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7 Հայ բժիշկ նե րը  Սո չիում մաս նակ ցել են «Տ ղա մար դու
 ա ռող ջութ յուն» մի ջազ գա յին հա մա գու մա րին
« Հայ հա մա ճա րա կա բան նե րի, ման րէա բան նե րի և բժշ կա կան մա կա բու ծա բան նե րի» 

չոր րորդ հա մա գու մա րին նե րա կա յաց վե ցին ո լոր տի առ կա խնդիր նե րը

 Մեկ նար կել է Science Incubator ծրա գի րը

Մեն դե լե եվի պար բե րա կան աղ յու սակն՝ ա ռա ջին 
կուր սե ցի նե րի տե սանկ յու նից
Մեկ նար կեց «Կ լի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
հետ քե րով» խո րագ րով մի ջո ցա ռում ե րի շար քը

Ա պա գա բժիշկ ներն ի րենց հար ցերն ուղ ղե ցին ԵՊԲՀ 
Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Վա հան Արծ րու նուն

ՄԱԳԱՏԷ-ի ու ԱՀԿ-ի փոր ձա գետ ներն այ ցե լե ցին ԵՊԲՀ

Պ րո ֆե սոր  Թա լին  Բա բիկ յա նը դա սա խո սեց ԵՊԲՀ-ում

Անց կաց վեց ա տամ ա յին իմպ լան տա ցիա յին նվիր ված դա սըն թաց

 Կո մի տա սի ան վան ազ գա յին քառ յա կի՝  Կո մի տա սի 150 - ամ յա կին 
նվիր ված հա մեր գա շա րը մեկ նար կեց ԵՊԲՀ-ում

«Իմ տե սանկ յու նից» զե կու ցում-քննար կում ե րը շա րու նակ վում են

ԵՊԲՀ-ի հրա վե րով  Հա յաս տա նում է ան վա նի բժիշկ  Ռու բեն Ա զիզ յա նը

Օ լիմ պիա կան խա ղե րի բժիշկ-մաս նա կից ա մե րի կա հայ 
Հու րի  Գե բեշ յա նը ԵՊԲՀ-ի հյուրն էր

Նշվեց հնդկա կան  Նոր տա րին

 Գի տա կան խորհր դի նիս տը՝ նո րա բաց կենտ րո նում

 Բուժ քույ րա կան դա սըն թաց՝  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում

ՄԱԿ-ի Ազ գա յին է թի կա կան կո մի տե նե րի 24-րդ  վե հա ժո ղո վում  Հա յաս տա նը 
ներկայացրել է ԵՊԲՀ դոցենտ Սուսաննա Դավթյանը

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը 
հյու րըն կա լել էր գեր մա նա ցի վի րա բույ ժին

Կրթություն

Իրադարձություն
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For International students

Ստեղծագործող ուսանողներից մեկը

 

Բժշկական քիմիայի ամբիոն

Նորմալ անատոմիայի ամբիոն

Հյուսվածաբանության ամբիոն

Կենսաքիմիայի ամբիոն

Սի րա հար վե լով «ժա ռան գա բար» փո խանց ված բժշկի մաս նա գի տութ յա նը
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 40 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Դեպի 100-ամյակ
Բժշ կա կան կրթօ ջա խի ա մե նաա ռա ջին ամ բիոն նե րը 

The Science Incubator program has been launched

Huri Gebeshyan, American physician-participant of 
Olympic Games, was YSMU guest

A Course on Dental Implantation was held

YSMU associate professor presented Armenia at the 
24th assembly of UN National Ethics committees

Concert dedicated to 150th anniversary of Komitas, performed by 
National Quartet after Komitas’ started at YSMU

The Indian New Year was celebrated in YSMU



ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի հեր թա կան նիստը կայացավ 
 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի նիս տե րի նո րա բաց 
դահ լի ճում: Ինս տի տու տում նիստ անց կաց նե լու գա ղա փա րը 
պա տա հա կան չէր. պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ու շադ-
րութ յա նը ներ կա յաց վե ցին վեր ջին ա միս նե րին ԵՊԲՀ-ի կող մից 
ի րա կա նաց ված վե րա նորգ ման մասշ տա բա յին աշ խա տանք նե-
րը։

 Լիո վին վե րա նո րոգ ված դա սա սեն յակ ներն էա կա նո րեն կբա-
րե լա վեն ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը  Մի քա յել յան ինս տի տու-
տում անց կաց նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը։  Վեր ջին սերն դի 
ժա մա նա կա կից սի մուլ յա տոր նե րով նո րա բաց կենտ րո նը կհա-
մալր վի սեպ տեմ բե րին։  Սա դեռ կա տար վող աշ խա տանք նե րի 
մի մասն է։ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով նո-

րա մու տը, նշեց, որ  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տը վե րած նունդ է ապ րում։ « Շու տով այս տեղ կգոր ծի 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն, իսկ  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ-
յան ինս տի տու տը կծա ռա յի նաև ու սում ա մե թո դա կան 
նպա տակ նե րով, որ տեղ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու-
սա նող նե րը կա րող են գի շեր-ցե րեկ լի նել ի րենց ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րի կող քին՝ վի րա հա տա րան նե րում, վե րա-
կեն դա նաց ման բա ժան մունք նե րում»,- ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րը։

 Գի տա կան խորհր դի նիս տը նվիր ված էր կլի նի կա-
կան աշ խա տանք նե րին։ Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ 
պա հանջ նե րը, ո րոնք դրված են կլի նի կա կան ո լոր տի 
գոր ծըն կեր նե րի առջև, բա վա կա նի խիստ են, ին չի նպա-
տակն է  Հա յաս տա նում ու նե նալ հի վան դա կենտ րոն 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն ներ։ «Բժշ կա կան օգ նութ յու-
նը նաև բժշկա կան սպա սար կա ման հետ նույ նա ցած մի 
դաշտ է, որ տեղ անվ տան գութ յու նը կար ևո րա գույն ե րաշ-
խիք նե րից է»,-ընդգ ծեց ռեկ տո րը։

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻՆԻՍՏԸ՝
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 Օ րա կար գի հա մա ձայն՝ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն  Մի նաս յա նը ներ կա յաց րեց հա մալ-
սա րա նի կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի տա րե կան ամ փո-
փիչ հաշ վետ վութ յու նը՝ անդ րա դառ նա լով 2018 թվա կա նին 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի բժշկա կան գոր ծու-
նեութ յա նը, կլի նի կան նե րի առջև դրված խնդիր նե րի ի րա-
կա նաց ման արդ յունք նե րին, ֆի նան սա կան վեր լու ծութ յա նը։ 
Ար մեն  Մի նաս յա նը նշեց, որ ընդ հա նուր հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կա լա յին ֆոն դը կազ մում է 684 
մահ ճա կալ՝ 1620 բու ժաշ խա տո ղով։ « Վեր ջին տա րի նե րին 
հա մալ սա րա նի կող մից հի վան դա նոց նե րում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րերն ուղղ ված են մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րի ընդ-
լայն մա նը, բու ժօգ նութ յան ո րա կի բա րե լավ մա նը, բժշկա գի-
տութ յան վեր ջին նվա ճում ե րի կի րառ մա նը, ժա մա նա կա կից 
բժշկա կան սար քա վո րում ե րի ձեռք բեր մա նը, հի-
վանդ նե րի հա մար անվ տանգ և  հար մա րա վետ մի ջա-
վայ րի ստեղծ մա նը, բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց-
մա նը»,- ա վե լաց րեց կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տո րը։

 Գի տա կան խորհր դի նիս տին զե կույ ցով հան դես 
ե կավ նաև ռեկ տո րի խորհր դա կան Ի զա բել Աբ-
գար յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ԵՊԲՀ հիմ ադ րա մի կա-
րիք նե րի հա մար կլի նի կա կան oրդի նա տու րա յում 
նպա տա կա յին ու սու ցում կազ մա կեր պե լու մա սին կա-
նո նա կար գի նա խա գի ծը։

Այ նու հետև ու սում ա կան գրա կա նութ յու նը գի տա-
կան խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա յաց րեց գիտ-
քար տու ղար  Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը։ Քն նարկ վե ցին 
նաև մի շարք ըն թա ցիկ հար ցեր:

ՆՈՐԱԲԱՑԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
Գիտություն



 Վեր ջա պես մեկ նար կեց եր կար սպաս ված Science In-
cubator ծրա գի րը։

Science Incubator-ը դա սըն թաց նե րի շարք է, ո րը նա-
խա ձեռ նել է ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե-
րութ յու նը։  Դա սըն թաց նե րի նպա տակն է ու սա նող նե րին 
սո վո րեց նել, թե ինչ պես զբաղ վել գի տութ յամբ՝ սկսած 
գի տա կան հոդ ված ներ գրե լուց, փնտրե լուց մինչև վի ճա-
կագ րա կան վեր լու ծութ յուն։ Ա ռա ջին դա սըն թա ցը տե ղի 
ու նե ցավ ապ րի լի 19-ին:

 Հոդ ված նե րի ո րոն ման և  ըն թեր ցա նութ յան մա սին 
ու սա նող նե րի հետ իր փոր ձով կիս վեց ախ տա ֆի զիո լո-
գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի դե կա նի տե ղա կալ Ար տեմ Գ րի գոր յա նը։

 Դա սըն թա ցից ա ռաջ բո լոր ընտր ված մաս նա կից-
նե րին ող ջու նեց ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը, ով կար ևո րեց ՈՒԳԸ կող մից 
նման նա խա ձեռ նութ յան ի րա կա նա ցու մը և  խո սեց ին-
կու բա տո րա յին այս ծրա գի րը բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում ընդգր կե լու կարևորության 
մա սին։

2-րդ  դա սըն թա ցը վա րեց  Վա շինգ տո նի հա մալ սա-
րա նի պրո ֆե սոր  Նա րի նե  Սար վազ յա նը, այ նու հետև 
գիտ նա կան նե րին օգ նող գոր ծիք նե րին անդ րա դար-
ձավ կեն սա քի միա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ  Կա տա րի նե 
 Ֆե րե շետ յա նը։

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼԷ
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Ապ րի լի 25-26-ը  Սո չիում կայացավ «Տ ղա մար դու ա ռող ջութ-
յուն» խո րագ րով մի ջազ գա յին հա մա գու մա րը:  Հա յաս տա նից 
մի ջազ գա յին կոնգ րե սին մաս նակ ցում էր ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը:  

Մի ջո ցառ ման գի տա կան ծրագ րի շրջա նա կում անց կաց վե-
ցին սիմ պո զիում եր, կլոր սե ղան ներ, դա սա խո սութ յուն ներ, 
քննար կում եր:

Եր կու օր շա րու նակ հա մաշ խար հա յին մա կար դա կի մաս-
նա գետ ներ հան դես ե կան ե լույթ նե րով:  Զե կուց վող թե մա-
ները հիմ ա կա նում նվիր ված էին տղա մար դու վե րար տադ-
րո ղա կան հա մա կար գի օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
ախ տո րոշ մա նը, բուժ մա նը,  կան խար գել մա նը և ծ րա գի րը 
հա գե ցած էր և  արդ յու նա վետ, մաս նա գետ նե րը փո խա նակ-
վե ցին տղա մարդ կանց մոտ հան դի պող հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման ի րենց փոր ձով և քն նար կե ցին հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ձևա չա փե րը:

 Մի ջազ գա յին հա մա գու մա րի ըն թաց քում հա տուկ 
մրցա նակ ստա ցավ  Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ-
յու նը՝ ի դեմս ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի: 
 Մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան նաև 
ծա նո թա նալ  Սո չիի՝ հանգս տի մի ջազ գա յին ստան-
դար նե րին հա մա պա տաս խան ծո վափն յա քա ղա քի 
հետ, որն ա պա հո վում է ա ռող ջութ յան պահ պան-
ման, վե րա կանգն ման, սպոր տի հա մար անհ րա-
ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը:

ՀԱՅԲԺԻՇԿՆԵՐԸ

ՍՈՉԻՈՒՄՄԱՍՆԱԿՑԵԼԵՆ

«ՏՂԱՄԱՐԴՈՒԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ

Գիտություն



 Հայ հա մա ճա րա կա բան նե րի, ման րէա բան նե րի և բժշ կա կան մա-
կա բու ծա բան նե րի (ՀՀՄԲՄ) չոր րորդ հա մա գու մա րը Եր ևա նի Մ. 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում մի հար-
կի տակ էր հա մախմ բել տե ղա կան ու մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի՝ 
այս ո լոր տում ի րենց ձեռք բե րում երն ու տե սա կետ նե րը ներ կա յաց-
նե լու հա մար:

 ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին Են կո յա նը 
բաց ման խոս քում նշեց, որ այս դաշ տի խնդիր ներն ար դիա կան են և  
ա ռող ջա պա հա կան մար տահ րա վեր նե րի կար ևոր մաս են կազ մում: 
« Հա յաս տա նում մենք պետք է պատ րաս տենք այն պի սի բժիշկ ներ, 
ո րոնք այս բնա գա վա ռում նեղ մաս նա գի տա ցում անց նե լուց հե տո՝ 
կկրթեն ու օ րի նակ կծա ռա յեն ա պա գա բժիշկ նե րին: ԵՊԲՀ-ն  այ սօր 
պատ րաստ է տրա մադ րել այդ գի տա կան ու կրթա կան հար թակ նե-
րը»,- պրո ռեկ տո րը հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րին արդ յու նա վետ 
աշ խա տան քա յին օր մաղ թե լով՝ ցան կութ յուն հայտ նեց, որ թի րա-
խա վոր վեն և  բարձ րաց վեն ո լոր տի այն խնդիր նե րը, ո րոնց ուղ ղութ-
յամբ պետք է աշ խա տել: 

ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրոֆեսոր Ար-
մեն  Համ բար ձում յա նը պատ մա կան ակ նարկ կա տա րե լով՝ անդ րա-
դար ձավ ամ բիո նի ստեղծ մանն ու հա մա ճա րա կա բան նե րի դե րին: 
« Հա մա ճա րա կա բան նե րի կա րիքն ու դե րը բժշկութ յան մեջ մեծ է՝ 
կապ ված նոր ու հին ին ֆեկ ցիա նե րի, միգ րա ցիոն պրո ցես նե րի, պա-
տե րազմ ե րի հետ, ո րոնք հան գեց նում են ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ-
յուն նե րի տա րած մանն ու փո խանց մանը՝ ա ռա ջաց նե լով հա մա ճա-
րա կա յին թողտ վութ յուն»,- նշեց ամ բիո նի վա րիչն՝ ա վե լաց նե լով, որ 
հա մա գու մա րին ներ կա յաց ված է 15 զե կույց, ո րոնց հիմ ա կան ուղ-
ղութ յուն ներն են՝ հա կա բիո տիկ ներ և  հա կա բիո տի կա կա յու նութ յուն, 
կլի նի կա կան ման րէա բա նութ յուն և  վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ, 
ա ռող ջա պա հութ յան հետ առնչ վող և  ար տա հի վան դա նո ցա յին վա-
րակ ներ, հա կա ման րէա յին կա յու նութ յու ն ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գից դուրս` ներ կա յիս մար տահրա վեր նե րը, ման րէա յին է վոլ յու-
ցիա, հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յուն և  հա մա ճա րա կա բա նութ յուն, 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յուն և  պատ վաս տան յու թեր:  

Հա մա գու մա րի նպա տակն էր ներ կա յաց նել ընդ լայն վող գի տե լիք-
նե րը կլի նի կա կան ման րէա բա նութ յան և  հա մա ճա րա կա բա նութ յան 
բո լոր բնա գա վառ նե րում:

 Լոն դո նի Ար ևել յան հա մալ սա րա նի ա վագ դա սա խոս  Հեր մի նե 
Մկրտչ յա նը, ներ կա յաց նե լով ա ռա ջին զե կույ ցը, ընդգ ծեց, որ հա կա-
ման րէա յին կա յու նութ յու նը հա մաշ խար հա յին խնդիր է և  շատ երկր-
նե րում՝ օ րա կար գա յին հարց: « Սա հի նա լի ա ռիթ է խո սե լու, քննար-
կե լու, լու ծում եր գտնե լու այն խնդիր նե րի հա մար, ո րոնք առ կա են 
նաև  Հա յաս տա նում»,- ա սաց  Լոն դո նի Ար ևել յան հա մալ սա րա նի 
ա վագ դա սա խո սը:

Ն շենք, որ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա-
մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նը հիմ ադ րել է 1935 թվա կա նին: 
Ամ բիո նի գի տա հե տա զո տա կան ուղ ղութ յուն ներն են ե ղել՝ հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան հրա տապ հար ցե րը և  հան րա պե տութ յան տա-
րա ծաշր ջա նա յին ախ տա բա նութ յան խնդիր նե րի պար զա բա նու մը:

ՀԱՅՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՆԵՐԻ,

ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՆԵՐԻԵՎԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՆԵՐԻՉՈՐՐՈՐԴ

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆՆԵՐԱԿԱՅԱՑՎԵ

ՑԻՆՈԼՈՐՏԻԱՌԿԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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Դ. Ի.  Մեն դե լե ևի պար բե րա կան աղ յու սա կի ստեղծ-
ման 150-ամ յա կին նվիր ված՝  ԵՊԲՀ բժշկա կան քի միա յի 
ամ բիո նի և  ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան կող-
մից կազ մա կերպ ված գի տա ժո ղո վին ա ռա ջին կուր սի ու-
սա նող նե րը ներ կա յա ցան զե կույց նե րով, ընդգ ծե լով, որ 
պար բե րա կան աղ յու սա կը հան դի սա նում է ինչ պես քի-
միա յի, այն պես էլ բժշկութ յան ու բժշկա կան քի միա յի հիմ-
քե րից մե կը:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին Են կո յա նը, 
վեր հի շե լով իր ու սա նո ղա կան տա րի նե րը, նշեց, որ տա-
րի ներ շա րու նակ՝ ա վան դա բար, բու հում կազ մա կերպ վել 
են այս պի սի մի ջո ցա ռում եր: «Այս ան գամ այն հա մըն կել 
է  Մեն դե լե ևի 150-ամ յա կի հետ: Ես ու րախ եմ, որ ա ռա ջին 
կուր սե ցի ու սա նող ներն ա սե լիք ու նեն:  Կա պո տենց յալ, 
ո րը պետք է ի հայտ բե րել՝ գի տա կան արդ յուն քի հի ման 
վրա ա վե լի բարձր ամ բիոն նե րից հան դես գա լու հա-
մար»,- ա սաց պրո ռեկ տո րը՝ շեշ տե լով, որ քի միա յի դե րը 
բժշկութ յան մեջ միշտ հիմ քա յին է ու ար դիա կան:

Բժշ կա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը, ող ջու նե լով ու սա նող նե րի 
ներգ րավ վա ծութ յունն ու ակ տի վութ յու նը, նշեց, որ գի տա-
ժո ղո վին ներ կա յաց ված են ե ղել եր կու տասն յա լից ա վե լի 
զե կույց ներ, ո րոն ցից ընտր վել են 20-ը, իսկ մյուս նե րը հա-
դես են ե կել պաս տա ռա յին զե կուց մամբ: 

«Այ սօր բու հը մեծ տեղ է տա լիս հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րին, ո րոնք ի րա կա նաց վում են ու սա նող նե-
րի կող մից: Ա պա գա բժիշկ նե րի հետ մեր խնդիրն է ե ղել 
ստեղ ծել այն պի սի զե կույց ներ, ո րոնք կար տա հայ տեն 
են խնդիր նե րի բուն էութ յու նը»,- ա սաց ամ բիո նի վա րի-
չը՝ հա վե լե լով, որ ա ռա ջին կուր սում ու սա նող նե րը ձեռք 
են բե րում փորձ՝ կա տա րե լու այս պի սի աշ խա տանք ներ՝ 
օգտ վել գրա կա նութ յու նից, ձևա վո րել պաս տառ ներ, հան-
դես գալ բա նա վոր զե կույց նե րով, ին չը հե տա գա գոր ծու-
նեութ յան հա մար շատ կար ևոր բա ղադ րիչ է:

 Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում ԵՊԲՀ ա ռա ջին կուր սի ու-
սա նող նե րը, ներ կա յաց նե լով զե կույց նե րը, կա տա րե ցին 
պատ մա կան ակ նարկ ներ, ինչ պես նաև ման րա մասն 
անդ րա դար ձան պար բե րա կան աղ յու սա կի մեջ ընդգրկ-
ված տար րե րին:

 Փակ ման խոս քով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յան նա ղա գահ Է.Ա.  Ղան դիլ յա նը, 
ով կոր ևո րեց բժշկա կան քի միա յի դե րը ա պա գա բժիշ կե-
րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում՝ ն շե լով, որ բժշկա կան քի-
միա յի ամ բիո նը ա ռա ջին դար պասն է նրանց հե տա գա 
գի տա կան գոր ծու նեութ յան ճա նա պար հին:

Գի տա ժո ղո վում զե կույց նե րով հան դես ե կած ու սա նող-
նե րը ստա ցան մաս նակ ցութ յան հա վաս տագ րեր:

ՄԵՆԴԵԼԵԵՎԻՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆ՝ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Գիտություն



ԵՊԲՀ-ում օրերս մեկ նար կեց «Կ լի նի կա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի հետ քե րով» մի ջո ցա ռում ե րի շար քը:  Հան դիպ ման 
ըն թաց քում կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի կար ևո րութ-
յան, տե սակ նե րի և  ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի մա սին զե կու-
ցում ե րով հան դես ե կան ոչ միայն բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ներկայացուցիչները, այլև մաս նա գետ ներ ԱՄՆ-ից:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նը, նախ քան զե կու ցում ե րի ներ կա յա ցնելը, ող ջու նե լով 
ներ կա նե րին, նշեց, որ ու րախ է նման մի ջո ցառ ման կայացման 
հա մար՝ շեշ տե լով, որ այն բա վա կան նուրբ թե մա է, ին չը թույլ է 
տա լու  Հա յաս տա նում ևս ձ ևա վո րել պատ շաճ կլի նի կա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հար թակ։

ԵՀՄ նա խա գահ, ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի ամ բիո նի 
աս պի րանտ  Մա րիամ  Մով սիս յա նը ներ կա յաց րեց Ե րի տա սարդ 
հե տա զո տող նե րի միութ յան կող մից ի րա կա նաց ված հարց ման 
արդ յունք նե րը, ո րի նպա տակն էր հաս կա նալ ՝ ինչ պի սին է տե-
ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը բժշկա կան ո լոր տի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի շրջա նում:  Մա րիամ  Մով սիս յա նը, նախ քան թվա յին 
տվյալ նե րին անդ րա դառ նա լը՝ նշեց, որ հար ցու մը անց կաց վել է 
եր կու փու լով ՝ հա յե րե նով, ո րին բո լոր ցան կա ցող նե րը կա րո ղա-
ցել են մաս նակ ցել, և  անգ լե րե նով, ո րին մաս նակ ցել են ա վե լի 
խո րը գի տե լիք ներ ու նե ցող նե րը: Այ նու հետև NDA խորհր դատ-
վա կան խորհր դի ան դամ, «Օն կորդ» ըն կե րութ յան հիմ ա դիր 
Ս յու զան  Ջեր յանը և «Օն կորդ» ըն կե րութ յան փոխ նա խա գահ 
 Դեյ վիդ Ե սա յանը հան դես ե կան «21-րդ  դա րի հնա րա վո րութ-
յուն նե րը. կ լի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րը  Հա յաս տա նում» 
թե մա յով զե կուց մամբ, ո րի ըն թաց քում ներ կա յաց րին կլի նի կա-
կան փոր ձար կում ե րի ի րա կա նաց ման փու լե րը, մե թոդ ներն 
ու ազ դե ցութ յու նը պա ցիեն տի վրա, ինչ պես նաև դրա կար ևո-
րութ յու նը հե տա զո տո ղի հա մար։  Վեր ջին ներս շեշ տե ցին, որ 
նման հե տա զո տութ յուն նե րը դրա կան ազ դե ցութ յուն են թող նում 
հա զա րա վոր մարդ կանց կյան քում։ Հա ջող ված զե կույց նե րով 
հան դես ե կան նաև « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան բա ժան-
մուն քի ղե կա վար, պրո ֆե սոր Հա մա յակ  Սի սիակ յա նը,  ԵՊԲՀ 
ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, Ս.Վ. Մա լա յա նի ան վան 
ակ նա բու ժա կան կենտ րո նի գլաու կո մա յի բա ժան մուն քի վա րիչ 
 Լի լիթ Ոս կան յա նը,  ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ,  « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի-
նո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա ջա-
նո վան՝ կիս վե լով  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված կլի նի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ի րենց փոր ձով: Սե մի նար-քննար կում ե-
րը շա րու նակ վեցին նաև ապ րի լի 29-ին և 30-ին՝  ա ռա վել խո-
րը գի տե լիք ներ փո խանց ելով ծրագ րում նե րառ ված հար ցե րի 
վե րա բեր յալ, իսկ մա յի սի 2-ին ԱՄՆ-ից ժա մա նած փոր ձա գետ-
նե րը հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի հա մար ի րա կա նացրին 
խորհր դատ վութ յուն հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի առավել 
ճիշտ և  արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ«ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՀԵՏՔԵՐՈՎ»ԽՈՐԱԳՐՈՎ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՇԱՐՔԸ
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ԵՊԲՀ hո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ 
 Վա հան Արծ րու նին հան դի պեց ա պա գա բժիշկ նե րին։ 
 Հան դիպ ման ըն թաց քում հնչե ցին մի շարք հար ցեր, ինչ-
պես նաև ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին ի րենց հու զող 
խնդիր նե րը:  Վա հան Արծ րու նու խոս քով՝ ու սա նող նե-
րի ներ գավ վա ծութ յու նը, տե ղե կաց ված լի նե լը կար ևոր 
է: « Հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը կոչ ված է աշ խա տել 
ի նպաստ հա մալ սա րա նի, ինչ պես նաև լու ծել հա մալ-
սա րա նին և  ու սա նող նե րին վե րա բե րող խնդիր ներ, 
ո րոնք առնչ վում են ինչ պես ու սում ա կան գոր ծըն թա-
ցին, այն պես էլ գի տութ յան զար գաց մանն ու բու հի մի-
ջազ գայ նաց մա նը»,-ա սաց նա: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը, կար ևո րե լով հան դի պու մը, ընդգ ծեց, որ 
բուհն ինք նա վար մար մին է, որ տեղ ու սա նող ներն ու նեն 
ի րենց ու րույն տեղն ու դե րը: «Այս պի սի հան դի պում երն 
անհ րա ժեշ տութ յուն են:  Հա մալ սա րանն ա պա քա ղա քա-
կա նաց ված կա ռույց է, որ տեղ յու րա քանչ յուր սո վո րող 
կա րող է բարձ րա ձայ նել ի րեն հու զող հարցն ու ստա-
նալ պա տաս խան ներ:  Բո լո րիս խնդիրն է ծա ռա յել ի 
նպաստ հա մալ սա րա նի»,- ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ 
խնդիր նե րը վեր հա նե լու և մշ տա կան հո գա տա րութ յան 
շնոր հիվ է հնա րա վոր հաս նել մի ջազ գա յին ճա նաչ ման:  
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խոս քով՝ « Հո րի զոն -2020» Թ վի նինգ 
ծրագ րին 432 հայ տե րի մեջ հաղ թող ճա նաչ վե լը և  մոտ 
1 մի լիոն դո լա րի դրա մաշ նոր հի ար ժա նա նա լը, խո սում 
է այն մա սին, որ ԵՊԲՀ-ն  զար գաց ման ճիշտ ու ղու վրա 
է:  Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Վա հան Արծ-
րու նին, լսե լով ու սա նող նե րի հնչեց րած հար ցե րը, անդ-
րա դար ձավ ինչ պես ֆի նան սա կան, կազ մա կերպ չա կան, 
այն պես էլ ու սում ա կան գոր ծըն թաց նե րին վե րա բե րող 
խնդիր նե րին:

Վա հան Արծ րու նու խոս քով՝ մա յի սի 20-ից 30-ն ն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կկազ մա կերպ վի հա մերգ, 
ո րի հա սույ թը կուղղ վի ու սու ման վար ձի վճար ման հետ 
խնդիր ու նե ցող ու սա նող նե րի ա ջակ ցութ յա նը: Ար մեն 
Մու րադ յա նը, եզ րա փա կե լով հան դի պու մը, ընդգ ծեց, որ 
բու հի նպա տակն է ու նե նալ մրցու նակ շրջա նա վարտ ներ 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում:

« Միայն ու սա նող նե րի հետ հե տա դարձ կա պի շնոր-
հիվ կա րող ենք հաս նել մեր նպա տակ նե րին»,- ա սաց 
ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ յու րա քանչ յուր ու սա նող, ով 
ցան կա նում է իր դերն ու նե նալ հա մալ սա րա նին վե րա-
բե րող խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում, կա րող է դառ նալ 
ու սա նո ղա կան ռեկ տո րա տի ան դամ, որ տեղ ա մեն ուր-
բաթ կամ փոփ վեն և  լու ծում եր կտրվեն ու սա նող նե րին 
հու զող խնդիր նե րին:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐՆԻՐԵՆՑ

ՀԱՐՑԵՐՆՈՒՂՂԵՑԻՆԵՊԲՀ

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻԽՈՐՀՐԴԻ

ՆԱԽԱԳԱՀՎԱՀԱՆԱՐԾՐՈՒՆՈՒՆ

Կրթություն



 Հա յաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիան, Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը,  Գեր մա նիա յի 
ա տամ ա յին իմպ լան տա ցիա յի մի ջազ գա յին ու սում ա-
կան կենտ րո նը հա մա տեղ կազ մա կեր պել էին ան նա խա-
դեպ մի ջո ցա ռում՝ նվիր ված ա տամ ա յին իմպ լան տա ցիա-
յին:

Ա տամ ա յին իմպ լան տա ցիա յի մի ջազ գա յին ու սում ա-
կան կենտ րո նի տնօ րեն, պրո ֆե սոր, բժիշկ-իմպ լան տո լոգ 
 Մանֆ րեդ  Լանգ Ն յու րեն բեր գը ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա-
կան գե րա զան ցութ յան կենտ րո նում ի րա կա նաց րեց ձեռ-
քի հմտութ յան դա սըն թաց, ո րի ժա մա նակ մաս նա կից նե րը 
տե ղադ րե ցին իմպ լանտ ներ վե րին և ս տո րին ար հես տա-
կան ծնոտ նե րի վրա, ինչ պես նաև ծա նո թա ցան կա րե րի 
տե ղադր ման մե թո դի կա յին:

 Դա սըն թա ցը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ յուն տվեց 
ոչ միայն ծա նո թա նալ գեր մա նա կան ըն թա ցա կար գին, 
այլև խո րը գի տե լիք ներ ձեռք բե րել իմպ լան տա ցիա յի 
առնչությամբ:

Ն շենք, որ  Մանֆ րեդ  Լանգ Ն յու րեն բեր գը նախորդ օրը 
հան դես էր ե կել զե կու ցու մով, ո րի ժա մա նակ ներ կա յաց-
րել էր իր կա տա րած աշ խա տանք նե րը և  կիս վել հա րուստ 
փոր ձով։ Իսկ հաջորդ օրը ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան 
գե րա զան ցութ յան կենտ րո նում բժիշկ-իմպ լան տո լո գը 
շա րու նա կե ց ո լոր տի մաս նա գետ նե րին ձեռ քի հմտութ յան 
աշ խա տանք նե րին ծա նո թաց նելը:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑԱՏԱՄՆԱՅԻՆ

ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱՅԻՆՆՎԻՐՎԱԾ

ԴԱՍԸՆԹԱՑ
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ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սութ յուն նե րի շար քը շա-
րու նակ վում է: Այս ան գամ հե տաքր քիր դա սա-
խո սութ յամբ հան դես ե կավ աշ խար հահռ չակ 
UCLA հա մալ սա րա նի ման կա կան նյար դա բա-
նութ յան բա ժան մուն քի մաս նա գետ և բժշ կա-
կան հա մալ սա րա նի այ ցե լու պրո ֆե սոր  Թա լին 
 Բա բիկ յանը:

Նախ քան դա սա խո սութ յուն կար դա լը՝ պրո-
ֆե սո րը ջեր մո րեն ող ջու նեց ներ կա նե րին՝ նշե-
լով, որ ան չափ ու րախ է գտնվել բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում՝ հույս հայտ նե լով, որ հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան: 
Այնուհետև պ րո ֆե սո րը ներ կա յաց րեց ման կա-
կան նեյ րո հո գե բա նութ յանն ուղղ ված մի շարք 
ու սում ա սի րութ յուն ներ, ո րոնք շա րու նա կում են 
ի րենց ար դիա կա նութ յու նը պահ պա նել ինչ պես 
ամ բողջ աշ խար հում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում:

Ն շենք նաև, որ պրո ֆե սոր  Թա լին 
 Բա բիկ յա նի դա սա խո սութ յուն ների շարքը 
շա րու նա կական է:

ՊՐՈՖԵՍՈՐԹԱԼԻՆԲԱԲԻԿՅԱՆԸ

ԴԱՍԱԽՈՍԵՑԵՊԲՀՈՒՄ

Կրթություն



ԵՊԲՀ-ում եր կու շաբ թին սպոր տա յին էր: Բժշ կա-
կան հա մալ սա րա նի հյուրն էր օլիմ պիա կան խա ղե րի 
բժիշկ-մաս նա կից ա մե րի կա հայ  Հու րի  Գե բեշ յա նը, 
ով  Հա յաս տա նը ներ կա յաց րել է ա մե նա բարձր հար-
թակ նե րից:

 Հան դիպ մա նը ներ կա սո վո րող նե րի ու բու հի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հետ  Հու րի 
 Գե բեշ յա նը կիս վեց ա ռողջ ապ րե լա կեր պի իր 
հա րուստ փոր ձով՝ ընդգ ծե լով, որ  Հա յաս տան 
գա լու ա ռա քե լութ յուն նե րից մեկն էլ մարմ ա-
մար զութ յան մա կար դա կը բարձ րաց նելն է:  
Օ լիմ պիա կան խա ղե րի բժիշկ-մաս նա կի ցը հատ կա-
պես կա նանց խոր հուրդ տվեց եր բեք թույլ չտալ, որ-
պես զի ձա խոր դութ յուն նե րը կա րո ղա նան խո չըն դո-
տել՝ հաս նե լու ի րենց ե րա զանք նե րին:

«Չ պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն մարդ-
կանց վրա, ով քեր միշտ կրկնում են, թե չենք կա րող 
հաս նել մեր ե րա զանք նե րին: Ա ռանց ցան կութ յան 
ու աշ խա տա սի րութ յան ոչն չի էլ չես հաս նի»,-ա սաց 
նա՝ մեկ ան գամ ևս կրկ նե լով, որ ան չափ ու րախ է 
գտնվել  Հա յաս տա նում և  հատ կա պես ԵՊԲՀ-ում:

Ն շենք, որ մեր հայ րե նա կից բժիշկ-մար զի կը ա ռա-
ջին և  միակ հայ կին օ լիմ պիա կան մարմ ա մար զիկն 
է, ում ա նու նով՝ « Գե բեշ յան» ան վան մամբ, հայտ նի 
հնարք կա մարմ ա մար զութ յան մեջ:

Հու րի Գեբեշ յա նը 2011թ. ա վար տել է Ա յո վա յի հա-
մալ սա րա նը և ս տա ցել մարմ ակր թա կան վե րա-
պատ րաստ ման բա կա լավ րի աս տի ճան։ Վ նաս ված-
քի պատ ճա ռով չի կա րո ղա ցել մաս նակ ցել 2012թ. 
օլիմ պիա կան խա ղե րին, թո ղել է սպոր տը և բ ժիշկ 
դառ նա լու մտադ րութ յամբ ըն դուն վել Ո ւեյք  Ֆո րես թի 
բժշկա կան դպրո ցը, եր կու տա րի անց՝ ա վար տե լով, 
ստա ցել բժշկի ո րա կա վո րում և  այժմ աշ խա տում է 
Օ հա յո յի Ք լիվ լեն դի հի վան դա նո ցում։

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆԽԱՂԵՐԻ

ԲԺԻՇԿՄԱՍՆԱԿԻՑԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ

ՀՈՒՐԻԳԵԲԵՇՅԱՆԸ

ԵՊԲՀԻՀՅՈՒՐՆԷՐ
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Օ րերս ԵՊԲՀ-ում երկ րորդ ան գամ ան ցակ վեց «Իմ տե սանկ-
յու նից» խո րագ րով զե կու ցում-քննար կու մ, ո րի նպա տակն էր 
լսել ու սա նող նե րի կող մից բարձ րաց վող բո լոր խնդիր ներն ու 
հար ցե րը, ո րոնք առ կա են թե՛ հա մալ սա րա նում, թե՛ հա սա րա-
կութ յան տար բեր շեր տե րում:

 Խոս նակ նե րը ԵՊԲՀ ու սա նող ներ  Լի լիթ  Պալ յանն ու Հ րաչ 
 Սա քան յանն էին, ո րոնք անդ րա դար ձան պրոգ րե սին ու ռեգ-
րե սին, սե ռով պայ մա նա վոր ված կարծ րա տի պե րին:

 Լի լիթ  Պալ յա նը հան դես ե կավ հե տաքր քիր զե կու ցու մով՝ 
փոր ձե լով ցույց տալ՝ ի վեր ջո մարդ կութ յու նը հա զա րամ յակ-
նե րի ըն թաց քում պրոգ րե՞ս է ապ րել, թե՞ ռեգ րես՝ օ րի նակ բե-
րե լով աֆ րիկ յան մի շարք ցե ղե րի, ո րոնք զրկված լի նե լով ժա-
մա նա կա կից շատ հնա րա վո րութ յուն նե րից՝ ի րենց եր ջա նիկ 
են հա մա րում:

Հ րաչ  Սա քան յա նի թե ման ան հատն էր. տղա մար դու և կ նոջ 
շուրջ ա վան դա բար ձևա վոր ված կարծ րա տի պե րը: Աղ ջի կը 
ըն կալ վում է ըն տա նի քի ժա մա նա կա վոր ան դամ, տղան՝ մշտա-
կան, կնոջ դե րը թե րագ նա հատ վում է գի տութ յան, քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ՝ հա մա րե լով, որ նրա տե ղը ըն տա նիքն է:

 Բուռն քննարկ մա նը մաս նակ ցում էին ոչ միայն ու սա նող նե-
րը, ո րոնք տա րաբ նույթ կար ծիք ներ հնչեց րին թե մա նե րի շուրջ, 
այլև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

Ող ջու նե լով թե՛ կազ մա կեր պիչ նե րին, թե՛ ու սա նող նե րին՝ հե-
տաքր քիր թե մա ներ քննարկ ման դաշտ բե րե լու հա մար՝ ռեկ-
տո րը նշեց, որ չկան բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն ներ, և  ա մեն 
ինչ ժա մա նա կի և  տա րա ծութ յան մեջ պետք է դի տար կել. «Ինձ 
հա մար բա ցա հայ տում էր՝ ինչ պի սի խո րը և  հե տաքր քիր ձևով 
կա րե լի է ներ կա յաց նել եր ջան կութ յան բա նաձ ևը: Արդ յոք եր-
ջա նի՞կ ենք նրա նով ինչ ու նենք, թե ին չի ձգտում ենք հաս նել, 
ո րը չու նենք»,-հա վե լեց ռեկ տո րը:

Ն շենք, որ ու սա նող նե րին հու զող ա մե նա տար բեր հար ցե րին 
նվիր ված այս ին տե րակ տիվ քննար կում ե րը շա րու նա կա կան 
են լի նե լու։  Սա այս կի սամ յա կի ա ռա ջին հան դի պում էր։

«ԻՄՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ»

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄԵՆ

Կրթություն
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Ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յան (ԱՀԿ) և Ա տո մա-
յին է ներ գիա յի մի ջազ գա յին 
գոր ծա կա լութ յան (ՄԱԳԱՏԷ) 
փոր ձա գետ նե րը ճա նա չո ղա-
կան այ ցով ԵՊԲՀ-ում էին: 
 Հան դիպ ման նպա տակն էր 
գնա հա տել բու հում ի րա կա-
նաց վող կրթա կան ծրագ-
րե րը, ո րոնք վե րա բե րում 
են ու ռուց քա բա նութ յա նը, 
հան րա յին ա ռող ջութ յանն ու 
պա լիա տիվ բժշկա կան օգ-
նութ յա նը:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր  Կոս տան տին Են կո յանն ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րին ներ-
կա յաց րեց ԵՊԲՀ-ի կրթա կան ծրագ րե րը, 
անդ րա դար ձավ բու հա կան, շա րու նա կա-
կան կրթութ յա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան 
ֆա կուլ տե տի մա գիստ րո սա կան ծրագ րե-
րին, ինչ պես նաև՝ հա մալ սա րա նա կան կլի-
նի կա նե րի գոր ծու նեութ յա նը:

 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տո րը, խո սե-
լով ու ռուցք բա նութ յա նը վե րա բե րող հար-
ցե րի մա սին, նշեց, որ այս տա րի ԵՊԲՀ 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
ման կա կան ու ռուց քա բա նա կան-ար յու նա-
բա նա կան և պ րո ֆե սոր Ռ.  Յոլ յա նի ան վան 
ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի ման կա կան 

ար յու նա բա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի միա վոր ման արդ յուն քում ստեղծ-
վել է ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի կենտ րո նը, 
որ տեղ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րը շա րու նա կում են 
բժշկա կան օգ նութ յուն ցույց տալ հի վանդ նե րին:

 Հա յաս տա նում ու ռուց քա բա նութ յա նը, պա լիա տիվ խնամ քին ա ռանչ-
վող հար ցե րին ծա նո թա նա լուց հե տո, ո րոնք վե րա բե րում են ինչ պես 
են թա կա ռուց վածք նե րին, կազ մա կերպ չա կան խնդիր նե րին, այն պես էլ՝ 
կրթա կան ծրագ րե րին, ի րա վի ճա կը գնա հա տե լուց հե տո փոր ձա գետ նե-
րը նե րա կա յաց րին զե կույց և  հան դես եկան ա ռա ջար կութ յուն նե րով՝ հե-
տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րերն ընդ լայ նե լու նպա տա կով:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) ու 
Ա տո մա յին է ներ գիա յի մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յան (ՄԱԳԱՏԷ) փոր-
ձա գետ նե րի հետ հան դիպ մա նը ներ կա էին ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր Կոս տան տին Են կո յա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան և  ա ռող ջա-
պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ բիո նի վա րիչ Ար տա շես  Թադ ևոս յանն 
ու մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի ղե կա վար 
 Սա թե նիկ  Բաղ դա սար յա նը:

ՄԱԳԱՏԷԻՈՒԱՀԿԻ

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐՆ

ԱՅՑԵԼԵՑԻՆԵՊԲՀ



Օրերս Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում 
կազ մա կերպ վել էր կլոր սե ղան- քննար կում էն դոկ րի նո-
լոգ նե րի և  էն դոկ րին-վի րա բույժ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 
Քն նար կու մը նշա նա կա լից էր նրա նով, որ իր մաս նա-
գի տա կան հա րուստ փոր ձով ներկաների հետ կիս վեց 
 Մոսկ վա յի Բ լո խի նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան կենտ-
րո նի` գլխի և  պա րա նո ցի վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի 
պրո ֆե սոր  Ռու բեն Ա զիզ յա նը:

Քն նարկ ման սկզբում ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 
ամ բիո նի վա րիչ, վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար 
 Սու րեն Ս տե փան յանն ու րա խութ յամբ նշեց, որ հան դի-
պու մը թույլ կտա մաս նա գետ նե րին կիս վել փոր ձի փո-
խա նակ մամբ՝ ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լով հե տա գա 
աշ խա տանք նե րը:

 Նա նաև նշեց, որ պրո ֆե սոր Ա զիզ յա նը  Մի քա յել յան 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա տա րե լու է վա-
հա նա գեղ ձի մի շարք վի րա հա տութ յուն ներ:  Ռու բեն 
Ա զիզ յա նը, ող ջու նե լով ո լոր տի մաս նա գետ նե րին, շնոր հա կա լութ յուն հայտ-
նեց քննարկ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար՝ ներ կա յաց նե լով իր կող մից կա տար-
ված բարդ վի րա հա տութ յուն նե րի դեպ քեր: Ն րա խոս քով՝ ի րենց կլի նի կա յում 
մշակ վում են քաղց կե ղի բուժ ման նոր մե թոդ ներ, ո րոնք դեռևս տա րած ված չեն 
 Ռու սաս տա նի Դաշնությունում:

Ըստ բժիշկ-վի րա բույ ժի՝ բա ցի մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րից, շատ 
կար ևոր է հի վան դին ցու ցա բե րել հո գե բա նա կան լուրջ ա ջակ ցութ յուն . « Չես 
կա րող կանգ նել ու մար դուն ա սել, որ քաղց կեղ ու նի, պետք են հո գե բա նա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րել»: Այ նու հետև պրո ֆե սոր Ա զիզ յա նը հան գա մա նա լից 
ներ կա յաց րեց ի րենց կլի նի կա յի ու նե ցած արդ յունք ներն ու հա ջո ղութ յուն նե րը:

 Հան դիպ ման ա վար տին տե ղի ու նե ցավ հարց-պա տաս խան:
Ն շենք նաև , որ  Ռու բեն Ա զիզ յա նը հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի թի-

մի հետ Ար ցա խից ժա մա նած 14-ամ յա աղջ կա վա հա նաձև գեղ ձի բարդ վի րա-
հա տութ յուն է կա տա րել։ Աղ ջիկն այժմ հետ վի րա հա տա կան փու լում է:

ԵՊԲՀԻՀՐԱՎԵՐՈՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԷՐԱՆՎԱՆԻ

ԲԺԻՇԿՌՈՒԲԵՆԱԶԻԶՅԱՆԸ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը 
հյու րըն կա լել էր Անգ լիա յի մի ջազ գա յին բժշկա-
կան կրթութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յա ն ան դամ-
նե րին՝ պրո ֆե սոր-բուժ քույ րե րին, ո րոնք դա սա-
խո սութ յուն նե րով հան դես ե կան՝ կիս վե լով ի րենց 
գի տե լիք նե րով և  փոր ձով:

ՀՀ բուժ քույ րե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
 Գե ղա նուշ Ս տե փան յա նը նշեց, որ ար դեն եր րորդ 
տա րին ա նընդ մեջ կազ մա կերպ վում են նման մի-
ջո ցա ռում եր, ո րոնք մեծ հնա րա վո րութ յուն են ըն-
ձե ռում ոչ միայն զար գաց նել մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք նե րը, այլև մի ջազ գա յին փորձ ձեռք բե րել:

 Գե ղա նուշ Ս տե փան յա նի խոս քով՝ նպա տակ 
կա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նա կե լու և 
 դա սա խո սութ յուն նե րը՝ բա ցի Եր ևա նից, հան րա-
պե տութ յան մա կար դա կով անց կաց նե լու:

«Կ լի նի կա յում քույ րա կան գոր ծըն թացն ա ռաջ-
նա յին օ ղա կում է գտնվում, ու րախ եմ նման հա-
մա գոր ծակ ցութ յան և  մաս նա գի տա կան դա սապ-
րո ցե սի կազ մա կերպ ման հա մար» ,-նշեց նա:

Անգ լիա յի մի ջազ գա յին բժշկա կան կրթութ յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ան դամ ե րը, ով քեր մաս-
նա գի տա կան տար բեր ծրագ րե րով շրջում են ամ-
բողջ աշ խար հով, դա սա խո սութ յուն կար դա ցին 
թի մա յին աշ խա տան քի մա սին՝ ներ կա յաց նե լով 
պա լիա տիվ, հետ վի րա հա տա կան, նո րած նա յին 
և  այլ խնամ քի նրբութ յուն նե րը` խո սե լով նաև հի-
վան դի անվ տան գութ յա նը վե րա բե րող մի շարք 
հար ցե րի մա սին:

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆԴԱՍԸՆԹԱՑ՝

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
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 Վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի դա սա խոս, 
 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի վի րա-
բույժ Անդ րա նիկ Ա լեք սան յա նի և  վի րա բու ժութ յան 
թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ,  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ-
յան ինս տի տու տի կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր 
 Սու րեն Ս տե փան յա նի հրա վե րով  Մի քա յել յան վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տու տում էր  Գեր մա նիա յի Ուլմ 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի հայտ նի վի րա բույժ և 
 բա րե րար  Հոլ գեր  Լիսթ լը:

 Վի րա բույ ժը  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տում անց կաց րել է կոն ֆե րանս, ո րի ժա մա նակ 
խո սել է վեր քե րի բուժ ման հա մար նա խա տես ված 
սար քա վո րում ե րի և դ րանց կի րառ ման նրբութ յուն-
նե րի մա սին, ո րոն ցից և ն վի րել է հի վան դա նո ցին: 
 Հոլ գեր  Լիսթ լը շրջել է հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցով, ծա նո թա ցել օ րերս բաց ված սի մուլ-
յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րո նին և այնտեղ 
տար վող աշ խա տանք նե րին:

Ն շենք, որ  Հոլ գեր  Լիսթ լը ոչ միայն հայտ նի 
վի րա բույժ է, այլև բա րե րար, ով մեծ ներդ րում 
է ու նե ցել նաև Աֆ րի կա յի հի վան դա նոց նե րից 
մե կի վե րա նո րոգ ման գոր ծում:

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
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Կո մի տա սի ան վան ազ գա յին քառ յա-
կի՝ «Մ շա կույթն՝ ու սա նող նե րին» ծրագ րի 
շրջա նա կում Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում մեկ նար կեց անդ-
րա նիկ հա մեր գը՝ նվիր ված  Կո մի տա սի 
150-ամ յա կին։

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա-
խա գահ Վա հան Արծ րու նու խոս քով՝ այ սօր 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը պա տիվ ու նի 
իր հարկի ներ քո հյու րըն կա լե լու լե գեն դար 
քառ յա կը: « Խորհր դան շա կան է, որ Կո մի-
տա սի 150- ամ յա կին նվիր ված անդ րա նիկ 
հա մեր գը տե ղի է ու նե նում բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում:  Մենք ա ռաջ նորդ վում ենք 
այն գա ղա փա րով, որ ԵՊԲՀ ու սա նող նե-
րը ոչ միայն ա պա գա բժիշկ ներ են, այլև 
բո լոր սո ցիա լա կան շեր տե րին հպված այն 
հան գույ ցը, ո րը պար տա վոր է ու նե նալ 
պատ կե րա ցում սե փա կան մշա կույ թի մա-
սին»,-ընդգ ծեց  Վա հան Արծ րու նին՝ ա վե-
լաց նե լով, որ շատ կար ևոր է սո վո րող նե րի 

ներ գավ վա ծութ յու նը «Մ շա կույթն՝ ու սա նող-
նե րին» ծրագ րին: Այն նա խա տե սում է մի ջո-
ցա ռում երի շարքը, որը մշա կույ թը կմո տեց-
նի ուսանողներին: 

 Կո մի տա սի ան վան լարա յին քառ յա կի 
ա ռա ջին ջու թակ Է դո ւարդ Թադ ևոս յա նը, 
ող ջու նե լով ներ կա նե րին, նշեց, որ Կո մի-
տա սի ան վան ազ գա յին քառ յա կը, տա րի-

ներ շա րու նակ աշ խար հին ներ կա յաց նե լով 
 Կո մի տա սի գոր ծե րի Աս լա մազ յա նի մշա-
կում ե րը, հան րահռ չա կում է կո մի տաս յան 
ե րաժշ տութ յու նը: 

 Ջու թա կա հար ներ Է դո ւարդ 
 Թադ ևոս յա նի, Ս յու զի Ե րից յա նի, թավ ջու-
թա կա հար Ան ժե լա  Սարգս յա նի և  ալ տա-
հար Ա լեք սանդր  Կո սեմ յա նի յու րա քանչ յուր 
կա տա րում ու ղեկց վեց բարձր ծա փողջ յուն-
նե րով՝ ար տա հայ տե լով ներ կա նե րի հիա-
ցում ու շնոր հա կա լութ յու նը:

Ն շենք, որ այս տա րին  Կո մի տա սի ան-
վան ազ գա յին քառ յա կի հա մար նույն պես 
հո բել յա նա կան է: Ար դեն 95 տա րի է՝ փո-
փոխ վող կազ մով, սա կայն ան զու գա կան 

կա տա րո ղա կան ար վես տով, ար ժե հա մա-
կար գին ու ա վան դույթ նե րին հա վա տարմ 
մա լով՝ քառ յակն աշ խար հով մեկ ճա նա չե լի 
է դարձ նում մեր ազ գա յին հոգ ևոր էութ յու նը։

ԿՈՄԻՏԱՍԻԱՆՎԱՆԱԶԳԱՅԻՆ
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Օ րերս ԵՊԲՀ-ում տո նա կան մթնո լորտ էր: Հն դիկ ու-
սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ ա վան դա կան եր գե րով 
ու պա րե րով նշվեց հնդկա կան  Նոր տա րին, ո րը ևս  մեկ 
ան գամ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց մաս նա կից նե րին 
ծա նո թա նա լու և  հա ղոր դա կից լի նե լու հնդկա կան հա-
րուստ մշա կույ թին: 

 Նախ քան հա մեր գա յին ծրա գի րը՝ ող ջույ նի խոս քով 
հան դես ե կավ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը: 
 Ռեկ տո րը, շնոր հա վո րե լով հնդիկ ու սա նող նե րին և 
ն րանց ըն տա նիք նե րի անդամերին, շեշ տեց, որ մշա-
կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րը շատ կար ևոր են և  ու սա նո-
ղա կան կյան քը դարձ նում են էլ ա վե լի հե տաքր քիր:

«Ինձ հա մար մեծ պա տիվ է մայր բու հի բե մա հար թա կից 
մեր ու սա նող նե րին շնոր հա վո րել  Հա րա վա յին Հնդ կաս-
տա նի  Նոր տար վա կա պակ ցութ յամբ: Այս տա րին մեծ, 
նշա նա կա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի տա րի է լի նե լու, ինչ-
պես Հնդ կաս տա նում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում»-ա սաց 
նա՝ նշե լով, որ ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և 
 լիա զոր դես պան  Սանգ վան  Յո գեշ վա րը հրա վիր վել է 
մաս նակ ցե լու  Կո մի տա սի 150-ամ յա կի նվիր ված հա մեր-
գին, ինչ պես նաև պա րի մի ջազ գա յին օ րը շուրջ պար 
բռնել հա մալ սա րա նում ՝ աշ խար հին ի ցույց դնե լով, որ 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րը, գթասր տութ յու նը, հա-
վա տար մութ յու նը, գի տե լի քը կա րե լի է նաև մշա կույ թով 
պահ պա նել:

ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
 Սանգ վան  Յո գեշ վա րը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
ԵՊԲՀ-ին նման մի ջա ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման հա-
մար, հա վե լեց, որ միայն գի տե լի քով բժիշկ չեն դառ նում, 
լիարժեք դաստիարակության համար պետք են նաև հա-
մա մարդ կա յին ար ժեք ներ:

 Դես պա նը ու րա խութ յամբ նշեց, որ հնդիկ ու սա նող նե-
րը գտնվում են ա պա հով և վս տա հե լի ձեռ քե րում:

Ե լույթ նե րից հե տո հնդիկ ու սա նող նե րը ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նին և  դես պան  Սանգ վան  Յո գեշ վա րին 
հանձ նե ցին հու շան վեր ներ, այ նու հետև ներ կա յաց րին 
գե ղե ցիկ հա մեր գա յին ծրա գիր` հա մեմ ված հնդկա կան 
պա րե րով ու եր գե րով:

    

ՆՇՎԵՑՀՆԴԿԱԿԱՆ

ՆՈՐՏԱՐԻՆ
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Ապ րի լի 4-5-ին ՄԱԿ-ի Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի 
հրա վե րով  (կենտ րո նա կան գրա սեն յա կը՝ Բր յու սել) Ազ-
գա յին է թի կա կան կո մի տե նե րի 24-րդ  վե հա ժո ղո վում 
 Հա յաս տա նը ներ կա յաց նե լու հա մար մաս նակ ցութ-
յան պաշ տո նա կան հրա վեր է ստա ցել ԵՊԲՀ հա սա-
րա կա գի տա կան ամ բիո նի դոցենտ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
Բիոէթիկայի ամբիոնի հայաստանյան մասնաճյուղի 
վարիչ, փի լի սոփ յա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
 Սու սան նա  Դավթ յա նը:

 Վե հա ժո ղո վը տե ղի ու նե ցավ  Ռու մի նիա յի նախ կին 
մայ րա քա ղաք  Յա շում:

Ազ գա յին է թի կա կան կո մի տե նե րի ֆո րու մը ցանց է, 
ո րը հա մախմ բում է Եվ րո պա յի է թի կա կան, բիոէ թի կա-
կան կա ռույց նե րը:  Ֆո րու մի հիմ ադր ման նպա տակն է 
ե ղել նպաս տել է թի կա յի և բիոէթիկայի բնա գա վա ռում 
լա վա գույն փոր ձի տա րած մա նը: 

Ի հա վե լում դրա՝ ֆո րու մը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս ո լոր տի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին ի րա զեկ-
ված լի նել այդ ուղ ղութ յամբ Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի 
նա խանշած ծրագ րե րին, ինչ պես նաև՝ կա տա րած աշ-
խա տանք նե րին:

Ի թիվս բնա գա վա ռի ճա նաչ ված մաս նա գետ նե րի՝ 
ան հա տի կրթության և դաս տիա րա կութ յան դրված-
քի առն չութ յամբ սե փա կան փոր ձի մա սին պատ մե լով՝ 
Ս. Դավթ յա նը ներկաներին ներ կա յաց րել ԵՊԲՀ-ում 
կի րառ վող «Բիոէ թի կա» ա ռար կա յի անգ լե րեն ու սում-
նա կան ձեռ նար կը՝ "Bioethics", հա վե լելով, որ «Ա ռանց 
սիրտը կրթելու, միտքը կրթելը լիարժեք կրթություն չի 
կարելի համարել»:

ՄԱԿԻԱԶԳԱՅԻՆԷԹԻԿԱԿԱՆ
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Dear Professor Davtyan,
 I  hope you arrived safely back home, and you enjoyed 

the NEC forum and your short staying in Romania. 
We deeply appreciate your commitment to the success of 

our meeting. Without your willingness to sacrifice time and 
energy to come to Romania and your involvement in the 
discussions and interactions, our event could never happen. 

Let's hope to meet each other next year in Croatia and to 
continue our collaboration.

All the best.
Cristina Gavrilovich and all

Dear Dr. Davtyan, 

I would like to thank you for nice conversations 
during the meeting. Was pleasure meeting you in 
person and to learn at least a little bit about your 
views, and about your country. I would like to 
learn more in the future. 

Sincerely yours, 

Jozef Glasa

Ե լույ թի ա ռի թով հնչած բազ մա թիվ ար ձա գանք նե-
րում բարձր է գնա հատ վել  Հա յաս տա նի ներ կա յա ցուց-
չի դիր քո րո շու մը ար ծարծ վող խնդրա հա րույց հար ցե րի 
առն չութ յամբ (մարդու իրավունքներ, խոցելի խմբեր, 
փախստականներ և այլն)։

 Ֆո րու մի մաս նա կից նե րի թվում էին մի ջազ գա յին 
ճա նա չում և  բարձր վար կա նիշ ու նե ցող փոր ձա գետ-
ներ, ո րոն ցից հի շա տակ ման են ար ժա նի Եվ րա խորհր-
դի՝ բիոէ թի կա յի և  մար դու ի րա վունք նե րի բա ժան-
մուն քի վա րիչ  Լոու րենս Լ վո ֆը, Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի՝ 
 գի տա կան մե խա նիզմ ե րի խորհր դի վա րիչ  Ջո հան նես 
Կ լում պեր սը, Անգ լիա յի  Հա սա րա կա կան գի տութ յուն-
նե րի ա կա դե միա յի ան կախ փոր ձա գետ  Ռոն Ի ֆո-
ֆեն  Ֆագ սը,  Կա նա դա յի  Հե տա զո տա կան է թի կա յի 
ա սո ցիա ցիա յի հիմ ադիր նա խա գահ  Վիլլ  Վան  Դեն 
 Հու նար դը, Եվրահանձնաժողովի  հետազոտական 
էթիկայի սեկտորի վարիչ Էդիտա Սիկորսկան, 
Եվրահանձնաժողովի էթիկայի բաժանմունքի 
փորձագետ Քրիստինա Գավրիլովիչը և այլոք։

Նամակներ՝ վեհաժողովից հետո

Իրադարձություն
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Ամ բիո նը հիմ ադր վել է 1922 թվա կա նին, ամ-
բիո նի հիմ ա դի րը 1885թ.  Սոր բո նի հա մալ-
սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ  Վա հան Արծ րու նին է, ով 1885-1889թթ. 
 Վե նե տի կում ու սում ա սի րել էր լե զու ներ, տի-
րա պե տել 6 լեզ վի և 1920 թվա կա նից ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն ու նե ցել Եր ևա նի նո րաս տեղծ 
հա մալ սա րա նում բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հիմ-
նադր մա նը։ Ամ բիո նը ղե կա վա րել են Վա հան 
Արծ րու նին (1922-1947թթ), Մ. Պ. Ա վագ յա նը (1947-
56թթ), Հ.Մ. Հա կոբ յա նը (1956-65թթ), Լ. Ք. Մա-
նուկ յա նը (1965-77թթ.), Հ. Գ. Ղա զար յա նը (1977-
1982թթ.), Լ. Ա. Մա նուկ յա նը (1982-88թթ.), Ա.Ս. 
Կա նա յա նը (1988-93թթ), Գ. Պ. Ք յալ յա նը (1994-
2011թթ), Կ. Մ.Բա րո յա նը (2011թ. -առ այ սօր)։

1922-ի նո յեմ բե րին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նում ստեղծ վում է բժշկա կան ֆա կուլ տետ, 
ո րի բա զա յի վրա հիմ ադր վում է բժշկա կան ինս-
տի տու տը:

Ա նա տո միա յի ամ բիո նը տե ղա կայ ված է ե ղել 
նախ կին լվաց քա տան եր կու խար խուլ սեն յակ նե-
րում, ո րոնք գտնվում էին ա խո ռա տան կող քին: 
 Դա սե րը տե ղի էին ու նե նում լամ պի լույ սի տակ 
կամ ա խո ռա տան բա կում, չկա յին հա յե րեն լեզ-
վով ձեռ նարկ ներ և դա սագր քեր: 

1923թ. հ րա տա րակ վեց Վ. Արծ րու նու ա նա-
տո միա յի ա ռա ջին դա սա գիր քը, 1924 -ին՝ 
« Ռու սե րեն– լա տի նե րեն-հա յե րեն բժշկա գի տա-
կան տեր մին նե րի բա ռա րա նը», ո րը հայ կա-
կան բժշկա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յան 
զար գաց ման հիմ քը հան դի սա ցավ։ Ման կա-
վար ժա կան աշ խա տանք նե րը, այդ թվում` դա-
սա խո սութ յուն ներն ու գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րը ա վե լի բարձր մա կար դա կի հա սան, 
երբ 1926-ին Ա.  Թա ման յա նի նա խագ ծով կա-
ռուց վեց ա նա տո մի կու մի մաս նա շեն քը: Վ. 
Արծ րու նու նա խա ձեռ նութ յամբ ամ բիո նը տե-
ղա փոխ վեց և  մինչև այ սօր գոր ծում է ա նա-
տո միա կան մաս նա շեն քի երկ րորդ հար կում:  
Վ. Արծ րու նու նա խա ձեռ նութ յամբ ամ բիո նին կից 
ստեղծ վել է ա նա տո միա կան թան գա րան, ո րը 
հե տա գա յում կոչ վել է նրա ա նու նով:

Տար բեր տա րի նե րին ամ բիո նում աշ խա տել 
են՝ Ե. Թ.  Շեկ- Հով սեփ յա նը, Ե. Ա.  Բայ րամ յա նը, 
Հ.  Հա կոբ յա նը, Լ.Վ.  Վար դան յա նը, Ա. 
Ա.  Սա րաֆ յա նը, Ք. Մ. Այ վազ յա նը, Շ. Թ. 
 Պետ րոս յա նը, Հ. Մ. Այ նաջ յա նը, Լ.  Սարգս յա նը, 
Լ.Ա.  Մա նուկ յա նը և  ու րիշ ներ։

ԲԺՇԿԱԿԱՆԿՐԹՕՋԱԽԻ

ԾՆՆԴՅԱՆ 

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 1999 թվականին



ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ

ԹՎԱ ԿԱՆ՝ 1922

Դեպի 100-ամյակ
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1922թ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ա նօր-
գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի հի ման վրա նո րաս-
տեղծ բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հա մար ստեղծ վեց 
ընդ հա նուր քի միա յի ինք նու րույն ամ բիոն: Ամ բիո-
նի կազ մում միա վոր վում էին ընդ հա նուր և  ա նա լի-
տիկ քի միա յի դա սըն թաց նե րը: Ամ բիո նի հե տա գա 
զար գաց ման հա մար կար ևոր փուլ հան դի սա ցավ 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ան ջա տում իբրև ինք նու-
րույն ինս տի տուտ: Այ նու հետև ամ բիո նը վե րան-
վան վել է՝ 1967թ.՝ ա նօր գա նա կան, ա նա լի տիկ և 
կ լի նի կա կան քի միա յի, 1982թ.՝ ընդ հա նուր քի միա յի, 
1993թ.՝ ընդ հա նուր և կեն սաօր գա նա կան քի միա յի, 
2008թ.`բժշկա կան քի միա յի ամ բիոն:

Ամ բիո նի հիմ ա դիրն է ՀՀ գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յի թղթա կից-ան դամ, գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր  Ս.Պ.  Ղամ բար յա նը (1879-
1948)՝ օր գա նա կան քի միա յի հիմ ա դի րը ՀՍՍՀ-ում: 
Ն րա ջան քե րով են կազ մա կերպ վել և ն րա կող մից 
ղե կա վար վել օր գա նա կան քի միա յի ամ բիոն նե րը 
նաև հա մալ սա րա նում, գյու ղատն տե սա կան, պո լի-
տեխ նի կա կան և  ա նաս նա բու ծա կան-ա նաս նա բու-
ժա կան ինս տի տուտ նե րում:

Ամ բիո նի ե րախ տա վոր նե րից՝ Հ.Հ. Ա կուն յա նը 
(1924-37թթ.), 1900 – 1901 թվա կան նե րին  Բեռ լի նում 
գրել է յու րօ րի նակ ձեռ նարկ ա նօր գա նա կան քի միա-
յից, ո րի հա մար պարգ ևատր վել է: 1938 թվա կա նին 
պաշտ պա նել է թեզ և ս տա ցել ք.գ.դ. –ի կո չում:

Պ րոֆ. Ա.Լ. Մն ջո յա նի ղե կա վա րութ յամբ (1937-
39թթ.) ամ բիո նը միավորվում է օր գա նա կան քի միա-
յի ամ բիո նի հետ:

1939-66թթ. ամ բիո նը ղե կա վա րել է ք.գ.դ., պրո-
ֆե սոր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ա.Ք. 
 Հա րութ յուն յա նը, ում կող մից ա ռա ջին ան գամ գրվել 
է ձեռ նարկ՝ ու սում ա կան գործ նա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար, ա նա լի տիկ քի միա յից (ո րա կա կան և 
 քա նա կա կան ա նա լիզ)՝ հա յե րեն և  ռու սե րեն լե զու-
նե րով:

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 60-ական թթ.

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 80-ական թթ. սկզբին

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 70-ական թթ. սկզբին



Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում նա խա պատ րաս տա-
կան ֆա կուլ տե տի և  ա ռա ջին կուր սի ու սա նող-
նե րին ամ բիո նում դա սա վանդ վել են ա նօր-
գա նա կան, ընդ հա նուր, ա նա լի տիկ, կո լոիդ, 
օր գա նա կան, կեն սա ֆի զի կա կան, կեն սաօր գա-
նա կան քի միա ա ռար կա նե րը։

Ամ բիո նի աշ խա տա կազ մը դա սա վանդ մա-
նը զու գա հեռ կա տա րել է նաև բազ մաբ նույթ 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ: Ու սում ա-
սիր վել են  հան րա պե տութ յան տա րած քի հո ղե-
րում և  բույ սե րում առ կա միկ րո տար րե րի քա-
նա կա կան բա ղադ րութ յու նը, բու ժիչ ցե խե րի և 
 տոր ֆե րի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե-
րը, Եր ևա նի սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րա նի 
ար տա հո սող ջրե րի կազ մը և մ շակ վել դրանց 
մաքր ման ե ղա նակ նե րը, մշակ վել են սպի տա-
կուց նե րի քա նա կա կան ո րոշ ման մի շարք մե-
թոդ ներ: Պ րո ֆե սոր Է.Ե. Մ խե յա նի (1967-81թթ.) 
ղե կա վա րութ յամբ ու սում ա սիր վել է սրտա նո թա-
յին հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ գլի կոս ֆին գո-
լի պիդ նե րի դե րը և  սիմ պա թիկ նյար դա յին հա-
մա կար գի տրո ֆիկ ա դապ տա ցիոն ազ դե ցութ յան 
մե խա նիզ նե րը: 1982թ. ՀՍՍՀ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի թղթա կից ան դամ, պրո ֆե սոր Գ.Ա. 
 Չու խաջ յա նի ղե կա վա րութ յամբ աշ խա տանք ներ 
են կա տար վել պո լի մե րա յին թա ղանթ նե րի և  այլ 
օ ժան դակ մի ջոց նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ՝ 
բժշկա կան պրակ տի կա յում կի րա ռե լու հա մար: 
 Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ամ բիո նի գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նվիր ված է ե ղել մարդ կութ յան 
հա մար չա րիք հան դի սա ցող ա կուս տիկ սթրե սի 
զար գաց ման կեն սա քի միա կան մե խա նիզմ ե րի 
պար զա բան մա նը. աղ մու կի ազդ ման արդ յուն-
քում ա ռա ջա ցող ֆի զի կաքի միա կան տե ղա շար-
ժե րի մե խա նիզմ ե րի ու սում ա սի րու թյա նը և 
դ րանց կար գա վոր մա նը՝ հա կաօք սի դան տա յին 
ակ տի վու թյամբ օժտ ված բնա կան և  սին թե տիկ 
ծագ ման միա ցութ յուն նե րի օգ նութ յամբ:

1993թ-ից ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.դ., 
պրոֆեսոր Մ.Մ.Մելքոնյանը, ում ղեկավարությամբ 
ամբիոնի ուսումական և գիտական գործունեությունը 
թևակոխեց նոր ժամանակաշրջան: 

Պրոֆ. Հ.Վ. Մատինյանը և աստիտենտ Դ.Ց. Պողոսյանը՝ 
քիմիայի քննությունը հաջող հանձնած խմբի հետ

Ընդհանուր և կենսաօրգանական քիմիայի 
աշխատակազմը, 1993թ.
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Ամ բիո նի ա ռա ջին վա րի չը ե ղել է Գ.Ս. 
 Հայ րա պետ յա նը:   Սա կայն ամ բիո նի ի րա կան 
հիմ ա դիր կա րե լի է հա մա րել Հայկանդուխտ 
Չախ մախչ յա նին (1924-1952թթ.), ո րը եր կու ան-
գամ գոր ծուղ վել է  Գեր մա նիա, ինչպես նաև 
 կա հա վո րել է ամ բիո նը անհ րա ժեշտ սար քա-
վո րում ե րով: Հ.Գ. Եփ րեմ յա նից (1952-1970թթ.) 
և Կ.Հ.  Կա րա պետ յա նից (1971-1976թթ.) հե տո 
28 տա րի ամ բիո նը ղե կա վա րել է բ.գ.դ., պրոֆ. 
Ա.Վ. Ազ նաուր յա նը (1976-2008թթ.), ով մեծ ներդ-
րում է ու նե ցել ամ բիո նի կա յաց ման գոր ծում: 
Այդ ըն թաց քում ամ բիո նը արդ յու նա վետ աճ է 
ու նե ցել ինչ պես գի տա կան, այն պես էլ ու սում-
նա կան պրո ցես նե րի ո լոր տում: 1988 թվականի 
երկրաշարժից հետո ամ բիո նը վերց րել է նոր գի-
տա կան ուղղ վա ծութ յուն՝ նվիր ված եր կա րատև 
ճնշման հա մախ տա նի շին:

 Ներ կա յումս ամ բիո նը, Կ.Թ. Սահակյանի 
ղեկավարությամբ, գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե ր է կա տար ում եր կու ուղ ղութ յամբ` 
փոր ձա րա րա կան՝ եր կա րատև ճնշման հա մախ-
տա նի շի պայ ման նե րում տար բեր օր գան-հա-
մա կար գե րում կա ռուց ված քա գոր ծա ռույ թա յին 
փո փո խութ յուն ներն ու դրանց հնա րա վոր կան-
խար գե լու մը և կլինիկական՝ թի մա լի նի ազ դե-
ցութ յու նը են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ար տա-
զա տա կան և  ներ զա տա կան ա պա րատ նե րի 
կա ռուց ված քա գոր ծա ռույ թա յին վի ճա կի վրա 
ա ռա ջաց րած «ստրեպ տո զո տո ցի նա յին դիա բե-
տի» և «ար գի նի նա յին պանկ րեա տի տի» մո դել-
նե րի պայ ման նե րում: 

 Վե րը նշված թե մա նե րով պաշտ պան վել են 7 
թեկ նա ծո ւա կան և 4 դոկ տո րա կան ա տե նա խո-
սութ յուն ներ:

Ամ բիոնն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է 
 Հա յաս տա նի մոր ֆո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա նե րի 
նիս տե րին, ո րի նա խա գա հը ամ բիո նի ե րախ-
տա վոր պրոֆ. Ա.Վ. Ազ նաուր յանն է: 

Հյուսվածաբանության 
ամբիոն

Ամբիոնի աշխատակազմը՝ 70-ական թթ. 
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Ամբիոնը հիմ ադր վել է Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում` որ պես ֆի-
զիո լո գիա կան քի միա յի ամ բիոն: Ամ բիո նի ա ռա ջին 
վա րի չը ե ղել է ԵՊՀ-ի ռեկ տոր, այնուհետև պրո ֆե սոր 
 Հա կոբ  Գա րե գի նի  Հով հան նիս յա նը:1930-ին՝  ԵՊՀ-
ից բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ան ջատ ման և Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի ստեղծ-
ման արդ յուն քում ֆի զիո լո գիա կան քի միա յի 
ամ բիո նը տե ղա փոխ վել է նո րաս տեղծ ինս տի տուտ և  
ան վան վել կեն սա բա նա կան քի միա յի ամ բիոն: Ն րա 
ղե կա վա րութ յամբ կա տար վել են կի սաա ցե տա լա յին 
սին թե զի կա տա լի զա տոր նե րի ո րոն ման, ո րոշ վի տա-
մին նե րի և  օք սի պու րին նե րի հա կաօք սի դան տա յին 
հատ կութ յուն նե րի ու սում ա սի րութ յան աշ խա տանք ներ: 
1937թ.-ին ամ բիո նի վա րիչ է դար ձել Հ րաչ յա  Խա չա տու րի 
 Բու նիաթ յա նը, ով 1943թ.-ին  Հա յաս տա նի այլ ա կա նա-
վոր գիտ նա կան նե րի հետ հիմ ադ րել է ՀՍՍՀ գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միան (ԳԱ): Ն րա ղե կա վա րութ յան 
տա րի նե րին ամ բիո նում ի րա կա նաց վել են լայ նա ծա-
վալ նեյ րո քի միա կան հե տա զո տութ յուն ներ նվիր ված`

• գլ խու ղե ղի դրդման և  ար գե լակ ման, ինչ պես նաև 
պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի հիմ քում ըն կած կեն սա քի-
միա կան պրո ցես նե րի։

• սիմ պա թի կոադ րե նա լա յին հա մա կար գի ա դապ-
տա ցիոն տրո ֆի կա կան ազ դե ցութ յան կեն սա քի միա-
կան հի մունք նե րի (Է միլ Ե րե մի Մ խե յան և  ու րիշ ներ) 
բա ցա հայտ մա նը: 1961թ.-ից ամ բիո նը ղե կա վա րել է 
ՀՍՍՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր  Վա հան Գ րի գո րի Մ խի թար յա-
նը, ում ղե կա վա րութ յամբ ու սում ա սիր վել են քլո րոպ-
րե նա յին թու նա վոր ման մե խա նիզմ ե րը:  Հե տա գա յում 
դրանք հիմք են ծա ռա յել լի պի դա յին գե րօք սի դաց ման 
ա զատ ռա դի կա լա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա նե րի, ինչ-
պես նաև այդ պրո ցե սը կար գա վո րող հա կաօք սի դան-
տա յին հա մա կար գի ու սում ա սի րութ յան հա մար: Այդ 
ուղ ղութ յու նը, ո րը կոչ վել է «Օք սի դա ցիոն սթրես», հե-
տա գա զար գա ցում է ստա ցել ամ բիո նի ներ կա յիս վա-
րիչ, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր, հա մալ սա րա նի ե րախ տա վոր  Մի խա յիլ Իո սի ֆի 
Ա ղա ջա նո վի կող մից:

Կենսաքիմիայի ամբիոն

Դոցենտ Հ.Վ. Մատինյանը, 1959թ.

Ամբիոնի աշխատակիցները, 1975թ.

Պրոֆ. Է.Ե. Մխեյանը՝ ուսանողների հետ

Պրոֆեսորներ Գ.Ս. Խաչատրյանը և 
Վ.Գ. Մխիթարյանը՝ ամբիոնին կից ուղեղի 

բիոսինթետիկ ռեակցիաների լաբորատորիայի 
կոլեկտիվի հետ,1970թ. 

Պրոֆեսորներ Մ.Ի. Աղաջանովը, Դ.Մ. Գևորգյանը 
և գիտաշխատող Ելենա Մելիք-Աղաևան և այլոք 

կոնֆերանսից հետո, 1976թ.



Կենսաքիմիայի ամբիոն

Ամբիոնական նիստից հետո, 1984թ.

Դոց. Ա.Վ. Սահարյանը՝ ուսանողների հետ

Պրոֆ. Գ.Ս. Վարդանյանը՝ ուսանողների հետ, 2007թ.

Պրոֆ. Է.Մ. Միքայելյանը և դոց. Մ.Ս. Մացոյանը՝ 
քննություններից հետո, 1992թ.

Գ.Ս. Խաչատրյանը ասպիրանտական քննության ժամանակ, 
հանձնաժողովում՝ ակադ. Հ.Խ. Բունյաթյանը, դոց. Վ.Գ. 
Մխիթարյանը, Յ.Հ. Քեչեկը, ասիստ. Վ.Բ. Բեղյանը, ավ. 
լաբորանտ Վ. Մախատչյանը, ասպիրանտ Է.Ե. Մխեյանը

Դեպի 100-ամյակ



 Շա րու նա կում ենք ներ կա յաց նել ԵՊԲՀ այն ու սա նող նե րին, ո րոնք ոչ միայն ու-
սում ա կան հա ջո ղութ յուն ներ ու նեն, այլև հա սա րա կա կան ակ տի վութ յուն են ցու ցա-
բե րում և  ա մե նա կար ևո րը՝  բա ռի բուն ի մաս տով սի րա հար ված են ա պա գա մաս-
նա գի տութ յա նը։ Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղու հի 
Ար ևիկ  Մի նաս յա նի մաս նա գի տա կան ու ղին կան խո րոշ վել էր, երբ դեռ բա վա կա նին 
փոքր էր և  ա տամ հա տի կին ընտ րել էր ֆո նեն դոս կո պը։

«Ծ նող նե րիցս բա ցի՝ ըն տա նի քիս բո լոր ան դամ ե րը բժիշկ ներ են։ Բժշ կութ յու նը 
ընտ րե լու ա մե նա մեծ պատ ճա ռը հենց այդ էր։  Փոքր տա րի քում շատ ժա մա նակ եմ 
անց կաց րել հի վան դա նո ցում, թե՛ որ պես բու ժա ռու, թե՛ որ պես «բժիշկ»։  Պատ ճառն 
այն էր, որ այդ տա րի քում իմ դեպ քում ախ տո րոշ ված էր կեղծ կռուպ շնչա ռա կան 
հի վան դութ յու նը, այդ պատ ճա ռով հա ճախ էի այ ցե լում բժշկիս, ո րը իմ տա տիկն էր՝ 
քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան  Ջու լիե տա Ա շո տի  Կա րա պետ յա նը։ Որ քան էլ տա րօ րի-
նակ է, ինձ այն քան էր գե րում հի վան դա նո ցա յին մի ջա վայ րը, որ եր բեմ նույ նիսկ 

ձևաց նում էի՝ իբր ինձ լավ չեմ զգում, որ պես զի ինձ բժշկի տա նեին»,- 
պատ մում է Ար ևի կը։

  Հե տա գա յում՝ ա վե լի մեծ տա րի քում,  ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում 
սո վո րե լիս  ա մեն տա րի հնա րա վո րոութ յուն է ու նե ցել ու սում ա կան պրակ-
տի կա անց նել  հա մալ սա րա նա կան տար բեր հի վան դա նոց նե րում։ Այդ ըն-
թաց քում էլ հստա կեց րել է  ո րո շում  ու վստա հա բար ըն դուն վել  Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան  պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան:

 Բուհ ըն դուն վե լուն Ար ևիկ  Մի նաս յա նը մեծ ոգ ևոր ութ յամբ է սպա սել, քա-
նի որ ա վե լի է մո տե ցել բժիշկ դառ նա լու ե րա զան քին։

« Միշտ ցան կա ցել եմ նման վել ըն տա նի քիս բժիշկ ան դամ ե րին,  հատ-
կա պես՝ տա տի կիս, պա պի կիս և  մո րաք րոջս, քա նի որ միշտ հպար տա ցել 
եմ ի րենց կա տա րած աշ խա տան քով։  Տա տիկս՝  Ջու լիե տա  Կա րա պետ յա նը, 
աշ խա տել է «Ա րաբ կիր» բուժ կենտ րո նում՝ բաց ման ա ռա ջին իսկ օր վա-
նից, երբ դեռ բուժ կենտ րո նը չէր կոչ վում «Ա րաբ կիր»։ Աշ խա տել է այն տեղ 
45 տա րի և  այն տեղ էլ ա վարտ վել է իր աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու-
նը՝ որ պես վի րա բույժ։   Պա պիկս՝  Յու րի  Կա րա պետ յա նը, տա րի ներ շա-

րու նակ աշ խա տել է ար յան փոխ նե րարկ ման ինս տի տու տում՝ 
որ պես գլխա վոր բժիշկ, ա վե լի ուշ զբա ղեց րել է փոխտ նօ րե-
նի պաշ տո նը և  կա րիե րա յի վեր ջին շրջա նում կարճ ժա մա նակ 
ե ղել է տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար։  Պա պիկս ա ռա ջինն էր, ով 
 Հա յաս տա նում կա տա րեց պլազ մո ֆե րեզ:  Մո րա քույրս՝  Հաս միկ  
 Կա րա պետ յա նը, մաս նա գի տա ցել է եր կու ուղ ղութ յուն նե րով. աշ-
խա տել սկսել է որ պես նեո նո տո լոգ, սա կայն տա րի ներ  անց  վե-
րա պատ րաստ վեց որ պես ար յու նա բան և  մինչև օրս աշ խա տում 
է այդ ո լոր տում»,- ման րա մաս նում է ա պա գա բժիշ կը։  

 Նա մեծ հույ սեր ու նի, որ ծնող ներն  ա պա գա յում կհպար տա-
նան  իր ձեռք բե րում ե րով։  Դեռ դպրո ցա կան տա րի նե րից է աչ-
քի ըն կել ակ տի վութ յամբ, և  պա տա հա կան չէ, որ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի ան դամ է:

«Ան դա մակ ցութ յու նը խորհր դա րա նին տվել և  շա րու նա կում 
է ինձ տալ բազ մա թիվ  նոր ծա նո թութ յուն ներ և հ նա րա վո րութ-
յուն՝ փոր ձել ա վե լի կա տար յալ դարձ նել մեր հա մալ սա րա նը, 
ծա նո թա նալ հա մալ սա րա նում կա տար վող աշ խա տանք նե րին։ 

Ու նեմ փոք րիկ ե րա զանք. ցան կա նում եմ բա ցել իմ սե փա կան նո րաձ ևութ յան սրա հը 
և  հու սով եմ, որ ա պա գա յում ժա մա նակ կգտնվի, և  ե րա զանքս ի րա կա նութ յուն կդարձ-
նեմ՝ չխան գա րե լով գլխավոր մաս նա գի տութ յանս՝ բժշկութ յա նը»,- հա վե լում է Ար ևի կը։  
 
 Դեռ վաղ է խո սել նեղ մաս նա գի տաց ման մա սին, բայց ա ռա ջի կա յում ի րեն ցան կա նում 
է տես նել ռա դիո լո գիա յի ո լոր տում։ 

« Հու սով եմ, որ տա րի ներ հե տո, ինչ մաս նա գի տութ յուն էլ ընտ րեմ, կլի նեմ լավ մաս-
նա գետ և  կօգ նեմ շատ մարդ կանց, չէ՞ որ մեր օ րե րի հե րոս նե րը բժիշկ ներն են»,- ա սում 
է ա պա գա բժիշ կը։

 Շա րու նա կե լով ըն տա նե կան ա վան դույ թը՝ բժշկի մաս նա գի տութ յունն է ընտ րել և 
ԵՊԲՀ-ում է սո վո րում  նաև Ար ևի կի ա վագ քույ րը։

 
Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ
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Ուսանողի անկյուն

ՓՈԹՈՐԿՈՏ ՀՈՒՅԶԵՐ թ ՞ե ՀՈՒՅԶԵՐԻ 
ՓՈԹՈՐԻԿ

 Հո գիս դար ձել էր խա ղաղ օվ կիա նոս,
 Բայց մեկ է՝ նավս փնտրում էր փա րոս.
Օվ կիա նոս էր նա, թե՞ մի հա յե լի`
Ոչ ոք չգի տի։

 Քո սերն էլ հան կարծ ճամ փոր դել ու զեց
Եվ իմ նա վա կից ու ղե տոմս խնդրեց,
 Քան զի դա տարկ էր նավակն իմ սրտի,
Սր տիս մի անկ յու նը ես նրան տվի։

 Բայց ա գահ էր նա,
 Չէր ու զում փոք րիկ անկ յու նում նստել,
Եվ նա ցան կա ցավ
 Սիրտն իմ գրա վել։
Ա լե կոծ վում էր սիրտն իմ դե ռա տի`
 Չընկ նե լով ցան ցը սի րո ճի րա նի,
 Բայց մեծ էր սերն այդ փոք րիկ խեն թուկի,
Եվ նավս դար ձավ փո թոր կի գե րի:

 Չէ՛, ես առ հա սա րակ ծխող  չեմ։  Բայց ցան կա նում 
եմ քեզ ման րաց նել, փա թա թել սի գա րի մեջ կամ լցնել 
ծխա մոր ճը և  ան հագ վա յե լել։ 

 Քեզ կզգամ իմ շուր թե րին, քո բույ րը հա սու կլի նի իմ 
ռուն գե րին, բայց կրկին ի մը չես լի նի։  Դու մա հա ցու ես, 
բայց նաև հա ճե լի։  Դու կկոր ծա նես իմ ա պա գան, բայց 
ես հի մա կվա յե լեմ քեզ։

 Դու նույ նիսկ ման րաց ված վի ճա կում ել քեր ես 
փնտրում ինձ նից փախ չե լու։ Օդս հարս տա նում է քեզ-
նով, իսկ ես՝ ան կուշ տի նման կլա նում, ներծ ծում եմ օ դը, 
որ գո նե քո մաս նի կը կրկին զգամ

 Չէ՛, ես խմող չեմ, բայց ինձ տվել եմ օ ղուն։ Ա ռա ջին 
ան գամ խմե ցի մեր բա ժան ման օ րը։ Ու ղեղս մթագ նել 
էր, ան հաս կա նա լի և  տա րօ րի նակ էր շուրջ բո լո րը, և  
ա մեն քը ծի ծա ղում էին ինձ վրա, բա ցի հեռ վում դրած 
շշից։  Նա կան չում էր՝ ե՛կ, ա րի՛, ա րի համ տե սիր ինձ, 
ես չեմ ծի ծա ղում քեզ վրա, դե՛, ու՞մ ես սպա սում, ա րի՛։ 
 Քայ լերս տա րան դե պի հեռ վում գտնվող շի շը։  Ձեռ քերս 
ա կա մա  վերց րին, բա ցե ցին և  ա պակ յա բա ժա կի մեջ 
դա տար կե ցին մի քա նի կա թիլ։

Կաթ կաթ կա թում էր օ ղին, իսկ ինձ թվում էր, թե շի շը 
իմ աչ քերն են, իսկ կա թիլ նե րը իմ ար ցունք նե րը։ Ինչ-
պես միշտ՝ չէի սխալ վում։ Այդ կա թիլ նե րը ար ցունք նե-
րի էին նման՝ նրանց նման պարզ, ջինջ և ն րանց պես 
դա ռը։

 Դեմքս ա նա պա տի էր նման, որ տեղ օա զի սը աչ քերս 
էին։ Այն տեղ էր պահ ված ջու րը։  Կաթ կաթ օ ղին հո սում 
էր ներս, խառն վում ար յանս և մ թագ նում ու ղեղս։

 Հի մա ա մեն ինչ փոխ վեց։  Շուրջս ա մեն ինչ դար ձավ 
մռայլ, իսկ այժմ օ ղու շի շը տի րել է ինձ և  քա մահ րա կան 
ժպիտ ներ է նե տում։

 Չէ ես խմող չեմ, բայց հար բել եմ քեզ նով։
 Հար բել և  մո ռա ցել՝ որ խմիչ քը հա կա ցուց ված է ինձ։ 

Ծ խա խոտ, ալ կո հոլ դրանց մի ջո ցով ես զգում եմ քեզ իմ 
ներ սում, իմ հո գում, իմ սրտի մի անկ յու նում։

 Չէ, ես ծխող չեմ, բայց շնչակ տուր եմ լի նում քո բա ցա-
կա յութ յու նից։

Ես խմող չեմ, բայց ապ րել եմ քեզ նով։

Ես Արմինե Ադունցն եմ։ Ադունցը իմ գրական կեղծանունն 
է։ Ծնվել եմ Տավուշի մարզում։ 

Սովորում եմ ԵՊԲՀ֊ի դեղագիտական ֆակուլտետի 
երկրորդ կուրսում։

Սիրում եմ ընթերցել, ինչպես նաև՝ գրել։
Մասնագիտական կրթության հետ մեկտեղ ունեմ բազաթիվ 

նախասիրություններ` ձեռագործ, ուլունքագործություն, 
նկարչություն։ բացի այդ՝ հաճախել եմ  ազգագրական, 
ազատ ոճի պարի խմբակների։

Մասնակցել եմ ասմունքի մրցույթների և արժանացել 
տարբեր մրցանակների։

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՑՄԵԿԸ





Finally, Science Incubator program was launched.
Science Incubator is a series of trainings initiated by 

the YSMU Student Scientific Society. The purpose of 
the training is to teach students how to be engaged 
in science, starting from writing scientific articles, 
searching for statistical analysis. The first training took 
place on April 19. Deputy Dean of the Faculty of Gen-
eral Medicine, Artem Grigoryan, associate professor of 
the Department of Pathophysiology, shared his expe-
rience with the students about searching and reading 
articles.

Before the training, YSMU Vice-Rector on Scientific 
affairs  Konstantin Enkoyan welcomed all selected par-
ticipants; he emphasized the importance of the imple-
mentation of such a project by SSS and spoke about 
the incubator program to be included in the medical 
university’s educational process. The 2nd course was 
conducted by Professor of Washington University Na-
rine Sarvazyan, and then assistant of the department 
of Biochemistry Katarine   spoke about instruments 
assisting scientists.

We wish good luck to all the participants.

THE SCIENCE INCUBATOR 
PROGRAM HAS BEEN LAUNCHED

Science



Monday was a sports day in YSMU. The guest of the Medical 
University was  American-Armenian physician-participant of the 
Olympic Games Huri Gebeshyan who represented Armenia from 
the highest levels.

Together with the students and university faculty, Huri Gebeshy-
an shared her rich experience of healthy lifestyle, stressing that 
one of the missions of the visit to Armenia is to raise the level of 
gymnastics.

The doctor-participant of the Olympic Games especially advised 
women to never allow adversities to obstruct their dreams.

“We should not pay attention to the people who repeat that 
they cannot achieve their dreams. You will not achieve anything 
without willingness and hard work, “she said, repeating once 

again that she is extremely happy to be in Armenia and especially in YSMU.
It should be noted that our compatriot doctor-sportsman is the first and only 

Armenian female Olympic gymnast, whose name is known as the name of a skill 
in gymnastics “Gebeshyan”.

Huri Gebeshyan graduated from Iowa University and received a bachelor’s de-
gree in physical education in 2011. Due to an injury, she was not able to take 
part in the 2012 Olympic Games. She left the sport and entered the Wake Forest 
Medical School with the intention of becoming a doctor. Two years later, she grad-
uated, received a doctor’s degree and now works at the Cleveland Hospital in Ohio.

HURI GEBESHYAN, AMERICAN 
PHYSICIAN-PARTICIPANT 

OF OLYMPIC GAMES,
 WAS YSMU GUEST

Association of Armenian Dentists , Yerevan State Medical University, 
German  International  Training  Center of Dental Implantation orga-
nized an unprecedented event dedicated to dental implantation.

The Head of the International Training Center of dental implants, Pro-
fessor, Doctor-implantologist Manfred Lang Nurnberg held a workshop 

of hand skills in the center of dental excellence of YSMU where 
the participants set implants in the upper and lower artificial 
jaws as well as got acquainted with methods of suturing.

The course gave participants the opportunity not only to get 
acquainted with the German procedure, but also to gain in-
depth knowledge on implantation.

It should be noted that Manfred Lang Nuremberg also made 
a report during which he presented his works and shared his 
profound experience. On  April 28, at the dental excellence cen-
ter of YSMU the implantologist  continued presenting the hand 
skills to the specialists of the filed.

A COURSE ON DENTAL 
IMPLANTATION WAS HELD

Education
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On April 4-5, by the UN European Commission’s invitation, to rep-
resent Armenia in the central office at the 24th Ethnic Committees 
convention in Brussels, Dr. Susanna Davtyan, an associate profes-
sor at YSMU Social Sciences Department, received an official invi-
tation.

 The Assembly took place in Romania’s old capital, Iași
National Ethics Committees Forum is a network, which unites Eu-

rope’s ethical and bioethical structures. The purpose of the forum 
has been the contribution to the dissemination of best experience 
in ethics. Moreover, the forum allows leading experts in the field to 
be aware of the programs set by the European Commission in that 
direction, and the work that has been done towards it. 

Among the recognized professionals in the field, by telling about 
her own experience in an individual’s upbringing and education, 
S. Davtyan presented the application of YSMU Bioethics course in 
English language manual, adding: “Without spiritual education, pro-
fessional education can not be full”.

In numerous responses to the speech-
es, Armenia’s representative’s perspec-
tive on mentioned problematic issues was 
highly assessed. 

Among the forum participants were 
internationally recognized and highly re-
spected experts, among who have to be 
mentioned the head of the Bioethics and 
Human Rights unit of Council of Europe, 
Lawrence Lwoff, Head of the Scientific 
Advice Mechanism Unit in DG Research 
and Innovation  of European Commis-
sion, Johannes Klumpers , independent 
consultant of Academy of Social Sciences 
in England, Ron Iphofen, the founder and 
the chairperson of the Canadian Research 
Ethics Association, Will C. van den Hoonaard.

Dear Dr. Davtyan, 

I would like to thank you for nice conversations during 
the meeting. Was pleasure meeting you in person and to 
learn at least a little bit about your views, and about your 
country. I would like to learn more in the future. 

Sincerely yours, 

Jozef Glasa

Dear Professor Davtyan,
I  hope you arrived safely back home, and you en-

joyed the NEC forum and your short staying in Romania. 
We deeply appreciate your commitment to the success 

of our meeting. Without your willingness to sacrifice time 
and energy to come to Romania and your involvement in 
the discussions and interactions, our event could never 
happen. 

Let's hope to meet each other next year in Croatia and 
to continue our collaboration.

All the best.
Cristina Gavrilovich and all

YSMU ASSOCIATE PROFESSOR 
PRESENTED ARMENIA AT THE 

24TH ASSEMBLY OF UN 
NATIONAL ETHICS COMMITTEES

Letters after the assembly

Event



Within the frames of “Culture to students” program of Na-
tional Quartet after Komitas, the first concert dedicated to 
150th anniversary of Komitas, started at YSMU.

According to chairman of YSMU board of Trustees, Vahan 
Artsruni, today the medical university has the honor to host 
the legendary quartet under its walls.” It is symbolic that the 
first concert dedicated to the 150th anniversary of Komitas 
is held at the Medical University. We are guided by the idea 
that YSMU students are not only future doctors, but are 
the link, which is connected to all social strata, and must 
have an  idea of their own culture”, stressed Vahan Artsruni, 
adding that it is very important for students to be engaged 
in “culture to Students”  program. It provides a series of 
events that bring the culture closer to the universities. 

The first violin of National Quartet after Komitas Eduard 
Tadevosyan welcomed the audience and mentioned that 
National Quartet after Komitas, for many years, has pre-
sented to the world the works of Komitas, edited by Aslama-
zyan, and is spreading music of Komitas.

 Each performance by violinists Eduard Tadevosyan, Suzy 
Yeritsyan, cellist Anzhela Sargsyan and viola player Alexan-
der Kosemyan was accompanied by high applauds, express-
ing the admiration and gratitude of the audience.

It should be noted that this year is also jubilee for National 
Quartet after Komitas. Already 95 years, with its varying 
composition, but loyal to impeccable artistry, value sys-
tems and traditions, the quartet makes our spiritual essence 
recognizable around the world. 

CONCERT DEDICATED TO 150TH 
ANNIVERSARY OF KOMITAS, 
PERFORMED BY NATIONAL 

KOMITAS QUARTET LAUNCHED 
AT YSMU
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Recently, the festive atmosphere was dominant 
in YSMU. Indian New Year was celebrated with tra-
ditional Indian songs and dances with Indian stu-
dents, which once again enabled the participants to 
get acquainted and be part of Indian rich culture.

Before the concert, rector of YSMU, Armen Mar-
tirosyan made a welcoming speech. The Rector, by 
congratulating Indian students and their families, 
stressed that cultural events are very important and 
make students life more exciting.

“It is a great honor for me to congratulate our stu-
dents on the occasion of New Year in South India. 
This year will be a year of great, significant events 
both in India and Armenia,”-he said, noting that In-
dia’s ambassador to Armenia Sangwan Yogeshwar 
was invited  to attend a concert dedicated to the 
150th anniversary of Komitas, as well as to dance 
during the International Dance Day. This will show 
the world that human values, compassion, loyalty, 
knowledge can also be preserved by culture.

The Ambassador of India to the Republic of Ar-
menia Sangwan Yogeshwar, during his gratitude 
speech, added that knowledge in not enough for be-
coming doctor, alongside them universal values are 
also needed. 

The ambassador joyfully mentioned that Indian 
students are in safe and trustworthy hands.

After the speeches, Indian students handed sou-
venirs to YSMU Rector Armen Muradyan and am-
bassador Sangwan Yogeshwar. Then they presented 
a beautiful concert program, sprinkled with Indian 
dances and songs.

THE INDIAN NEW YEAR 
WAS CELEBRATED IN YSMU

Event
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