նաև
հավելեց, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ար
տերկրում սրտաբանության զարգացման, սրտա
բանական դպրոցի ձևավորման գործում էական
ներդրում ունեին սփյուռքահայ գործընկերները:
Մասնակիցների խոսքով՝ Երևանի սրտաբաննե
րի երկրորդ միջազգային համաժողովը կարող է
ապահովել նոր տեղեկատվություն սրտանոթա
յին բժշկության կարևոր բնագավառներում: Բժշ
կական տեխնոլոգիաների փոփոխության արա
գությունը և տարածվածությունն ունեն
բազմաթիվ պրակտիկ առնչություններ՝
կապված կլինիկական հմտությունների,
բուժօգնության կազմակերպում
ն երի և
արդի տեխնոլոգիաների զարգացման
հետ: Սրտաբանությունը պրոգրեսիվ
զարգացել է վերջին 30 տարվա ընթաց
քում:
Ամբողջ աշխարհում կատարված ու
սում
ն ասիրությունները նպատակ ունեն
բացահայտել նոր պաթոֆիզիոլոգիա
կան մեխանիզմ
ն եր, ապահովել ֆար
մակոլոգիական
նոր
մոտեցում
ն եր,
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նորացնել տեխնոլոգիական մոտեցում
ն երը՝ կլինի
կական հաջողությունների հասնելու և սրտանոթա
յին հիվանդների մոտ կյանքի տևողությունը բարձ
րացնելու համար: Միջոցառման կազմակերպիչ,
համալսարանի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ,
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանո
ցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինի
կայի ղեկավար Հմայակ Սիսակյանը, ողջունելով
հյուրերին, հանգամանալից զեկույց ներկայացրեց
Հայաստանում սրտաբանության ոլորտի արդի
խնդիրների, հաջողությունների և անելիքների վե
րաբերյալ: Նրա խոսքով՝ Մխիթար Հերացու ան
վան Երևանի պետական բժշկական համալսարանը
սրտաբանության ոլորտում հայտնի է իր ավան
դույթներով, ինչպես նաև իր կրթական ավանդով
ամբողջ աշխարհում որակավորված սրտաբաննե
րի պատրաստման գործում: Նա շնորհակալութ
յուն հայտնեց համալսարանի շրջանավարտներին՝
միջոցառմանն իրենց ակտիվ մասնակցության
համար, ինչը կարող է ծառայել որպես նոր հար
թակ մեր համալսարանի հետ համագործակցութ
յան համար: Պրոֆեսորը համալսարանի անու
նից երախտագիտություն հայտնեց Եվրոպայի և
ԱՄՆ-ի մեծ կենտրոնների սրտաբանական թիմերի
ղեկավար փորձագետներին այս իրադարձությանը
աջակցելու համար:
Հմայակ Սիսակյանն անդրադարձավ նաև հա
մալսարանական համալիրում իր ղեկավարած
կլինիկայի հիմ
ն ական առաքելությանը, որն է՝
մահացության և հոսպիտալացման նվազեցումը,
սրտանոթային հիվանդություններ ունեցողների
կյանքի որակի բարելավումը, բուժման նոր մեթոդ
ների, տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպես նաև
կրթական մակարդակի բարելավումը: Համայակ
Սիսակյանը շեշտեց, որ ԵՊԲՀ-ն փաստացի միակ
կրթական հաստատությունն է, որը հանրապե
տության առողջապահական համակարգի համար
պատրաստում է սրտաբաններ: Հետևաբար, որակ
յալ, ժամանակակից պահանջներին համապատաս
խան մասնագետների պատրաստումը համալսա
րանական մասնագետների ձեռքում է:
Համաժողովին ներկա էին անվանի բժիշկներ՝
Եվրոպայի սրտաբանների ասոցիացիայի նախա
գահ, պրոֆեսոր Փանոս Վարդասը, Բեռլինից՝ պրո
ֆեսոր Ստեփան Անկերը, Լյուբլյանայից՝ Զլատկո
Ֆրասը, արտերկրում իրենց մասնագիտական գոր
ծունեությունն իրականացնող մեր հայրենակիցներ
Արմեն Տեր-Ակոպյանը, Քնարիկ Արկունը, Բաբկեն
Ասատրյանը, Վահագն Օհանյանը: Մասնագետ
ները հետաքրքիր զեկուցում
ն եր ներկայացրին
սրտաբանության արդի խնդիրների վերաբերյալ,
ներկայացրին մասնագիտական իրենց փորձը: Հա
մաժողովն աշխատանքները ամփոփեց սեպտեմբե
րի 29-ին:

«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԴՊՐՈՑ Է ԱՆՑԿԱՑՎԵԼ
Սեպտեմբերի 28-29-ը Ծաղկաձորի Գրողների ստեղ
ծագործական տանը անցկացվեց Երիտասարդ գիտ
նականների դպրոց՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների դերը ժամանակակից գիտաբժշկական կրթական
համակարգում» թեմայով: Մասնակցում էին բժշկական
համալսարանի ուսանողներ և երիտասարդ գիտնա
կաններ, ԵՊԲՀ բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնի դա
սախոսներ, գիտության վարչության աշխատակիցներ,
ինչպես նաև հյուրեր Վրաստանից՝ Թբիլիսիի պետա
կան բժշկական համալսարանի հանրային առողջու
թյան ֆակուլտետի պրոֆեսորներ Իրինե Զարնաձեն և
Շալվա Զարնաձեն։
Դպրոցի նպատակն էր զինել ուսանողներին և երի
տասարդ գիտնականներին գիտելիքներով և հմտութ
յուններով, որոնք անհրաժեշտ են գիտակրթական հա
մակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճիշտ
կիրառության համար:
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի մասնա
կիցները ավելի քան 60-ն էին:
ԵՊԲՀ գիտության վարչության պետ, բժշկական
ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ., դոցենտ Սեյրան
Քոչարյանը, հանդես գալով բացման խոսքով, նախ
ներկայացրեց Երիտասարդ գիտնականների դպրո
ցի՝ որպես նախագիծ մշակման և ՀՀ ԿԳՆ գիտության
պետական կոմիտե համապատասխան մրցույթի ներ
կայացման և փորձաքննության արդյունքում ֆինան
սավորման երաշխավորման մասին: Այնուհետև ներ
կայացրեց միջոցառման նպատակներն ու խնդիրները,
էությունը, աշխատակարգ-ծրագիրը, նկարագրեց մի
ջոցառման թեմայի հիմ
ն ական դրույթները, որոնց
շուրջ զեկուցում
ն եր էին նախապատրաստել բժշկա
կան ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոսները։
Դոցենտ Քոչարյանը հանդես եկավ առաջին զե
կուցմամբ՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը
կրթական համակարգում» թեմայով:
«Բժշկության մեջ սխալների նվազեցումը տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների միջոցով» թեմայով հանդես
եկավ Արևիկ Թրունին: Նա ներկայացրեց այն ճանա
պարհներն ու արդի միջոցները, որոնք հեշտացնում են
բժիշկների աշխատանքը և օգնում խուսափել բժշկա
կան սխալներից։
Այնուհետև Անահիտ Մուղնեցյանը և Դիանա
Վիրաբյանը ներկայացրին «Նանոտեխնոլոգիաների
կիրառությունը ժամանակակից բժշկության մեջ հի
վանդությունների վաղ ախտորոշման և բուժման նա
պատակով» թեմայով զեկույցը՝ անդրադառնալով
բժշկական այն ոլորտներին, որտեղ նանոսարքերը կա
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տարում են տարբեր ֆունկցիաներ, այն է՝ դեղերի մա
տակարարում, ինչպես նաև կանխարգելում են ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ը, շաքարային դիաբետը, ուռուցքաբանական,
սրտանոթային և այլ հիվանդությունները։
Հաջորդ զեկույցը՝ «Հեռաբժշկության հնարավորու
թյունները և հեռանկարները» թեմայով, ներկայացրեց
Իննա Բաղդյանը, ով թվարկեց այն բոլոր ուղղություն
ները, որտեղ կիրառվում է հեռաբժշկությունը՝ նշելով
դրա թերություններն ու առավելությունները։ Զեկույցը
հանգեցրեց կարծիքների փոխանակման և քննարկում
ների։
«3D բիոտպիչները բժշկագիտության մեջ» թեմայի
շուրջ խոսեց Քրիստինե Եղիազարյանը՝ ներկայաց
նելով 3D բիոտպիչների աշխատանքի սկզբունքները,
բաղկացուցիչ մասերը, կիրառությունները, սպասվող
հետագա նվաճում
ն երը։ Քննարկում ծավալվեց նաև
ուսուցման արդյունավետության բարձրացման և 3D
ձևաչափում բարձրագույն բժշկական կրթության շուրջ։
Քննարկմանը հաջորդեց Արծվիկ Հովհաննիսյանի և
Բելլա Բալասանյանի պատրաստած «Ինֆրակարմիր
սպեկտրաչափության կիրառումը դեղագործության
վերլուծության մեջ», ինչպես նաև Գրետա Ուլիխանյա
նի և Անի Թադևոսյանի կողմից պատրաստված «Կր
թության սմարթ օգնականներ, հավելված բժիշկների
համար» թեմաներով զեկույցները։
Ավարտին Թբիլիսիի պետական բժշկական հա
մալսարանի հանրային առողջության ֆակուլտե
տի դոցենտ Իրինե Զարնաձեն և պրոֆեոր Շալվա
Զարնաձեն հնարավորինս համառոտ ներկայացրին
«Բարձրագույն բժշկական կրթության ներկա վիճա
կը և զարգացման հեռանկարները (Թբիլիսիի պետա
կան բժշկական համալսարանի օրինակով)» ծավալուն
զեկույցը։ Իրինե Զարնաձեն զուգահեռներ անցկաց
րեց երկու հարևան պետությունների բժշկագիտական
ոլորտների միջև՝ անդրադառնալով դրանցում կիրառ
վող ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերին, ուսուց
ման մեջ ներդրվող տեղեկատվական տեխնոլոգիանե
րի կարևորությանը՝ ընդգծելով այն խնդիրները, որոնք
առկա են իրենց մոտ՝ բժշկագիտության մեջ ՏՏ ներդ
նելու և կիրառելու ճանապարհին։ Շալվա Զարնաձեն,
լինելով Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսա
րանի հանրային առողջության ֆակուլտետի պրոֆե
սոր, ներակայացրեց որոշ հետազոտություններ, որոնք
անցկացվել են իրենց մոտ։ Հետաքրքիր էին ժամա
նակակից տեխնոլոգիաների վերաբերյալ բժիշկնե
րի անցկացրած հարցման արդյունքները, ըստ որոնց՝
նորագույն տեխնոլոգիաների հանդեպ ավելի հե
տաքրքրված են նորավարտ բժիշկները, որոնք ձգտում

են աշխատանքի անցնել, և արդեն տարեց բժիշկները,
ով
քեր ձգտում են հետ չմնալ բժշկա
գի
տութ
յան զար
գացում
ն երից և շարունակել աշխատել այդ ոլորտում։
Անդրադարձ կատարվեց նաև բժշկական սխալների վե
րաբերյալ հարցման արդյունքներին, որոնց համաձայն
բժշկական սխալներ ամենից հաճախ գործում են կամ
դեռևս անփորձ բժիշկները, կամ էլ արդեն փորձառու
բժիշկները, ովքեր չափից ավելի վստահ են իրենց ուժե
րի վրա։ Պրոֆեոր Զարնաձեն հետևությունները թողեց
ուսանողներին։
Զեկուցում
ն երն ուղեկցվում էին երիտասարդ գիտնա
կաններին և մասնակիցներին ինտերակտիվ քննար
կում
ն երին ներգրավելու տարբեր միջոցների կիրառ
մամբ:
Օրինակ, զեկուցող Անահիտ Մուղնեցյանը մասնա
կիցներին բաժանեց կարմիր և կանաչ գրիչներ, որոնք
նախատեսված էին այո կամ ոչ քվեարկելու նանոտեխ
նոլոգիաների կիրառությանը ժամանակակից բժշկութ
յան մեջ:
Զեկուցող Քրիստինե Եղիազարյանը մասնակիցնե
րին բաժանեց հատուկ պատրաստած խաչբառ, որի
պատասխանները ներառված էին զեկուցման մեջ:
Իննա Բաղդյանը բոլոր մասնակիցներին տրամա
դրեց օգտակար հղում
ն երի մի ամբողջական ցանկ
(բժշկական հավելվածներ), որոնք կարող են բարելավել
ինչպես հիվանդների,այնպես էլ բժիշկների կարիքները:
Արևիկ Թրունու կողմից մասնակիցները բաժանվե
ցին երեք խմբերի՝ առողջապահական առաջին օղակ,
հոսպիտալ ծառայություն և դեղատներ, գնելով բացա
հայտել, թե ինչպես են «նպաստում» բժշկական սխալի
աճին առողջապահության համակարգի այս օղակները՝
չունենալով ՏՏ գործիքների կիրառման սերտ համա
գործակցություն: Մասնակիցներն իրենց կարծիքներով
կիսվեցին՝ «ՏՏ-ն որպես մարդկության ձեռքբերում կամ
չարիք» եզրույթի շուրջ:
Ամփոփելով Երիտասարդ գիտնականների դպրոցը՝
Ս. Քոչարյանը արդյունավետ գնահատեց այն՝ հույս
հայտնելով, որ զեկույցները, քննարկում
ն երը, հարց ու
պատասխանները իրենց դրական ազդեցությունը կու
նենան ուսանողների և երիտասարդ գիտնականնե
րի հետագա աշխատանքային փորձի ընթացքում։ Նա
նշեց, որ Երիտասարդ գիտնականների դպրոցը պետք
է շարունակական բնույթ կրի և առաջարկեց՝ ովքեր նոր
թեմաներ և գաղափարներ ունեն հետագա հանդիպում
ների համար, կարող են նամակ ուղարկել գիտության
վարչության էլեկտրոնային հասցեին՝ www.science@
ysmu.am:
Միջոցառումն ավարտվեց մասնակիցներին հավաս
տագրերի հանձման արարողությամբ:
Նշենք, որ միջոցառումն իրականացվել է ՀՀ կրթու
թյան և գիտության նախարարության գիտության կոմի
տեի աջակցությամբ:
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ԵՊԲՀ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ ECNP 31-ՐԴ
ԿՈՆԳՐԵՍԻՆ
Կենսաքիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկո
յանը և ասիստենտ Կատարինե Ֆերեշետյանը մասնակցել են
Նեյրափսիխաֆարմակոլոգիայի
Եվրոպական
քոլեջի
31-րդ
կոնգրեսին, որի ընթացքում ներկայացրել են ԵՊԲՀ նեյրագիտության
լաբորատորիայում կատարած Ալցհեյմերի հիվանդության և աուտիզ
մի ուսում
ն ասիրությանն ուղղված իրենց աշխատանքները: Մեր գիտ
նականները մասնակցել են նաև «Horizon-2020» ծրագրին նվիրված
հատուկ սեմինարին:
Հիշեցնենք, որ ԵՊԲՀ-ն ակտիվ աշխատանքներ է կատարում այս
ուղղությամբ և այս տարի «Horizon-2020-ին» ներկայացնելու է իր նա
խագիծը:
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտորը հանդիպում
ն եր է ունեցել
ECNP ներկա և նորընտիր նախագահների հետ` քննարկելով լաբորա
տորիաների ճիշտ ղեկավարմանը, համագործակցություններին, դրա
մաշնորհային ծրագրերի ներգրավման կարևորությանը վերաբերող
մի շարք հարցեր:

 ԵՀ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՆՈՐ
Լ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԿԻԶԲ ԴՐՎԵՑ
Պաշտոնական այցով Լեհաստանի մի շարք գիտահետազո
տական ինստիտուտներ և համալսարաններ է այցելել ԵՊԲՀ գի
տության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը:
Առաջին այցը Նենսկիի փորձարարական կենսաբանության ինստի
տուտն էր:
Այցի ընթացքում նա ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Ագնիեսկա
Դոբրժինի հետ շրջեց Արևմտյան Եվրոպայի լավագույն գիտահետա
զոտական կենտրոններից մեկում, ծանոթացավ լաբորատորիաների
և կենդանանոցների հնարավորություններին, ինստիտուտում իրա
կանացվող գիտական թեմաներին:
Քննարկվեցին ԵՊԲՀ-ում օպոսիում տեսակի կենդանիներ պահե
լու հնարավորությունները, և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց,
որով Նենսկիի համալսարանի աշխատակիցները կաջակցեն այդ ուղ
ղության զարգացմանը: Այս ինստիտուտը տարածաշրջանում եզակի
լաբորատորիաներից է, որը պահում և բազմացնում է այս կենդանի
ներին:
Բացի այդ՝ ուրվագծվեց նեյրոգիտության շրջանակներում մի նոր
գիտական նախագծի իրականացման հնարավորություն, որը կիրա
կանացվի համագործակցության արդյունքում:
Պրոռեկտորը մասնակցեց նաև ինստիտուտի 100-ամյակի շրջանա
կում անցկացվող ասպիրանտների 3-րդ միջազգային գիտաժողովին`
ողջույնի խոսք հղելով երիտասարդներին:
 Ձեռք բերված համագործակցության շրջանակում ԵՊԲՀ լավագույն
ասպիրանտները կկարողանան կարճաժամ
կ ետ ծրագրերով այցե
լել Նենսկիի ինստիտուտ` անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու
նպատակով:
Հանդիպում
ն երն ավարտվեցին պայմանավորվածությամբ, որ հա
ջորդ քննարկումը կլինի Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիա
յում՝ բժշկակենսաբանական բոլոր ինստիտուտների տնօրենների և
ակադեմիայի նախագահի մասնակցությամբ:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ԱՅՍ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանում հոկտեմբերի 3-ին անցկացվեց
2018-19 ուստարվա գիտխորհրդի առաջին նիստը։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, նախքան նիստի
մեկնարկը, շնորհավորեց պրոֆեսորադասախոսական
կազմի այն երկարամյա ներկայացուցիչներին, որոնց
ծննդյան օրերը, հոբելյանները համընկել էին արձա
կուրդային շրջանին։ Բժշկական բուհի ղեկավարն անդ
րադարձավ տեսական ամբիոնները երիտասարդ մաս
նագետներով համալրելու խնդրին։ Նա ընդգծեց, որ
կադրային քաղաքականությունը առանցքային է յուրա
քանչյուր բուհի համար։ Այնուհետև «Կադրային հիմ
նախնդիրները ուսում
ն ագիտական ոլորտում» թեմայով
հանգամանալից զեկույցներ ներկայացրին ԵՊԲՀ ուսում
նական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լարիսա Ավե
տիսյանը և Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր
Մարգարյանը։
Զեկուցողները նշեցին, որ կադրային քաղաքականութ
յանն անդրադառնալու և այս ոլորտում աշխատանքների
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփո
խում
ն եր իրականացնելու, կադրային սերնդափոխություն
ապահովելու նպատակով իրականացվել է համապար
փակ ինքնավերլուծություն, ուսում
ն ասիրվել են առաջա
տար երկրների մոդելները և դրա հիման վրա մշակվել
ռազմավարական հայեցակարգ։
Կադրային հիմ
ն ախնդիրների շուրջ առաջարկներ և
կարծիքներ ներկայացրին գիտական խորհրդի անդամ
ներն ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացու
ցիչները։ Նիստի ընթացքում հաստատվեց նաև գիտական
խորհրդի աշխատանքային պլանը, ուսում
ն ական գրակա
նության ցանկը, կանոնակարգերում փոփոխություններ
կատարելու որոշման նախագծերը։
Անցկացվեց պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու
մրցույթ։ Նիստի ավարտին իմունաֆերմենտային հետա
զոտությունների լաբորատորիայի վարիչ, «Նոր հայկա
կան բժշկական հանդես» գիտակիրառական ամսագրի
պատասխանատու քարտուղար Ստեփան Ավագյանը եր
կարատև և անբասիր աշխատանքի համար պարգևատր
վեց ԵՊԲՀ շնորհակալագրով:
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱԾ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ԲԻՈՆԻԿ ՁԵՌՔԸ, ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է
«ԴԻՋԻԹԵՔ ԷՔՍՊՈ-2018» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ
Տասնչորսերորդ տարին անընդմեջ իրականացվող
«Դիջիթեք Էքսպո-2018» ցուցահանդեսն այս տարի
տեխնոլոգիական ոլորտով հետաքրքրվողների համար
իր դռներն էր բացել հոկտեմբերի 5-7-ը՝ «Երևան էքս
պո» կենտրոնում: «Տոն՝ տեխնոլոգիական հայության
համար» կարգախոսի ներքո անցկացվող ցուցահանդե
սին մասնակցում էին մի շարք առաջատար ընկերութ
յուններ, ինչպես նաև Հայաստանի և Արցախի շուրջ 230
դպրոցների «Արմաթ» կրթական ցանցի սաներ:
ԵՊԲՀ-ն ևս անմասն չմնաց և ուսանողների կողմից
հեղինակած հետաքրքիր տեխնիկական նորարարութ
յամբ՝ բիոնիկ ձեռքով, մասնակցեց տեխնոլոգիական
ցուցահանդեսին:
Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
Սենիկ Մատինյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բիո
նիկ ձեռքի գաղափարը սկսվել է դեռևս այն ժամանակ,
երբ ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը վե
րականգնեց ներամբիոնական գիտական խմբակների
գործունեությունը։
«Ուսանողներն իրենց աշխատանքը սկսել են 2017ին՝ ՈւԳԸ ներամբիոնական խմբակի շրջանակներում՝
ոգեշնչվելով համալսարանի հիմ
ն ական ուղղվածութ
յամբ՝ նեյրոգիտությամբ։ Առաջնային նպատակն էր օգ
նել այն մարդկանց, ովքեր հանգամանքների բերումով
կորցրել են վերին վերջույթը։ Արդյունքում ծնվեց գաղա
փար՝ ստանալ ֆունցիոնալ ու ճիշտ կառավարվող պրո
թեզ»,- ասաց նա։
Սենիկ Մատինյանի խոսքով՝ խումբն իր աշխատան
քային գործունեության ընթացքում արդեն իսկ հասել է
մի շարք հաջողությունների, մասնավորապես՝ վերջերս
ստանալով դրամաշնորհ՝ Innovative solutions and technologies (ISTC) Joint research grant
program-ի
շրջանակներում,
տարբեր կառավարման հա
մակարգերի օգնությամբ կա
րողացել է իրագործել բիոնիկ
ձեռքի պրոտատիպի նախագ
ծումը, հավաքումը ու փոր
ձարկումը։
Իսկ ահա օրերս տեղի ունե
ցած «Դիջիթեք Էքսպո-2018»
ցուցահանդեսի շրջանակում
խումբը՝ արդեն ArmBionics
անվանմամբ, ներկայացրեց
բիոնիկ ձեռքի՝ միոէլեկտ
րիկ սենսորներով աշխատող
տարբերակը։

ՍՊԻՏԱԿ ԽԱԼԱԹԻՆ ԵՐԲԵՔ
ՉԻ ԴԱՎԱՃԱՆՈՒՄ.
ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ԱՆՎԱՆԻ
ՈՒՐՈԼՈԳ ՅՈՒՐԻ
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆԻ
ԾՆՆԴՅԱՆ 80-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՆԳՐԵՍ
Սեպտեմբերի 29–ին Երևանում շարունակվեց
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի XX միջազ
գային երկօրյա կոնգրեսը՝ նվիրված անվանի ուրոլոգ,
դոցենտ Յուրի Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին:
Կարևորելով հմուտ մասնագետի մեծ փորձն ու վաս
տակը՝ նրան շնորհավորելու էին եկել բազմաթիվ
պրոֆեսորներ, բժիշկներ, որոնցից շատերը ելույթնե
րով և բարեմաղթանքերով հանդես եկան: ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանը, շնորհավորելով ավագ գոր
ծընկերոջը, նշեց, որ Յուրի Զոհրաբյանն իր անցած
ճանապարհով ապացուցել է իր հավատարմությունը
սպիտակ խալաթին, երբեք չի դավաճանել, կարողա
ցել է իր իմաստնությամբ կերտել նոր սերունդ, որն այ
սօր ի նպաստ ժողովրդի է աշխատում:
Ռեկտորը կարևորեց նաև նման գիտական իրա
դարձությունների անցկացումը՝ նշելով՝ «Ինձ հա
մար այս ասոցիացիայի ժողով
ն երը մշտապես եղել և
երկար տարիներ կմնան ամենակարևոր գիտական
իրադարձությունները: Ես ինձ այս մասնագիտության
մեջ զգում եմ ինչպես տանը, ընտանիքում: Շ
 ատ մեծ
ճանապարհ եմ անցել: Հատկանշական է, որ երիտա
սարդ ուրոլոգներն իրենց անցած ճանապարհը փոր
ձում են ամփոփել՝ ավագ ընկերների հետ անցկացնե
լով նմանատիպ գիտաժողով
ն եր: Արմեն Մուրադյանի
գնահատմամբ՝ ուրոլոգիան չէր կայանա, եթե չունե
նար արժանավոր նահապետներ, ուսուցիչներ, որոնք
ժամանակին կարողացել են առաջատարը լինել ամ
բողջ աշխարհում, բերել և զարգացնել Հայաստանում
ուրոլոգիական բոլոր հնարավոր ուղղությունները:
Արմեն Մուրադյանն իր ելույթից հետո Յուրի
Զոհրաբյանին ԵՊԲՀ պատմության և Հայաստանում
ուրոլոգիայի զարգացման մեջ անգնահատելի դերի,
անմ
ն ացորդ նվիրումի, երիտասարդ կադրերի պատ
րաստման և երկարատև ու անբասիր գիտամանկա
վարժական գործունեության համար պարգևատրեց
ԵՊԲՀ հուշամեդալով:
Յուրի Զոհրաբյանը Հայկական ուրոլոգիական ասո
ցիացիայի կողմից արժանացավ նաև հուշանվերի:
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 ԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
Հ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԵՆ
ԹԲԻԼԻՍԻՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԻՆ
Թբիլիսիում սեպտեմբերի 17-19-ը անցկացվել է
«Ֆունդամենտալ և պրակտիկ անդրոլոգիա» թեմա
յով միջազգային գիտաժողով, որին իր ակտիվ մաս
նակցությունն է ունեցել ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի
ամբիոնի և Սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիայի
պատվիրակությունը: Գիտաժողովի շրջանակում զեկու
ցում
ն երով հանդես են եկել ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի
կուրսի պրոֆեսոր, Սեքսոլոգների հայկական ասոցիա
ցիայի նախագահ Արամ Հակոբյանը, ԵՊԲՀ սեքսոպա
թոլոգիայի կուրսի վարիչ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի
կլինիկայի ղեկավար, բ.գ.թ. Արսեն Գրիգորյանը, ԵՊԲՀ
սեքսոպաթոլոգիայի կուրսի դասախոս, բ.գ.թ., դոցենտ
Վրեժ Շահրամանյանը, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի
կուրսի ասիստենտ, Սեքսոլոգների հայկական ասոցիա
ցիայի տնօրեն Ռուզաննա Ազատյանը: Գիտաժողովին
մասնակցելու նպատակով Թբիլիսի էր ժամանել ճա
նաչված ուրոլոգ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Միխայիլ Կոգանը։
Վրացի գործընկերների համար այս գիտաժողովն իր
տեսակով եզակի էր։ Այն հնարավորություն տվեց բժիշկ
ներին տեղեկանալ սեռական և վերարտադրողական
առողջության գիտական վերջին նորություններին, լսել
հետաքրքիր մասնագիտական զեկուցում
ն եր, ինչպես
նաև նոր ծանոթություններ հաստատել: Գիտաժողովի
շրջանակում քննարկվեցին տղամարդկանց անպտղութ
յան, կոնքային քրոնիկ ցավի, քրոնիկ պրոստատիտի,
սեռական խանգարում
ն երի և այլ նոզոլոգիանե
րի ախտորոշման, բուժման ժամանակակից հա
յեցակետերը:
Հարակից մասնագետների կողմից հատուկ
ուշադրության արժանացավ սեռական խան
գարում
ն երի ախտորոշման և բուժման միջ
դիսցիպլինար մոտեցումը, որը վաղուց կիրառ
վում է ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկայում։
Հարցուպատասխանի և քննարկում
ն երի ըն
թացքում բժիշկները ներկայացրին իրենց գիտե
լիքներն ու երկարամյա փորձը:
Քննարկվեցին և մշակվեցին հետագա գոր
ծակցության գիտագործնական ծրագրեր:

«ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ
ԵՊԲՀ տարբեր ստորաբաժանում
ն եր ներ
կայացնող 15 աշխատակից, այդ թվում՝
3
համալսարանական
բժշկական
կենտ
րոնների
ղեկավարներ,
մասնակցեցին
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թե
մայով վերապատրաստման դասընթացին:
Ութ շաբաթ տևողությամբ դասընթացն իրա
կանացվեց «Մենեջմենթ Միքս» միջազգային
կազմակերպության հետ:
Վերապատրաստման կուրսին դասավանդե
լու նպատակով արտասահմանյան բուհերից
հրավիրվել էին նշանակալի փորձ ունեցող մաս
նագետներ:
Նախաձեռնության
կազմակերպիչները
վստահություն հայտնեցին, որ ծրագիրը հնարա
վորություն կտա մասնակիցներին առավել ճիշտ
կազմակերպել ընթացիկ աշխատանքները, ինչ
պես նաև կնպաստի աշխատանքի արդյունավե
տության բարձրացմանը:
Մասնակիցները ևս փաստեցին, որ դասըն
թացի շնորհիվ ստացած գիտելիքները կկարո
ղանան կիրառել ի նպաստ բուհի զարգացման:
Ծրագիրը շարունակական է լինելու:
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ԵՊԲՀ-ն սեպտեմբերի 20-ին հյուրընկալել էր ՌԴ գի
տությունների ակադեմիայի փոխնախագահ, Պիրոգովի
համալսարանի
բժշկակենսաբանական
ֆակուլտե
տի բժշկական նանոբիոտեխնոլոգիայի ամբիոնի վա
րիչ Վլադիմիր Չեխոնինին և Ռուսաստանի գիտու
թյունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, Մոսկվայի
Սեչենովի անվան 1-ին բժշկական համալսարանի ման
կաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Ալեք
սանդր Մակացարիային: Բացման խոսքով հանդես
եկավ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, կենսաքի
միայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը:
Նա նշեց, որ մեծ պա

տիվ է ՌԴ-ի գոր
ծըն
կեր
նե
րին
հյուրընկալել, ովքեր հանդես կգան սկզբունքային, թի
րախային դասախոսությամբ՝ նվիրված «Գլխուղեղի
ուռուցքների ախտորոշման և բուժման կենսատեխնո
լոգիական նորարարությունները» և «Թրոմբոֆիլիան
և թրոմբոզները կանանց կյանքում» թեմաներին: Վլա
դիմիր Չեխոնինը, նախքան դասախոսությունը սկսելը
նշեց, որ իր համար մեծ պատիվ է գտնվել Հայաստանում:
«Արդեն մեծ փորձ ունեմ աշխատելու հայ գիտնական
ների հետ: Շատ եմ ցանկանում, որպեսզի հայկական
գիտությունը ոչ միայն զարգանա այստեղ, այլև համաշ
խարհային գիտության կազմում»: Խոսելով գլխուղեղի
ուռուցքների և դրանց կանխարգելման մասին՝ նա նկա
տեց, որ այն, ըստ էության, ամենաչարորակ ուռուցք
ների թվում է. «Առաջին հերթին նրան բնորոշ է արագ
աճը և կրկնության հավանականությունը»: ՌԴ գիտութ
յունների ակադեմիայի փոխնախագահն ամփոփեց ոչ
միայն արդի բժշկակենսաբանական ուղղվածությունն
այս դաշ
տում, այլև հստակ ցույց տվեց 
Ռու
սաս
տա
նի
Դաշնության լաբորատորիաների, մասնավորապես
իր կողմից ղեկավարվող լաբորատորիայի արդյունք
ները: Այնուհետև դասախոսությամբ հանդես եկավ
Ալեքսանդր Մակացարիան: Նա ամփոփեց մի ամբողջ
ուղղություն՝ նվիրված թրոմբոֆիլիան և թրոմբոզները
կանանց կյանքում թեմային:
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի թղթա
կից-անդամը ԵՊԲՀ-ին նվիրեց Իսրայելի գիտնական
ների համահեղինակությամբ հրատարակված թրոմ
բոֆիլիային նվիրված նոր դասագիրք: Մակացարիան
անդրադարձավ նաև նախօրեին Գիտությունների ակա
դեմիայում անցկացված հանդիպմանը: Նա նշեց, որ
հիացած է նախորդ օրը Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայում կայացած հանդիպման ընթացքում բժշկա
կան համալսարանի կողմից ներկայացված զեկույցով
և համալսարանում նեյրոգիտության ոլորտում կատար
վող հետազոտությունների մակարդակով: «Սրանք ան
կեղծ խոսքեր են և ոչ դիվանագիտություն: Մեր միջև
հարաբերությունները քաղաքական բնույթ չեն կրում: Այս հարաբերություններում ես նկա
տեցի անկեղծություն և միմյանց նկատմամբ հարգանք»,-հավելեց նա: Դահլիճում գտնվող
բազմությունը մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում մասնագետների դասախոսությունները,
իսկ հանդիպման վերջում նրանց կողմից հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնց ՌԴ-ից ժա
մանած մասնագետները մանրամասնությամբ պատասխանեցին: Դասախոսությունից հե
տո ակադեմիկոսներն այցելեցին նեյրոգիտության լաբորատորիա, որտեղ հետագա գի
տական համագործակցության կոնկրետ պլաններ մշակվեցին:

ՄՅՈՒՆՍԹԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՄԲՈՒՐԳԻ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԸ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒՄ ԵՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ-ում դասախոսելու նպատակով Երևանում են
Գերմանիայի Մյունսթերի համալսարանական կլինիկայի
և Համբուրգի Հյուսիսային ակադեմիայի պրոֆեսորները:
Արտերկրի անվանի մասնագետների հետ աշխատան
քային քննարկում է անցկացվել ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանի և միջազգային գործունեության և արտաքին
կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանի մասնակ
ցությամբ:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հա
մագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր:
Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել համագոր
ծակցության ընդլայնման հնարավորություններին հանրա
յին առողջության և ուռուցքաբանության ոլորտներում:
Հոկտեմբերի 8-10-ն ընկած ժամանակահատվածում գեր
մանացի պրոֆեսորները հանդես են եկել ութ դասախո
սությամբ, որոնք վերաբերել են մասնագիտական տարբեր
թեմաների:
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ՆԱՏԱԼՅԱ ՎՈԼԵՎՈԴԶԸ
ՀԱՄԱԼՐԵՑ ԵՊԲՀ
ԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ
ՇԱՐՔԸ

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդունել է ՌԴ
առողջապահության նախարարության «Էնդոկրինո
լոգիական գիտական կենտրոն» դաշնային պետա
կան բյուջետային հիմ
ն արկի խորհրդատվական և
ախտորոշման գծով տնօրենի տեղակալ, պրոֆեսոր
Նատալյա Վոլեվոդզին:
Ռեկտորը բարձրագույն բժշկական որակավորում
ունեցող մասնագետին հանձնեց ԵՊԲՀ այցելու-պրո
ֆեսորի հավաստագիր: Հյուրի հետ քննարկվեցին
առաջիկա համագործակցությանը վերաբերող մի
շարք հարցեր: Պրոֆեսոր Վոլեվոդզն առաջիկա
յում ԵՊԲՀ-ում հանդես կգա դասախոսությամբ, ինչ
պես նաև համատեղ կմշակվեն էնդոկրինոլոգիական
ոլորտը զարգացնելուն ուղղված ծրագրեր: Նշենք, որ
Նատալյա Վոլեվոդզն ավարտել է Ն.Ի. Պիրոգովի
անվան Ռուսաստանի ազգային հետազոտական
բժշկական համալսարանը՝ մանկաբուժություն մասնա
գիտությամբ: Ավելի քան 120 գիտական աշխատանք
ների հեղինակ է: Ղեկավարել է երեք թեկնածուական
ատենախոսություն: Ռուսաստանի էնդոկրինոլոգների
ասոցիացիայի անդամ է, էնդոկրինոլոգիա, մանկական
էնդոկրինոլոգիա, առողջապահության և հանրային
առողջության կազմակերպման մասնագիտություննե
րով ունի հավաստագիր: Պարգևատրվել է ՌԴ առող
ջապահության նախարարության պատվոգրով:

ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ
ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՄԲԻ
ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆ
ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՐՑԵՐ
Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր
դեսպան Բերնհարդ Մաթիաս Քիսլերի գլխավորությամբ
ԵՊԲՀ-ում հյուրընկալվեց գերմանացի վնասվածքաբա
նական վիրաբուժության և սպորտային բժշկության մաս
նագետների խումբը: Սեպտեմբերի 20-ին Երևան երկօրյա
այցով ժամանած խմբի կազմում գերմանական հանրա
հայտ ATOS կլինիկաների մասնագետներն էին։ Հյուրե
րի թվում էին ոլորտի երեք հեղինակավոր բժիշկներ և
ATOS կլինիկաների երկու մասնաճյուղերի գլխավոր տնօ
րենները։ Ողջունելով հյուրերին՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը նշեց, որ վերջին տարիներին համալսարա
նը սերտորեն համագործակցում է Գերմանիայի հետ՝
բժշկական կրթության ոլորտում: Նրա գնահատմամբ՝
տարիների ընթացքում համագործակցությունը զար
գանում է:
ԵՊԲՀ ռեկտորը հյուրերի ուշադրությունը հրավիրեց
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրո
նի վրա: Նա շեշտեց, որ գերմանացի մասնագետներն
իրենց այցով, խորհրդատվությամբ կնպաստեն հան
րության ջանքերով ստեղծված և համաշխարհային
չափանիշերին համապատասխանող կառույցի աշ
խատանքների ակտիվացմանը: Ռեկտորը նշեց, որ
մեծ է վերականգնողական բուժման ոլորտում փո
խանակային ծրագրեր իրականացնելու շահագրգռու
թյունը: Հայրենիքի պաշտպանի տանը առաջիկայում
ծրագրվում է ստեղծել նաև ուսում
ն ական կենտրոն,
և գերմանացի մասնագետները կարող են համագոր
ծակցել նաև այցելու-պրոֆեսորների կարգավի
ճակով: Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ
և լիազոր դեսպան Բերնհարդ Մաթիաս Քիսլերն
ընդգծեց, որ գերմանացիների մասնագիտական
խմբի այցը Հայաստան եզակի չէ. ամիսներ առաջ
Երևանում էին Համբուրգից, Մյունխենից և Մյուս
տերից ժամանած մասնագետները: Դիվանագետն
ընդգծեց, որ նման այցերը շարունակական են լի
նելու:
Նա նաև հավելեց, որ ATOS կլինիկաների մաս
նագետները առաջին հերթին հայտնի են իրենց
որակավորված բժիշկներով: ATOS կլինիկաների
ներկայացուցիչները ևս ներկայացրին մասնագի
տական իրենց փորձը: Գերմանացի գործընկեր
ներն առաջարկեցին ԵՊԲՀ ղեկավարությանը սեր
տացնել գործակցությունը հատկապես կրթական
ուղղությամբ և քննարկել Գերմանիայում հայազգի
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սովորողների մասնակցությամբ կրթական ծրագրերի իրակա
նացումը: Հյուրերի խոսքով՝ Գերմանիայում մասնագիտական
գիտելիքները հարստացնելուց հետո բժիշկները հնարավորութ
յուն կունենան վերադառնալ հայրենիք և այնտեղ շարունակել
մասնագիտական գործունեությունը: Հանդիպումից անմի
ջապես հետո Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և
լիազոր դեսպանը, պատվիրակության անդամ
ն երը ԵՊԲՀ
ռեկտորի հրավերով և ուղեկցությամբ այցելեցին Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն: Նրանք ծա
նոթացան զինհաշմանդամ
ն երին մատուցվող բժշկական
ծառայություններին, տեղի գործընկերների հետ քննար
կեցին վերականգնողական բժշկության ոլորտում փորձի
փոխանակմանը վերաբերող մի շարք հարցեր: Նշենք, որ
ATOS կլինիկաների մասնագետների ծառայություններից
են օգտվում այնպիսի աշխարհահռչակ մարզիկներ, ինչպի
սիք են Բորիս Բեկերը և Ֆրանց Բեկենբաուերը, Վլադիմիր
Կլիչկոն և Դիրկ Նովիցկուն, գերմանական ֆուտբոլային
առաջատար ակումբների անդամ
ն երը նույնպես սպա
սարկվում են ATOS կլինիկաների կողմից։ Մասնագետներն
այցի շրջանակում կմասնակցեն մի շարք միջոցառում
ների ու հանդիպում
ն երի։ ATOS կլինիկաների խումբն
ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև միջազգային
հարթակներում։ Հայաստան պատվիրակության առա
ջին այցի նպատակը հայաստանյան առողջապահական
ոլորտի հետ ծանոթացումը, հայ գործընկերների հետ
փորձի փոխանակումն ու մասնագիտական խնդիրների
քննարկումը, մեր երկրի առողջապահության ոլորտում
գործող բժիշկների և կազմակերպությունների՝ կրթա
կան և բուժհաստատությունների, մարզական ասոցիա
ցիաների և սպորտային ակումբների, ինչպես նաև այլ
կառույցների միջև համագործակցության հաստատումն
է։
ATOS
առաջին
կլինիկան
հիմ
ն ադրվել
է
Հայդելբերգում, 1991-ին և ի սկզբանե հանդիսացել է
բացառապես օրթոպեդիկ պրակտիկա իրականացնող
բուժհաստատություն։ Քառորդ դար անց հիմնադիր
ներին հաջողվել է ATOS-ը կլինիկա
ների խմբի վերածել: Այսօր ATOS-ը
բժշկության բարձրակարգ ծառա
յություններ է մատուցում գրեթե ամ
բողջ Գերմանիայում՝ Հայդելբերգում,
Համբուրգում, Քյոլնում, Մյունխենում
և Բրաունֆելսում: Վերջին տարիների
ընթացքում ATOS-ի թիմը շարունա
կաբար ընդլայնել է իր ծառայություն
ների շրջանակը՝ մասնագիտանալով
կոնքազդրերի, ծնկների, ուսերի, ող
նաշարի խնդիրների ուղղությամբ։
Կլինիկաների մասնագետները զբաղ
վում են երակաբանության, պրակտո
լոգիայի, պարանոցի, քթի և ականջի
հետ կապված հիվանդությունների
բուժմամբ, ինչպես նաև վիսցերալ օր
գանների խնդիրների ախտորոշմամբ,
բուժմամբ և վիրահատական միջամ
տություններով։ 2018-ին կլինիկանե
րի 24 վի
րա
բույժներ ընդգրկ
վել են
Գերմանիայի ամենահայտնի բժիշկ
ների ցանկում։

Հյուրեր

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԱՆՎԱՆԻ
ԲԺԻՇԿ ԷՐԻԿ ԷՍՐԱԻԼՅԱՆԸ ԵՎ
ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐ ՋԻՆ ԲԼՈՔԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷԻՆ
ԵՊԲՀ կենտրոնական մասնաշենքում հայ և օտա
րերկրացի ուսանողները, պրոֆեսորադասախո
սական կազմի ներկայացուցիչները մեծ ոգևորութ
յամբ դիմավորեցին ամերիկահայ անվանի բժիշկ,
ԱՄՆ Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի
(UCLA) Դեյվիդ Գեֆենի անվան բժշկական քոլեջի
համաղեկավար, Հայոց ցեղասպանության մասին
պատմող հոլիվուդյան «Խոստում» ֆիլմի պրոդ
յուսեր, դոկտոր Էրիկ Էսրաիլյանին և Լոս Անջելե
սի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) ռեկտոր,
կենսաբան, ակադեմիկոս Ջին Բլոքին: Այցը ԵՊԲՀ
մեկնարկեց ուսանողների հետ խորհրդանշական
խմբակային լուսանկարով, այնուհետև հյուրերը
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցությամբ շրջե
ցին ստոմատոլոգիական կրթության գերազան
ցության կենտրոնում, ծանոթացան նորաբաց
կառույցի հնարավորություններին:
 Մեր անվանի հայրենակիցը հայերենով հե
տաքրքրվեց կենտրոնի գործունեությամբ, հետ
ևեց սովորողների դասապրոցեսին:
Այնուհետև ռեկտորատի դահլիճում ուսանող
ները հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղել
Էրիկ Էսրաիլյանին և Ջին Բլոքին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ
բուհի համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել ԱՄՆ
Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի
ներկայացուցիչներին, որտեղ ինքն անձամբ նա
խորդ տարի Էրիկ Էսրաիլյանի աջակցությամբ
առիթ է ունեցել լինելու: Բուհի ղեկավարը կար
ևորեց համատեղ ծրագրերի իրականացումը,
ինչպես նաև հետագա համագործակցության
հնարավորությունների քննարկումը:
ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
Խաչատուր Մարգարյանը հյուրերին ներ
կայացրեց զեկույց, որը համառոտ պատ
մում էր Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալսարանի
պատմության, ներկա և ապագա ծրագրե
րի, գործունեության, իրականացվող աշ
խատանքների մասին: Էրիկ Էսրաիլյանը
ընդգծեց, որ տպավորված է ԵՊԲՀ-ի ընդու
նելությամբ ևիր համար թե´ որպես հայ, և
թե´ որպես բժիշկ պատիվ է ներկա գտնվել
այս համալսարանում: Գործընկերոջ հետ
նրանց այցի նպատակն է զարգացնել հա
մագործակցությունը նաև կրթական ոլոր
տում, կիսվել նոր գաղափարներով ու նա
խաձեռնություններով:
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Մեր հայրենակիցը Հայկական բարեգործական ընդ
հանուր միության տնօրենների կենտրոնական վար
չության անդամ է ընտրվել 2016 թվականին: Մ
 ի շարք
կազմակերպությունների վարչության անդամ է, այդ
թվում՝ նաև Կալիֆորնիայի բժշկական վարչության:
Ուսանողները բազմաթիվ հարցեր հղեցին Էրիկ Էս
րաիլյանին: «Ինձ երբեմն հարցնում են` ինչպես է ինձ
հաջողվել անել այս կամ այն բանը, չէ՞ որ բժիշկ եմ, ին
չին ես պատասխանում եմ, որովհետև ես բժիշկ եմ»,մասնագիտության վերաբերյալ հարցերից մեկին
ի պատասխան նշեց մասնագետը:
Խոսելով բժշկի մասնագիտության մասին՝ նա
շեշտեց, որ բժիշկ լինելն առավելություն է, քանի
որ այն հնա
րա
վո
րութ
յուն է տա
լիս ոչ թե մտա
ծել միայն որևէ պաշտոն ձեռք բերելու մասին, այլ
առաջին հերթին հնարավորություն է ծառայելու
մարդկանց:
Հարցին՝ արդյո՞ք կապ ուներ նրա բժիշկ դառնա
լու հանգամանքն այն փաստի հետ, որ «Խոստում»
ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկը ևս բժիշկ էր, նա
նշեց, որ միշտ է ցանկացել բժիշկ դառնալ: Նրա
խոս
քով` սա այն մաս
նա
գի
տութ
յունն է, որն օգ
նում է մարդկանց, իսկ դա այն էր, ինչը ցանկա
ցել է թե’ ինքը, թե’ իր` արմատներով պատմական
Հայաստանից ընտանիքը:
Իր տպավորություններով կիսվեց նաև
ակադեմիկոս Ջին Բլոքը: Լոս Անջելեսի
Կալիֆորնիայի համալսարանի ռեկտորի խոս
քով՝ իրենց համալսարանում սովորում են
բազմաթիվ հայազգի ուսանողներ, և իր հա
մար շատ հետաքրքիր և հաճելի է այցելել իր
ուսանողների հայրենիք: Բուհի վարչական
մասնաշենքում հանդիպումից հետո հյուրերն
այցելեցին Հայրենիքի պաշտպանի վերա
կանգնողական կենտրոն: Նրանք ծանոթա
ցան կարևոր սոցիալական նշանակության
այս կենտրոնի ստեղծման պատմությանը,
շփվեցին տղաների հետ:
Նշենք, որ Էրիկ Էսրաիլյանի և Ջին Բլոքի
այցը ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրա
վերով էր: Եռօրյա այցի ընթացքում հյուրերն
այցելեցին տարբեր կրթական հաստատութ
յուններ, քննարկեցին համատեղ կրթական, բարեգոր
ծական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն
ներ: Էրիկ Էսրաիլյանը եւ Ջին Բլոքը այցելեցին նաև
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր՝ հարգանքի տուրք
մատուցելու Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշա
տակին:

ԵՊԲՀ-Ն ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ ԷՐ
ՇՐԻ Լ
 ԱՆԿԱՅԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ
Երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու նպատա
կով Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարան էր ժամանել Շրի Լանկայի բժշկական
խորհուրդը ներկայացնող պատվիրակությունը:
ԵՊԲՀ ղեկավարության, պրոֆեսորադասախոսական
կազմի, համալսարանական հիվանդանոցների ղեկավար
ների հետ մասնագետները քննարկեցին կրթական և կլի
նիկական ոլորտներին վերաբերող տասնյակ հարցեր:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով հյուրե
րին, ընդգծեց, որ Շրի Լանկայի հետ ԵՊԲՀ-ն ունի գիտա
կան և մանկավարժական ոլորտում 14 տարվա գործակ
ցության ճանապարհ: Այսօր բուհում բժշկական կրթություն
է ստանում Շրի Լանկայից ժամանած 3 ուսանող և 3 ին
տերն:
«Երևանի պետական բժշկական համալսարանն այս
պահին ամենամեծ միջազգային բուհն է Հայաստանի
Հանրապետությունում»,-նշեց ռեկտորը՝ հավելելով, որ
ԵՊԲՀ-ում սովորող 8.000 սովորողներից յուրաքանչյուր
4-րդը արտերկրից է: Բուհի 1.800 օտարերկրացի ուսանող
ները ներկայացնում են 18 ազգություն և վեց կրոն: Արմեն
Մուրադյանը նշեց, որ հպարտանալու առիթ է, որ ԵՊԲՀում կրթություն ստացած օտարերկրացի ուսանողները հա
ջողությամբ են շարունակում իրենց մասնագիտական գոր
ծունեությունն արտերկրում:
«Մենք առանձնակի կարևորում ենք յուրաքանչ
յուր շրջանավարտի հաջողությունը, այդ թվում՝ Շրի
Լանկայից ժամանած ուսանողների»,- շեշտեց բուհի
ղեկավարը: Նա անդրադարձ կատարեց նաև ԵՊԲՀ-ի
պատմությանը, ընթացիկ աշխատանքներին ու ծրագրե
րին: Ն
 շելով, որ շուրջ 100 տարվա պատմություն ունեցող
կրթական հաստատությունն ունի 6 ֆակուլտետ, 3 խո
շոր բժշկական համալսարանական կենտրոն, կլինիկա
կան բազաներ՝ հանրապետության առաջատար բժշկա
կան կազմակերպություններում: Հանրապետությունում
աշխատող 10.000 բժիշկների 90տոկոսը ԵՊԲՀ շրջա
նավարտներ են: Արտերկրում մասնագիտական գոր
ծունեությունը շարունակում է 8000 շրջանավարտ, որից
500-ը՝ ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի նահանգում:
Շրի Լանկայից ժամանած
հյուրերին՝
պրոֆեսորներ
Սամանկումար
Չանդրա
գուպտա Վիմալասունդերա
յին և Հիդդադուրա Նավին
Դեշիկա Սոյսային ներկա
յացվեցին նաև զեկույցներ՝
նվիրված
ԵՊԲՀ
առան
ձին ստորաբաժանում
ն երի,
կենտրոնների
գործունեու
թյանը:
Պրոֆեսորների
ուշա
դրության կենտրոնում էր
հատկապես
կլինիկական

30

Հյուրեր
գործունեությունը: Նրանք հետաքրքրվեցին համալ
սարանական կլինիկաներում ուսանողների պրակտիկ
գիտելիքներ ստանալու հնարավորություններով, հի
վանդանոցների հագեցվածությամբ, մատուցվող ծա
ռայություններով:
Մոտ երկու ժամ տևած քննարկումից հետո, պատվի
րակության անդամ
ն երը շրջեցին ԵՊԲՀ տարբեր մաս
նաշենքերում, այցելեցին սիմուլյացիոն կենտրոններ:
Այցի հաջորդ օրը պրոֆեսորներ Սամանկումար
Չանդրագուպտա Վիմալասունդերան և Հիդդադուրա
Նավին Դեշիկա Սոյսան ԵՊԲՀ միջազգային գործու
նեության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Եր
վանդ Սահակյանի, կրթության ոլորտի պատասխանա
տուների ուղեկցությամբ այցելեցին համալսարանական
հիվանդանոցային համալիրներ:
Հյուրերը ծանոթացան «Մուրացան» համալսարանա
կան հիվանդանոցի և «Միքայելյան վիրաբուժության
ինստիտուտի» գործունեությանը, այցելեցին տարբեր
բաժանմունքներ, հետևեցին ուսում
ն առության ընթաց
քին:
Նրանք հետաքրքրված էին, մասնավորապես, համալ
սարանական կլինիկաների աշխատանքներում ուսա
նողների ներգրավվածության, ուսում
ն ական գործըն
թացի կազմակերպման հարցով:
Երկու բժշկական կազմակերպությունում ղեկավար
ները հյուրերին ներկայացրին հիվանդանոցների հնա
րավորությունները, մատուցվող բժշկական ծառայու
թյունները: Անդրադարձ կատարվեց նաև դասավանդող
անձնակազմի պատրաստվածությանը:
Շրիլանկացի մասնագետներն այցելեցին նաև
վերարտադրողական առողջության, պերինատալո
գիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հան
րապետական ինստիտուտ, որը ղեկավարում է
մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Ռազմիկ Աբրահամյանը:
Նա խո

սեց ոչ միայն ԵՊԲՀ այս կլի
նի
կա
կան բա
զայում իրականացվող աշխատանքների մասին, այլև
հյուրերին ներկայացրեց մոր և մանկան առողջության
պահպանման ոլորտում մեր երկրի գրանցած վերջին
հաջողությունները:
ՁԻԱՀ-ի և նախածննդյան խնամքի արդյունա
վետ ծառայությունների, ինչպես նաև մորից երե
խային
ՄԻԱՎ-ի
փոխանցման
կանխարգելման
ինտեգրված համակարգի ստեղծմանն ուղղված նպա
տակային ջանքերն ու հետևողական քայլերը վերջին 15
տարիներին Հայաստանում տվել են իրենց պտուղնե
րը: Պատահական չէ, որ Կուբայից հետո Հայաստանը
Բելոռուսի և Թայլանդի հետ միասին աշխարհում երկ
րորդ, իսկ ԱՀԿ-ի եվրոպական տարածաշրջանի 53
երկրների թվում Բելոռուսի հետ առաջին երկիրն է, որը
2016-ին արժանացել է մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փո
խանցման վերացումը փաստող հավաստագրի:
Նշենք, որ Շրի Լանկայի բժշկական խորհրդի հետ
համագործակցությունը շարունակական է լինելու, և
առաջիկայում ծրագրվում է ԵՊԲՀ ներկայացուցիչների
այցն այնտեղ:
Երևանյան այցի երկրորդ օրը եզրափակվեց ԵՊԲՀ
հանրակացարանում, ուր արտերկրից ժամանած գործ
ընկերները ծանոթացան օտարերկրացի ուսանողների
կացության, հանգստի կազմակերպման պայմաններին:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳՐԱՎԻՉ Է ԴԱՐՁՆՈՒՄ
«ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌՈՄԱՆՏԻԶՄԸ»
Դատական բժշկությունը կապող օղակ է իրավական ու բժշկա
կան գիտությունների միջև։ Այս ոլորտը նաև մեր երկրում ունի կա
յացած ավանդույթներ, որոնց ձևավորման, ինչպես նաև զարգաց
ման գործում իր ավանդն ունի դատական բժշկության ամբիոնի
վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, բժշկության և իրա
վունքի պրոֆեսոր, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի
իսկական անդամ Շոթա Վարդանյանը։ Երկարամյա դատական
բժիշկը ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին ընդառաջ իրականացվող
«Բժշկի ուղին» շարքի շրջանակում պատմել է իր անցած ճանա
պարհի մասին։
Դժվար չէ կռահելը, որ դատական բժշկության ոլորտի մաս
նագետները բավականին քչախոս են, բաց թե փակ հարցերին
պատասխանում են լակոնիկ, առանց ավելորդ մանրամասնե
րի ներկայացման։ Այս առումով մեր ակնարկաշարի հերոսը ևս
բացառություն չէ։ Շոթա Վարդանյանը շուրջ հինգ տասնամյակ
աշխատում է առողջապահական համակարգում՝ տարբեր
տարիների ընթացքում զբաղեցնելով պատասխանատու պաշ
տոններ, կատարելով հատուկ նշանակության ծառայություն։

Կենսագրական տվյալներ
1963-1970թթ. Շոթա Վարդանյանը սովորել է Երևանի
բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետում: 1974թ.
պաշտպանել է թեկնածու ական թեզ «Հանկարծամահությունը
սրտամկանի ինֆարկտից և նրա կապը օդերևութաբանական
գործոնների հետ» թեմայով Լենինգրադի բժիշկների վերա
պատրաստման ինստիտուտում: 1970թ. նա համատեղությամբ
ԵՊԲՀ դատական բժշկության ամբիոնի ավագ լաբորանտ էր:
1974թ. Շոթա Վարդանյանին շնորհվել է բժշկական գիտություն
ների թեկնածու ի կոչում: 1970-1976թթ. 4-րդ բուժվարչության
վիրաբուժական բաժնի վիրաբույժ էր: 1976-1982թթ. Երևան
քաղաքի դատաբժշկական փորձագետ: 1982թ. ԵՊԲՀ դա
տական բժշկության ամբիոնի ասիստենտ: 1989թ. ԵՊԲՀ
դատական բժշկության ամբիոնի դոցենտ, դատական
բժշկության և իրավունքի ամբիոնի վարիչ: 1989թ. առ այ
սօր նա ԵՊԲՀ դատական բժշկության ամբիոնի վարիչն է:
1990թ. պաշտպանել է դոկտորական թեզ «Որոշ հելիոֆի
զիկական, օդերևութաբանական և այլ գործոնների ազդե
ցությունը բռնի և ոչ բռնի մահերի հաճախականության վրա
ԽՍՀՄ խոշոր կլիմայական տարածաշրջանում» թեմայով
Մոսկվայի դատաբժշկական կենտրոնական գիտահետազո
տական ինստիտուտում: 1991-ին գիտությունների դոկտորի
կոչում է ստացել, բժշկության և իրավունքի պրոֆեսոր է:
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Բժիշկ-գիտնականն ուղիղ 47 տարի առաջ է ավարտել Եր
ևանի պետական բժշկական ինստիտուտը, ինչպես ինքն է
բնորոշում՝ բժիշկ դառնալու որոշումը պատահաբար է կա
յացրել։ Մանուկ հասակից երազել է օդաչու ական կարիերա
յի մասին․ ծնված լինելով Թբիլիսիում՝ նպատակ ուներ դառնալ ռազմական օդաչու:
Անդրկովկասում այս նպատակին հասնելու համար պետք էր քննություն հանձնել
Թբիլիսիի հրետանային ուսում
ն արանում (Тбилисское высшее артиллерийское
командное училище): Շոթա Վարդանյանը հաջողությամբ հանձնում է այդ քննութ
յունը, սակայն հանգամանքների կամ ճակատագրի բերմամբ դպրոցն արծաթե մե
դալով ավարտած շրջանավարտը բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատություն է
ընդունվում Երևանում։

Բժշկի ուղին
Որպես նեղ մասնագիտացում ընտրել էր վիրաբուժութ
յունը, ինստիտուտն ավարտելուց հետո յոթ տարի աշ
խատել է որպես վիրաբույժ, բայց ուսուցիչների դրդմամբ
և կրկին՝ հանգամանքերի բերումով, մասնագիտական
հետագա գիտական, կլինիկական և մանկավարժական
գործունեությունը շարունակել է դատական բժշկության
բնագավառում։ Նրա գնահատմամբ՝ վիրաբուժությունը
նման է սպորտի, որը շարունակ գրավում է, ևորի կարի
քը զգում ես ժամանակի ընթացքում:
Տարիներ անց անկեղծանում է, որ, չնայած բազմաթիվ
բարդություններին ու գործի առանձնահատկություն
ներին, չի ափսոսում կայացրած ընտրության համար,
որովհետև, ինչպես բժշկագիտության շատ ոլորտներում,
այստեղ ևս, որքան էլ տարօրինակ հնչի, առկա է ռոման
տիզմի որոշակի չափաբաժին։ Զրուցակիցս հստակեց
նում է, որ խոսքը «իրավական ռոմանտիզմի» մասին
է, որը դատական բժշկի մասնագիտությունը գրավիչ է
դարձնում երիտասարդների համար: Տարատեսակ
քրեական դեպքերի վերլուծությունը, հանցագործութ
յունների դեպքի վայրերում լինելու հնարավորությունը
և այս մասնագիտությանը վերաբերող այլ օպերատիվ
գործողություններ ու առաջադրանքներ կատարելը
մշտապես հետաքրքրել են բժշկությամբ զբաղվող
շատ երիտասարդների։
Թեպետ այս առումով փոքր-ինչ նահանջ, այնու ա
մենայնիվ, նկատվում է։ Ի տարբերութուն նախորդ
տարիների՝ պակասել է ոլորտով հետաքրքրվող մաս
նագետների թիվը, բայց միաժամանակ ավելացել է
ապագա դատական բժիշկ դառնալ ցանկացող իգա
կան սեռի ներկայացուցիչների թիվը։ Ի տարբերութ
յուն տղաների՝ աղջիկներն առավել հաճախ մասնա
գիտանում են լաբորատոր ուղղություններում, քան
նախընտրում են դառնալ ընդհանուր պրոֆիլի դատա
կան բժիշկ։
Շոթա Վարդանյանը մեծ ակնածանքով է հիշում
իր բոլոր ուսուցիչներին: Վիրաբուժության մեջ նրա
կայացման գործում մեծ դերակատարում են ունեցել
անվանի վիրաբույժներ Սուրեն Հովհաննիսյանը,
Վազգեն Սարուխանյանը և Լևոն Գևորգյանը:
«Իսկ դատական բժշկի մկրտությունը ես ստացել
եմ Նորայր Ավագյանի մոտ»,- նկատում է մասնա
գետը:
Պատմական ակնարկ
1926թ. մայիսի 17-ին Երևանի պետական բժշկա
կան համալսարանի բուժական ֆակուլտետի
խորհրդի նիստը որոշում է ընդունում 5-րդ կուրսում
որպես ուսում
ն ական առարկա մտցնել նաև դատա
կան բժշկությունը։ 1927-ին ամբիոնի վարիչ է նշա
նակվում Եղիշե Թադևոսի Շեկ-Հովսեփյանը։ Նա
1929-ից միաժամանակ կատարում էր ՀՍՍՀ առժող
կոմատի գլխավոր դատաբժշկական փորձագետի
պարտականությունները։ 1939թ. ամբիոնի վարիչ և հանրապետության
գլխավոր դատաբժշկական փորձագետ է նշանակվում դոցենտ Ալեք
սանդր Ադամի Հովսեփյանը։ 1953թ. ամբիոնի վարիչ և հանրապետության
գլխավոր դատաբժշկական փորձագետ է նշանակվում Նորայր Մկրտչի
Ավագյանը: Դատական բժշկությունը զարգանում է արագ տեմպերով և
կարճ ժամանակամիջոցում հասնում որոշակի հաջողությունների։ 1954թ.
կազմակերպվում է դատական բժիշկների համամիութենական գիտա
կան ընկերության հայկական բաժանմունքը: 1993-ին ՀՀ առողջապա
հության նախարարության կոլեգիան որոշում է միավորել Մ. Հերացու
անվան բժշկական համալսարանի դատական բժշկության ամբիոնը և

հանրապետական դատաբժշկական բյուրոն`
վերանվանելով ՀՀ ԱՆ դատական բժշկության
գիտագործնական կենտրոն, որի ղեկավար և
ՀՀ ԱՆ գլխավոր դատաբժշկական փորձագետ
է նշանակվում հմուտ մանկավարժ և ճանաչված
փորձագետ, բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, բժշկության և իրավունքի պրոֆեսոր
Շոթա Վարդանյանը։ Այս որոշումն իր հիմ
ն ա
վոր պատճառներն ուներ: Հաշվի առնելով, որ
հանրապետության սահմանամերձ գոտիներում
չկային փորձագետներ՝ մասնագետների միջին
տարիքը տատանվում էր 65-70-ի միջակայքում,
բացի այդ՝ հագեցած չէին լաբորատորիաները,
չկար գենետիկայի լաբորատորիա։ Ահա ինչու՝
առողջապահական գերատեսչությունը որոշում
կայացրեց միավորել բյուրոն և ամբիոնը՝ այս
պիսով սկիզբ դնելով դատական բժշկության գի
տագործնական կենտրոնի ստեղծմանը:
Շոթա Վարդանյանը ԱՊՀ երկրների դատա
կան բժիշկների գիտական ընկերության նախագահության անդամ
է, Բալթյան երկրների դատական բժիշկների միջազգային ասոցիա
ցիաների պատվավոր և մանկավարժական ակադեմիայի թղթա
կից-անդամ է, էներգատեղեկատվական ակադեմիայի իսկական և
Եվրոպայի մի շարք երկրների դատական բժիշկների ասոցիացիա
յի անդամ է, Միջերկրածովյան երկրների դատական բժիշկների
ակադեմիայի իսկական, Ռուսաստանի բժշկական իրավագետների
ասոցիացիայի անդամ է: Արժանացել է բազմաթիվ պարգևների և
շնորհակալագրերի: Մասնակցել է մի շարք միջազգային գիտաժո
ղով
ն երի, նախագահել է մասնագիտական հեղինակավոր հավաք
ներ:
Դատական բժշկության ուշագրավ կողմերին անդրադարձ է
կատարված նաև գեղարվեստական գրականության մեջ։ Եր
կա
րամյա դասախոսը երկու ստեղծագործություն է առանձնացնում:
Գերմանացի գրող Յուրգեն Թորվալդի (Юрген Торвальд) «Երբ խո
սում են դիակները» և «Կրիմինալիստիկայի 100-ամյակ» աշխա
տությունները, որոնք այսօր տպագրված տարբերակով բավականին
դժվար է գտնել։ Այս հեղինակը հայտնի է աշխարհին հենց դատա
կան բժշկության և կրիմինալիստիկայի պատմությանը վերաբերող
ստեղծագործություններով:
Հինգ
տասնամյակի
ընթացքում
Շոթա
Վարդանյանը պատրաստել է ավելի քան 60
կլինիկական օրդինատոր, որոնց մի մասը մաս
նագիտական գործունեությունը շարունակում
է ար
տերկ
րում։ Եր
կար տա
րի
ներ նա ե
ղել է
Ռուսաստանում հրատարակվող դատաբժշկա
կան միակ՝ «Դատաբժշկական փորձաքննութ
յուններ» ամսագրի կոլեգիայի անդամ: Չորս
դասագրքի, 8 մենագրության, ավելի քան 140
գիտական աշխատանքի հեղինակ է, որոնք
տպագրվել են Հայաստանի և արտերկրի գիտա
կան հրատարակություններում:
Տարիներ շարունակ լսարան մտնելիս նա չի
զլանում ասել, որ դատական բժշկի մասնագի
տությունը բարդ է և պատասխանատու, պա
հանջում է մեծ նվիրում աշխատանքին, երբեմն
էլ պա
հան
ջում է ոչ միայն այս, այլև բժշկա
գի
տության այլ մասնագիտությունների նման՝ անձ
նական ժամանակի և տարածքի բացակայութ
յուն։ Անցած տարիներին հետադարձ հայացք
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նետելով՝ դատական բժիշկը պատմում է, որ ոլորտի
լրջության հետ մեկտեղ պատահել են նաև զավեշտալի
իրավիճակներ։
Շոթա Վարդանյանի ղեկավարած ամբիոնում տասն
յակ գիտահետազոտական աշխատանքներ են կա
տարվում: Տարբեր տարիներին դրանք վերաբերել
են հելիակենսաբանությանը, հանկարծամահության
խնդիրներին, լազերի ազդեցությանը՝ մարդու մարմ
ն ի
և հագուստի վրա, խլացուցիչով հրազենի դատաբժշ
կական բնութագրին, գազային հրազենից առաջացած
վնասվածքների դատաբժշկական ախտորոշմանը,
հրդեհի պայմաններում վնասվածքների դատաբժշկա
կան բնութագրին, փսիլոցիբին պարունակող սնկերով
թունավորում
ն երի դատաբժշկական բնութագրին, խո
շորամասշտաբ աղետների ժամանակ դատաբժշկա
կան փորձաքննության առանձնահատկություններին,
անձի նույնացմանը՝ գենետիկական և ստոմատոլոգիա
կան եղանակներով:
Դատական բժշկության ամբիոնը համագործակցում
է Սանկտ Պետերբուրգի Ի. Պավլովի անվան թիվ 1
բժշկական, ինչպես նաև մանկաբուժական ուղղվա
ծության համալսարանների, Մոսկվայի Ի. 
Սեչենովի
անվան պետական բժշկական համալսարանի դա
տական բժշկության ամբիոնների, Ռուսաստանի դա
տական բժշկության գիտահետազոտական կենտրոնի
հետ: Համատեղ կատարվել են գիտական բազմաթիվ
աշխատանքներ:
Դատական բժշկության առարկայի ուսուցումը եռա
լեզու է: Հետդիպլոմային ուսուցումն ամբիոնում ներ
կայացված է կլինիկական օրդինատուրայով` 2 տարի,
և ասպիրանտուրայով` 3 տարի տևողությամբ: Ամբիոնի
կլինիկական բազան ՀՀ ԱՆ դատական բժշկության
գիտագործնական կենտրոնն է:
Բժշկի մասնագիտությունն են ընտրել նաև Շոթա
Վարդանյանի և իր տիկնոջ՝ արյունաբան, Ռ. Հ. Յոլյանի
անվան արյունաբանական կենտրոնի մորֆոլոգիա
կան լաբորատորիայի վարիչ Լաուրա Մուրադյանի
զավակները: Մարգարիտա Վարդանյանը գինեկոլոգ
է, այժմ աշխատում է լաբորատոր ախտորոշման ոլոր
տում, իսկ Լուսինե Վարդանյանը ռեֆլեքսոթերապիա
յի մասնագետ է: Քույրերը բժշկական գիտությունների
թեկնածու են: Լուսինե Վարդանյանը երկար տարիներ

մասնագիտացել է ավանդական և վերականգնողական
բժշկության ոլորտում:
Շոթա Վարդանյանն ունի չորս թոռ: Ավագ թոռը՝ Ար
մեն Բաբայանը, տնտեսագիտություն է սովորում Ամս
տերդամի համալսարանում, ավարտել է բակալավրը,
իսկ եղբայրը՝ կրտսեր Շոթան, ուսանում է ԵՊՀ տնտե
սագիտական ֆակուլտետում: Տարիքով ավելի փոքր
թոռներից մեկը դպրոցական է, մյուսը դեռ մանկապար
տեզ է հաճախում:
Ներկայումս ինչպես բժշկագիտության մի շարք ճյու
ղե
րի, այն
պես էլ դա
տա
կան բժշկութ
յան առջև նոր
մարտահրավեր է ծառացած, որի հաղթահարումը մաս
նագետների առջև դրված կարևոր պահանջ է:
Այսօր ծանրաբեռնված առօրյայում մասնագետը ժա
մանակ է գտնում նաև նոր դասագրքերի ևուսում
ն ա
մեթոդական ձեռնարկների ստեղծման համար: 2018
թվականին ապագա բժիշկներն արդեն ավարտական
կուրսում առարկային ծանոթանալու են նրա հեղինա
կած «Դատական բժշկության» հաստափոր ձեռնար
կով: Նրա՝ տարատեսակ թղթերով և ուսում
ն ական
նյութերով լեցուն աշխատասենյակում ուրույն տեղ ու
նեն նաև հայ և համաշխարհային դասականները:
Պոեզիայի մեծ սիրահար է: Սիրում է Չարենց, Սահյան,
Տերյան, Իսահակյան, Շեքսպիր. ցանկը երկար կարելի
է շարունակել: Խոստովանում է, որ շատ է սիրում իր
երկիրը, ուր ամեն մի ծառ, թուփ և քար հարազատ է:
Մասնագետի կյանքի գերակշիռ մասն անցել է բժշկա
կան համալսարանում, ինչպես ինքն է ասում ՝ իր երկ
րորդ տանը, հետևաբար՝ այստեղ ևսիրեն ամեն ինչ
հոգեհարազատ է: Նրա մեծագույն ցանկություններից
է, որպեսզի առաջիկայում դատաբժշկական ոլորտը
հագեցվի հզոր լաբորատորիաներով և ավելանա այս
բնագավառում գիտությամբ զբաղվել ցանկացող երի
տասարդների թիվը:
Հեղինակ Տաթևիկ Գրիգորյան
Լուսանկարները՝  Շոթա Վարդանյանի անձնական
արխիվից և Կարեն Սերոբյանի

 ԻՐՏԸ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ Է.
Ս
ՍՐՏԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Սեպտեմբերի 29-ին աշխարհում նշվում է սրտի
համաշխարհային օրը։ Օրվա խորհուրդը և նպա
տակը սրտանոթային հիվանդությունների կանխար
գելման, ռիսկի գործոնների նվազեցման և առողջ
ապրելակերպի անհրաժեշտության վերաբերյալ
բնակչությանը ևս մեկ անգամ իրազեկումն է: Այս
տարի Երևանի պետական բժշկական համալսարա
նի պրոֆեսորները՝ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ու
ղեկցությամբ, այցելեցին «Նորք Մարաշ» բժշկական
կենտրոն՝ շնորհավորելու անձնակազմին մասնագի
տական օրվա կապակցությամբ: Նորանշանակ տնօ
րեն Միքայել Ադամյանը հավաստիացրեց, որ անձ
նակազմի հետ մեկտեղ ջանք ու եռանդ չեն խնայելու
դեռևս խորհրդային ժամանակներից դինամիկ աճ
ապահովող սրտի կենտրոնին նոր շունչ հաղորդելու,
տարածաշրջանում ուրույն տեղն ու դիրքը ամրապն
դելու կարևոր գործի համար: Բժիշկը տեղեկացրեց
նաև, որ կենտրոնում մշակվում են հատուկ նորաց
ված ծրագրեր, որոնք կարագացնեն հաստատութ
յան զարգացումը:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը տեղեկացրեց,
որ արդեն իսկ տնօրեն Միքայել Ադամյանի հետ
քննարկել են բժշկական համալսարանի և «Նորք
Մարաշ» կենտրոնի համագործակցության հեռան
կարները: Մասնավորապես, ուշադրության կենտ
րոնում կլինեն նոր ամբիոնների ստեղծման, պե
տության կարիքներից ելնելով՝ մասնագետների
պատրաստման և համատեղ գիտական ծրագրեր
իրականացնելու հարցերը:
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ԵՊԲՀ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԸ
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼ ԵՆ «ՎԱՉԱԳԱՆ
ԲԱՐԵՊԱՇՏ» ՄԵԴԱԼՈՎ
Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ԵՊԲՀ
հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Վահան Մելիքյանը և նույն ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
Արմենուհի Ղամբարյանը Արցախի Հանրապետության պաշտ
պանության բանակի զինծառայողների ռազմահայրենասիրա
կան դաստիարակության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի
համար պարգևատրվել են «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալով:
ԵՊԲՀ աշխատակիցները ՀՀ պաշտպանության նախարարին կից
հասարակական խորհրդի կազմակերպած «Պատմություն եւ մշա
կույթի էջեր» խորագրով ծրագրի մասնակիցներ են:
«Արդեն ինը տարի այս ծրագրի շրջանակում տարվա ընթաց
քում չորս անգամ մեկնում ենք Արցախ և դասախոսություններ,
հանդիպում
ն եր կազմակերպում զինվորների, սպաների համար:
Հերթական այցի ընթացքում մեզ համար անսպասելի, բայց շատ
հաճելի և պարտավորեցնող էր, որ անձամբ Արցախի նախագահի
կողմից արժանացանք պետական պարգևի»:
«Պատմություն եւ մշակույթի էջեր» ծրագիրը, որն իրա
կանացվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության
աջակցությամբ, շարունակական է լինելու: Այն նպատակ
ունի նպաստել բանակի եւ հասարակության միջեւ սերտ կա
պերի հաստատմանը, նաեւ օժանդակել զինծառայողների
գաղափարական, հայրենասիրական ու հոգեւ որ դաստիա
րակությանը: Ծրագրի շուրջ համախմբվել են 100-ից ավե
լի գիտնական, դասախոս, տարբեր մասնագետներ, որոնք
ներկայացնում են 15 գիտական, կրթական եւ մասնագի
տացված հաստատություններ, կազմակերպություններ:

Տաթև Հ
 արությունյան
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
2-րդ կուրսի ուսանողուհի
Կարծում եմ՝ հնարավոր է համատեղել բազմաթիվ նա
խասիրությունները բժշկության հետ: Կարելի է լինել լավ
բժիշկ, միաժամանակ՝ նկարիչ, դաշնակահար կամ գրող: Ինչ
պես բո
լոր մար
դիկ՝ ես էլ ու
նեմ իմ հոբ
բի
նե
րը և 
փոր
ձում
եմ դրանք ինչ-որ կերպ կա
պել նաև բժշկութ
յան հետ:
Ինձ շատ են հետաքրքրում ձեռագործ աշխատանքները՝ թելե
րից պատրաստում եմ թևնոցներ ևամեն անգամ փորձում եմ նոր
նախշ ավելացնել: Կամավորական աշխատանքը, ազգագրական
պարերն ու արշավ
ն երը համարում եմ տարերքս: Կամավորության
փորձ ունեմ և՛ բժշկական, և՛ այլ միջոցառում
ն երից: Ազգա
գրական պարերով հետաքրքրված եմ արդեն հինգ տարի:
Ար
շավ
ներս հիմ
նա
կա
նում ե
ղել են «
Հայ ասպետի» հետ:
Նշանակալի էր հնգօրյա ճամփորդությունը դեպի Արևմտ
յան Հայաստան, որի ընթացքում հասցրեցինք լինել Կարսում,
Վանում, Անիում: Կարսի հայկական շենքերն ու Վանի բերդն
իր արձանագրություններով կարծես օգնում էին ճամփորդել ժա
մանակի միջով, իսկ Վանա լճի մայրամուտն իմ տեսած ամե
նատպավորիչներից մեկն էր: Հուսամ նորից կլինեմ Արևմտյան
Հայաստանում: Այս նախասիրությունների հետ մեկտեղ՝ գերա
գույն նպատակներիցս մեկը մնում է բժշկության ոլորտում հաջո
ղակ և պիտանի լինելը:
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Մանան Սահրադյան
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
1-ին կուրսի ուսանողուհի
Ես՝ Մանան Սահրադյանս, սովորում եմ ԵՊԲՀ ընդհա
նուր բժշկության ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Ծնվել
եմ 2000 թվականին, Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում։
Ավարտել եմ Վեդիի ավագ դպրոցը, ստեղծագործել սկսել
եմ մոտ 2 տարի առաջ, սակայն ստեղծագործելուն սկսել
եմ ավելի լուրջ մոտեցում ցույց տալ 2016թ.-ից։ Ավարտել
եմ Վեդու երաժշտական դպրոցը 3 տարի առաջ, տիրա
պետում եմ դաշնամուրին։

Ամեն մայրամուտ ունի լուսաբաց
Ու կրկին նոր օր... Մի նոր լուսաբաց,
Շղարշե սպիտակ զգեստն իր հագին՝
Մի լուսե ձգտում, լուսե այգաբաց
Լցնում է մի նոր հույսով իմ հոգին։
Մեռնելու տեղակ կյանք ես երազում,
Ապրելու տենչով՝ պայքարում անվերջ,
Ասես ինչ-որ մեկն անուշ երազում
Պայքար է մղում, կարծես չկա վերջ։
Անանցանելի արահետներով
Պետք է միմիայն առաջ ընթանալ,
Քանի որ, միշտ էլ, տեղում դոփելով
Չկա՛, չես գտնի երբեք հաղթանակ։
Ցնծությունը քեզ հյուր չի գա երբեք,
Թե անգործության հավերժ մատնվես,
Պայքարող մարդու համար միշտ կա ելք,
Փնտրիր ամեն տեղ, հաստատ կգտնես...
Ամեն մայրամուտ ունի լուսաբաց,
Ամեն մի ավարտ ունի նոր սկիզբ,
Թող վերջ թվացող խոսքերը անանց
Դառնան մի կարոտ՝ անվերջ, անսկիզբ...

Ինձ չեք հասկանա
Դուք ինձ չեք լսում, չեք էլ հասկանա,
Ճչալով՝ խոսքը առաջ չի գնա։
Պետք է ընդունել. միշտ չէ, որ ճիշտ ես,
Սխալ ենք մեկ֊մեկ՝ այսպես, թե այնպես։
Իդեալական չեն մարդիկ պատվարժան,
Նրանցն են ճոխ֊ճոխ խոսքերն արժան,
Բայց այդ խոսքերից լոկ թև են առնում
Ու միշտ սողում են իրենց ողջ կյանքում։
Դուք ինձ երբեք էլ ճիշտ չեք հասկանա,
Խոսքս ընկալել չեք կարողանա,
Ազնիվ մարդիկ միշտ տուժում են կյանքում,
Քանզի կեղծիքը հիմա չեն հերքում...

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՏՐՎԱԾ Է
Ուսանողների
նախաձեռնությամբ
հոկտեմբերի 8-ին «Միքայելյան վիրա
բուժության ինստիտուտում» տե
ղի ու
նեցավ քննարկում՝ նվիրված Միխայիլ
Բուլգակովի «Շան սիրտը» վեպին և
դրա էկրանավորված տարբերակին:
Անկաշկանդ մթնոլորտում սովորող
ներն ու դասախոսները մտքեր փոխա
նակեցին, վերլուծեցին ստեղծագոր
ծության մեջ բժշկի կերպարը, կիսվեցին
տպավորություններով:
Քննարկմանը մասնակցում էր նաև
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը: Ին
տերակտիվ ձևաչափում տարատեսակ
բժշկական թեմաների շուրջ քննար
կում
ն երը շարունակական են լինելու:
Սպասում ենք նաև ձեր առաջարկնե
րին:
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INTERNATIONAL
CONGRESS UNITED OVER
200 SURGEONS FROM
ARMENIA AND ABROAD
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In the history of the National Academic Theater after Gabriel Sundukyan, a
joint congress (www.ess2018.am) was held for the first time in the history
of our republic, which includes the Fourth Congress of the Armenian Association of Surgeons (AAS, www.AAS.am), Residents and Young Scientists 3rd
European Conference. The two-day conference is attended by more than 200
participants from 30 countries, including prominent academics, university
professors, and practitioners. Armenian surgeons from Artsakh, the Diaspora
and Armenian regions are widely involved in the work of the Congress. The
invited speakers present news on various aspects of surgery, have agreements with Armenian Medical Centers for cooperation and methodological
assistance.
Head of the Department of Surgery N4, Head of the Armenian Association
of Surgeons, Professor Mushegh Mirijanyan welcomed the participants of
the congress, underlining that today is a double celebration for Armenian
surgeons as it is the 80th anniversary of the Association of Surgeons of
Armenia.
The professional association has made a significant contribution to the
development of surgery in our country, introduction of newest technologies
and training of qualified specialists. Professor Mirijanyan stressed that the
association’s activities and cooperation with foreign partners have had one
goal during these years: protection of people’s health and improvement
of their life quality. RA Deputy Minister of Health Sergei Khachatryan conveyed the congratulatory message of the Prime Minister of the Republic
of Armenia Nikol Pashinyan to the participants of the congress. On behalf
of the Ministry of Health, he welcomed the work of this congress and expressed assurance that the professional gathering would play a significant
role in the development and further success of this sector.
Head of the Department of Surgery N1 of Yerevan State Medical University, Vice President of the Armenian Association of Surgeons, President of the
European Society of Surgery Suren Stepanyan, addressed the ample traditions,
history and eminent personalities in the field of surgery. He presented the path of
the Armenian Surgeons’ Association, its success and future plans in detail.
YSMU Rector Armen Muradyan mentioned that it was remarkable that a lot of
Armenian surgeons were present in the auditorium. According to the professor, in
the framework of the conference, young professionals have a good opportunity
to share experiences and development programs. Quoting the famous American
cardiac surgeon Michael DeBakey, he added that, according to the unwritten and
written laws of the surgeon society, there are no borders for partnership not only
in Armenia, but also in foreign countries. The base for surgeons around the world
is humanity and caring. According to Armen Muradyan, surgery is the conscience,
wisdom, and driving force.
The participants of the event were also addressed by the Minister of Health of
Georgia, other officials and foreign representatives of the health sector. According
to tradition, the long-standing and experienced representatives of the Armenian
surgical field were also honoured. Members of the Congress will be given 12 credits
maximum (12 European CME credits (ECMEC®s)) by the European Commission for
Continuing Medical Education. The joint congress will be of great importance for
Armenian surgeons to make new connections with the world’s leading clinics, to
get acquainted with the industry news, and to introduce new surgical and treatment methods in Armenian surgery. It should be noted that the co-organizers of
the congress are the RA Ministry of Health and Yerevan State Medical University
after Mkhitar Heratsi.

THE PARTICIPANTS OF THE 22ND
CONGRESS OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF SURGERY VISITED
MIKAELYAN INSTITUTE
OF SURGERY
The Mikaelian Institute of Surgery has brought together leading
surgeons from all around the world. Experts have arrived in Yerevan
to participate in the 22nd Annual Congress of the European Society of
Surgery (ESS, www.essurg.org), which includes the 4th Congress of
the Armenian Association of Surgeons (AAS, www.AAS.am) and Residents and Young Scientists 3rd European Conference. YSMU management, medical staff, future doctors and guests from abroad celebrated the 90th anniversary of the Armenian Soviet cardiologist-surgeon,
doctor of medical sciences, professor, correspondent member of the
Armenian SSR Alexander Mikayelyan with a small event organized at
the institute.
YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the foreign specialists
who arrived in Armenia and mentioned that their visit to Mikaelyan
Institute of Surgery is not accidental as it is one of the largest university bases. According to the Rector, this event is the launch of major
scientific, educational and clinical events, which are planned to be
held at the institute. Armen Muradyan also attached importance to
the fact that the staff involved in organizing the 22nd Annual Congress of the European Society of Surgery, sponsored by renowned
Armenian surgeon Hovhannes Sarukhanyan, includes university specialists.
“This event is a good tradition formed to communicate with the
European medical community,” emphasized the head of the university, noting that Alexander Mikaelyan’s 90th birthday anniversary is
not accidental, as it was thanks to his work that Armenia became so
prominent in medical sector decades ago. The Rector also made account of the presence of future doctors, clinical residents in the hall,
who should attach special importance to the tremendous heritage
left by senior colleagues and eminent doctors. Head of the YSMU
Department of Surgery N1, Vice-President of the Armenian Association of Surgeons Suren Stepanyan, who was elected President of the
European Society of Surgery (ESS) last October, also touched upon
the history and activities of Alexander Mikayelyan and his institute.
According to Suren Stepanyan, the legendary physician and his team
have a great contribution to the development of Armenia’s healthcare
system.
The institute is on the path to reforms that relate both to surgical and therapeutic trends. Touching upon the 22nd Congress of
the European Society of Surgery, the head of the Department of
Surgery N1 of YSMU said that the event will give new opportunities
for cooperation and will contribute to the exchange of experience.
Speeches and memorable details of Alexander Mikayelyan’s biography were presented by his colleagues who had worked with him for
many years, and his wife, Lyudmila Sherdukalova-Mikayelyan’s greetings were conveyed.
By the end of the event, participants put flowers at the monument
to the great doctor. This event was a tribute to the memory of Alexander Mikayelyan and testified to the fact that the generations have
not forgotten his long-term and rich contribution to the development
of Armenian medicine.

SCIENCE

CARDIOLOGICAL
CONFERENCE TOWARDS
THE WORLD HEART DAY
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World Heart Day is celebrated on September 27 . The Yerevan Cardiology Forum 2018 three-day international conference took place on
September 27 at YSMU administrative building. Dozens of international
professors from the world’s leading countries were present at the Second International Cardiologists’ Conference in Yerevan.
YSMU Rector Armen Muradyan, in a conversation with journalists
mentioned that the three-day conference is dedicated to cardiovascular
diseases. According to him, it is noteworthy that YSMU graduates, who
work in the leading clinics of the world to connect our country’s healthcare
system with the European, American and Russian hospital network, are
participating in this international conference. He emphasized that in recent
years great steps have been taken to introduce new methods of prevention
and treatment of cardiovascular diseases and provide access to cardiology
services. He outlined the “Stent for Life” program for emergency cardiac
surgeries. The Rector informed that YSMU is implementing projects aimed
at involving young professionals in the international university network.
He also added that not only in Armenia, but also abroad Diaspora partners
had a significant contribution to the development of cardiology and the
formation of cardiology school.
According to the participants, the second international cardiac conference in Yerevan can provide new information in key areas of cardiovascular medicine. The speed and prevalence of medical technology
change has many practical relationships with clinical skills, health care
organizations and the development of modern technology. Cardiology
has progressively developed over the last 30 years. Studies around the
globe aim to identify new pathophysiological mechanisms, provide new
pharmacological approaches, update technology approaches to achieve
clinical success and increase lifespan in patients with cardiovascular deseases. Head of the Department of Cardiology, Head of the General and
Invasive Cardiology Clinic of No 1 Heratsi University Hospital, Hmayak
Sisakyan welcomed the guests with a detailed report on current issues,
successes and activities in the field of cardiology in Armenia. According
to him, Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi is well
known in the field of cardiology with its good traditions, as well as in
the training of qualified cardiologists all over the world. He thanked
the graduates of the university for their active involvement in the
event, which can serve as a new platform for cooperation with our
university.
On behalf of the university, the Professor thanked the leading experts in cardiological teams in major European and US centers for
supporting this event. Hmayak Sisakyan also touched upon the main
mission of the clinic managed by him in the university complex, such
as the reduction of mortality and hospitalization, improving the life
quality of people with cardiovascular diseases, the use of new methods of treatment and technology, as well as improving the education
level. Hamayak Sisakyan emphasized that YSMU is actually the only
educational institution that prepares cardiologists for the country’s
healthcare system. Therefore, the university specialists are responsible for the training of qualified and up-to-date specialists. It should be noted that renowned doctors
are present at the three-day conference: President of the Association of Cardiologists of Europe,
Professor Panos Vardas, Professor Stepan Anker from Berlin, Zlatko Fras from Ljubljana and our
compatriots from abroad Armen Ter-Akopyan, Knarik Arkun, Babken Asatryan, Vahagn Ohanyan
and many others. The specialists presented interesting reports about topical issues of cardiology
and shared their professional experience. The conference will sum up the works on September 29.

A CONGRESS TOOK
PLACE DEDICATED TO
FAMOUS UROLOGIST
YURI ZOHRABYAN’S 80TH
ANNIVERSARY
On September 29th XX international two-day congress
of Armenian urologic association dedicated to famous
urologist professor Yuri Zohrabyan’s 80th anniversary
continued.
Appreciating professor’s experience many professors,
doctors came to congratulate him. YSMU Rector Armen
Muradyan congratulating his elder colleague, mentioned
that Yuri Zohrabyan proved his loyalty to his profession
and with his wisdom created new generation, who work
for their nation.
In his speech Rector also highlighted such scientific
events։ “For me the meetings of this association have always been and will be the most important scientific event
for many years. I feel in this profession like at home,
in the family. Young urologists try to sum up their way
during conferences with their senior friends, “he said. According to Armen Muradyan, the urology would not have
been established if there were not desirable teachers
who once were world leaders, who have brought and
developed all possible urological directions in Armenia.
Armen Muradyan awarded Yuri Zohrabyan with YSMU
medal for his invaluable role in the history of YSMU and
in the development of urology in Armenia, for the training young specialists and for the long and impeccable
academic and pedagogical activity.
Yuri Zohrabyan has also received gifts from the Armenian Urological Association.

SCIENCE

SCIENCE

SCIENTISTS FROM
YSMU PARTICIPATED
IN THE 31ST
CONGRESS OF ECNP

Professor of the Department of Biochemistry Konstantin
Enkoyan and Assistant Professor Katarineh Fereshetyan
participated in the 31st Congress of the European College
of Neuropsychopharmacology, during which they presented their work on Alzheimer's disease and autism conducted
at the Neurology Laboratory of YSMU.
Our scientists also participated in a series of discussions, as well as a
special seminar dedicated to the Horizon 2020 program.It is worth to note
that YSMU is actively working on that project and will present Horizon 2020
this year.
YSMU Vice-Rector on Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan had meetings
with current and newly elected Presidents of ECNP to discuss a number of
issues related to the proper management of laboratories, cooperation, and
the importance of involving grant project.

NEW COLLABORATION WITH
POLISH SCIENTISTS STARTED
YSMU Vice Rector on Scientific Affairs, Professor Konstantin Yenkoyan,
visited a number of Polish research institutes and universities on an official
visit.
The first visit was to the Nencki Institute of Experimental Biology.
Along with the director of the Institute, Prof. Agnieszka Dobrzyn, Prof.
Yenkoyan toured one of the best research centers in Western Europe, got
acquainted with the capabilities of the labs and livestock zones, and the topics of scientific research of the institute. The possibility of keeping species of
animals such as opossums at YSMU was discussed and an agreement was
reached on which Nencki Institute staff would support the development
of that project.By the way, this institution is one of the unique labs in the
region that keeps and breeds these animals.
In addition, the possibility of implementing a new scientific project in the
field of neurology will be outlined as a result of cooperation with the
Institute.
The Vice-Rector also participated in the Third International Conference of PhD students in the framework of the 100th anniversary of
the institute, greeting young people.
Within the framework of the cooperation, YSMU Best PhD students
will be able to visit the Nencki Institute for short-term programs to
acquire the necessary skills.
The meetings ended with the arrangement that the next discussion
will be held at the Polish Academy of Sciences with the participation
of the heads of all the other medical and biological institutes and the
president of the Academy of Sciences.

EDUCATION

PROFESSORS OF THE MUNSTER
UNIVERSITY CLINIC AND HAMBURG
NORTH ACADEMY LECTURING IN
THE MEDICAL UNIVERSITY
Professors from the Munster University Clinic and the North
Hamburg Academy are in Yerevan to deliver lectures at YSMU.
YSMU Rector Armen Muradyan and Vice-Rector on International Activities and External Relations Yervand Sahakyan had a
business discussion with foreign experts.
During the meeting, a number of issues related to the mutual
expansion cooperation were discussed. Particularly, the opportunities for expending cooperation in public health and oncology
spheres were touched upon.
It should be noted that German professors delivered eight
lectures on various modern topics from October 8 to October 10.

NATALYA VOLEVODZ
COMPLETED THE LIST OF
VISITING PROFESSORS OF
YSMU
YSMU Rector Armen Muradyan greeted professor Natalya Volevodz,
assistant director of the scientific center of endocrinology in the Russian Federation. The Rector gave the visitor, who is a world class expert, a certificate of visitation to YSMU. They discussed further cooperation. Professor Volevodz will read lectures in the YSMU, and plans
will be made to further develop Endocrinology in Armenia. Let us note
that Natalya Volevodz graduated Russia’s National Research Medical
University after N. I. Pirogov, and is an author of over 120 scientific
works, led 3 candidatorial speeches, is a member of the Russian endocrinologists association, has certificates in Endocrinology, children’s
Endocrinology, public health organisation. Has been awarded by the
Russian ministry of health.

FAMOUS AMERICAN-ARMENIAN
DOCTOR ERIC ESRAILIAN AND
CALIFORNIA UNIVERSITY
RECTOR JIN BLOCK VISIT YSMU
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In the YSMU main building, Armenian and foreign students, alongside
the professors and lecturers, have enthusiastically greeted the famous
armenian-american doctor, co-director of the UCLA Medical college after David Geffen, producer of “Promise”, a Hollywood film telling about
the Armenian genocide, doctor Eric Esrailian, and UCLA Rector, biologist and academic, Jinn Block. Their visit to YSMU was opened by a
group photo with the students, after which the guests, accompanied
by Rector Armen Muradyan walked around the center of stomatological
education, got acquainted with the technologies of the newly opened
building.
Our acclaimed armenian asked about the centers activity, watched
the class process of the students.
After that, in the rectorate hall the students got the opportunity to ask
questions to Eric Esrailian and Jin Block.
YSMU Rector Armen Muradyan noted that it was a great honor for
the institution to have the representatives of UCLA, where he himself
got to be the previous year thanks to the support from Eric Esrailian.
The director of the institution put great importance in realization of
joint projects, and the discussion of further cooperation.
YSMU career center director Khachatur Margaryan presented the
guests with a report, which told in short about the history, activity
and further plans of YSMU. Eric Esrailian noted that he was impressed by the acceptance of YSMU, and that it was an honor for
him, both as an Armenian and a doctor, to be present at the university. The point of his and his colleagues visit was the development
of cooperation in the educational field, to share ideas and initiatives.
Esrailian was elected member of Armenian General Benevolent
Unions central directorial administration in 2016. He is a member
of a number of different administration, including the Californian
health administration. The students asked many questions to Esrailian. “People sometimes ask me “How did I manage to do all
this, aren’t you a doctor?”, to which I answer “That’s because
I’m a doctor”- said Esrailian in answer to a question about his
profession.
Speaking about the profession of a doctor, he noted that being
a doctor is an advantage, since it gives the ability not to think
about getting some status, but to serve people. To the question
whether his choice of becoming a doctor had any relation to the
fact of one of the main characters in “Promise” also being a doctor, he a answered that he had always wanted to become a doctor. According to him, it’s the profession that helps people, and
that’s what both him and his family have always wanted.
Jinn Block also shared his impression. According to the UCLA Rector, they have many Armenian
students in their university, and it was very interesting and pleasant for him to visit the students
homeland. After the meeting, which took place in the administrative building of the university, the
guests visited the rehabilitation center for defenders of Fatherland. They were acquainted with the
centers history and social importance, communicated with the boys.
Let us note that the guests were invited by the President of Armenia Armen Sargsyan. During the
three day visit, the guests will visit different educational establishments, discuss the realization of
joint educational and charity plans. Eric Esrailian and Jinn Block will also visit the Tsitsernakaberd
complex to pay their respects to the victims of the Armenian genocide.

REPRESENTATIVES OF THE
SRI LANKA MEDICAL COUNCIL
VISITED UNIVERSITY CLINICS
The YSMU visit by the Sri Lanka delegation continues. The
point of our foreign colleagues’ visit was to establish cooperation in the medical education field between the two countries.
Professors Samankumar Chandragupta Vimalasunder and
Hiddadura Navin Deshika Soysay, accompanied by the YSMU
Vice-rector on International Relations Yervand Sahakyan and
representatives of the educational field, visited the medical
complexes of the university. The guest got acquainted with
the activity of Muratsan hospital and Mikayelyan surgical institute․ They watched the class process. They were particularly interested in the involvement of the students in the works
of the clinic and the organisation of the learning process. The
directors of both medical organisations showed them the
hospital’s capabilities, and the available medical services.
They also acknowledged the training of the teaching staff.
The foreign experts also visited the National institute of
recreational health, perinatology and gynecology, which is
lead by the head of Gynecological Faculty professor Razmik Abrahamyan.
He spoke about our countries recent achievements in
the field of mother and child health. The steps taken in the
last 15 years in Armenia towards preventing the transmission of HIV from mother to child, child’s pre-birth health
services, have finally given effect.
It’s not coincidental that Armenia alongside Belarus and
Thailand are second in the world after Cuba, and first in
WHO’s european region along with Belarus, to have been
awarded the certificate of elimination of mother-child
HIV transmission in 2016. Let us note that the cooperation with Sri Lankan health council will be continued,
and a visit from YSMU representatives is being planned.
The second day of their visit to Yerevan was concluded
in YSMU dorms, where our foreign colleagues got acquainted with the living conditions of foreign students.

Guests

“THE HEART IS FOR LIFE”:
INTERNATIONAL HEART DAY
IN CARDIOLOGY CENTER
People all over the world celebrate International
Heart Day on September 29. The day’s message
and purpose are to inform the population once
again about the prevention of cardiovascular diseases, the reduction of risk factors and the need
for a healthy lifestyle. This year, Yerevan State
Medical University professors, accompanied by the
Rector Armen Muradyan, have visited the “Nork
Marash” Medical Center to congratulate the staff
on the professional day. At the meeting, the newly
appointed director Michael Adamyan assured that
along with the staff, they will put all effort and energy towards the cardio center which is dynamically growing since the soviet times to apply the
special regional role and reputation of it The doctor
has also informed that currently the center is working on a special updated projects which will lead to
the faster development of the institution.
YSMU Rector Armen Muradyan informed that
he and the head Mikayel Adamyan had discussed
the prospects of cooperation between the Medical
University and Nork Marash Center. Particularly attention will be paid to the creation of new tribunes,
training of specialists and the implementation of
joint scientific programs.
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EVENT

TWO LECTURERS OF
YSMU AWARDED WITH
“VACHAGAN BAREPASHT”
MEDAL
By the decree of the President of the Artsakh Republic,
Head of the Chair of Social Sciences at YSMU, Professor Vahan Melikyan and Senior Lecturer, Associate Professor Armenuhi Ghambaryan were awarded “Vachagan Barepasht”
Medal for significant contribution to the military-patriotic upbringing of the Artsakh Republic Defense Army servicemen.
YSMU employees are participants of the program entitled
“Pages of History and Culture” organized by the Public Council under the patronage of Ministry of Defense.
“As part of the program, we have been going to Artsakh
four times a year for over 9 years and we’ve been holding
various lectures, meetings for soldiers and officers there,”
said Vahan Melikyan. A few days ago, during one of their
regular visits, they were presented with an unexpected, but
very pleasing and obliging surprise: being honored by the
President of Artsakh personally.
It should be noted that the “History and Culture Pages”
project, implemented with the support of the RA Ministry of
Defense, will be continuous. It aims to promote close links
between the army and the society, as well as support the
ideological, patriotic and spiritual upbringing of servicemen.
More than 100 scholars, lecturers, and specialists have been
involved in the implementation of the project, representing
15 scientific, educational and specialized institutions and organizations.
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