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ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց « Ման կա բու ժութ յան մար տահ րա վեր նե րը. 

 անց յա լը, ներ կան եվ  ա պա գան» խո րագ րով հա մա ժո ղո վը

Ս տո մա տո լոգ նե րի  Հայ-ա մե րիկ յան ա ռա ջին մի ջազ գա յին վե հա ժո ղո վը ԵՊԲՀ-ում հա մախմ բել է  
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Ա պա գա բժիշ կը մաս նակ ցել է  Վար շա վա յի 14-րդ  մի ջազ գա յին բժշկա կան գի տա ժո ղո վին

 Միջ բու հա կան խո շոր ծրա գիր՝ ուղղ ված հե տա զո տա կան նե րու ժի զար գաց մա նը Ար եվել յան Եվ րո պա յում 

Քն նար կում գի տակր թա կան հար ցե րի շուրջ

Քն նարկ վել է ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րը

ԵՊԲՀ ու սա նո ղը Wege Prize ա մե րիկ յան հայտ նի մրցույ թի մրցա նա կա կիր
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Գի տա կան ԵՎ  ի նո վա ցիոն հնա րա վո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րի  

ընդ լայն մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յուն

« Գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն և  հա ղոր դակ ցութ յուն» թե մա յով  
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 Մաս նա գի տա կան հեր թա կան հա վա քը կրկին ստո մա տո լոգ նե րի հա մար էր
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հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի հա մար

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Կա րի նե  Սարգս յա նը՝ Բժշ կա կան գե նե տի կա յի 

 ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր
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2018-ին «Ավ րո րա» մրցա նա կի 
շնորհ ման ա րա րո ղութ յա նը մաս-
նակ ցե լու նպա տա կով  Հա յաս տան 
ժա մա նած ան վա նի հա յի՝ 
« Նո րա րա րութ յունն ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լոր տում»  խո րագ րով դա-
սա խո սութ յու նը լեփ-լե ցուն դահ լի-
ճում  հա մախմ բել էր ոչ միայն ԵՊԲՀ 
ու սա նող նե րին և  դա սա խոս նե րին, 
այլև ա ռող ջա պա հոութ յան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը 

նշեց, որ ա ռանձ նա հա տուկ պա տիվ 
է հյու րըն կա լել  «Ավ րո րա» մար դա-
սի րա կան նա խա ձեռ նութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին և հ յու րե րին: 
 Ռեկ տո րի խոս քով՝  Ա րա  Դար զիի  

այս դա սա խո սութ յու նը վկա յում է 
այն մա սին, որ հա մալ սա րա նի աշ-
խա տանք ներն ու նեն հա մա կարգ-
ված և  հետ ևո ղա կան բնույթ:  Ն րա 
գնա հատ մամբ՝ դա սա խո սութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն կտա, որ պես զի 
մաս նա կից նե րը ծա նո թա նան ա ռող-
ջա պա հա կան ո լոր տի մար տահ րա-
վեր նե րին։ 
Բժշ կա կան մայր բուհն աշ խար-

հի տար բեր անկ յուն նե րից պար-
բե րա բար հյու րըն կա լում է ան վա-
նի մաս նա գետ նե րի, ո րոնց ան ցած  
ու ղին վկա յում է մաս նա գի տութ յա նը 
նրանց նվի րու մի մա սին։
 Ռեկ տո րը տե ղե կաց րեց, որ իր 

գոր ծու նեութ յամբ մեր երկ րին մեծ 
ճա նա չում  բե րած Ա րա  Դար զիին՝  
ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի  ո րոշ-

մամբ,  շնորհ վում է բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տո րի 
կո չում։
«Ես եր բեք այս քան ա րագ չեմ հա-

գել և  հա նել շո րերս»,- պատ վա-
վոր դոկ տո րի ման թիան հա նե լիս 
կա տա կեց Ա րա  Դար զին՝ ընդգ ծե-
լով, որ մեծ ա ռա վե լութ յուն է լի նել 
ԵՊԲՀ-ում:
 Խո սե լով իր՝  Հա յաս տան ժա մա նե-

լու ա ռի թի՝ «Ավ րո րա» մար դա սի րա-
կան նա խա ձեռ նութ յան մա սին, նա 
նշեց, որ յու րա քանչ յուր մարդ կար-
ևոր դեր և  ա ռա քե լութ յուն ու նի ի րա-
կա նաց նե լու, ին չին հենց միտ ված է 
նա խա ձեռ նութ յու նը:
 Նախ քան մաս նա գի տա կան թե-

մա նե րին անդ րա դառ նա լը  Դար զին 
պատ մեց իր մա սին: Ա պա գա բժիշ կը 
ծնվել է 1960-ին,  Բաղ դա դում՝ ե ղեռ-
նից փրկված հա յե րի ըն տա նի քում։ 
 Հայ րը մաս նա գի տութ յամբ ին ժե ներ 
էր:  Ժ պի տով նշեց, որ  հայ ըն տա-
նիք նե րում հարգի է ին ժե ներ, բժիշկ 
կամ ի րա վա բան դառ նալը։
Երբ Ա րան 17 տա րե կան է ե ղել, 

ո րո շում է կա յաց րել տե ղա փոխ վել 
 Դուբ լին. ե րա զում էր լավ բժշկա կան 
կրթութ յան մա սին։  Նա սո վո րել է 
 Վի րա բու ժութ յան թա գա վո րա կան 
քո լե ջում, ա պա գի տա կան աս տի-
ճան է ստա ցել  Դուբ լի նի հա մալ սա-
րա նում։   Հենց Իռ լան դիա յում է նրա 
ազ գա նու նը դար ձել  Դար զի. դա 
տե ղի է ու նե ցել տե ղա ցի նե րի կող-
մից նրա ազ գան վան՝ յու րօ րի նակ 

Բ ՐԻ ՏԱ ՆԱ ՀԱՅ Ա ԿԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ 

 Ա ՐԱ  ԴԱՐ ԶԻՆ՝ ԵՊԲՀ ՊԱՏ ՎԱ ՎՈՐ ԴՈԿ ՏՈՐ

ԵՊԲՀ հյուրեր

Բ րի տա նա հայ ա կա նա վոր վի րա բույժ,  
լա պա րաս կո պիկ վի րա բու ժութ յան 

 ա ռա ջա մար տիկ,  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան 
 Լոր դե րի պա լա տի ան դամ,  

Ա ռող ջա պա հա կան հա մաշ խար հա յին  
նո րա րա րութ յուն նե րի ինս տի տու տի  

նա խա գահ,  Մեծ Բ րի տա նիա յի   
ա ռող ջա պա հութ յան նախ կին նա խա րար 

Ա րա  Դար զին հու նի սի 8-ին բաց  
դա սա խո սութ յուն ու նե ցավ  Եր ևա նի  

պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում:



ար տա բեր ման հետ կապ ված։ 14 
տա րի ապ րե լով  Դուբ լի նում՝ 1990-
ին  Դար զին տե ղա փոխ վել է  Մեծ 
Բ րի տա նիա։ Այս տեղ էլ նա սկսել 
է վի րա բույ ժի իր կա րիե րան, ին չը 
ո րոշ ժա մա նակ անց նրան հասց րել 
է  Քաղց կե ղի հե տա զոտ ման կենտ-
րո նի ղե կա վա րի պաշ տո նին։  2002 
թվականին՝ ու նե ցած վաս տա կի 
հա մար, Ե ղի սա բեթ 2-րդ  թա գու հին 
 Դար զիին շնոր հել է Բ րի տա նա կան 
 Թա գա վո րութ յան աս պե տի կո չում, 
ին չը նրան դարձ րել է Բ րի տա նիա յի 
 Լոր դե րի պա լա տի ան դամ։
 Թեև իր ի րա կան սիր տը ին ժե նե-

րութ յան մեջ էր, նա ընտ րեց բժշկի 
ու ղին: Աշ խար հի ա ռա ջա տար վի-
րա բույ ժը  Լոն դո նի  Կայ սե րա կան քո-
լե ջի վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա-
րիչն է։ Ն րա ղե կա վա րած ամ բիո նը 
զբաղ վում է ռո բո տաց ված վի րա բու-
ժութ յամբ,  Դար զին վի րա բու ժութ յան 
մեջ բազ մա թիվ նո րա մու ծութ յուն նե-
րի և  նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ-
ման պիո ներ է։  Դա սա խո սութ յան 
ըն թաց քում էլ նա հան գա մա նա լից 
ներ կա յաց րեց իր մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան հե տաքր քիր կող-
մե րը, խո սեց նո րա րա րութ յուն նե րի 
մա սին:
2007-ին  Մեծ Բ րի տա նիա յի վար չա-

պետ  Գոր դոն Բ րաու նը վի րա բույ ժին 
նշա նա կեց Բ րի տա նիա յի ա ռող ջա-
պա հութ յան փոխ նա խա րար. նա 
դար ձավ ա ռա ջին հա յը Բ րի տա նիա-
յի պատ մութ յան ըն թաց քում, ով բրի-
տա նա կան կա ռա վա րութ յան կազ-
մում էր։ Չ նա յած 2009-ին  Դար զին 
հրա ժա րա կան տվեց, սակայն պե-
տա կան գործ չի պաշ տո նում աշ-
խա տած կարճ ժա մա նա կում ցույց 
տվեց, որ կողմ ա կից էր բժշկութ յան 
մեջ ար դի տե խո լո գիա նե րի օգ տա-
գործ մա նը՝ ընդ հուպ մինչև ռո բոտ-
բժիշկ նե րի կող մից վի րա հա տա կան 
մի ջամ տութ յուն նե րի կա տար մա նը: 
 Նա նաև բազ մա թիվ շտկում եր է 
ա րել Բ րի տա նիա յի բժշկա կան հա-
մալ սա րան նե րում։
 Փոխ նա խա րա րի պաշ տո նից հրա-

ժար վե լը միայն մեկ նպա տակ ու-
ներ՝ ամ բող ջութ յամբ զբաղ վել գի-
տա կան աշ խա տան քով։ Այ սօր նա 
իր ամ բողջ օ րը նվի րում է հենց այդ 
աշ խա տան քին։  Նա մի ջազ գա յին և 
բ րի տա նա կան մի շարք կո չում ե րի 
և  պարգև նե րի է ար ժա նա ցել։ 2008-
ին նա դար ձել է ՀՀ ԳԱԱ ար տա-
սահ ման յան ան դամ։  Բա ցի այդ՝ 

ԵՊԲՀ հյուրեր



վի րա բույ ժը մի կա նոն ու նի, ո րը չի 
խախ տում. տանն ըն տա նի քի հետ՝ 
ծնող նե րի և ք րոջ, խո սում է միայն 
հա յե րեն։  Դար զին ա մուս նա ցած է, 
եր կու ե րե խա ու նի։
 Դա սա խո սութ յան ըն թաց քում խոս-

տո վա նեց, որ իր հա մար իս կա պես 
հա ճե լի է հա մալ րել ԵՊԲՀ պատ վա-
վոր դոկ տոր նե րի շար քը:
 Հան դիպ ման երկ րորդ հատ վա ծում 

նա պա տաս խա նեց  դա սա խոս նե-
րին և  ու սա նող նե րին հե տաքրք րող 
տասն յակ հար ցե րի, կիս վեց իր փոր-
ձով և, ի հար կե, խոր հուրդ ներ տվեց:
Ա րա  Դար զին, հար ցե րից մե կին 

պա տաս խա նե լով, ընդգ ծեց, որ շատ 
կար ևոր է հի շել սե փա կան ար մատ-
նե րը:  Հա յե րին նա բնո րո շեց, որ պես 
ու ժեղ և  շատ աշ խա տա սեր ազ գի:
 Հան դի պում ամ փո փեց «Ավ րո-

րա» մար դա սի րա կան նա խա ձեռ-
նութ յան հա մա հիմ ա դիր  Ռու բեն 
 Վար դան յա նը, ով նույն պես ներ կա 
էր հան դիպ մա նը:  Նա հոր դո րեց  
ու սա նող նե րին, ե րի տա սարդ հե տա-
զո տող նե րին միշտ փոր ձել ձգտել 
սո վո րել, ի րա կա նաց նել որ ևէ նոր 
բան, թա կել բազ մա թիվ դռներ:
Միջոցառումից ան մի ջա պես հե տո 

«Ավ րո րա» մար դա սի րա կան նա-
խա ձեռ նութ յան հա մա հիմ ա դիր 
 Ռու բեն  Վար դան յա նի և ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ-
յամբ այ ցե լեց  Հայ րե նի քի պաշտ պա-
նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն: 
Ար մեն  Մու րադ յա նը հյու րե րին ներ-
կա յաց րեց կենտ րո նի ստեղծ ման 
պատ մութ յու նը:
Հ յու րե րին ներ կա յաց վե ցին կենտ-

րո նի հնա րա վո րութ յուն ներն ու ծա-

ռա յութ յուն նե րը, նաև ընդգծ վեց, 
որ կենտ րո նը, ինչ պես և  ի րենք նա-
խա ձեռ նող ներն են ա սում, զին վո րի 
տունն է, այս տեղ նրանք ոչ միայն 
բուժ վում են, այլև ին տեգր վում սո-
ցիա լա կան ծրագ րե րում, մաս նակ-
ցում մի ջո ցա ռում ե րի: Աշ խա տանք-
ներ են տար վում նաև տղա նե րի՝ 
մաս նա գի տութ յան ձեռքբեր ման, 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման ուղ-
ղութ յամբ:
Ա րա  Դար զին շրջեց սեն յակ նե րում, 

խո սեց վե րա կանգ նո ղա կան բու-
ժում ստա ցող նե րի հետ: Ն րա ու շադ-
րութ յանն ար ժա նա ցան նաև վեր ջին 
սերն դի այն սար քե րը, ո րոնց մի ջո-
ցով մաս նա գետ ներն ի րա կա նաց-
նում են զին վոր նե րի ա ռող ջութ յան 
վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը:

ԵՊԲՀ հյուրեր





ԵՊԲՀ գլխա վոր մաս նա շեն քում 
տե ղա կայ ված ստո մա տո լո գիա կան 
կրթութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ-
րո նը, որը օրերս բա ցեց դռներն այ-
ցե լու նե րի ա ռջև, ե զա կի է հան րա-
պե տութ յու նում իր տե սա կով և հ նա-
րա վո րութ յուն նե րով:
 Կենտ րո նի բաց ման ա րա րո ղութ յա-

նը ներ կա էին ոչ միայն բու հի պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, 
ա պա գա բժիշկ ներ, 
այլև Ս տո մա տո լոգ-
նե րի  հայ-ա մե րիկ յան 
ա ռա ջին վե հա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րը:
Ա պա գա, ինչ պես 

նաև ար դեն գոր ծող 
բժիշկ նե րի գործ նա-
կան հմտութ յուն նե-
րի զար գաց մանն 
ու կա տա րե լա գործ-
մանն ուղղ ված այս 
կենտ րո նի սրահ նե-
րը հա մալր ված են 
հա մա պա տաս խան 
մուլ յաժ նե րով, վար-
ժա սար քե րով և կր-
թա կան ծրագ րեր 
պա րու նա կող հա մա-
կար գիչ նե րով: Դ րա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րի արդ յուն քում 
ստեղծ վել է ման կա կան, օր թո պե-
դիկ, վի րա բու ժա կան, թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում մաս-
նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
ձևա վոր ման հա մար նո րա գույն, իր 
տե սա կի մեջ ե զա կի կրթա կան հա-

մա լիր՝ հա գեց ված հա տուկ ծրագ-
րա յին ա պա հով մամբ մո դել նե րով, 
ֆան տոմ ե րով, սի մուլ յա տոր նե րով, 
հա մա կարգ չա յին և  հա րա կից տեխ-
նի կա յով, հա մա պա տաս խան կա-
հույ քով, ինչ պես նաև՝ մաս նա գի տա-
կան ու սում ա կան գրա կա նութ յամբ:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 

ող ջու նե լով հյու րե րին, ընդգ ծեց, որ 
ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան 

գե րա զան ցութ յան կենտ րո նը բու հի 
կող մից այս տա րի կյան քի կոչ ված 
եր րորդ խո շոր ծրա գիրն է: Ա ռա ջի-
նը՝  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստեղ-
ծում էր, երկ րոր դը՝  Մի քա յել յա նի 
ան վան վի րա բու ժա կան ինս տի տու-

տի ձեռք բե րու մը և  եր րոր դը՝ ս տո-
մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա-
զան ցութ յան կենտ րո նի բա ցու մը:
 Նա շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 

 Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին 
հիմ ադ րա մի (ՆՄՀ) դրա մաշ նոր-
հա յին ծրագ րի շրջա նա կում հիմ-
ված կենտ րո նի բո լոր ա ջա կից նե րին 
և  կազ մա կեր պութ յուն նե րին:
 Կենտ րո նի ստեղծ մամբ ա պա հով-

վում է ծրագ րի հիմ-
նա կան նպա տա կի 
ի րա գոր ծու մը, այն է՝ 
մի ջազ գա յին չա փա-
նիշ ե րին հա մա պա-
տաս խան մրցու նակ 
մաս նա գետ ներ պատ-
րաս տել ստո մա տո լո-
գիա յի բնա գա վա ռում:
 Կենտ րո նը կնպաս-

տի ստո մա տո լո գիա-
կան բարձ րա գույն 
կրթութ յան արդ յու նա-
վե տութ յան և  ո րա կի 
բարձ րաց մա նը:
 Ռեկ տորն ընդգ ծեց, 

որ այս ու սում ա-
կան նշա նա կութ յան 
կենտ րոնն իր աշ խա-
տանք նե րը կի րա կա-

նաց նի ԵՊԲՀ-ի մի ջազ գայ նաց ման 
քա ղա քա կա նութ յա նը հա մա հունչ: 
 Կենտ րո նը հնա րա վորութ յուն ու նի 
սպա սար կե լու օ րա կան մոտ 200 սո-
վո րո ղի: Ա ռա ջի կա յում ևս ն յու թա-
տեխ նի կա կան պայ մա ննե րի թար-
մա ցում ու ընդ լայ նու մը բժշկա կան 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՍՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ 

ԳԵ ՐԱ ԶԱՆ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ Է ԲԱՑ ՎԵԼ

Ձեռքբերում



հա մալ սա րա նի օ րա կար-
գում են լի նե լու:
 Կենտ րո նի ղե կա-

վար  Մար գա րի տա 
 Խու դա վերդ յա նի խոս քով՝ 
կրթա կան կար ևոր այս 
ծրագ րի ներդ րում ու նի 
նաև հո գե բա նա կան բա-
ղադ րիչ: Այն թույլ կտա 
ա պա գա մաս նա գետ նե րին 
զար գաց նել գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը  նախ քան 
կլի նի կա նե րում աշ խա տե-
լը: Ն րա գնա հատ մամբ՝ 
այս պի սի նո րա րա րա կան 
հմտութ յուն նե րի ներ մու ծու մը ստո մա տո լո գիա կան 
կրթութ յան թե՛ բու հա կան, թե՛ հետ բու հա կան, ինչ պես 
նաև շա րու նա կա կան կրթութ յան փու լե րում թույլ է տա-
լիս զար գաց նել ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն-
նե րը և ն վա զա գույ նի հասց նել բժշկա կան սխալ նե րի 
թի վը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:
 Հա տուկ ա ռանձ նաց ված տա րած քում ի րա կա նաց-

վել են անհ րա ժեշտ նո րոգ ման աշ խա տանք ներ, բու հի 
կող մից ի րա կա նաց վել են պա տե րի ամ րաց ման, տա-
նի քի կա ռուց ման և  անհ րա ժեշտ հե ռա հա ղոր դակ ցութ-
յան մի ջոց նե րի անց կաց ման աշ խա տանք ներ:  Ձեռք են 
բեր վել օ դա փոխ ման և  անվ տան-
գութ յան հա մա կար գեր: Ի րա կա-
նաց վել են նաև կենտ րո նի հա-
րա կից տա րած քի բա րե կարգ ման 
աշ խա տանք նե ր. ստեղծ վել է հա-
վել յալ մուտ քի հնա րա վո րութ յուն, 
հա րող տա րած քը կա ռու ցա պատ-
վել է մե տա ղա կան սյու նե րով և 
 ժա մա նա կա կից տեսք ստա ցել: 
 Կենտ րո նը զին վել է անհ րա ժեշտ 
գույ քով և  տեխ նի կա յով, գործ-
նա կան հմտութ յուն նե րի և կ լի-
նի կա կան մտա ծե լա կեր պի զար-
գաց մա նը նպաս տող սար քե րով, 
սի մուլ յա տոր նե րով և  մե կու կես 
տար վա ծախ սան յու թե րի պա շա-

րով: Ս տեղծ ված կենտ րո-
նի հնա րա վո րութ յուն ներն  
ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցում լա վա գույնս օգ-
տա գոր ծե լու նպա տա կով 
ի րա կա նաց վել է նաև հա-
մա պա տաս խան կրթա կան 
բո վան դա կութ յան ստեղ-
ծու մը:
Դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ-

րի արդ յուն քում բուհն 
ի րա կա նաց րել է նաև աշ-
խա տա շու կա յի ներ կա յիս 
պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան «Ս տո մա տո լո-

գիա» մաս նա գի տութ յան նո րաց ված կրթա կան ծրագ րի 
և  ու սում ա կան պլա նի մշա կում, ո րի ա ռար կա յա կան 
նկա րագ րե րը հա մա պա տաս խա նեց վել են նաև ՀՀ 
Ո րա կա վոր ման ազ գա յին շրջա նա կին (ՈԱՇ): Ի րա-
կա նաց վել է չորս մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րից՝ 
ման կա կան, օր թո պե դիկ, վի րա բու ժա կան, թե րապև-
տիկ ստո մա տո լո գիա յի հա յա լե զու ու սում ա մե թո դա-
կան ձեռ նարկ նե րի մշա կում, կազ մում և տ պագ րում: 
Տ պագր ված 5 ձեռ նարկ նե րը, ի տար բե րութ յուն բու հում 
մինչ այս առ կա հատ վա ծա յին գրա կա նութ յան, լիար-
ժեք նե րա ռում և  մեկ տե ղում են անհ րա ժեշտ մաս նա-
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գի տա կան նյու թը՝ միաս նա կան մե թո դա բա նութ յան և 
 պա հանջ նե րի շրջա նա կում՝ հան դի սա նա լով կո լեկ տիվ 
աշ խա տան քի արդ յունք:
Ա ռա ջա տար փոր ձի ներդր ման և  բա րե փո խում ե րի 

լա վա գույն արդ յունքն ա պա հո վե լու նպա տա կով կենտ-
րո նում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել պայ մա նագ րա-
յին հի մունք նե րով ա պա գա և  գոր ծող բժիշկ նե րի վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ մի ջազ գա յին ճա նա չում 
ու նե ցող փոր ձա գետ նե րի կող մից, կազ մա կեր պել մաս-
նա գետ նե րի փո խայ ցեր, ու սում ա կան վար ժանք ներ: 
 Բա ցի այդ, ին չը պա կաս կար ևոր չէ, կենտ րո նը թույլ 
կտա նաև հե տա գա յում ի րա կա նաց նել ստո մա տո լո գիա-
կան ծա ռա յութ յուն ներ, ին չին էա պես կա րող է նպաս տել 
նաև ծրագ րա յին հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցը:
Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցութ յան 

կենտ րո նի բաց ման ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում, ԵՊԲՀ 
գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ, Ս տո մա տո լոգ նե րի 
 Հայ-ա մե րիկ յան ա ռա ջին վե հա ժո ղո վին ԱՄՆ-ից ժա-
մա նած մաս նա կից ներ  Նի ռաջ  Խան նան,  Վա հիկ  Պոլ 
 Մե զեր խա նին և  Ռու սաս տա նից  Սամ վել Ապ րես յանն 
ար ժա նա ցան հա մալ սա րա նի այ ցե լու- 
պրո ֆե սո րի կոչ ման: Իսկ Ս տո մա տո-
լոգ նե րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի 
նա խա գահ  Կեթ րին  Քել լին հանձն վեց 
ԵՊԲՀ ոս կե մե դալ, նույն ֆե դե րա-
ցիա յի ընտր ված նա խա գահ  Գեր հարդ 
 Սի բեր գեռն էլ ար ժա նա ցավ բու հի 
պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ ման:
Այ ցե լու-պրո ֆե սո րի կո չում տրվեց 

նաև  Կա լի ֆոր նիա յի բժիշկ նե րի հայ-ա-
մե րիկ յան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
 Վի գեն  Սե պիլ յա նին:
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Բժշկությունըսահմաններչիճանաչում:Այստեղժամանակիուտարածության,
ճանաչողությանայլչափումներեն:Ամենինչհանունմարդուունրակյանքի.

սաէբժշկիապրելուուգործելումիակբանաձևը:
Սիրելի՛բուժաշխատողներ,շնորհավորումեմՁեզմասնագիտականտոնիառթիվ:

Ձեզիսրտեմաղթումեմուժևեռանդ`այսպատասխանատուևդժվարին
առաքելությունընվիրումովկատարելու,ինչպեսնաևմասնագիտությանպատիվը

բարձրպահելուգործում:Առանձնահատուկշնորհավորումեմայնբժիշկներին,ովքեր
օրուգիշերանցկացնումենհիվանդիմահճակալիկողքին,հատկապեսռազմական

բժիշկներին,ովքերհոգենտանումմերխաղաղություննուբարօրությունն
ապահովողհայզինվորներիառողջությանմասին:

Շնորհավորանքիսզուգահեռիմկոչնեմուղղումնաևապագաբժիշկներին:
Սիրելի՛ուսանողներ,ցանկանումեմ,որպեսզիհամալսարանականտարիները

լավագույնսօգտագործեքթե՛մասնագիտական,թե՛բազմակողմանիգիտելիքներ
հավաքելունպատակով,որպեսզիկարողանաքկերտելհայրենիքիապագայի
հենասյուներըևդառնաքձերկոչմաննարժանիմասնագետներ,ինչպեսնաև

պատասխանատվությամբկատարեքձերմասնագիտականպարտքը,
գթասրտությամբվերաբերվեքհիվանդին,լինեքկարեկցողևսրտացավ:

ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ  ռեկտոր

ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈ ՐԻ ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵՐ ՁԸ 

ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԻ ՕՐ ՎԱ ԱՌ ԹԻՎ



ԵՊԲՀ-ում մա յի սի 30-ի գի տա կան խորհր դի նիս տը 
մեկ նար կեց հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
2017 թվա կա նի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յամբ: Կ լի-
նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն 
 Մի նաս յա նը ներ կա յաց րեց « Հե րա ցի» և « Մու րա ցան» 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի ան ցած տար վա գոր-
ծու նեութ յու նը:
« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում 2017-ին 

ստա ցիո նար բու ժօգ նութ յուն է  ստա ցել 8·403 քա ղա քա-
ցի, իսկ « Մու րա ցան»-ում՝ 10·888: Պ րո ռեկ տո րի խոս քով՝ 
վեր ջին վեց տա րում եր կու հի վան դա նո ցում էլ ա ճել է 
ստա ցիո նար բու ժօգ նութ յուն ստա ցած քա ղա քա ցի նե րի 
թի վը՝ մոտ 6·700-ով:  Սա պայ մա նա վոր ված է հատ կա-
պես ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ա ռա վել ծան րա բեռն ված աշ խա տան քով և  բարձր դի մե-
լիութ յամբ: Եր կու բուժ հաս տա տութ յու նում էլ նվա զել են 
մահ վան դեպ քե րը:
Ար մեն  Մի նաս յանն ընդգ ծեց, որ բո լոր աշ խա տանք նե-

րի հիմ քում ա ռա ջին հեր թին պա ցիենտ նե րի բուժ ման 
ո րա կի բարձ րա ցում է: Ի րա կա նաց վող աշ խա տանք-
նե րը բխել են բու հի զար գաց ման ծրագ րից: Ըն թա ցիկ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում և  ա ռա ջի կա յում օ րա կար գա-
յին են նոր ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման, ան բա րե կարգ 
տա րածք նե րի բարեկարգման, ինչպես նաև նո րա գույն 
բժշկա կան սար քե րի ձեռք բեր ման  հար ցե րը:
2017-ին մի շարք նոր ծա ռա յութ յուն ներ են ներդր վել, 

մաս նա վո րա պես՝ « Հե րա ցի»  հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցը հա մալր վել է ու րո լո գիա կան կլի նի կա յով, 
բաց վել է  նաև ար յու նա բա նա կան կետ:  Եր ևա նի կենտ-
րո նում ար յու նա բա նա կան նոր ծա ռա յութ յան ստեղ ծու-

մը ևս  անհ րա ժեշ տութ յուն էր, այն պայ մա նա վոր ված էր 
ար յան և դ րա բա ղադ րա մա սե րի փոխ նե րարկ ման անհ-
րա ժեշ տութ յամբ:  Մեկ տա րում հա վա քագր վել է ա վե լի 
քան 600 դո նոր, ո րից ա վե լի քան 200-ը ԵՊԲՀ ու սա նող-
ներն են:  Ա ռա ջի կա յում աշ խա տանք ներն են ի րա կա-
նաց վե լու դո նոր նե րի ռեեստ րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ: 
 Նա խորդ տա րի բաց վել է նաև « Մու րա ցան»  հի վան դա-
նո ցի  ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման 
բա ժան մուն քի  վե րա նո րոգ ված  մաս նա շեն քը:
 Հի վան դա նոց նե րի գոր ծու նեութ յու նից չեն վրի պել նաև 

մար զա յին այ ցե րը, ո րոնց շրջա նա կում եր կու հի վան-
դա նո ցի բու ժաշ խա տող ներ անվ ճար մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վութ յուն են տրա մադ րել հա զա րա վոր քա-
ղա քա ցի նե րի:
 Հի վան դա նո ցա յին աշ խա տանք նե րի ա ռանց քում են 

նաև ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յութ յան ներդ նու մը և 
 զար գա ցու մը: Ար մեն  Մի նաս յա նը՝ որ պես հա ջող ված 
օ րի նակ մատ նան շեց ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րի հա մար 
ա պա հո վագ րա կան քար տե րի տրա մադր ման ծրա գի րը:
  Հա ջո ղութ յուն նե րից մեկն էլ   Հայ րե նի քի պաշտ պա-

նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստեղծում էր, ո րը 
ե զա կի է տա րա ծաշր ջա նում:

 ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԻ ՆԻՍ ՏԻ  

Օ ՐԱ ԿԱՐ ԳԸ ՀԱ ԳԵ ՑԱԾ ԷՐ

Գիտություն



Գիտություն

Անց յալ տա րի ի րա կա նաց վել է նաև  կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր նե րի խրա խուս ման ծրա գիր:  Բու հի ղե կա-
վա րութ յունն այս կերպ նպա տակ ու նի խրա խու սել այն 
սո վո րող նե րին, որոնք ուս մա նը զու գա հեռ նաև ակ տիվ 
կլի նի կա կան գոր ծու նեութ յուն են ի րա կա նաց նում, հեր-
թա պա հում են բա ժան մունք նե րում: 
Պ րո ռեկ տո րը տե ղե կաց րեց, որ հե տա գա  ծրագ րե րի 

թվում է պա լիա տիվ բու ժօգ նութ յան, ինչ պես նաև հե-
ռաբժշ կութ յան բա ժան մունք նե րի ստեղ ծու մը:
Գլ խա վոր հաշ վա պա հի տե ղա կալ  Բեատ րի սա 

 Կեով տե րել յանն էլ զե կու ցեց հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նոց նե րի ֆի նա նսա կան գոր ծու նեութ յան վեր լու-
ծութ յան արդ յունք նե րի մա սին:

Ամ փո փե լով հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե-
րի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յու նը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ շնոր հիվ հա մա կարգ ված 
աշ խա տան քի հա մալ սա րա նա կան եր կու հի վան դա նոց-
նե րը, ինչ պես նաև ար դեն մի քա նի ա միս  ԵՊԲՀ-ի կազ-
մում գոր ծող  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու-
տն այ սօր լրջա գույն դեր ու նեն մայ րա քա ղա քի ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գում: Ն րա գնա հատ մամբ՝ մեկ 
տար վա ըն թաց քում հսկա յա կան աշ խա տանք է կա տար-
վել, ո րի արդ յունք ներն ակնառու են:

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում հաս տատ վե ցին ի րա-
վա բա նա կան բաժ նի պետ  Մե լիք  Սո ղո մոն յա նի ներ-
կա յաց րած  կա նո նա կար գե րի փո փո խութ յուն նե րը: 

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան Ի զա բել Աբ գար յա նը գի-
տա կան խորհր դի ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց րեց բու հի 
 հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ո րոշ ման նա խա գի ծը, ո րը 
վե րա բե րում է ռեկ տո րի կրթա թո շակ սահ մա նե լու և  այդ 
կրթա թո շա կի տրա մադր ման կար գի հաս տատ մա նը:
 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 

 Հով հան նիս յանն անդ րա դար ձավ բուժ հաս տա տութ յուն-
նե րի կա ռա վար ման վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի 
կրթա կան ծրագ րին և պ լա նին, ո րը ևս  հաս տատ վեց:  

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում հաս տատ վեց նաև ու-
սում ա կան գրա կա նութ յան հեր թա կան ցան կը,  անց-
կաց վեց գի տա կան կո չում ե րի շնորհ ման և  ամ բիոն-
նե րի վա րիչ նե րի, պրո ֆե սո նե րի պաշ տոն նե րի ընտ րու-
թյան մրցույթ:
 Գի տա կան խորհր դի նիս տի ըն թաց քում ԵՊԲՀ ռեկ տո-

րը խորհր դի ան դամ ե րի  ա նու նից շնոր հա վո րեց նաև 
ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր, 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Կառ լեն Ա դամ յա նին՝ Ղրղզս տա-
նի առող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան՝ ա կա դե մի-
կոս  Միր սաիդ  Մի րա խի մո վի ան վան սրտա բա նութ յան 
և  թե րա պիա յի ազ գա յին կենտ րո նի և  ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րով զբաղ վող բժիշկ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կող-
մից ա կա դե մի կոս  Մի րա խի մո վի ան վան մե դա լի ար ժա-
նա նա լու առ թիվ:



Ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին օր-
վան ըն դա ռաջ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում մա յի սի 31-ին և հու նի սի 1-ին անց կաց վեց 
« Ման կա բու ժութ յան մար տահ րա վեր նե րը. անց յա լը, ներ-
կան և  ա պա գան» խո րագ րով հա մա ժո ղո վը, ո րի նպա-
տակն էր բա ցա հայ տել ո լոր տի առջև ծա ռա ցած մար-
տահ րա վեր նե րը և քն նար կում ե րի մի ջո ցով փոր ձել 
գտնել ո լոր տի խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում ե րը:

 ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հա մա-
ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, նշեց, որ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հա մար խիստ կար ևոր է ման կա բու ժութ յան ո լոր-
տում կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: Ռեկ տորն 
ընդգ ծեց, որ ման կական տա րիքի առողջապահական 
խնդիր ներն ա ռանց քում են, և  այ սօր հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ հրա-
վիր ված այս քննարկ ման նպա տակ նե րից է կրթա կան 
ծրագ րե րում անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա-
ցու մը: Պ րո ֆե սորն անդ րա դար ձավ ման կութ յան ո լոր տի 
ցու ցա նիշ ե րին, ինչ պես նաև մեր երկ րում ի րա կա նաց վող 
և ցու ցա նիշ ե րի բա րե լավ մա նը նպաս տող եր կա րամ յա 
ծրագ րե րին։

 Ման կա կան մա հա ցութ յան ցու ցա նի շը վկա յում է յու րա-
քանչ յուր երկ րի զար գաց ա ծութ յան մա սին։ Նա խո սեց 
նաև հան րա յին ա ռողջ պա հա կան, ան հաս ե րե խա նե րի 
կյան քի փրկութ յանն ուղղ ված և  այլ ծրագ րե րի մա սին։ 
Ար մեն Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ ոչ միայն մեր երկ րում, 
այլև աշ խար հում ման կա բու ժութ յան ո լոր տում առ կա են 
ո րո շա կի խնդիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են կա տա րել 
վեր լու ծու թուն ներ։ Ինչ վե րա բե րում է ման կա բու ժա կան 
ֆա կուլ տետ նե րի աշ խա տան քին, ա պա ԵՊԲՀ-ում 2004 
թվա կա նից ման կա բու ժա կան կրթութ յունն ի րա կա նաց-
վում է ընդ հա նուր բժշկութ յան կրթութ յան շրջա նա կում: 
Պաշ տո նա կան ցու ցա նիշ ե րի հա մա ձայն՝ ոչ բո լոր երկր-
նե րում, որ տեղ կան ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տետ ներ, 
ման կութ յան ո լոր տի ցու ցա նիշ նե րը բա րե լավ ված են և 
հա կա ռա կը։ Այ սինքն ո լոր տի խնդիր նե րի լու ծու մը հնա-
րա վոր չէ պայ մա նա վո րել միայն ման կա բու ժա կան ֆա-
կուլ տե տի բաց մամբ։ Ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից է մար զե-
րում, նաև մայ րա քա ղա քում ե րի տա սարդ կադ րե րով այդ 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԵՑ 

 « ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ. 

ԱՆՑ ՅԱ ԼԸ, ՆԵՐ ԿԱՆ ԵՎ  Ա ՊԱ ԳԱՆ»  

ԽՈ ՐԱԳ ՐՈՎ ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ

Գիտություն



ոլորտի հա մալ րու մը: Մար զե րում ման կա բույժ նե րի մի ջին 
տա րի քը անց նում է հի սու նը կամ վաթ սու նը, կա մինչև 
ե րե սուն տա րե կան ման կա բույժ նե րի կա րիք:
Ռեկ տո րի խոս քով՝ ման կա բու ժութ յան ո լոր տի խնդիր-

նե րի քննարկ ման ու մար տահ րա վե րի վե րու ծութ յան 
արդ յուն քում պետք է մեկ ընդ հա նուր հան րա գու մա րի 
գալ և հաս կա նալ, թե ինչ է անհ րա ժեշտ ԵՊԲՀ-ին՝ որ պես 
բժշկա կան կրթութ յան հիմ ա կան օ պե րա տոր, որ պես զի 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը ո րա կա կան փո փո խու-
թյուններ ու նե նան:
Հա մա ժո ղո վի շրջա նա կում կա տար ված եզ րա կա ցու-

թյուն նե րը կամ փոփ վեն մեկ փաս տաթղ թում, իսկ հու լի-
սին կկազ մա կերպ վեն նեղ մաս նա գի տա կան սա տե լի տա-
յին սիմ պո զիում եր, ո րոնք ևս կն պաս տեն լո գիս տիկ և 
կր թա կան ծրագ րե րում փո փո խութ յուն նե րին: Ա ռա ջարկ-
նե րի փա թեթ նե րը կնար կա յաց վեն ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան և ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յուն ներ:
Ար մեն Մու րադ յանն, ամ փո փե լով իր խոս քը, ընդգ ծեց, 

որ հա մալ սա րանն ու նի հստակ մո տե ցում ման կա բու-
ժութ յան ո լոր տի վե րա բեր յալ, իսկ թե ո րա կա կան ինչ պի-
սի փո փո խութ յուն նե րի պետք է գնալ, ո րո շե լու են հենց 
մաս նա գետ նե րը։ Հա մա ժո ղո վին ԱՄՆ-ից մաս նակ ցում 
էին նաև ե րի տա սարդ, բայց փոր ձա ռու մաս նա գետ ներ 
Կա րի նե Ա բուլ յա նը և Շանթ Շե քեր դիմ յա նը, ով քեր ներ-
կա յաց րին ԱՄՆ-ում կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո-
րութ յուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ Ն րանք 
պա տաս խա նե ցին նաև գոր ծըն կեր նե րին հե տաքրք րող 
բազ մա թիվ հար ցե րի։
ՀՀ ԱՆ մոր և ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 

վար չու թան պետ Կա րի նե Սա րի բեկ յա նը, խո սե լով ե րե-
խա նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման ազ գա յին ռազ մա-
վա րութ յան մա սին, նշեց, որ աշ խար հում ե րե խա նե րի 
ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը վե րա բե րող խնդիր նե րը 
գե րա կա են։ ՄԱԿ-ի կա ռույց նե րը հաճախակի են անդ րա-
դառ նում ե րե խա նե րի ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րին՝ 
շեշ տադ րե լով մայ րա կան և ման կա կան մա հա ցութ յան 
ի ջեց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը։ Աշ խար հի տար-
բեր երկր նե րում սա հա ման վում են նոր հռչա կագ րեր, 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը վեր լու ծում է գրանց ված ա ռա ջըն թա ցը։ 
Չ նա յած հա ջո ղութ յուն նե րին, հա մա ձայն պաշ տո նա կան 
վի ճա կագ րութ յան, դեռևս 6 մի լիոն ե րե խա մա հա նում է 
աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի, հետ ևա բար մաս նա-
գետ նե րի ու ա ռող ջա պա հութ յան քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րի ա նե լիք նե րը դեռ շատ են։ Կա րի նե Սա րի-

բեկ յա նը ներ կա յաց րեց նաև Հա յաս տա նում վեր ջին տա-
րի նե րին այս ո լոր տում ներդր ված հիմ ա կան ծրագ րե րը, 
որ պես օ րի նակ մատ նան շելով այն, որ Հա յաս տա նը տա-
րա ծաշր ջա նում միակ եր կիրն է, որն ու նի «Ե րե խա նե րին 
կրծքով կե րակր ման խրա խուս ման և ման կա կան սննդի 
շրջա նա ռութ յան մա սին» օ րենք։
 ՀՀ կա ռա վա րութ յան նիս տից հե տո հա մա ժո ղո վի աշ-

խա տանք նե րին միա ցավ նաև ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րար Ար սեն Թո րոս յա նը՝ նախ շնոր հա վո րե լով մա-
նուկ նե րին՝ հու նի սի 1-ի առ թիվ։ Նա ող ջու նեց այն ան վա-
նի մաս նա գետ նե րին, ո րոնց շար քում են նաև իր դա սա-
խոս նե րը, ով քեր ի րենց նպաստն են բե րում մոր և ման-
կան առողջապահական ո լոր տի բա րե լավ մա նը:
 ՀՀ ԱՆ նա խա րարն ընդգ ծեց, որ շատ քիչ բան ա սած 

կլի նենք, նշե լով, որ ե րե խա նե րը մեր ա պա գան են ու եր-
ջան կութ յու նը, նրանք նաև մեր ա մե նա խո ցե լի տեղն են, 
ու նեն մեր մշտա կան ա ջակ ցութ յան ու փայ փայ ման կա-
րի քը։ Անդ րա դառ նա լով ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան հար-
ցե րին՝ Ա· Թո րոս յա նը շեշ տեց, որ ո րոշ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ լա վա տե սութ յան հիմք են տա լիս։ Ա ռող ջա պա-
հա կան գե րա տես չութ յան ղե կա վա րը հայտ նեց նաև, որ 
ՀՀ նոր կա ռա վա րութ յան ծրագ րում մոր և ման կան ո լոր-
տը գե րա կա խնդիր նե րից է և  օ րա կար գում նե րառ ված են 
կար ևոր ա նե լիք ներ։ Ար սեն Թո րոս յա նը մե ծա պես կար-
ևո րեց նաև ե րե խա նե րի շրջա նում տա րած ված հի վան-
դութ յուն նե րի վաղ հայտ նա բեր մա նը և կան խար գել մանն 
ուղղ ված ծրագ րե րը։

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցան հայտ նի ման-
կա բույժ ներ Հա յաս տա նից և  ար տերկ րից, որոնք ներ կա-
յաց րին նաև ի րենց աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում ա ռա ջա ցած դժվա րութ յուն նե րը և դ րանք հաղ-
թա հա րե լու մի ջոց նե րը: Մաս նա գետ նե րը վստահ էին, որ 
մաս նակ ցե լով հա մա ժո ղո վին, ի րենց ներդ րում են ու նե-
նում Հա յաս տա նում ման կա բու ժութ յան զար գաց մանն ու 
«ա ռողջ մա նուկ ներ» տես լա կա նի ի րա գործ մա նը: Ներ-
կա յաց նե լով ման կա բու ժա կան կրթութ յան ան ցած ճա նա-
պար հը և ներ կան՝ մաս նա գետ նե րը նպա տակադրվեցին 
հա մա տեղ ջան քե րով մշա կել հե տա գա զար գաց ման  
ու ղի նե րը՝ ընդգծելով, որ ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա-
նիշե րի բա րե լա վու մը, ման կութ յան ո լոր տի նեղ մաս-
նա գետ նե րի ա վե լա ցում ա ռա ջի կա ծրագ րե րի հիմ քում 
ուղենիշային են լի նե լու։

Գիտություն



ԵՊԲՀ-ն  մեկ հար կի տակ էր հա-
մախմ բել աշ խար հի տար բեր անկ-
յուն նե րից ժա մա նած մի քա նի 
տասն յակ բժիշկ-մաս նա գետ նե րի: 
Ս տո մա տո լո գիա յի ա ռա ջա տար-
նե րը, ո րոնց թվում էին նաև մեր 
հայ րե նա կից նե րը,  Հա յաս տան 
ժա մա նե ցին Ս տո մա տո լոգ նե րի 
 Հայ-ա մե րիկ յան ա ռա ջին մի ջազ-
գա յին վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե-
լու նպա տա կով: Աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րից ժա մա նած մաս նա-
գետ նե րը հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
քննար կե ցին  ստո մա տո լո գիա յի 
ո լոր տի ար դի խնդիր նե րը՝ մշա կե լու 
դրանց լուծ ման բա նաձ ևե րը:
 Մաս նա կից նե րին ԵՊԲՀ ռեկ տոր 

Ար մեն  Մու րադ յա նի ա նու նից ող-
ջու նեց  և ն րա ու ղեր ձը փո խան-
ցեց  գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը:

«Ու րախ եմ ող ջու նե լու աշ խար-
հասփ յուռ հա յութ յան ստո մա տո լոգ-
նե րին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում:   Մեզ հա մար 
ա ռանձ նա կի պատ վա բեր է անց կաց-
նել այս հա մա ժո ղո վը մեր բու հում, 
քա նի որ դրա շրջա նա կում անց-
կաց վե լու է նաև  Ս տո մա տո լոգ նե րի 
մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի տա րե-

կան ժո ղո վը»,- նշեց  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը՝ հա վե լե լով, որ հա վա քը 
մաս նա կից նե րի հա մար  ա պա ցու-
ցո ղա կան բժշկութ յան վրա հիմ ված 
ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վութ յու նը 
ստո մա տո լո գիա յի բնա գա վա ռում 
փո խա նա կե լու կրթա կան հար թակ 
կդառ նա: Պ րո ռեկ տո րը կար ևո րեց 
նաև ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու-
նը մի ջազ գա յին վե հա ժո ղո վում, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա ա պա-
հո վել հե տա զո տո կան ու նա կու-
թյուն նե րի, ինչ պես նաև գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի զար գա ցում այս 
ո լոր տում:
Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 

դե կան, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ստո մա տո-
լոգ,  Հա յաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ  Լա զար 

Ե սա յա նը լրագ րող նե րի հետ զրույ-
ցում նշեց, որ   Հա յաս տա նում ևս 
ս տո մա տո լո գիա յի, ինչ պես նաև այլ 
ո լորտ նե րում կան խնդիր ներ։
«Ընդ հան րա պես ամ բողջ աշ խար-

հում այդ խնդիր ներն ան խու սա փե լի 
են, խնդիր նե րից մե կը գի տե լիք նե րի 
բա րե լավ ման հարցն է, մաս նա գի-
տա կան ու նա կութ յուն նե րի, հմտու-
թյուն նե րի ձեռք բեր ման խնդի րը, 
նմա նա տիպ մի ջազ գա յին վե հա-
ժո ղով ե րը թե՛  Հա յաս տա նում, թե՛ 
ար տա սահ մա նում հե տա գա յում հա-
մար վում են շա րու նա կա կան բժշկա-
կան կրթութ յան կար ևո րա գույն բա-
ղադ րիչ նե րից մե կը»,- ա սաց նա։
Ե սա յա նը նշեց, որ այս վե հա ժո-

ղով երն էլ ա վե լի են ամ րապն դում 
այդ գի տե լիք նե րը։  Նա նաև տե-

Ս ՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈԳ ՆԵ ՐԻ  ՀԱՅ-Ա ՄԵ ՐԻԿ ՅԱՆ 

 Ա ՌԱ ՋԻՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՎԵ ՀԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՀԱ ՄԱԽՄ ԲԵԼ ԷՐ Ո ԼՈՐ ՏԻ  

Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻՆ

Գիտություն



Գիտություն

ղե կաց րեց, որ ի րա կա նաց վե լու է 
Ս տո մա տո լոգ նե րի մի ջազ գա յին 
ա կա դե միա յի ան դա մակ ցութ յան 
գոր ծըն թաց, ո րը ևս  շատ կար ևոր 
ա ռա ջըն թաց կա պա հո վի։

 Լա զար Ե սա յա նի խոս քով՝ նման 
հա մա ժո ղով ե րի շրջա նա կում կազ-
մա կերպ վում են նաև գործ նա կան 
ու նա կութ յուն նե րի, ձեռ քի հմտու-
թյան դա սըն թաց ներ։ 
 Մաս նա գի տա կան կար ևոր այս մի-

ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին նաև 
Ս տո մա տո լոգ նե րի մի ջազ գա յին 
ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ  Կեթ րին 
 Քել լը և  ընտր ված նա խա գահ 
 Գեր հարդ  Սի բեր գե ռը:
 Կեթ րին  Քել լը նշեց, որ վե հա-

ժո ղո վը լավ հնա րա վո րութ յուն է 
ո լոր տի զար գաց ման տես լա կա նը 
միմ յանց հետ կի սե լու հա մար:  Նա 
նշեց, որ իր ղե կա վա րած կա ռույ ցը 
պատ րաստ է շա րու նա կել բո լոր 
այն ծրագ րե րը, ո րոնք հա մա տեղ 
են կյան քի կոչ վում: Ս տո մա տո լոգ-
նե րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի 
ա նու նից նա պատ վո գիր հանձ նեց 
 Լա զար Ե սա յա նին  կա տա րած աշ-
խա տան քի հա մար:

 Ռու սաս տա նից ժա մա նած բժիշկ-
մաս նա գետ  Մի քա յել  Սարգս յանն 
էլ հա յե րե նով ող ջու նեց մի ջո ցառ-
ման մաս նա կից նե րին: ԵՊԲՀ 
շրջա նա վար տը ջերմ խոս քեր հղեց 
հա րա զատ բու հի հա ս ցեին, նաև 
հայտ նեց ներ կա նե րին, որ 2018 
թվա կա նի մար տի 20-ի ո րոշ ման հա-
մա ձայն  Լա զար Ե սա յանն ընտր վել 
է  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան Բժշ-
կա տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս:
Ն շենք, որ Ս տո մա տո լոգ նե րի 

 Հայ-ա մե րիկ յան ա ռա ջին մի ջազ-
գա յին վե հա ժո ղո վը նվիր ված էր 
 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տութ յան 100-ամ յա կին: Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և 

 Հա յաս տա նի Ս տո մա տո լոգ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի հա մա տեղ ջան քե-
րով մա յի սի 24-26-ը Եր ևա նում, իսկ 
մա յի սի 28-ին Ս տե փա նա կեր տում 
անց կաց վե ցին մի շարք մաս նա-
գի տա կան մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք 
նվիր ված էին ժա մա նա կա կից ստո-
մա տո լո գիա յի ար դի խնդիր նե րին: 

 Հայ-ա մե րիկ յան ա ռա ջին մի ջազ գա-
յին վե հա ժո ղո վի շրջա նա կում տե ղի 
կու նե նա նաև Ս տո մա տո լոգ նե րի 

մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի տա րե-
կան ժո ղո վը, ո րին կան դա մակ ցեն 
ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ, բժիշկ-
ստո մա տո լոգ ներ Հա յաս տա նից, 
 Ռու սաս տա նից,  Ղա զախս տա նից և 
Վ րաս տա նից:



Այս ան գամ և  ըն դա մե նը մեկ օրվա տար բե րութ յամբ 
«Free Radical Biology and Medicine» (5-ամ յա ազ դե ցու-
թյան գոր ծո նը՝ 5.9) և «Progress in Neuro-Psychopharma-
cology and Biological Psychiatry» (ազ դե ցութ յան գոր ծո-
նը 4.2)՝ եր կու հե ղի նա կա վոր ամ սագ րե րում կա րող եք 
գտնել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
մի քա նի աշ խա տա կից նե րի ա նու ննե րը և հ պար տա նալ: 
«Եր կու աշ խա տանք նե րը կա տար վել են ԵՊԲՀ աշ խա-
տա կից նե րի գի տա կան նե րու ժով և  մեր հար թակ նե րում՝ 
այս պես է ի դեն տի ֆի կաց վում ազ գա յին գի տութ յու նը և 
ս տա նում մի ջազ գա յին ճա նա չում:  Սա բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի գի տութ յան հա մեստ ներդ րում է, ո րը մենք 
նվի րում ենք մեր պե տութ յան 100-ամ յա կին»,-ա սում է 
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, կեն սա քի միա յի 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը:
 Կոնս տան տին Են կո յա նի, ա վագ գի տաշ խա տող  Հայկ 

 Հա րութ յուն յա նի և  ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող, էն դոկ-
րի նո լո գիա յի օր դի նա տոր Աի դա  Հա րութ յուն յա նի ջան-
քե րով «Free Radical Biology and Medicine» գի տա կան 
ամ սագ րում տպագր ված աշ խա տանքն ամ բող ջութ յամբ 
կա տար վել է ԵՊԲՀ լա բո րա տո րիա նե րում: Ազ դե ցիկ 
ամ սագ րում հստա կեց վեց օք սի դա տիվ սթրե սի դե րը 

աու տիզ մի զար գաց ման մե խա նիզմ ե րում: Այս պի սով, 
հայ գիտ նա կան ներն ի րենց խոսքն ա սա ցին աու տիզ մի 
դաշ տում։
Պ րո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի թի մի հա ջորդ 

հոդ վա ծը, ո րի հա մա հե ղի նակ ներն են ԵՊԲՀ կեն սա քի-
միա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ  Կա տա րի նե  Ֆե րե շետ յա նը, 
մա գիստ րա տու րա յի ա վար տա կան կուր սի ու սա նող 
 Սե նիկ  Մա տին յա նը, Լ.Օր բե լու ան վան   ֆի զիո լո գիա յի 
ինս տի տու տի  նեյ րոէն դոկ րին հա րա բե րութ յուն նե րի լա-
բո րա տո րիա յի վա րիչ  Վեր գի նե  Չա վուշ յա նը և ԵՊԲՀ 
կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մի խա յիլ 
Ա ղա ջա նովը՝ իր տեղն է գտել մեկ այլ հե ղի նա կա վոր 
ամ սագ րում՝ «Neuro-Psychopharmacology and Biological 
Psychiatry»:  Հոդ վա ծում խոս վում է Ալց հեյ մե րի հի վան-
դութ յան զար գաց ման մեջ մո նոա մին նե րի և պ րո լի նով 
հա րուստ պեպ տի դի նյար դա պաշտ պան դե րի մա սին: 
 Հե ղի նակ նե րի խոս քե րով սա լուրջ քայլ է մի ջա գա յին 
աս պա րե զում ազ գա յին գի տութ յու նը ներ կա յաց նե լու և 
 հա մալ սա րանն ա ռա վե լ ճա նա չե լի դարձ նե լու ուղ ղու-
թյամբ: 
Սի րով շնոր հա վո րում ենք հե ղի նակ նե րին և  մաղ թում 

նո րա նոր տպագ րութ յուն ներ:

ԵՊԲՀ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ  

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒՄ ԵՆ ՏՊԱԳՐ ՎԵԼ  

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ 

ԱՄ ՍԱԳ ՐԵ ՐՈՒՄ

Գիտություն



ԵՊԲՀ ՈւԳԸ «ArmBionics» թի մը, 
ստա նա լով դրա մաշ նորհ «Innova-
tive solutions and technologies (ISTC) 
Joint research grant program»-ի շրջա-
նա կում, մա յի սի 31-ին ներ կա յաց րեց 
իր աշ խա տան քի ա ռա ջին արդ յունք-
նե րը` ISTC գի տա կան օր վա շրջա-
նա կում։
Ու սա նող նե րը սկսել են ի րենց աշ-

խա տան քը դեռևս 2017 -ին, ՈւԳԸ 
նե րամ բիո նա կան խմբա կի շրջա նա-
կում՝ ո գեշնչ վե լով հա մալ սա րա նի 
հիմ ա կան ուղղ վա ծութ յամբ՝ նեյ րո-

գի տութ յամբ։
Ար դեն ձևա վոր ված խում բը հա-

սել է ո րո շա կի հա ջո ղութ յուն նե րի։ 
Ու սա նող ներ  Մա րի նա  Դավթ յա նը 
ու  Սո սե  Բեր բեր յա նը՝  Լու սի նե 
 Հով հան նիս յա նի գլխա վո րութ յամբ, 
դի մել են դրա մաշ նոր հի ու կա րո-
ղա ցել են ի րա գոր ծել բիո նիկ ձեռ քի 
պրո տո տի պի նա խագ ծու մը, հա վա-
քու մը ու փոր ձար կու մը` տար բեր կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի օգ նու-
թյամբ։
Աշ խա տան քի հիմ ա կան հե տա զո-

տա կան բա ղադ րիչը ու ղե ղի ազ դա-
նշա նի է լեկտ րոէն ցե ֆա լոգ րա ֆիկ 
գրան ցում ու տվյալ նե րի վեր լու-
ծութ յու նն է՝ մե քե նա յա կան ու սուց-
ման ալ գո րիթմ ե րի մի ջո ցով։
Ինչ պես փաս տեց ՈւԳԸ նա խա-

գահ  Սե նիկ  Մա տին յա նը՝ ու սա նող-
ներն ի րենց նա խագ ծի շրջա նա կում 
նա խա տե սում են գոր ծակ ցել նաև 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նի հետ։

 ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ  

ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Գիտություն

Վերջերս ԵՊԲՀ եր կու դա սա խոսներ՝ ախ տա բա նա-
կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ-
բիո նի դո ցենտ Ա.Վ.  Պապ յա նը և  թե րապև տիկ ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս Գ.Ե.  Ման րիկ յա նը 
հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան EURASIA միջ բու հա-
կան մի ջազ գա յին ծրագ րով ի րենց գի տա կան աշ խա-
տանք նե րի մի մա սը կա տա րել  Նոր վե գիա յի  Բեր գեն 
 հա մալ սա րա նի UiB/ քաղց կե ղի բիո մար կեր նե րի կենտ-
րո նի CCBIO,  բե րա նի  խո ռո չի  պա թո լո գիայի ամ բիո-
նում և  հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յին պատ կա նող 
 պա թո լո գիա յի բա ժան մուն քում։
 Դա սա խոս նե րը բարձր պա հե ցին մեր բու հի պա տի վը 

և  մե կու կես ա միս  չան ցած կա րո ղա ցան ի րենց աշ խա-
տանք նե րը ներ կա յաց նել  քաղց կե ղի բիո մար կեր նե րի 
CCBIO կենտ րո նի կող մից կազ մա կերպ վող տա րե կան 
մի ջազ գա յին սիմ պո զիու մում։ 
Այդ փաս տը շատ տպա վո րիչ էր նաև նոր վե գիա ցի 

գոր ծըն կեր նե րի հա մար, ին չի մա սին անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև  Բեր գե նի հա մալ սա րա նի պաշ տո նա-
թեր թում, իսկ հար ցազ րույ ցը մեր դա սա խոս նե րի հետ 
տե ղադր վել է Բեր գե նի հա մալ սա րա նի պաշ տո նա-
կան կայքում։

CCBIO ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ  

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՍԻՄ ՊՈ ԶԻՈՒ ՄՈՒՄ  

ՄԵՐ ԴԱ ՍԱ ԽՈՍ ՆԵ ՐԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՐԵԼ ԵՆ 

Ի ՐԵՆՑ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ



Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇ ԿԸ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ Է   

ՎԱՐ ՇԱ ՎԱ ՅԻ 14-ՐԴ  ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ  

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻՆ

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա-
նո ղու հի  Լիա նա  Հայ րա պետ յա նը մաս նակ ցել է  Վար շա վա յի 14-
րդ  մի ջազ գա յին բժշկա կան («14th Warsaw International Medical 
Congress») գի տա ժո ղո վին և  ե լույթ ու նե ցել:
Նրա ա ռա ջին աշ խա տան քը նվիր ված էր առ նետ նե րի ճար պա-

յին փո խա նա կութ յա նը և  վար քագ ծա յին փո փո խութ յուն նե րի 
ու սում ա սի րութ յա նը, որն ի րա կա նաց վել էր ԵՊԲՀ ախ տա ֆի-
զիո լո գիա յի ամ բիո նում։ Աշ խա տան քը  Լիա նան ներ կա յաց րեց 
« Տե սա կան և  նա խակ լի նի կա կան գի տութ յուն» («Basic and Pre-
clinical Science») բաժ նում և  այդ զե կույ ցի հա մար պարգ ևատր վեց 
Honorable Mention հա վաս տագ րով: Երկ րորդ զե կույ ցը նվիր ված 
էր Լ. Օր բե լու ան վան ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տում կա տար ված հե-
տա զո տութ յա նը, ո րը ներ կա յաց վեց հ յուս ված քա յին ին ժե նե րիա-
յի ո լոր տում:
 Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան մաս-

նակ ցել նաև գործ նա կան և  գի տա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց-
մա նը նվիր ված workshop-ե րին` խմբային աշխատանքներին և 
 հան րա յին զե կույց նե րին, ո րոն ցից մե կը ներ կա յաց րեց 2012-ի քի-
միա յի ո լոր տի  Նո բել յան մրցա նա կա կիր  Ռո բերտ  Լեֆ կո վիտ ցը: 

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նը Ա յո վա յի հա մալ սա րա նի (ԱՄՆ), 
 Բա բեշ  Բո յա յի ( Ռու մի նիա յի), 
 Մոլ դո վա յի  Տես տե միտ յա նո ւի ան-
վան բժշկութ յան և  դե ղա գի տութ յան 
պե տա կան, Թ բի լի սիի Ի վա նե 
 Ջա վա խիշ վի լիի ան վան պե տա-
կան հա մալ սա րան նե րի հետ ի րա-
կա նաց նում է խո շոր մի ջազ գա յին 
ծրա գիր՝  «Increasing Capacity in Re-
search in Eastern Europe, ICREATE» 

( Հե տա զո տա կան  նե րու ժի զար գա-
ցու մը Ար ևել յան Եվ րո պա յում):
Ծ րագ րով մա յի սի 22-23-ը Եր ևա-

նում տե ղի ու նե ցավ նա խա տես վող 3 
կոն ֆե րանս նե րից ա ռա ջի նը՝ «Կան-
խար գե լիչ բժշկութ յան ժա մա նա-
կա կից խնդիր նե րը» խո րագ րով 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովը, որին 
մաս նակ ցե ցին ա վե լի քան 90 ներ-
կայ ացու ցիչ ներ  Հա յաս տա նից, 
ԱՄՆ-ից, Ռու մի նիա յից, 
 Մոլ դո վա յից, Վ րաս տա նից,  Բոս նիա 

և  Հեր ցո գո վի նա յից,  Խոր վա թիա յից, 
 Ղա զախս տա նից։
 Կոն ֆե րան սի ըն թաց քում զե կույց-

ներ ու նե ցան նաև օ տա րերկր ացի 
հյու րեր՝  Կո րին  Պիկ-Ա սան,  Ռազ վան 
 Քե րե քե շը, Է դիթ  Պար կե րը և  այ լոք։ 
 Կազ մա կեր վե ցին 2 խմբա յին աշ խա-
տանք ներ (workshop)՝ ար դի հե տա-
զո տա կան մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ:
 Զե կույց նե րով և  պաս տա ռա յին 

ներ կա յա ցում ե րով հան դես ե կան 
նաև ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը։

 ՄԻՋ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԽՈ ՇՈՐ ԾՐԱ ԳԻՐ՝ ՈՒՂՂ ՎԱԾ 

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐՈՒ ԺԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱ ՆԸ 

 ԱՐ ԵՎԵԼ ՅԱՆ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ՅՈՒՄ

Գիտություն



ԵՊԲՀ գի տութ-
յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա-
նը հան դի պեց «Increas-
ing Capacity in Research 
in Eastern Europe, ICRE-
ATE» (« Հե տա զո տա կան 
նե րու ժի զար գա ցու-
մը Ար ևել յան Եվ րո-
պա յում») մի ջազ գա յին 
ծրագ րի շրջա նա կում 
 Հա յաս տան այ ցե լած 
գիտ նա կան նե րի՝ ԱՄՆ-
ից,  Ռու մի նիա յից, 
 Մոլ դո վա յից, Վ րաս տա նից,  Բոս նիա և  Հեր ցո գո վի նա յից, 
 Խոր վա թիա յից։
 Հան դիպ ման ըն թաց քում խոս վեց գի տակր թա կան 

հար ցե րի և  հե տա գա գոր ծակ ցութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։ 
Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ վեց ար ևելաեվ-
րո պա կան երկր նե րում PhD կրթութ յան և  գի տա կան 
աս տի ճա նաշ նորհ ման մե խա նիզմ ե րին, մաս նա վո-
րա պես՝ գի տա կան տպագ րութ յուն նե րին, քննար կե լով 

 Ռու մի նիա յի,  Մոլ դո վա յի, 
 Բոս նիա և  Հեր ցո գո վի նա յի, 
Վ րաս տա նի փոր ձը, որ տեղ 
պաշտ պա նութ յան դուրս 
գա լու հա մար պար տա դիր 
պայ ման է ու նե նալ ազ դե-
ցութ յան գոր ծո նով (impact 
factor) տպագ րութ յուն ներ, 
ո րոնց քա նա կը և  ազ դե-
ցութ յան գոր ծո նի ար ժե քը 
թեև տար բեր  երկրներում 
տարբեր է, սակայն գա ղա-
փա րա կան ա ռու մով մո տե-
ցու մը նույնն է՝ պար տա դիր 

է ազ դե ցութ յան գոր ծո նով տպագ րութ յու նը։
 Հե տաքր քիր է, որ հար ևան Վ րաս տա նը այդ քա ղա-

քա կա նութ յու նը որ դեգ րել է 2011-ին՝ բու հե րի և  այն գի-
տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մա կար դա կով, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են աս տի ճա նաշ նոր հու մը։ 
Հան դի պում ա վարտ վեց պլա նա վոր ված ծրագ րե րի 

ի րա կա նաց ման և  հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի 
պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ։

ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ԳԻ ՏԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ  

ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ

ԵՊԲՀ-ում էր ա մե րիկ յան Johns Hopkins Medicine In-
ternational ըն կե րութ յան բժշկա կան տնօ րեն  Հեյթ համ 
 Հա սու նը, ում հետ տե ղի ու նե ցան մի շարք հան դի պում-
ներ, որոնց ընթացքում քն նարկ վեցին ա ռող ջա պա հութ-
յան ո լոր տում գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րը ԱՄՆ ա ռա-

ջա տար բժշկա կան կենտ րո նի հետ, մաս նա վո րա պես, 
խոս վել է ո րա կի, նո րա րա րութ յուն նե րի, գի տա կան և 
կր թա կան մի շարք նա խագ ծե րի ի րա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ։ Քն նար կում ե րից հե տո Johns Hopkins Medicine 

International ըն կե րութ յան բժշկա կան տնօ րենն այ ցե լել 
է ԵՊԲՀ նեյ րագի տութ յան լա բո րա տո րիա, հե տաքրքր-
վել լա բո րա տո րիա յի հնա րա վո րութ յուն նե րով և  ըն թա-
ցիկ գի տա կան նա խագ ծե րով: Հ յուրն այ ցե լել է նաև 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-

րոն, ծա նո թա ցել կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն նե րին:
Ն շենք, որ  Հեյթ համ  Հա սու նին ըն դու նել է նաև ԵՊԲՀ 

ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը: Քն նարկ վել են երկ կողմ 
գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը:

ՔՆ ՆԱՐԿ ՎԵԼ Է Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ  

Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱ ՐԸ

Գիտություն



«Wege Prize» ա մե նամ յա մրցույ-
թը կազ մա կերպ վում է ԱՄՆ-ի 
 Մի չի գան նա հան գի Գ րենդ 
Ռե փիդս քա ղա քում գտնվող 
 Ֆեր րի սի նա հան գա յին հա մալ-
սա րա նի (Kendall College of Art 
and Design, Ferris State University) 
կող մից, որի նպատակն է մի ջազ-
գա յին հար թա կում բարձ րաց նել 
աշ խար հում ար դի բնա պահ պա-
նա կան խնդիր նե րը և  ա ռա ջար-
կել շա հա վետ բիզ նես-լու ծում եր 
շրջա նա յին տնտե սութ յան կոն-
ցեպ տում: Այս տա րի մրցույ թին 
CarpeJur թի մի կազ մում մաս նակ-
ցում էր նաև ԵՊԲՀ ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ 
 կուր սի ու սա նո ղու հի  Նա թել լա 
 Ղա րիբ յա նը։  Միջ բու հա կան թի մի կազ մում ընդգրկ ված 
էին ու սա նող ներ  Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան,  Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րան նե րից։
CarpeJur թի մի գա ղա փա րը վե րա բե րում էր ձկնա-

բու ծա րան նե րի աշ խա տան քը ա վե լի արդ յու նա վետ 
դարձ նե լուն՝ միա ժա մա նակ գոր ծըն թա ցում ա նընդ-
հատ շրջա նա ռե լով օգ տա գործ վող ջու րը (այս տե ղից էլ 
թի մի ան վա նու մը՝ «բռնիր ջու րը»), ստեղ ծե լով հա մաշ-
խար հա յին շու կա յում ար ժե քա վոր ար տադ րանք ներ և 

 հիմ ա վո րե լով այն ու ղի նե րը, ո րով կլուծ վեն տար բեր 
տա րա ծաշր ջան նե րի շրջա կա մի ջա վայ րում և բ նակ չու-
թյան շրջա նում ար մա տա ցած խնդիր ներ:
Մր ցաշր ջա նը սկսվել էր դեռևս 2017-ի հոկ տեմ բե րից: 

CarpeJur թի մը 5 հա ջո ղակ թի մե րի ցան կում դար ձել է 
եզ րա փակ չի մաս նա կից և  ներ կա յաց րել իր ծրա գի րը՝ 
մեկ նե լով ԱՄՆ: Եզ րա փակ չի արդ յուն քում թի մի ան-
դամ ե րը ի րենց ա ռա ջար կած նա խագ ծի հա մար ստա-
ցան մրցա նակ և դ րա մա կան պարգև:
Շ նոր հա վո րում ենք թի մին հաղ թա նա կի առ իթով։

ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԸ WEGE PRIZE Ա ՄԵ ՐԻԿ ՅԱՆ 

ՀԱՅՏ ՆԻ ՄՐՑՈՒՅ ԹԻ ՄՐՑԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՐ

Գիտություն



«Է րազ մուս +» երկ կող մա նի  դա սա խո սա կան փո խա նա-
կա յին ծրա գիր ն ի րա կա նաց վում էր ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  
է կո լո գիա յի ամ բիո նի ու  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի 
սնն դա բա նութ յան և ս պոր տի ֆա կուլ տե տի միջև: Ծ րագ-
րի հիմ ա կան նպա տակն էր բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
սննդա բա նութ յան դա սըն թա ցի  վե րա նա յու մը և  ար դիա-
կա նա ցու մը։ Ծ րա գի րը նա խա տես ված էր 3 ա կա դե միա-
կան կի սամ յա կի հա մար: Ծ րագ րով  հի գիե նա յի և  է կո-
լո գիա յի ամ բիո նի 5 դա սա խոս ներ մեկ շա բաթ յա այ ցով 
մեկ նել են  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րան, որ տեղ ծա նո-
թա ցել են սննդա բա նութ յան դա սըն թա ցի կա ռուց ված քին, 
տե սա կան և  գործ նա կան նյու թի դա սա վանդ ման ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րին, ու սա նող նե րի գնա հատ ման հա-
մա կար գին։ Միև նույն ժա մա նակ մեր դա սա խոս նե րը 
դա սա խո սութ յուն ներ են կար դա ցել մա գիստ րա տու րա յի 
ու սա նող նե րի հա մար, ներ կա յաց րել են հի գիե նա յի և  է կո-
լո գիա յի ամ բիո նում կա տար ված և  կա տար վող գի տա կան 
աշ խա տանք նե րը։   Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նից 3 դա-
սա խոս այ ցե լել են  հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի  ամ բիոն, 10-
ից ա վելի դա սա խո սութ յուն կար դա ցել ԵՊԲՀ ու սա նող նե-
րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի և  դա սա խոս նե րի հա-
մար: Ար տերկ րի մաս նա գետ նե րը  խորհր դատ վութ յուն և 
 գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ են  ներ կա յաց րել հի գիե նա յի 
և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի կրթա կան ծրագ րի սննդա բա նու-
թյան հատ վա ծի ար դիա կա նաց ման վե րա բեր յալ։
 Դա նիա կան կող մից ծրագ րի հա մա կար գող, պրո ֆե սոր 

Ս յու զան Բ յու գե լը, ով նաև  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա-
նի  սնն դա բա նութ յան և ս պոր տի ֆա կուլ տե տի դա սա խոս 
է, ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սութ յուն ներ է կար դա ցել հու նի սի 
4-8-ը:  Բա ցի դա սա խո սութ յուն նե րից՝ նա նաև հան դի-
պում եր  է ու նե ցել ԵՊԲՀ-ի  հան րա յին ա ռող ջութ յան 
ֆա կուլ տե տի դե կա նի, մի ջազ գա յին ծրագ րե րի բաժ նի և 
պ րո ռեկ տոր նե րի հետ՝ ծրագ րի ամ փոփ ման և  հե տա գա 
գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը քննար կե լու 
նպա տա կով։
Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով  պրո ռեկ տոր, պրո-

ֆե սոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի ղե կա վա րութ յամբ հրա-
վիր ված աշ խա տան քա յին հան դիպ ման ըն թաց քում ևս 
 ման րա մասն անդ րա դարձ կա տար վեց «Է րազ մուս +» 
երկ կող մա նի  դա սա խո սա կան փո խա նա կա յին ծրագ րի 
շրջա նա կում հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յա նը և  ա ռա ջի-

կա ծրագ րե րին: Քն նարկ ման մաս նա կից նե րին դա նիա ցի 
գոր ծըն կերն ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց րեց ի րենց 
երկ րում դա սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
Ա ռա ջի կա յում կող մե րը ծրագ րում են մեկ տե ղել ջան-
քե րը դիե տո լո գիա յի և կ լի նի կա կան սննդա բա նութ յան 
ո լոր տում մա գիստ րո սա կան նոր ծրա գիր մշա կե լու ուղ-
ղու թյամբ:  Դեռևս քննար կում ե րի մա կար դա կում մաս-
նա գետ նե րը նա խան շում են այն հիմ ա կան ուղ ղութ յուն-
նե րը, ո րոնց շուրջ հնա րա վոր կլի նի կա տա րել ա ռա ջին 
քայ լե րը ու «կա նաչ լույս» վա ռել ևս  մեկ կրթա կան նա-
խա ձեռ նու թյան հա մար: Քն նարկ վե ց նաև հա մա տեղ գի-
տա կան ծրագ րե րի հնա րա վո րութ յու նը, մաս նա վո րա պես՝ 
ման կա կան սննդի ո լոր տում։ 
«Ծ րագ րի շրջա նա կում մենք իս կա պես արդ յու նա վետ 

հա մա գոր ծակ ցե ցինք: Այս մա սին են վկա յում տասն-
յակ հան դի պում ե րը, դա սա խոս նե րի փո խայ ցե րը: 
 Մաս նա կից նե րը ոգ ևոր ված էին ծրագ րի ըն թաց քով, 
տե սա նե լի էր նաև ու սա նող նե րի ար ձա գան քը»,- նշեց 
 Լա րի սա Ա վե տիս յա նը: 

Պ րո ֆե սոր Ս յու զան Բ յու գե լը, ով, ի դեպ, ա ռա ջին ան-
գամ էր  Հա յաս տա նում, խոս տո վա նեց, որ  ծրագ րի մեկ-
նար կի ժա մա նակ փոքր-ինչ թեր ահա վատ էր, սա կայն 
այ սօր վստա հո րեն նշում է, որ այն հա ջող վել է՝ եր կու կող-
մերի պատ րաս տա կա մութ յան և  հա մա տեղ աշ խա տան քի 
շնորհիվ:
ԵՊԲՀ դա սա խոս նե րի այցն ու դա սա խո սութ յուն ներն 

այն քան տպա վո րիչ են ե ղել, որ դա նիա ցի 2 ու սա նո ղու-
հի ներ ո րո շել են ի րենց 6-շա բաթ յա մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կան անց նել մեր բու հում, և  մենք նրանց հյու րըն-
կա լե ցինք  այս տար վա փետր վար-մար տին։ 
«Հ րա շա լի ծրա գիր էր, ո րը պետք է շա րու նա կենք: 

 Կար ծում եմ՝  եր կու կող մի հա մար էլ ծրագ րից ստա ցած 
օ գու տը մեծ էր»,- նշում է դա նիա կան կող մից ծրագ րի հա-
մա կար գո ղը:
 Նա հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ բա ցա հայ տեց նաև մեր 

երկ րի գե ղա տե սիլ վայ րե րը, քա նի որ իր հա մոզ մամբ՝ 
նման փո խա նա կա յին ծրագ րե րը ոչ միայն կրթա կան, այլև 
մշա կու թա յին բա ղադ րիչ ու նեն և  լավ հնա րա վո րութ յուն 
են ճա նա չե լու այլ ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույթն ու պատ մու-
թյու նը:

ԱՄ ՓՈՓ ՎԵԼ ԵՆ ԵՐԿ ԿՈՂՄ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԱ ԿԱՆ 

ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿԱ ՅԻՆ ԾՐԱԳ ՐԻ ԱՐԴ ՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ՝ 

ՀԵ ՏԱ ԳԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ԱԿՆ ԿԱ ԼԻ ՔՈՎ

Գիտություն



Գիտություն

 ԵՊԲՀ հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յա-
նը նոր շունչ հա ղոր դե լու և  հա մալ սա րա նի 
հնա րա վո րութ յուն նե րի շրջա նակն ընդ-
լայ նե լու նպա տա կով բու հի գի տա կան 
մա սը  Horizon 2020-Twinning  ծրագ րի 
ԵՊԲՀ հայ տա դի մու մի նա խա պատ րաստ-
ման ուղ ղութ յամբ այս օ րե րին ակ տիվ աշ-
խա տանք ներ են ի րա կա նաց նում: 
 Հա յաս տա նում ար դեն եր կար տա րի ներ 

գոր ծող  Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու-
թյան գեր մա նա կան ըն կե րակ ցութ յու նը 
(GIZ) և EU-SMEDA-ն  Գի տա կան ծրագ-
րե րի ա ջակց ման (SPIAC) կենտ րո նի 
հետ հա մա տեղ  Հա յաս տան են հրա վի րել  
« Հո րի զոն 20-20»  ծրագ րի փոր ձա գետ 
 Սան դեր վոն դեր   Մո լե նին,  ով սի րով 
հա մա ձայ նել է ա ջակ ցել սահ մա նա փակ 
թվով կազ մա կեր պութ յուն նե րի`  Twinning  
ծրագ րի հայ տա դի մում ե րի կազմ ման ու 
ներ կա յաց ման ըն թաց քում: 
ԵՊԲՀ կա րո ղութ յուն նե րի և  ռե սուրս նե րի ընդ հա նուր 

նկա րա գիրն ու ԵՊԲՀ-ում նեյ րագի տութ յան զար գաց-
մանն ուղղ ված նա խա պատ րաստ վող ծրագ րի կարճ 
բնու թա գի րը ար ժա նա ցել են փոր ձա գե տի գնա հա-
տա կին և  այժմ աշ խա տան քա յին և  գի տա կան խմբե րը 
մաս նակ ցում են  Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
գեր մա նա կան ըն կե րակ ցութ յան գրա սեն յա կում փոր ձա-
գե տի հետ կազ մա կերպ վող  նե րա ծա կան հան դի պում-
նե րին:

Աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված փոր ձա գե տը նա-
խագ ծե րի կազմ ման, հայ տա դի մում ե րի լրաց ման և 
ներ կա յաց ման փոր ձա ռու մաս նա գետ է:  Սա կայն հարկ 
ենք հա մա րում նշել, որ նա Եվ րո պա կան  Միութ յան կող-
մից հա վաս տագր ված չէ ծրա գի րը գնա հա տե լու հա մար: 
Այս ընտ րութ յու նը վե րա բե րում է միայն ա ջակ ցութ յուն 
տրա մադ րե լու գոր ծըն թա ցին:

ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԵՎ  Ի ՆՈ ՎԱ ՑԻՈՆ 

 ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՇՐՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ  

ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՄԱՆՆ ՈՒՂՂ ՎԱԾ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

ԵՊԲՀ Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յու նը 
հայ տա րա րում է « Գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն և 
 հա ղոր դակ ցութ յուն» թե մա յով ծրագ րե րի նա խագծ ման 
և  կազ մա կերպ ման մրցույթ։ Ծ րագ րե րը պետք է ուղղ-
ված լի նեն ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի մոտ 
գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և  հա ղոր դակց ման 
հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը, գի տա կան արդ յու նա-
վե տութ յան և  գի տա կան ար տադ րան քի ո րա կի բարձ-
րաց մա նը։ 
Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել առն վազն 3 ան ձից 

կազմ ված կազ մա կերպ չա կան խմբեր։
 Հայ տե րը կըն դուն վեն մինչև ս·թ· հու լի սի 20-ը նե րառ-

յալ։ 
 Ման րա մաս նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ հետև յալ 

հղմամբ՝  https://goo.gl/qXp2t2

« ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՎ 

  ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ» ԹԵ ՄԱ ՅՈՎ  

ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՆԱ ԽԱԳԾ ՄԱՆ ԵՎ   

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ



 Բ ժիշկ-մաս նա գետ նե րի հա մար դա սա խո սեց ԱՄՆ-ից 
ժա մա նած փոր ձա ռու մաս նա գետ  Սա հակ  Մա սե րեջ յա նը:
 Դա սա խո սութ յան մաս նա կից նե րին ող ջու նեց մի-

ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ,  ման կա կան ստո մա տո լո-
գիա յի և  օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի վա րիչ,   թիվ 2 ստո-
մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ 
 Տեր- Պո ղոս յա նը:

Ա մե րի կա հայ բժիշկ  Սա հակ  Մա սե րեջ յա նը 
անդ րա դար ձավ ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տին 
վե րա բե րող մի շարք ար դիական հար ցե րի: 
 Պա տաս խա նեց նաև մաս նա կից նե րին հե-
տաքրք րող հար ցե րին:

 Սա հակ  Մա սե րեջ յա նը 1991 թվա կա նին ա վար տել է 
 Մոն րեա լի հա մալ սա րա նը: 2006-ից զբաղ վում է գի տա-
կան գոր ծու նեութ յամբ՝ կրա նիո ման դի բուլ յար խան գա-
րում ե րի և ք նի ապ նոէի թե մա նե րով:
 Մաս նա գե տը 2010-ին վե րա պատ րաստ վել է  Լաս 

 Վե գա սի ա ռա ջա դեմ ստո մա տո լո գիա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի հա մալ սա րա նում՝ նյար դամ ա նա յին և  էս թե-
տիկ ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՎԱ ՔԸ 

ԿՐԿԻՆ ՍՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈԳ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ ԷՐ

« Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի դահ լի ճում անց կաց վեց 
« Հե ռաբժշ կութ յուն. մի ջազ գա յին փոր-
ձը և  հե ռան կար նե րը  Հա յաս տա նում» 
խո րագ րով դա սա խո սութ յուն, ո րը վա-
րեց ֆրան սա հայ ան վա նի բժիշկ  Ռո բին 
Օ հա նես յա նը:
Բ ժիշկ Օ հա նես յա նը Télémédecine 360 

(TLM360)-ի հա մա հիմ ա դիրն ու բժշկա-
կան տնօ րենն է, Ֆ րան սիա յի հե ռաբժշ-
կութ յան միութ յան խորհր դի ան դամ է, 
ան դա մա կա ցում է հե ռաբժշ կութ յան մի 
շարք մաս նա գի տա կան միա վո րում ե րի: 
 Հե ռաբժշ կութ յու նը հե ռա հա ղոր դակ-

ցութ յան և  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի մի ջո ցով հե ռա վո րութ յան վրա 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու-
ցում է:   Հե ռա կա պի շնոր հիվ բժշկա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը հա սա-
նե լի է դառ նում  ան գամ հե ռա վոր հա-

մայնք նե րում:  Հե ռաբժշ կութ յու նը հնա-
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում բա րե լա վել 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րա կը, նվա զեց նել բժշկա կան ծախ-
սե րը, սխալ նե րի հնա րա վո րութ յու նը և 
 մե ծաց նել ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գի արդ յու նա վե տութ յու նը` կա պի 
և  տե ղե կատ վա կան ար դի տեխ նո լո-
գիա նե րի օգ տա գործ ման շնոր հիվ:
 Մաս նա գե տը խո սեց հե ռաբժշ կու-

թյան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, 
ո լոր տի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում-
նե րի, ինչ պես նաև մեր երկ րում այս 
ծա ռա յութ յան կի րա ռե լիութ յան մա-
սին:
 Պա տաս խա նե լով մաս նա կից նե-

րի հար ցե րին՝  Ռո բին Օ հա նես յա-
նի ու շադ րութ յու նից չվրի պեց նաև 
 Հա յաս տա նում հե ռաբժշ կութ յան 
ա պա գա յի թե ման:

Ֆ ՐԱՆ ՍԱ ՀԱՅ ԱՆ ՎԱ ՆԻ ԲԺԻՇԿ  ՌՈ ԲԻՆ 

 Օ ՀԱ ՆԵՍ ՅԱ ՆԸ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Կրթություն



 Մա յի սի 7-ից ըն թա նում են պատ-
շաճ կլի նի կա կան գոր ծու նեու թյան 
(GCP) դա սըն թաց նե րը` նա խա տես-
ված ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րի և 
 հե տաքրքր ված ան ձանց հա մար։
ԵՊԲՀ գի տա կան մա սը,  կյան քի կո-

չե լով գի տութ յան զար գաց ման հա-
յե ցա կար գի դրույթ նե րի մի մա սը և  
իր որ դեգ րած ռազ մա վա րութ յու նը, 
«Էֆ Էմ  Դի  Քեյ Էլ Եվ րո պա» կազ-
մա կեր պութ յան և « Դար ման թեստ 
 լա բո րա տո րիս» ըն կե րութ յան հետ 

հա մա տեղ ի րա կա նաց նում է կլի-
նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
պատ շաճ ի րա կա նաց մանն ուղղ-
ված քայ լե րի ու սու ցում։
Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի 

միութ յան ան դամ ե րի խոս քով՝ 
այս դա սըն թաց նե րի արդ յուն քում 
ե րի տա սարդ կադ րե րը կընդգրկ-
վեն նո րաս տեղծ դա սըն թա ցա վար-
նե րի թի մում, իսկ նմա նա տիպ դա-
սըն թաց նե րը կդառ նան շա րու նա-
կա կան։

 ՇԱ ՐՈՒ ՆԱԿ ՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏ ՇԱՃ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԸ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

 «Է րազ մուս +»  մի ջազ գա յին կրե դի տա յին շար ժու նութ-
յան ծրագ րի շրջա նա կում հու նի սի 11-15-ը  Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում էր Ա րիս տո տե լի ան վան  Թե սա լո նի կի  հա մալ-
սա րա նի ներ քին հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Կոնս տան տի նոս  Ցիո մա լո սը:
 Մաս նա գե տը հան դես ե կավ հինգ դա սա խո սութ-

յուններով, ո րոնք նվիր ված էին  դիս լի պի դե միա նե-
րի, հի պեր տո նիա յի, ա տո րա կան ֆիբ րիլ ա ցիա յի, 2-րդ 
 տի պի շա քա րա յին դիա բե տի, գի րութ յան ախ տո րոշ ման 
և  բուժ ման հար ցե րին:
 Կոնս տան տի նոս  Ցիո մա լո սը ա ռա ջին ան գամ էր 

 Հա յաս տա նում: Ամ փո փե լով իր հնգօր յա այ ցը՝ նա ընդգ-
ծեց, որ տպա վոր ված է հատ կա պես ԵՊԲՀ ու սա նող նե-
րով, ով քեր, չնա յած քննա կան շրջա նով պայ մա նա վոր-
ված զբաղ վա ծութ յանը, ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե-
ցան իր դա սա խո սութ յուն նե րին, աչ քի ըն կան  օ տար 
լեզ վի լավ ի մա ցութ յամբ, հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու-
թյամբ:

 Թե սա լո նի կի  հա մալ սա րա նի ներ քին  հի վան դութ յուն-
նե րի ամ բիո նի դո ցեն տը ող ջու նեց նաև այն հան գա ման-
քը, որ ու սու ցու մը ԵՊԲՀ-ում ե ռա լե զու է, և  աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րից սո վո րող ներ ներգ րա վե լը դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է թող նում ոչ միայն հա մալ սա րա նի, այլև 
երկ րի տնտե սութ յան վրա:
« Ձեր երկ րում շատ բան կա տես նե լու»,- ընդգ ծեց դա-

սա խո սը:  Նա հինգ օ րե րի ըն թաց քում հասց րել է ծա նո-
թա նալ նաև  Հա յաս տա նի պատ մութ յա նը, այ ցե լել թան-
գա րան ներ:
Ն շենք, որ «Է րազ մուս +» մի ջազ գա յին կրե դի տա յին 

շար ժու նութ յուն ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս  
ու սա նող նե րին, ինչ պես նաև բարձ րա գույն ու սում ա-
կան հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րին ու սա նե-
լու և (կամ) մաս նա գի տա կան փորձ ձեռք բե րե լու մեկ այլ 
երկ րում:

Կրթություն

ԹԵ ՍԱ ԼՈ ՆԻ ԿԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԸ 

ՏՊԱ ՎՈՐ ՎԱԾ Է ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐՈՎ



2017-ի նո յեմ բե րից Ավստ րիա յի 
Գ րա ցի հա մալ սա րա նի  բիո բան կի 
տնօ րեն  Կա րի նե  Սարգս յա նը նաև 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո-
նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր է:
 Պրոֆեսոր Կա րի նե  Սարգս յա նը 

նաև Գ րա ցի հա մալ սա րա նի 
 Միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու-
թյան միգ րա ցիա յի ծրագ րի գի տա-
կան փոխտ նօ րենն է, «Sargsyan and 
Hartl OG» կազ մա կեր պու թյան հիմ-
նա դիրն ու  ղե կա վա րը (Elite Acad-
emy Graz), դա սա խոս (ա ռող ջա-
պա հա կան ո լոր տի կա ռա վա րում, 
փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րում, 
նո րա րա րութ յուն նե րի կա ռա վա-
րում), ինչ պես նաև Գ րա ցի բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի բիո բան կի մա-
գիստ րո սա կան ծրագ րի գի տա կան 
փոխտ նօ րե նը:
 Կա րի նե  Սարգս յա նը բժշկա կան 

կրթութ յունն ստա ցել է Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ 
ա վար տե լով ման կա բու ժութ յան ֆա-
կուլ տե տը: Այ նու հետև շա րու նա կել 
է մաս նա գի տա նալ ման կա բու ժութ-
յան մեջ  Հան րա պե տա կան ման կա-
կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում: 

Աս պի րան տա կան կրթութ յուն 
ստա ցել է ԵՊՀ պրակ տիկ հո-
գե բա նութ յան ամ բիո նում: Գ րա-
ցի բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
ստա ցել է բժշկա կան և կ լի նի կա-
կան սնուց ման մաս նա գե տի ո րա-
կա վո րում, ա պա՝ բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տո րի կո չում: 
 Մինչ Ավստ րիա մեկ նե լը՝  Կա րի նե 
 Սարգս յանն աշ խա տել և  ի րա կա-
նաց րել է ծրագ րեր ՀՀ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րու թյան և  
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի մի 
շարք այլ կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի հետ: Ավստ րիա յում աշ խա տել 
է Գ րա ցի հա մալ սա րա նի ման կա-
բու ժութ յան բաժ նում, իսկ 2007-ից 
ստանձ նել Գ րա ցի բիո բան կի տնօ-
րե նի պաշ տո նը: Որ պես մաս նա-
գետ աշ խա տել է նաև «Ա րաբ կիր» 
բժշկա կան կենտ րո նի ե րե խա նե րի 
և  դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յան ինս-
տի տու տի բժշկա կան և կ լի նի կա կան 
սնուց ման, մե տա բո լիկ խան գա րում-
նե րի բաժ նում: 2009-ին ստանձ նել 
է «Competence Centre K BioPersMed 
(Biomarkers for Personalised Medi-
cine)»-ի գի տա կան ղե կա վա րի պաշ-
տո նը:
 Նա ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ 

մրցա նակ նե րի, ո րոն ցից են 2009-ին 

շնորհ ված «Academic Management 
Award for Biobank Graz», 2016-ին 
«Healthcare and Life Sciences Awards 
2016: Most outstanding academic Bio-
bank»-ը և «International Life Sciences 
Awards 2016: Best European Academic 
Biobank» մրցանակները:
 Կա րի նե  Սարգս յա նը նաև մի շարք 

մաս նա գի տա կան միութ յու նե րի և 
 հա մալ սա րան նե րի խոր հուրդ նե րի 
ան դամ է, 50-ից ա վե լի մաս նա գի-
տա կան հոդ ված նե րի, գրքե րի հե-
ղի նակ, որ պես կա մա վոր ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում Գ րա ցի 
հայ կա կան հա մայն քում մաս նա գի-
տա կան և  ոչ մաս նա գի տա կան մի 
շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րում:

ԵՊԲՀ ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐՏ  ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ՍԱՐԳՍ ՅԱ ՆԸ՝ 

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ՅԻ ԱՄ ԲԻՈ ՆԻ 

 ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ-ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ

Կրթություն

ԵՊԲՀ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո-
րիա յին անհ րա ժեշտ են աշ խա տա սեր, 
էն տու զիազ մով լի և ն պա տա կաս լաց 
ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող ներ: Ե թե 
դու սի րում ես գի տութ յու նը, ցան կա-
նում էս աշ խա տել լա բո րա տո րիա յում և 
փնտ րում ես հե տաքր քիր աշ խա տանք, 
ա պա այս ա ռա ջար կը քեզ հա մար է։ 
 Նեյ րո գի տութ յան տար բեր ո լորտ նե-
րում, և  հատ կա պես աու տիզ մի և Ալց հեյ-
մե րի հի վան դութ յան հե տա զո տութ յուն-
նե րին միա նա լու հա մար հայ տա րար-
վում է մրցույթ։
Մր ցույ թին դի մե լու հա մար հար կա վոր 

է մինչև ս.թ. հու լի սի 15-ը նե րառ յալ yru@
ysmu.am հաս ցեին ու ղար կել հետև յալ 
փաս տաթղ թե րը հա յե րեն կամ անգ լե-
րեն լե զու նե րով.
•  Թարմ CV*
•  Մո տի վա ցիոն նա մակ
• 1 ե րաշ խա վո րա գիր (recommendation 

letter)
CV-ն  պար տա դիր պետք է պա րու նա կի 

լու սան կար և  կոն տակ տա յին տվյալ ներ։ 
 Նա մա կի թե ման պար տա դիր նշել Neu-
roLab։
Ա ռաջ նա հեր թութ յու նը կտրվի գի տա-

կան աս տի ճան չու նե ցող, գի տութ յան 

մեջ նոր մարդ կանց։  Կա րող են դի մել 
տար բեր բու հե րի կեն սաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տետ նե րի շրջա նա վարտ նե րը։
 Նախ նա կան ընտ րութ յու նից հե տո, դի-

մորդ նե րը կանց նեն հար ցազ րույց նեյ րո-
գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար 
պրոֆ.  Կոնս տան տին Են կո յա նի հետ։
 Հար ցազ րույ ցը հաղ թա հա րած դի մորդ-

նե րը կանց նեն փոր ձաշր ջան մինչև 3 
ա միս ժամ ե տով, ո րը հա ջո ղութ յամբ 
ա վար տե լուց հե տո կըն դուն վեն աշ խա-
տան քի 1-3 տա րի պայ մա նագ րով։

Աշ խա տան քի ըն դուն ման մրցույթ

 « ՆԵՅ ՐՈ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱ ՅՈՒՄ 

ԳԻ ՏԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԻ» ՀԱՍ ՏԻ ՔՈՎ



  Հու նի սի 14-ը  ար յան դո նո րի մի ջազ-
գա յին օրն է: Ինչ պես յու րա քանչ յուր, 
այն պես էլ այս տա րի այն ա ռանձ նա-
հա տուկ կեր պով նշվեց « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րում:
« Հե րա ցի» ար յու նա բա նա կան կե-

տի կող մից «Ար յան դո նո րի շա-
բաթի» մեկ նար կը մար դա սի րու-
թյան հեր թա կան դրսևո րում ե րից 
մեկն էր:  Բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ 
ի րենց ցան կութ յամբ ե կել էին ար-

յուն հանձ նե լու՝ փոր ձե լով սա տա րել 
շատ քա ղա քա ցի նե րի:  Բո լոր դո-
նոր ներն ար յուն հանձ նե լուց հետո 
ա նակն կալ նվեր ներ ստա ցան, ինչ-
պես նաև հյու րա սի րութ յան ար ժա-
նա ցան՝ ար դեն հա րա զատ դար ձած 
բու ժանձ նա կազ մի կող մից:
 Հի շեց նենք՝ ար յան դո նո րի մի ջազ-

գա յին օր վան ըն դա ռաջ « Հե րա ցի» 
ար յու նա բա նա կան կե տը հայ տա-
րա րել էր «Ար յան դո նո րի շա բաթի» 
անց կաց ման մա սին առաջարկով՝ 

« Միա ցե՛ք մեր կա մա վոր նե րին` 
հանձ նե լով ար յուն հու նի սի 14-ին և  
այդ օր վան հա ջոր դող շա բաթ վա 
օ րե րին: Գ նա հա տե լով և խ նա յե լով 
 ձեր ժա մա նա կը ստեղծ վել է օն լայն 
հար ցա թեր թիկ, ին չը կօգ նի հաս-
կա նա՝ արդ յո՞ք  դուք հա մա պա տաս-
խա նում եք դո նո րութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ չա փա նիշ ե րին: Այն 
լրաց նե լուց հե տո  դուք կստա նաք 
տե ղե կատ վութ յուն ներ հե տա գա 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին»: 

ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵՑ «ԱՐ ՅԱՆ ԴՈ ՆՈ ՐԻ ՇԱ ԲԱԹԸ» 

Մար դա սի րութ յան հեր թա կան դրսևո րում նե րից մե կը

Հասարակություն



Եր ևա նի « Մոսկ վա յի տա նը» 
« Ճա նա պարհ դե պի քեզ» խո րա-
գրով ե րե կո նե րի շար քի հեր թա կան 
հան դի պու մը նվիր ված էր ԵՊԲՀ 
կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
պրո ֆե սոր  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վին:
 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին  բժշկա-

գի տութ յան տար բեր ո լորտ նե րի 
ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ԵՊԲՀ 
ու սա նող ներ և դա սա խոս ներ, 
 Մի խա յիլ  Ա ղա ջա նո վի ըն տա նի քի 
ան դամ երն ու հա րա զատ նե րը:
« Մոսկ վա յի տան» տնօ րեն Ար մի նե 

Թ յութ յունջ յա նի խոս քով՝ բժիշկ նե րի 
հետ հան դի պում ե րի  շար քը նպա-
տակ ու նի հա սա րա կութ յան  շրջա-
նում բարձ րաց նել և  վե րարժ ևո րել  
բժշկի կար ևոր դե րը:  Նա պատ մեց 
նաև,  թե ինչ պես է տա րի ներ ա ռաջ 
ծա նո թա ցել  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի 
հետ՝ բուհ ըն դուն վե լիս՝ քննութ յուն 
հանձ նե լու ժա մա նակ և հ մայ վել է 
նրա կեր պա րով, ան գամ հստակ հի-
շում է հան դիպ ման օրն ու տա րե թի-
վը:  Ար մի նե Թ յութ յունջ յանն ընդգ-
ծեց, որ յու րա քանչ յուր բու հի հա մար 
մեծ պա տիվ է ու նե նալ նման դա սա-
խոս , ինչ պի սին է պա րոն Ա ղա ջա նո-
վը:
Ե րե կոն պրո ֆե սո րը սկսեց իր ըն-

տա նի քի և  ար մատ նե րի մա սին 
պատ մե լով: Ըն տա նի քի բժշկա կան 
գի ծը սկսվում է  Մի խա յիլ Ա ղա ջա-
նով ա վա գից, ո րը Թ բի լի սիում մեծ 
համ բավ էր վա յե լում:  Նա հա մա ռոտ 
ներ կա յաց րեց ըն տա նի քի ան դամ-

նե րին, անդ րա դար ձավ ման կութ յան 
և  պա տա նե կութ յան տա րի նե րի ո րոշ 
ու շագ րավ դրվագ նե րի:
ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր-

ծի չը, խո սե լով ըն տա նի քի և  եր ջան-
կութ յան մա սին, շեշ տեց, որ եր ջան-
կութ յուն է այն, երբ ե րե խա ներդ գե-
րա զան ցում են քեզ, երբ դառ նում են 
կա յա ցած և  ի րենց գոր ծում գի տակ 
մաս նա գետ ներ: Իր և կ նոջ՝ մաս-
նա գի տութ յամբ ման կա վարժ  Նել լի 
Ա հա րո նո վա յի դեպ քում հենց այդ-
պես էլ ե ղել է:
Պ րո ֆե սո րի կյան քում ա ռանց քա-

յին դեր ու նի Եր ևա նի բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը, հետ ևա բար շատ 
պատ մութ յուն ներ և  հի շո ղութ յուն ներ 
նաև ներ կա և  նախ կին գոր ծըն կեր-
նե րի, ու սու ցիչ նե րի մա սին էին:  
 Խո սե լով բժշկի մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան մա սին՝ նա ընդգ ծեց, 

որ շատ կար ևոր է, որպեսզի բժիշ կը 
լի նի պար կեշտ, ա ռաջ նորդ վի բա րո-
յա կան սկզբունք նե րով, լի նի ազ նիվ՝ 
մարդ կանց հետ հա ղոր դակց վե լիս:
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը շուրջ եր կու 

ժամ տևած հան դիպ ման ըն թաց քում 
պա տաս խա նեց ներ կա նե րի ա մե նա-
տար բեր հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե-
րում էին ինչ պես մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յա նը, այն պես էլ կյան-
քին:  Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը իր եր կա-
րամ յա գոր ծու նեութ յու նը նվի րել է 
հար յու րա վոր ա պա գա բժիշկ նե րի 
կրթե լու գոր ծին` շա րու նա կե լով պա-
պի մար դա սի րա կան ա ռա քե լութ յու-
նը:
 Հան դիպ ման ա վար տին նա շնոր-

հա կա լութ յուն հայտ նեց՝ խոս տո վա-
նելով, որ այս մի ջո ցառ ման  հրա վե-
րը ստա նա լիս ցան կա ցել է մերժել, 
բայց այ սօր ա ռա վել քան ու րախ է 

ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ յան 
հա մար:  Մեկ հան դի պում,  
ի հար կե,  չի կա րող ներ կա-
յաց նել ողջ ան ցած ճա նա-
պար հը, սա կայն այն հնա րա-
վո րութ յուն ըն ձե ռեց խո սել 
կար ևո րի մա սին, հի շել ան-
ցած ու ղու ջերմ ու հե տաքր-
քիր պա հե րը: 
 Կից ներ կա յաց նում ենք նաև 

ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա-
նին ըն դա ռաջ ի րա կա նաց-
վող «Բժշ կի ու ղին» շար քի՝ 
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վին նվիր-
ված թո ղար կու մը:

Ե ՐԵ ԿՈ՝ ՆՎԻՐ ՎԱԾ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ  

 ՄԻ ԽԱ ՅԻԼ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՈ ՎԻ ԱՆ ՑԱԾ ՈՒ ՂՈՒՆ

Հասարակություն



« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցում հու նի սի 4-ին ու րախ մթնո լորտ էր: 
 Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում բու ժվող փոք-
րիկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տո նա կան մի ջո-
ցառ ման հյուրն էր ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րար Ար սեն  Թո րոս յա նը:
Այ ցի ըն թաց քում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 

 Մու րադ յա նը նա խա րա րին ներ կա յաց րեց հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի կլի նի կա նե-
րը, խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տը, դա սա-
սեն յակ նե րը և  շտապօգ նութ յան ա մե նագ նաց 
մե քե նա նե րը, ո րոնք նա խա տես ված են նո-
րա ծին նե րի տե ղա փոխ ման հա մար: Ար սեն 
 Թո րոս յա նը ծա նո թա ցավ նաև վեր ջին տա րի-
նե րին « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում կա տար-
ված աշ խա տանք նե րին, հիմ ախն դիր նե րին և 
 հե տա գա գոր ծու նեութ յա նը:

Հիվանդանոցային համալիրներ

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՍԿՍՎՈՒՄ 

Է ՆՐԱՆՑ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒ ՄԻՑ



Հիվանդանոցային համալիրներ

 Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով « Մու րա ցան» հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ց այցելեցին Շ վե դիա յի 
 Յոն չո պինգ քա ղա քի նեո նա տալ ծա ռա յութ յան ղե կա վար 
Ֆ րեդ րիկ Ին գե ման սո նին և  նույն քա ղա քի « Ռի հով» հի-
վան դա նո ցի ման կա բու ժա կան բա ժան մուն քի ղե կա վար 
 Սի մոն  Ռունդ քո ւիս տին: Բ ժիշկ նե րը հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի ման կա բույժ նե րի հետ քննար կեցին 
մաս նա գի տա կան մի շարք հար ցեր, զննեցին տասն յակ 

հի վանդ նե րի, տրա մադ րեցին խորհր դատ վութ յուն: Շ վե-
դիա յից ժա մա նած բժիշկ նե րը նշեցին, որ տպա վոր ված 
են հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի աշ խա տան քով:

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆ» ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ  

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ ԷԻՆ Շ ՎԵ ԴԻԱ ՅԻՑ  

ԺԱ ՄԱ ՆԱԾ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ

Բ նակ չութ յան մեջ ին տեր վեն ցիոն սրտա բա նա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու պա հան ջար կի ա վե լաց ման 
և  վե րոնշ յալ ծա ռա յութ յուն նե րը հան րա պե տութ յու նից 
դուրս ա վե լի մատ չե լի պայ ման նե րով ստա նա լու պատ-
ճա ռով և բնակ չութ յան շո շա փե լի ար տա հոս քը կան խե-
լու նպա տա կով ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րու-
թյան և Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-
յուն քում հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կնվա-
զեց վեն սրտի ստեն տա վոր ման գնե րը:
 Հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմ քում դրված է մեկ նպա-

տակ՝ բնակ չութ յան հա մար ա պա հո վել ին վա զիվ սրտա-
բա նա կան ծա ռա յութ յան մա տուց ման մատ չե լիութ յուն: 

Գ նե րի նվա զե ցու մը կապ ված չէ ո րա կի փո փո խութ յան 
հետ. գնե րը նվա զում են՝ միա ժա մա նակ պահ պա նե լով 
ծա ռա յութ յան բարձր ո րա կը:
 Հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» 

թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում սրտի ստեն տա-
վոր ման հա մար նոր գնե րը կգոր ծեն հու նի սի 20-ից: 
Ն շենք, որ 1 դե ղա պատ ստեն տը նախ կին 1.100.000 ՀՀ 
դրա մի փո խա րեն կար ժե նա 1.000.000 ՀՀ դրամ, 2 դե-
ղա պատ ստեն տի ար ժե քը 1.550.000-ի փո խա րեն կկազ-
մի 1.450.000 ՀՀ դրամ, իսկ 3 ստեն տի դեպ քում հի վան-
դը կվճա րի 1.900.000 ՀՀ դրամ, հին սա կագ նի՝ 2.000.000 
դրա մի փո խա րեն:

« ՀԵ ՐԱ ՑԻ» ԹԻՎ 1 ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱ ՅԻՆ  

ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԸ ՀՈՒ ՆԻ ՍԻ 20-ԻՑ ՆՎԱ ԶԵՑ ՆՈՒՄ Է 

ՍՐՏԻ ՍՏԵՆ ՏԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՆԵ ՐԸ



Բժշկի ուղին

Բ ԺԻՇ ԿԸ ՆԱԵՎ ԲԱ ՐԵԿՐ ԹՈՒԹ ՅԱՆ 

 ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՆԻՇ Է. ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ Օ ՐԻ ՆԱ ԿՈՎ 

 Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑԵԼ Է ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՉ  

ԴԱ ՎԻԹ ՀԱ ԿՈԲ ՅԱ ՆԸ

Հա վա նա բար քչե րը գի տեն, որ 
Հա յաս տա նի Մարք սիս տա կան կու-
սակ ցութ յան նա խա գահ Դա վիթ 
Հա կոբ յա նը բժշկա կան թրու են թիզ-
մի վառ ներ կա յա ցու ցիչ էր: «Թ րո-
ւենթ» տեր մինն ի հայտ է ե կել 1936-
ին, երբ հայտ նի բրի տա նա կան վի-
րա բույժ լորդ Բերկ լի Մոյ նի գա նը 
Քեմբ րի ջում կար դա ցած իր դա սա-
խո սութ յուն նե րից մե կի ըն թաց քում 
պատ մեց այն բժիշկ նե րի մա սին, 
ով քեր հայտ նի էին դար ձել բժշկու-
թյան բնա գա վա ռից դուրս, և կա-
տա կով ան վա նեց նրանց թրու ենթ-
ներ, այ սինքն՝ դա սից փախ չող ներ: 
Բ ժիշկ թրու ենթ ներ են Նի կո լայ Պի-
րո գո վը, Մի խա յիլ Բուլ գա կո վը, Ան-
տոն Չե խո վը, Ֆ րիդ րիխ Շիլ լե րը, 
Չե Գ ևա րան, Բա շար Ա սա դը և շատ  
ու րիշ ներ: Բ ժիշկ-թրու ենթ նե րը քիչ 
չեն նաև մեր հա սա րա կութ յան մեջ 
ու, հատ կա պես, քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի շար քե րում: Դա վիթ Հա-
կոբ յա նը, սա կայն ի տար բե րութ յուն 
այ լոց, ոչ թե թո ղեց մաս նա գի տութ-
յու նը և սկ սեց զբաղ վել մեկ այլ գոր-
ծով, այլ կա րո ղա ցավ մինչև կյան քի 
վեր ջին օ րը փայ լուն հա մա տե ղել 
բժշկութ յու նը և քա ղա քա կա նութ յու-
նը։

 Սե րը բժշկութ յան հան դեպ 
նա ժա ռան գել էր հո րից, 

իսկ մո րից ի րեն էր փո խանց-
վել սե րը հա սա րա կա կան գոր-
ծու նեութ յան հան դեպ։ Դա էր 
պատ ճա ռը, որ նա բժշկա կան 
կա րիե րա յին զու գըն թաց ձևա-
վոր վել էր նաև որ պես քա ղա-
քա կան-հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ` օժտ ված լի նե լով ճկուն 
մտքով, բա նա վոր ազ դե ցիկ 
խոս քով, հռե տո րա կան ար-
վես տով։ Դա վիթ Հա կոբ յա-
նը գտնում էր, որ բժիշկ նե րը 
բազ մա կող մա նի զար գա ցած 
մար դիկ են և  ի վի ճա կի են 
դրսևոր վել ցան կա ցած բնա գա-
վա ռում՝ քա ղա քա կա նութ յան 

մեջ, ե րաժշ տար վես տում, գրա կա-
նութ յան ո լոր տում, այ լուր: Պա տա-
հա կան չէ, որ տար բեր ժա մա նակ-
նե րում բժիշկ ներն ի րենց ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յունն են ու նե ցել և   
ու նեն երկ րի մշա կու թա յին, հա-
սա րա կա կան, քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րում: Դա վիթ Հա կոբ-
յա նը վստահ էր, որ բժիշ կը նաև 
բա րեկր թութ յան խորհր դա նիշ է, 
ինչն ա պա ցու ցել է շա տե րին սե-
փա կան օ րի նա կով: Հա կոբ յան նե րի 
ըն տա նի քին ենք նվի րում «Բժշ կի  
ու ղին» շար քի 16-րդ թո ղար կու մը: 
Բժշ կա կան գեր դաս տա նի պատ-
մութ յու նը մեզ է ներ կա յաց նում Հա-
կոբ յա նի կրտսեր դուստ րը՝ ԵՊԲՀ 
օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ-
բիո նի դա սա խոս Մա րիա Հա կոբ-
յա նը:

Հա կոբ յան նե րի ըն տա նի քի 
ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը 

 ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներ են

Դա վիթ Հա կոբ յա նի հայ րը՝ Սու-
րեն Ի վա նի Հա կոբ յա նը, Հայ կա կան 
ՍՍՀ վաս տա կա վոր բժիշկ էր։ Նա 
ծնվել է 1917-ին, Բեր դում՝ Ի վան Տեր- 
Հա կոբ յա նի ըն տա նի քում։ Միջ նա-
կարգ դպրո ցը գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի-
տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տետ։ 1941-
ի դեկ տեմ բե րին ա վար տել է ինս տի-
տու տը և մեկ նել ռազ մա ճա կատ։ 
Ա ռա ջին մար տը դի մա վո րել է Մոսկ-
վա յում, հենց այն տեղ էլ ըն դուն վել 
է ԽՄԿԿ շար քե րը, հե տո դար ձել է 
3-րդ բե լա ռու սա կան ռազ մա ճա կա-
տի հրա մա նա տար, բա նա կի ա մե-
նաե րի տա սարդ գե նե րալ Ի վան 
Դա նի լիի Չեռն յա խովս կու անձ նա-
կան բժիշ կը։ 1943-ին Հա կոբ յա նը 
ճա նաչ վել է ռազ մա ճա կա տի լա-
վա գույն բժիշկ և պարգ ևատր վել 
բա նա կի գե նե րա լի անձ նա կան 
նվեր-ժա մա ցույ ցով։ Չեռն յա խովս-
կու զոհ վե լուց հե տո ռազ մա ճա-
կա տի հրա մա նա տար է նշա նակ-
վել բա նա կի գե նե րալ Հով հան նես 
Բաղ րամ յա նը։ Անց նե լով փա ռա վոր 
մար տա կան ու ղի` բժիշկ Սու րեն 
Հա կոբ յա նը հաղ թա նա կը դի մա-
վո րել է Ք յո նիգս բեր գի մեր ձա կա 
Դու նի ցիկ քա ղա քում։ Նա բազ մա-
թիվ զին վոր նե րի կյանքեր է փրկել։ 



Դավիթ Հակոբյան

Իր խի զա խութ յան և  ա րիութ յան 
հա մար դար ձել է Փառ քի եր կու 
շքան շան նե րի աս պետ, պարգե-
վատր վել «Կար միր Աստղ» շքան-
շա նով, բազ մա թիվ մե դալ նե րով։ 
 Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո ամ-
բողջ կյան քը նվի րել է հայ րե նի 
շրջա նին, եր կար տա րի ներ ղե կա-
վա րել շրջա նի ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գը, ե ղել է թե րապև տիկ 
բա ժան մուն քի վա րիչ։ 1967-ին Սու-
րեն Հա կոբ յանն ար ժա նա ցել է 
Հայ կա կան ՍՍՀ վաս տա կա վոր 
բշժկի պատ վա վոր կոչ ման։ Ան-
վա նի բժիշ կը մա հա ցել է 1994-ին։  
 Դա վիթ Հա կոբ յա նի մայ րը` Մա-
րուս յա Մար տի րո սի Սա ղում յա նը, 
հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան ու սուց-
չու հի էր, Լե նի նի շքան շա նա կիր, 
ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր ու սուց չու հի, 
բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի դափ-
նե կիր։ Ն րա ա նու նով ան վա նա-
կոչ ված է Բեր դի 2-րդ միջ նա կարգ 
դպրո ցը։ 2011-ին դպրո ցի ան վա նա-
կոչ մա նը ներ կա էին պաշ տո նա տար 
ան ձինք, դես պա նատ նե րի պատ վի-
րա կութ յուն ներ: Հենց այս առ իթով 
դպրո ցի շեն քի դի մաց կանգ նեց վեց 
մե ծա նուն ման կա վար ժի ար ձա նը: 
Ար ձա նը հե տաքր քիր կեր պով փո-
խան ցում է Մա րուս յա Սա ղում յա նին 
բնո րոշ խրոխ տութ յու նը: Ման կա-
վար ժին Տա վու շում շա տերն են ճա-
նա չում և հի շում ա ռ այ սօր: Մա րիան 
պատ մում է տա տի կի յու րա հա տուկ 
բնա վո րութ յան մա սին: Հե ղա փո-
խա կան բնա վո րութ յան շնոր հիվ 
նա կա րո ղա ցել է տար բեր հար ցե-
րում դրսևո րել սկզբուն քայ նութ յուն: 
1962-ին Մոսկ վա յում` ԽՍՀՄ ու սու-
ցիչ նե րի ա ռա ջին հա մա միու թե նա-
կան հա մա գու մա րում հան դուգն 
ճա ռով ա ռա ջինն է ըմ բոս տա ցել 

«Ազ գա յին պատ մութ յուն նե րի դա-
սա վանդ ման ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ-
նե րի պատ մութ յան փո խա րի նե լու» 
քաղբ յու րո յի հայտ նի ծրագ րի դեմ: 
Կ րեմ լի հա մա գու մար նե րի դահ լի-
ճը ար ձա գան քեց հոտն կայս, բուռն 
ծա փա հա րութ յուն նե րով ու ոգե-
վոր ված բա ցա կան չութ յուն նե րով` 
«Браво армянской кононаде»: Ն րա 
«հե ղա փո խա կան» բնա վո րութ յու-
նը փո խանց վել է նաև որ դի նե րին:
« Հայրս նաև այս պո լիկ լի նի-

կա յի հիմ ա դիր նե րից էր, և  ա ռ 
այ սօր նրա մա սին մեծ սի րով 
ու ջեր մութ յամբ են հի շում պա-
ցիենտ նե րը, պո լիկ լի նի կա յի աշ-
խա տա կազմ ու ղե կա վա րութ յու-
նը»,- ա սում է Մա րիա Հա կոբ յա նը: 
 Նա մեզ ներ կա յաց րեց նաև մի  
ու շագ րավ պատ մութ յուն: Հայ րը 
սո վո րութ յուն ու ներ զբոս նել Ա վա-
նի կա նա չա պատ այ գի նե րից մե-
կում, զրույ ցի բռնվել անց որդների 
հետ` փոր ձե լով մոտ գտնվել իր 
ազ գին և  ա կան ջա լուր լի նել բնա-
կիչ նե րին հու զող հար ցե րին:  
Ըն տա նի քի հա մար ա նակն կալ 
էր, երբ տե ղե կա ցան, որ պու րա կի 
ղե կա վա րութ յու նը սե փա կան նա-
խա ձեռ նութ յամբ վեր ջերս Դա-
վիթ Հա կոբ յա նի հի շա տա կը 
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հա վեր ժաց նող հու շա տախ տակ էր 
փակց րել նստա րան նե րից մե կի վրա՝ 
« Հա վերժ մեր մտքե րում» գրութ յամբ:  
 Մա րիան պատ մում է, որ հայ րը 
սկսեց ակ տիվ քա ղա քա կա նութ յամբ 
զբաղ վել 40 տա րե կա նից հե տո, սա-
կայն մինչև կյան քի վերջը վստահ էր, 
որ բժշկութ յունն է այն ե զա կի մաս-
նա գի տութ յու նը, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս լի նել բազ մա կող մա նի 
զար գա ցած: Կո չում, ո րը նաև մարդ-
կանց հետ շփվե լու, հա ղոր դակց վե-
լու բազ մա թիվ ա ռիթ ներ է ըն ձե ռում:  
«Բժշ կութ յունն ա մե նա վեհ մաս նա-
գի տութ յունն է»,-ընդգ ծում է Մա-
րիան՝ մեզ փո խան ցե լով հոր խոս քը:  
1997-ին Դա վիթ Հա կոբ յա նը Ս տե-
փան Շա հում յա նից հե տո երկ-
րորդն էր, ով հիմ ադ րեց Հա յաս-
տա նի Մարք սիս տա կան կու սակ-
ցութ յու նը։ Հայտ նի քա ղա քա կան 
գործ չի ա ռաջ քա շած թե զե րը հա-
կիրճ էին, հնչեղ, ի մաս տա վոր ված։  
1969-ին նա ա մուս նա ցել էր Զի նա 
Խա չատր յա նի հետ, ում հետ կյան քի 
նույն ու ղին են ան ցել` սկսած դպրո-
ցից մինչ բժշկա կան ինս տի տուտ և 
հե տո։ Զի նա Խա չատր յա նը ծնվել է 
Տա վու շի մար զի Ծաղ կա վան գյու-
ղում, 1948-ի սեպ տեմ բե րի 10-ին։ 1972-
ին ա վար տել է բժշկա կան ինս տիտւ-
տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը։ Ս տա ցել 
է բժիշկ-թե րապև տի ո րա կա վո րում։ 
1973-1974թթ . աշ խա տել է որ պես 
բժիշկ-թե րապևտ Բեր դի բուժ միա վո-

րու մում։ 1974-1975թթ. մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեու թյուն է ծա-
վա լել Կա պու տակ Ս ևան և Դի լի-
ջան ա ռող ջա րան նե րում՝ որ պես 
բժիշկ-թե րապևտ։ 1975-1976թթ. 
աշ խա տել է Դի լի ջա նի բուժ միա-
վո րու մում՝ որ պես բժիշկ-թե-
րապևտ, միա ժա մա նակ նաև դա-
սա վան դել Դի լի ջա նի բժշկա կան 
տեխ նի կու մում «Թե րա պիա» 
ա ռար կան։ Այ նու հետև մեկ տա-
րի աշ խա տել է Վ րաս տա նի Մա-
խա րա ձեի շրջա նի Նա թա նե-
բու ամ բու լա տո րիա յում՝ որ պես 
բժիշկ-թե րապևտ։ 1978-1981թթ. 
աշ խա տել է Եր ևա նի թիվ 12-րդ 
պո լիկ լի նի կա յում: 1982-ից ա ռ այ-
սօր աշ խա տում է « Սուրբ Գ րի գոր 
Լու սա վո րիչ» բժշկա կան կենտ-
րո նի մե ծա հա սակ նե րի պո լիկ լի-
նի կա յում որ պես տե ղա մա սա յին 
թե րապևտ: Դա վիթ Հա կոբ յա-
նը և Զի նա Խա չատր յա նը ու նեն 
3 դուստր: Ե րեքն էլ դար ձել են 
ի րենց պա պի և ծ նող նե րի գոր ծի 
շա րու նա կո ղը։
Ա վագ դուստ րը` Հաս միկ Հա-

կոբ յա նը, 1993-ին ա վար տել է ԵՊԲՀ 
դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տը: 1993-
1995թթ. ա վար տե լուց ան մի ջա պես 
հե տո սկսել է աշ խա տել Ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րութ յանն ա ռըն-
թեր հան րա պե տա կան հու մա նի տար 
դե ղա տան վա րիչ: 1995-2004թթ., 
նա խընտ րե լով ա ռող ջա պա հութ յան 
կազ մա կեր պու մը, աշ խա տել է ա կա-
դե մի կոս Է միլ Գաբ րիել յա նի ղե կա-
վա րած ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յանն ա ռըն թեր Դե ղե րի 
և բժշ կա կան տեխ նո լո գիան նե րի 
փոր ձա գի տա կան կենտ րո նում՝ նախ 
որ պես դե ղե րի ար տա հան ման և 
ներ մուծ ման ար տո նագր ման բաժ նի 
փոր ձա գետ, այ նու հետև տե ղա փոխ-
վել դե ղա քա ղա քա կա նութ յան բա ժին` 
որ պես ա վագ փոր ձա գետ: Այս բաժ-
նում, կապ ված դե ղե րի քա ղա քա կա-
նութ յան և կա ռա վար ման հետ, բա-
վա կան լայն գոր ծու նեութ յուն է ծա վա-
լել: 1999-2000թթ. հա մա գոր ծակ ցել է 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա-
յին կա զա մա կեր պութ յան հետ որ պես 
կոոր դի նա տոր, « Հի վան դա նո ցում 
դե ղե րի մա տա կա րար ման կա ռա-
վա րում» դե ղա գոր ծա կան հա տուկ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ո րի հա մար 
մեծ գնա հա տան քի է ար ժա նա ցել 
ԱՀԿ-ի կող մից: 2000-2004թթ. ա ռա-
ջին ան գամ Հա յաս տա նում Հաս միկ 
Հա կոբ յա նը, Է միլ Գաբ րիել յա նի ղե-
կա վա րութ յամբ, նա խա ձեռ նել է լայ-

նա տա րած գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն դե ղե րի կա ռա վար ման ո լոր տում 
և  ա ռա ջար կել Հա յաս տա նում դե ղե րի 
կա ռա վար մանն օ ժան դա կող հա մա-
լիր մի հա մա կարգ, որն ուղղ ված էր 
նաև դե ղե րը մատ չե լիութ յան ա պա-
հով մա նը և հի վան դի բուժ ման ո րա կի 
բարձ րաց մա նը: Ա ռա ջին ան գամ Հա-
յաս տա նում, հիմ վե լով ա ռա ջա տար 
երկր նե րի փոր ձի վրա, նա նա խա ձեռ-
նել և ս տեղ ծել է հի վան դա նո ցա յին 
ֆոր մուլ յա րա յին հա մա կար գը, գի տա-
կա նո րեն ա պա ցու ցել նրա ֆար մա կո-
թե րապև տիկ, տնտե սա կան և ֆի նան-
սա կան արդ յու նա վե տութ յան ա ռա-
վե լութ յու նը: 2004-ին պաշտ պա նել է 
թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը 
« Հի վան դա նոց նե րում հիմ ա կան 
դե ղե րի մատ չե լիութ յան և դե ղա բու-
ժութ յան ո րա կի բա րե լավ ման հա մա-
կար գի մշա կու մը» թե մա յով և  ար ժա-
նա ցել դե ղա գի տա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծո ւի կոչ մա նը: Մի շարք 
գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 
 Հաս միկ Հա կոբ յա նը դե ղե րի կա ռա-
վար ման գծով վե րա պատ րաստ վել 
է տար բեր ա ռա ջա տար եվ րո պա-
կան երկր նե րում: 2000-ին ա վար տել 
է Շոտ լան դիա յի Ռո բերտ Գոր դո նի 
Հա մալ սա րա նի « Դե ղե րի կա ռա վա-
րում» բա ժի նը: 2002-2010թթ. դի տե-
լով ա վան դա կան բժշկութ յու նը որ-
պես ա ռող ջա պա հութ յան մեծ նե րուժ` 
այն զար գաց նե լու նպա տա կով ա ռա-
ջին ան գամ ա ռա ջար կել և ներդ րել է 
ա վան դա կան բժշկութ յու նը ԵՊԲՀ-ի 
ա կա դե միկ կրթա կան ծրագ րում և դա-
սա վան դել այն ըն տա նե կան և ավան-
դա կան բժշկութ յան ամ բիոն նե րում՝ 
որ պես ա սիս տենտ: 2004-ին ա մուս-
նա ցել և տե ղա փոխ վել է ար տեր կիր։ 
Հաս միկ Հա կոբ յա նը մի ջազ գա յին 
ճա նա չում ու նե ցող մաս նա գետ է, ար-
տա սա հմա նում իր գի տե լիք նե րի և 
փոր ձի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է պաշտ-
պա նել իր ո րա կա վո րու մը և մաս նա-
գի տութ յու նը։ 2009-ից գրանց ված է 
որ պես դե ղա գետ Կիպ րո սում (Phar-
maceutical Services of Cyprus): Աշ խա-
տել է Պա ֆո սի պե տա կան հի վան դա-
նո ցի դե ղա տա նը: 2012-ից բնակ վում 
է Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում։ 
Թա գա վո րա կան Դե ղա գոր ծա կան 
Միութ յան (Royal Pharmaceutical So-
ciety/No910199,SRPharms/) գիտ նա-
կան ան դամ է, նույն թվա կա նից նաև 
գրանց ված է որ պես դե ղա գետ Միաց-
յալ Թա գա վո րութ յու նում, Ընդ հա նուր 
դե ղա գոր ծա կան խորհր դի ան դամ 
է (General Pharmaceutical Council): 
 Միջ նեկ դուստ րը` Մե րի Հա կոբ-
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յա նը, 1995-ին ա վար տե լով բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ստո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տե տը` ստա ցել է 
բժիշկ-ստո մա տո լո գի ո րա կա վո րում։  
1996-ին ա վար տել է ին տեր նա տու-
րան նույն բու հի բա զա հան դի սա ցող 
4-րդ ս տո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի-
կա յում` ստա նա լով բժիշկ-ստո մա տո-
լո գի ո րա կա վո րում։ 1996-ից ան ցել է 
աշ խա տան քի նույն՝ թիվ 4-րդ ս տո մա-
տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա յում` որ-
պես թե րապևտ-ստո մա տո լոգ։ Մե րի 
Հա կոբ յանն այժմ կին-գոր ծա րար է։ 
Կրտ սեր դուստ րը` Մա րիա Հա կոբ յա-
նը, 2004-ին է ա վար տել ԵՊԲՀ-ի ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը, իսկ 
2005-ին ին տեր նա տու րան ա վար տե-
լուց հե տո ստա ցել է բժիշկ-ստո մա-
տո լո գի ո րա կա վո րում։ 2006-2009թթ. 
ան ցել է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի օր թո պե-
դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նում 
և ս տա ցել օր թո պեդ-ստո մա տո լո գի 
ո րա կա վո րում։ 2009-2017թթ. աշ խա-
տել է « Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» 
ԲԿ-ի մե ծա հա սակ նե րի պո լիկ լի նի-
կա յի ստո մա տո լո գիա կան բա ժան-
մուն քում՝ որ պես բժիշկ-ստո մա տո-
լոգ, իսկ նույն բժշկա կան կենտ րո նի 
ծննդա տա նը` որ պես ստո մա տո լո-
գիա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վար։ 
2011-ից  դա սա վան դում է ԵՊԲՀ-ի 
օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ-
բիո նում` հա մա տե ղե լով բժշկութ յու-
նը, որ ժա ռան գել է բժիշկ պա պից և 
ման կա վար ժութ յու նը, որն ար յու նով 
փո խանց վել է ան վա նի ման կա վարժ 
տա տից։ 2015-ից նա Ivoclar Vivadent 
ստո մա տո լո գիա կան նյու թե րի ար-
տադ րութ յան ա ռա ջա տար ըն կե րու-
թյան բժիշկ-խորհր դա տուն է Հա յաս-
տա նում։
«Այժմ աշ խա տում եմ իմ թեկ նա-

ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յան վրա 
«Ա տամ-պա րօ դոն տա յին հա մա լի րի 
կլի նի կա կան կար գա վի ճա կը հղիու-
թյան ըն թաց քում և դ րա ազ դե ցութ յու-
նը հղիութ յան ել քի վրա» թե մա յով»,-
նշում է Մա րիան, ով ևս տասն յակ 
գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է։ 
Դա վիթ Հա կոբ յա նի թոռ նու հին` 
Ա նի տա Քո քո բել յա նը, շա րու նա-
կե լով իր նախ նի նե րի ու ղին, սո վո-
րում է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սում։ 
 Հա կոբ յա նի հա րա զատ եղ բո րո-
դին` Ռե մի Վա հա նի Հա կոբ յա նը, 
2008-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յու նը և ս տա ցել 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծո ւի կո չում, իսկ 2015-ին` դոկ տո րա-

կան ա տե նա խո սու-
թյու նը` ստա նա լով 
բժշկա կան գի տու-
թյուն նե րի դոկ տո-
րի կո չում։ Բարձ րա-
կարգ ա նես թե զիո-
լոգ-ռեա նի մա տո լոգ 
է, ով բժշկա կան 
մայր բու հի պա տի-
վը բարձր է պա հում` 
նույ նիսկ գտնվե լով 
օվ կիա նո սից այն 
կողմ և զար մաց նե-
լով իր մաս նա գի տա-
կան հմտութ յուն նե-
րով ար տա սահ ման-
յան կո լե գա նե րին։ 
Նա 1996-2002թթ. ու-
սա նել և գե րա զան-
ցու թյամբ ա վար-
տել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տը։ 2002-2005թթ. ան ցել է 
կլի նի կա կան օր դի նա տու րա՝ ԵՊԲՀ 
ա նես թե զիո լո գիա յի և ռեա նի մա տո-
լո գիա յի ամ բիո նում։ 2005-2008թթ. 
ԵՊԲՀ ա նես թե զիո լո գիա յի և ռեա նի-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ 
էր, 2009-2012թթ. ան ցել է դոկ տո րան-
տու րա՝ ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա-
յին ինս տի տու տում։ Այ նու հետև մի 
քա նի տա րի շա րու նակ փո խա նակ-
ման ծրագ րե րով ու սա նել է Ավստ-
րիա յում և ԱՄՆ-ում։ 2007-2013թթ. 
ԵՊԲՀ ա նես թե զիո լո գիա յի և ռեա-
նի մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա-
խոս էր։ 2015-ից առ այ սօր ռե զի դենտ 
ա նես թե զիո լոգ է ԱՄՆ-ի Դետ րոյ թի 
Հեն րի Ֆոր դի բժշկա կան հա մա կար-
գում։ 2002-ից Հա յաս տա նի ա նես թե-
զիո լոգ նե րի և  ին տեն սիվ խնամ քի 
մաս նա գետ նե րի միութ յան ան դամ 
է, 2015-ից՝ Մի չի գա նի և Ա մե րի կա յի 
ա նես թե զիո լոգ նե րի միութ յան ան-
դամ։ Մի շարք գի տա կան հոդ ված-
նե րի և մե թո դա կան նե րի հե ղի նակ 
է։ Ռե մի Հա կոբ յա նի թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յան թե ման էր 
« Նե րո րո վայ նա յին ճնշու մը տար բեր 
կրի տի կա կան վի ճակ նե րում»: Ռե միի 
գի տա կան աշ խա տան քը Հա յաս տա-
նում  ե զա կի է, և  այդ գի տա կան աշ խա-
տան քի շնոր հիվ հնա րա վոր է դար ձել 
ախ տո րո շել և բու ժել կրի տի կա կան 
վի ճա կում գտնվող հի վանդ նե րին: 
Ռե մի Հա կոբ յա նը նաև նե րո րո վա-
յան յին հի վան դութ յուն նե րով զբաղ-
վող մի ջազ գա յին կո մի տեի ան դամ է: 
Այս պի սով, սա կայն ըն տա նի քի 
բժշկա կան գի ծը չի ընդ հատ վում:  
 Կո չու մով բժիշկ նե րի` Հա կոբ յան նե րի 
բժշկա կան գեր դաս տա նը հա մալ րել 

են նաև Սու րեն Հա կոբ յա նի եղ բո-
րո դին ու նրա ըն տա նի քը: Հ րա չիկ 
Շա հե նի Հա կոբ յա նը 1961-ին ըն դուն-
վել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տուտ, 1967-ին ա վար տել ու վե-
րա դար ձել ծննդա վայր, շա րու նա կել 
ա տամ ա բույ ժի գոր ծը: 1969-ից մինչև 
կյան քի վեր ջը աշ խա տել է Եր ևա նի 
4-րդ ս տո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի-
նի կա յում՝ որ պես օր թո պեդ-ստո մա-
տո լոգ և ս տո մա տո լո գիա կան բաժ նի 
ղե կա վար: Բժշ կա կան գիծն այ նու-
հետև շա րու նա կել է որ դին՝ Հով ան 
Հա կոբ յա նը: Նա սո վո րել է Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու-
տում: Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծուն դա սա խո սել է բժշկա կան 
մայր բու հի ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տում, միա ժա մա նակ աշ խա-
տել որ պես բժիշկ-օր թո պեդ: Հով ան 
Հա կոբ յանն այժմ մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում Մոսկ-
վա յում: Ընդ հա նուր առ մամբ, բժիշկ 
Սու րեն Ի վա նի Հա կոբ յա նի բժշկա-
կան տոհ մում տասն մեկ բժիշկ կա:
Հա կոբ յան նե րի ըն տա նի քի ա մե-

նա վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ 
Դա վիթ Հա կոբ յա նի հի շա տա կը հա-
վեր ժաց նե լու ևս մեկ ծրա գիր ու նի 
ըն տա նի քը: Ա ռա ջի կա յում չի բա ցառ-
վում, որ այն պո լիկ լի նի կան, որ տեղ 
եր կար տա րի ներ աշ խա տել է բժիշկը, 
ան վա նա կոչ վի իր ա նու նով· սա նաև 
հի վանդ նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի մեծ 
ցան կութ յունն է:

 
 Հե ղի նակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 Լու սան կար նե րը՝  

ՀԱԿՈԲՅԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ  
անձ նա կան ար խի վից



 Հայ ա կա նա վոր բժիշկ, պրո ֆե սոր 
 Սեդ րակ  Սի մո նի  Շա րի ման յա նը 

ծնվել է 1898 թվա կա նին,  Թիֆ լի սում, 
եր կա թու ղում ծա ռա յո ղի հա մեստ ըն-
տա նի քում:  Թեև ծնող նե րը հնա րա վո-
րութ յուն չեն ու նե ցել բա վա րար կրթու-
թյուն ստա նա լու, բայց կա րո ղա ցան այն 
ա պա հո վել ի րենց ե րե խա նե րի հա մար՝ 
ե րեքն էլ ստա նում են գիմ ա զիա կան 
կրթութ յուն:  Գիմ ա զիան ա վար տե-
լուց հե տո Ս.  Շա րի ման յա նը մեկ նում է 
 Խար կով և  ըն դուն վում հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տետ:
Ու սա նո ղա կան տա րի նե րը  Խար կո վում 

լի էին զրկանք նե րով: Ս.  Շա րի ման յա նը 
իր եղ բոր՝ Գ րի գո րի (տեխ նո լո գիա կան 
ինս տի տու տի ու սա նող) հետ շուրջ 4 
տա րի ապ րում էր նկու ղա յին կի սա մութ 
և  խո նավ սեն յա կում, իսկ գո յութ յու նը 
պահ պա նե լու հա մար ա նընդ հատ աշ-
խա տում էր բուժս պա սարկ ման կե տում 
որ պես օգ նա կան և  մաս նա վոր դա սեր 
էր տա լիս ա շա կերտ նե րին: 
 Հի շար ժան է Ս.  Շա րի ման յա նի մտեր-

մութ յու նը  Խար կո վի հա մալ սա րա-
նի գյու ղատն տե սա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող, հայ ու սա նող նե րի հայ րե-
նակ ցա կան միութ յան կազ մա կեր պիչ, 
հե տա գա յում ան վա նի գրող Ակ սել 
 Բա կուն ցի հետ: Իր հի շո ղութ յուն նե րում 
Ս.  Շա րի ման յա նը գրում է. «1923 թվա-
կա նի ձմռա նը հայ րե նակ ցա կան միու-
թյան ան դամ ե րիս հայտ նի է դառ նում, 
որ  Մոսկ վա յում վախ ճան վել է հայ մեծ 
բա նաս տեղծ  Հով հան նես  Թու ման յա նը: 

Ն րա դին  Թիֆ լիս պետք է տե ղա փոխ-
վեր  Խար կո վով անց նող գնաց քով, և 
 մենք ո րո շե ցինք մեր հար գան քի տուր քը 
մա տու ցել մեծ բա նաս տեղ ծի հի շա տա-
կին: ...Երբ ժա մա նեց գնաց քը, մո տե-
ցանք այն վա գո նին, որ տեղ պոե տի դին 
էր»: Այ նու հետև ներ կա յաց նում է Ակ սել 
 Բա կուն ցի սգո խոս քը և  այն մեծ տպա-
վո րութ յու նը, որ այն թո ղեց ներ կա նե-
րի վրա:  Հե տա գա յում նրանց ըն կե րու-
թյու նը շա րու նակ վեց նաև Եր ևա նում: 
 Բա կուն ցը հա ճախ էր այ ցե լում 1-ին հի-
վան դա նոց՝ հան դի պե լու իր ըն կե րո ջը: 
Երբ 1936 թվա կա նի ամ ռա նը հեր թա-
կան ան գամ  Բա կուն ցը այ ցի է գա լիս, 
նա խազ գա լով իր մո տա լուտ ձեր բա կա-
լութ յու նը՝  ա սում է Ս.  Շա րի ման յա նին, 
որ, հա վա նա բար, դա ի րենց վեր ջին 

հան դի պում է:  Կան խազ գա ցում ի րա-
կա նա նում է, և  շատ չան ցած՝  Բա կուն ցը 
դառ նում է ստա լին յան բռնա դա տու-
թյուն նե րի զոհ:
1924 թվա կա նին  Շա րի ման յա նը 

ա վար տում է  Խար կո վի բժշկա կան ինս-
տի տու տը և  մեկ տա րի աշ խա տում հոս-
պի տալ վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յում՝ 
որ պես ստա ժոր-բժիշկ, այ նու հետև վե-
րա դառ նում է ըն տա նի քի մոտ՝  Թիֆ լիս: 
Ե րի տա սարդ բժշկի կյան քում կար ևոր 
ի րա դար ձութ յուն է հան դի սա նում Եր-
ևա նից պրո ֆե սոր  Մե լիք-Ա դամ յա նից 
(ո րը ճա նա չում էր Ս.  Շա րի մանյ անին 
 Խար կո վից) ստաց ված նա մա կը, ո րից 
հայտ նի է դառ նում, որ  Մե լիք-Ա դամ յա նը 
դի մել է պրո ֆե սոր  Համ բար ձում 
 Քե չե կին՝ ա ռա ջար կե լով աշ խա տան քի 
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«Ս.  Շա րի ման յա նը հիմ ադ րեց վի րա բու ժա կան մեծ դպրոց: Այդ դպրո
ցը տվեց մի շարք նշա նա վոր գիտ նա կանվի րա բույժ ներ, ո րոնք հե տա
գա յում գլխա վո րե ցին և  զար գաց րին վի րա բու ժութ յան մի քա նի ուղ ղութ
յուն ներ մեր հան րա պե տութ յու նում:
 Տա րի ներ շա րու նակ լի նե լով  Հա յաս տա նի վի րա բույժ նե րի գի տա կան 

ըն կե րութ յան ան փո խա րի նե լի նա խա գա հը՝  Շա րի ման յա նը վա րում էր 
ըն կե րութ յան գի տա կան ու կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րը ա մե
նա բարձր մա կար դա կով, ին չը զգա լիո րեն նպաս տեց  Հա յաս տա նում գի
տա կան ու գործ նա կան վի րա բու ժութ յան ա ռա ջըն թա ցին:  
... Իր էութ յամբ նա իս կա կան մտա վո րա կան էր, բա րե կիրթ, ազ նիվ, 

բար յա ցա կամ ու հա մեստ անձ նա վո րութ յուն»: 
 ՍՈՒ ՐԵՆ ԱՎ ԴԱԼ ԲԵԿ ՅԱՆ, ա կա դե մի կոս

«... Ս.  Շա րի ման յա նը բա ցա ռիկ անձ նա վո րութ յուն էր, նրա ազն վութ
յան, ան շա հախնդ րութ յան և  իր գոր ծին նվիր վա ծութ յան մա սին ժա մա
նա կին ա ռաս պել ներ էին հյուս վում, ո րոնք այ սօր էլ հիաց նում են ի րենց 
ան կեղ ծութ յամբ:
Ս.  Շա րի ման յա նը մշտա պես ար ձա գան քում էր գի տութ յան նոր նվա

ճում ե րին, միշտ քա ջա լե րում էր իր սա նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան մո տե ցու մը և  օ ժան դա կում նրանց նա խա ձեռ նութ յուն նե
րին:  Տո ղե րիս հե ղի նակն ամ բող ջո վին նրան է պար տա կան և  ե րախ տա
պարտ հա կա բիո տիկ նե րի վե րա բեր յալ աշ խա տանք նե րին մե ծա պես 
նպաս տե լու հա մար»: 

ԷՎ ՐԻԿ ԱՖ ՐԻԿ ՅԱՆ, ա կա դե մի կոս

« Խո րա պես խո նարհ վում ենք Ս.  Շա րի ման յա նի առջև՝ իր սկզբնա վո
րած վեհ ու ազ նիվ ա վան դույթ նե րի, սկզբունք նե րի և  այն ա մե նի հա
մար, ինչ նա ա րել է հա նուն ժո ղովր դի և բժշ կա գի տութ յան»: 

 ՎԻ ԳԵՆ  ՄԱԼ ԽԱՍ ՅԱՆ, պրո ֆե սոր

«Ս.  Շա րի ման յա նի նե րաշ խար հի հետ առնչ վե լիս յու րա քանչ յու րիս հո
գում մում է անջն ջե լի մի հետք, որն ուղ ղոր դում է մեր մտքե րը դե պի 
վեհն ու ազ նի վը»:

 ԶԱԱԼ  ԿԱ ԽԻԱ ՆԻ, պրո ֆե սոր

Մեր ե րախ տա վոր նե րը



ըն դու նել խոս տում ա լից ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ Ս.  Շա րի ման յա նին:
Ըն դու նե լով հրա վե րը՝ 1926 թվա կա-

նի հուն վա րին  Շա րի ման յա նը տե ղա-
փոխ վում է Եր ևան և  քա ղա քա յին 1-ին 
հի վան դա նո ցում՝ պրո ֆե սոր  Քե չե կի 
ղե կա վա րած ֆա կուլ տե տա յին վի րա-
բու ժութ յան կլի նի կա յում, ըն դուն վում 
աշ խա տան քի որ պես օր դի նա տոր: Կ լի-
նի կա, որ տեղ  Շա րի ման յա նը աշ խա տեց 
և  ծա վա լեց իր բե ղուն գոր ծու նեութ յու նը 
շուրջ վաթ սուն տա րի: Այդ տա րի նե րին 
սկսնակ վի րա բույ ժի և  Քե չե կի միջև 
սկիզբ են առ նում ջերմ հա րա բե րութ-
յուն ներ, ո րոնք շա րու նակ վում են նրանց 
ողջ կյան քի ըն թաց քում: 1928 թվա կա-
նի ամ ռան ա միս նե րին  Շա րի ման յա նին 
գոր ծու ղում են  Ղա փան, որ տեղ շրջա-
նա յին հի վան դա նո ցում նա վի րա հա-
տութ յուն ներ է կա տա րում և  ակ տի վո-
րեն մաս նակ ցում լեռ նա գործ բան վոր-
նե րի բժշկա կան հե տա զո տում ե րին: 
 Գոր ծուղ ման ժամ ե տը լրա նա լուց հե տո 
վե րա դառ նում է Եր ևան, սա կայն կարճ 
ժա մա նակ անց նրան նո րից են գոր-
ծու ղում  Ղա փան՝ այս ան գամ ար դեն 
տևա կան աշ խա տան քի: Իր հու շե րում 
 Ղա փա նի հի վան դա նո ցի այդ տա րի-
նե րի անմ ի թար վի ճա կի մա սին պրո-
ֆե սո րը գրում է. «Չ կար ոչ ռենտ գեն յան 
սարք, ոչ լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն-
նե րի հնա րա վո րութ յուն, հի վան դա սեն-
յակ նե րում և  վի րա հա տա րա նում թի-
թեղ յա վա ռա րան ներ էին դրված, ո րոնք 
ցա խով էին տա քաց նում, դժվար էր նաև 
ջրի խնդի րը, ո րը շատ դեպ քե րում չէր 
հե րի քում...»:
 Այս պի սի դժվա րին պայ ման նե րում 

ե րի տա սարդ բժիշ կը հի վան դա նո ցի (ո-
րի սեն յակ նե րից մե կում էլ բնակ վում 
էր ին քը) տասն հինգ մահ ճա կա լա նոց 
վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում ծա-
վա լում է ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն: Երկ-
րորդ վի րա բույժ չկար, վի րա հա տութ յան 
ժա մա նակ նրան օգ նում էր գլխա վոր 
բժիշ կը, իսկ ցա վազր կու մը ի րա կա նաց-
նում էր վի րա բու ժա կան բլո կի սա նի տա-
րը, ո րի աշ խա տան քը հարկ էր լի նում 
ա նընդ հատ վե րահս կել:  Շա րի ման յա նը 
վի րա հա տում էր ա մեն օր՝ կա տա րե լով 
ոչ միայն ան հե տաձ գե լի, այլև պլա նա-
յին վի րա հա տութ յուն ներ՝ շրջա նա յին 
հի վան դա նո ցի պայ ման նե րի հա մար 
այն պի սի բարդ վի րա հա տա կան մի-
ջամ տութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ խո լե-
ցիս տէկ տո միան, ստրու մէկ տո միան, 
գաստ րոէն տե րոս տո միան, սպլե նէկ-
տո միան և  այլն:  Պո լիկ լի նի կա յում հի-
վանդ նե րի ըն դու նե լութ յամբ, ինչ պես 
և  լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե-
րով ան ձամբ ինքն էր զբաղ վում:  Թեև 
 Ղա փա նում  Շա րի ման յա նի օ րը խիստ 
ծան րա բեռն ված էր, այ դու հան դերձ նա 
ժա մա նակ է գտնում զբաղ վե լու նաև 
գի տա կան աշ խա տան քով՝ հան րա-

պե տութ յու նում ա ռա ջի նը  շրջա նա յին 
պայ ման նե րում ստեղ ծում է գի տա կան 
բժշկա կան խմբակ, ո րի աշ խա տանք-
նե րին ներգ րա վում է քա ղա քի բո լոր 
բժիշկ նե րին:  Ղա փա նում նրա ծա վա-
լած բու ժա կան և  գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան բարձ րա կետն է դառ նում 1930 
թվա կա նին գու մար ված  Զան գե զու րի 
շրջա նի ա ռա ջին գի տա կան բժշկա կան 
կոն ֆե րան սը, ո րի նա խա ձեռ նո ղը, կազ-
մա կեր պի չը և  ղե կա վա րը հենց ին քը՝ 
Ս.  Շա րի ման յանն էր: Այն տա րի նե րին 
հան րա պե տութ յան հե ռա վոր գա վա ռում 
կազ մա կերպ ված գի տա կան կոն ֆե րան-
սը նշա նա կա լից ի րա դար ձութ յուն էր, 
ո րը բարձր գնա հատ վեց երկ րի ղե կա-
վա րութ յան և բժշ կա կան հան րութ յան 
կող մից:  
1930 թվա կա նին, երբ Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տը ա ռանձ նա նում և  դառ նում է 
ինս տի տուտ,  Քե չե կը  Շա րի ման յա նին 
նո րից հրա վի րում է աշ խա տան քի՝ որ-
պես ֆա կուլ տե տա յին վի րա բու ժու-
թյան ամ բիո նի ըն թե րա կա: Այդ պաշ-
տո նում  Շա րի ման յա նը աշ խա տում է 
մինչև 1936 թվա կա նը: 1936 թվա կա նին 
նա պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան 
ա տե նա խո սութ յուն (ի դեպ՝ դա ա ռա-
ջին պաշտ պա նութ յունն էր բժշկա կան 
ինս տի տու տում):  Հա յաս տա նի ա ռող-
ջա պա հութ յան ժող կո մա տը դոկ տո րա-
կան ա տե նա խո սութ յուն պատ րաս տե լու 
նպա տա կով  Շա րի ման յա նին եր կու տա-
րով գոր ծու ղում է  Լե նինգ րադ, որ տեղ 
1938 թվա կա նին  Լե նինգ րա դի երկ րորդ 
բժշկա կան ինս տի տու տում պաշտ պա-
նում է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու-
թյուն:  Նույն թվա կա նին նրան շնորհ-
վում է պրո ֆե սո րի կո չում: 
 Վե րա դառ նա լով Եր ևան՝ 

 Շա րի ման յանն իր վրա է վերց նում ֆա-
կուլ տե տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո-
նի կլի նի կա կան և  ու սում ա կան ծան-

րա բեռն վա ծութ յան մեծ մա սը, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ պրո ֆե սոր  Քե չե կը 
վա տա ռողջ էր:  Լե նինգ րա դում գտնվե-
լու տա րի նե րին Ս.  Շա րի ման յա նը ժա-
մա նակ է գտնում մաս նա գի տա նա լու 
նյար դա վի րա բու ժութ յան աս պա րե զում 
և Եր ևան վե րա դառ նա լուց հե տո սկսում 
է վի րա հա տել նաև նյար դա վի րա բու-
ժա կան հի վանդ նե րին: Ն րա ջան քե րով 
Եր ևա նում կազ մա վոր վում է նյար դա վի-
րա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն:  Հե տա գա 
տա րի նե րին նա մեծ գոր ծու նեութ յուն 
է ծա վա լում վի րա բու ժութ յան այդ աս-
պա րե զի զար գաց ման հա մար, ըստ էու-
թյան՝ դառ նա լով նյար դա վի րա բու ժու-
թյան հիմ ա դի րը  Հա յաս տա նում:
1940 թվա կա նին  Շա րի ման յա նը ընտր-

վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 
ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ և  ղե կա վա րում է այն ե րե սու նե-
րեք տա րի շա րու նակ: Ամ բիո նի աշ խա-
տանք նե րը վա րե լու հենց սկզբնա կան 
շրջա նում նա ստեղ ծում է ու սա նո ղա կան 
գի տա կան խմբակ, ո րի աշ խա տանք-
նե րը եր կար տա րի ներ ղե կա վա րում է 
հենց ին քը՝ ամ բիո նի վա րի չը:
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-

մի ա ռա ջին իսկ օ րե րին պրո ֆե սոր 
 Շա րի ման յա նը նշա նակ վում է ա ռա ջա-
տար վի րա բույժ և ն յար դա վի րա բույժ՝ 
Եր ևա նի վեց հար յուր մահ ճա կալ ու նե-
ցող նյար դա վի րա բու ժա կան հոս պի-
տա լում, որ տեղ նա աշ խա տում է մինչև 
պա տե րազ մի ա վար տը:  Բա ցի այդ՝ շա-
րու նա կում է աշ խա տան քը ամ բիո նում և 
 պար բե րա բար խորհր դատ վութ յուն նե-
րի է հրա վիր վում եր կու վի րա բու ժա կան 
հոս պի տալ նե րում:
 Չա փից դուրս ծան րա բեռն վա ծութ յու-

նը, կյան քի ան կա նոն ռիթ մը խա թա րում 
են  Շա րի ման յա նի ա ռող ջութ յու նը՝ նրա 
մոտ ա ռա ջա նում է տաս ներ կու մատն-
յա ա ղի քի խո ցա յին հի վան դութ յուն: 
«Ով հի շում է  Շա րի ման յա նի կյան քի 
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այդ ժա մա նա կաշր ջա նը,-գրում է պրո-
ֆե սոր  Տատ կա լոն,- չի կա րող մո ռա-
նալ, թե ինչ պես էր պրո ֆե սո րը ի րեն 
հա տուկ ճշտա պա հութ յամբ գա լիս աշ-
խա տան քի և ք չե րին էր հայտ նի, որ 
հա ճախ նա դա սա խո սութ յան էր գնում 
խա լա թի տակ ամ րա կա պած ջե ռա-
կով»: 1948 թվա կա նին ծա ռա յո ղա կան 
գոր ծե րով  Մոսկ վա յում գտնվե լու ժա-
մա նակ նրա մոտ ա ռա ջա նում է հի վան-
դութ յան կտրուկ սրա ցում, և  Մոսկ վա յի 
Սկ լի ֆո սովս կու ան վան շտա պօգ նու-
թյան ինս տի տու տում նրան վի րա հա-
տում է աշ խար հահռ չակ վի րա բույժ Ս. 
 Յու դի նը:  Հե տաքրք րա կան է այն փաս-
տը, որ վի րա հա տութ յան ժա մա նակ 
 Շա րի ման յա նը մտքեր է փո խա նա կում 
Ս.  Յու դի նի հետ վի րա հա տութ յան ըն-
թաց քի շուրջ՝ ի րեն զգա լով ա վե լի շուտ 
գոր ծըն կե րոջ, քան հի վան դի կար գա վի-
ճա կում:
Բժշ կութ յան բնա գա վա ռում մեծ հե ղի-

նա կութ յուն վա յե լող Ս.  Շա րի ման յա նին 
պար բե րա բար պա տաս խա նա տու պաշ-
տոն նե րի են ա ռա ջադ րում:  Տա րի նե րի 
ըն թաց քում նա ե ղել է  Հա յաս տա նի 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
գի տա կան բժշկա կան խորհր դի նա խա-
գա հի տե ղա կալ և  նա խա գահ, գի տապ-
լա նա յին հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ և 
գլ խա վոր վի րա բույժ: 
1958 թվա կա նին  Շա րի ման յա նը ընտր-

վում է  Հա յաս տա նի վի րա բույժ նե րի 
գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ՝ 
այդ պաշ տո նում մա լով շուրջ ե րե-
սուն տա րի:  Խո րա պես հա մոզ ված լի-

նե լով գի տա կան վի րա բու ժա կան 
ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան կար-
ևո րութ յան մեջ՝ նա մե ծա գույն պա-
տաս խա նատ վութ յամբ հետ ևո ղա կա-
նո րեն ի րա կա նաց նում է ծրագր ված 
բո լոր գոր ծե րը: Ըն կե րութ յան աշ խա-
տանք նե րին ներգ րա վում է ոչ միայն 
հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար վի-
րա բույժ նե րին և կ լի նի կա նե րի աշ-
խա տա կից նե րին, այլև շրջան նե րում 
աշ խա տող բժիշկ նե րին:  Հա յաս տա նի 
վի րա բույժ նե րի գի տա կան ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յու նը շու տով հայտ-
նի է դառ նում հան րա պե տութ յան 
սահ ման նե րից դուրս՝ ողջ ԽՍՀՄ-ի 
շրջա նակ նե րում: 1955 թվա կա նից Ս. 
 Շա րի ման յա նը  Վի րա բույժ նե րի հա-
մա միու թե նա կան գի տա կան ըն կե-
րութ յան վար չութ յան ան դամ էր, իսկ 
1982 թվա կա նից՝ պատ վա վոր ան-
դամ:
Ս.  Շա րի ման յա նի գի տա կան հե-

տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը բա-
վա կա նին լայն էր՝ այն ընդգր կում էր 
ո րո վայ նա յին վի րա բու ժութ յան, ու րո-
լո գիա յի, նյար դա վի րա բու ժութ յան, 
ու ռուց քա բա նութ յան, խպի պա յին 
հի վան դութ յան, ցա վազրկ ման, վեր-
քե րի բուժ ման, ա ռող ջա պա հութ յան 
կազ մա կերպ ման տար բեր խնդիր-
ներ:  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու-

թյան նախ կին նա խա րար Ա. Խ րիմլ-
յանն ա սել է. «Պ րո ֆե սոր  Շա րի ման յա նը 
մշտա պես օ ժան դա կում էր գի տա կան 
բո լոր նոր ձեռ նար կում ե րին՝ սա տա րե-
լով վի րա բու ժութ յան այս կամ այն ո լոր-
տի զար գաց մա նը: Ն րա կա տա րած գի-
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 
զգա լիո րեն նպաս տե ցին  Հա յաս տա նում 
ու ռուց քա բա նութ յան և  ու րո լո գիա յի 
զար գաց մա նը»:   
Ն յար դա վի րա բու ժութ յան աս պա րե-

զում  Շա րի ման յա նի կա տա րած գի տա-
կան աշ խա տանք նե րում հան գա մա-
նո րեն ներ կա յաց ված են գան գու ղե ղի, 
ող նու ղե ղի և, գլխա վո րա պես, ծայ րա-
մա սա յին նյար դե րի հի վան դութ յուն նե-
րի ու վաս վածք նե րի ախ տո րոշ ման և 
 բուժ ման հար ցե րը:  Շա րի ման յա նը հե-
ղի նակն է դե պի ըն դե րա յին նյար դը 
տա նող զու գակց ված վերս տո ծա նա յին 

և  են թաս տո ծա նա յին շրջա նի վի րա հա-
տա կան ներ մուտ քի. բժշկա կան գրա-
կա նութ յան մեջ այն հայտ նի է որ պես 
 Շա րի ման յա նի վի րա հա տութ յուն:
1970 թվա կա նին  Շա րի ման յա նի 

խմբագ րութ յամբ լույս տե սած և 
 գործ նա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող «Ան հե տաձ գե լի վի րա բու ժութ յան 
հա մա ռոտ ձեռ նարկ» աշ խա տութ յու նը 
մինչ օրս էլ կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի:  Մեծ են  Շա րի ման յա նի ծա ռա-
յութ յուն նե րը  Հա յաս տա նում տե ղա ճա-
րա կա յին խպի պի ու սում ա սի րութ յան 
գոր ծում:  Տա րի ներ շա րու նակ լի նե լով 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
գի տաբժշ կա կան խորհր դի հա կախ պի-
պա յին հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ նա 
ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 
տե ղա ճա րա կա յին խպի պի հա մա կող-
մա նի գի տա կան ու սում ա սի րութ յան 
աշ խա տանք նե րին: Այդ մե ծա ծա վալ հե-
տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ամ-
փոփ վում են  Շա րի ման յա նի խմբագր-
մամբ 1964 թվա կա նին լույս տե սած 
«Խ պի պը  Հա յաս տա նում» մե նագ րու-
թյու նում:
Ս.  Շա րի ման յա նը «Ընդ հա նուր վի րա-

բու ժութ յուն» հա յե րե նով գրված ա ռա-
ջին դա սագր քի հե ղի նակն է (1958թ.), 
ո րը վե րահ րա տա րակ վել է 3 ան գամ և 
 մի քա նի տաս նամ յակ ե ղել  է Եր ևա նի 
բժշկա կան ինս տի տու տի ու սա նող նե րի 
հա մար ան փո խա րի նե լի ձեռ նարկ:
 Շա րի ման յա նի գի տա կան հե տա զո-

տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը լու սա բան-
վել են հար յու րից ա վե լի աշ խա տութ յուն-
նե րում, նրա ղե կա վա րութ յամբ գրված 
գի տա կան թե զե րում և  գի տա կան հա-
մա ժո ղով ե րի ե լույթ նե րում: Ի դեպ՝ նա 
իր ազ գա նու նը որ պես գի տա կան ղե կա-
վա րի կամ հա մա հե ղի նա կի եր բեք չէր 
ա վե լաց նում իր ա շա կերտ նե րի կամ աշ-
խա տա կից նե րի տպագ րութ յան ներ կա-
յաց վող աշ խա տանք նե րում, ինչ պես դա 
սո վո րա բար ար վում է:
 Մեծ է պրո ֆե սոր  Շա րի ման յա նի 

խմբագ րա կան աշ խա տանք նե րի 
ընդգր կու մը: Եր կար տա րի ներ կա տա-
րե լով նաև խմբագ րա կան գոր ծու նեու-
թյուն՝ խմբագ րում է տասն յակ ժո ղո վա-
ծու ներ, հար յու րա վոր հոդ ված ներ:  Նա 
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նաև  Հա յաս տա նի «Ա ռող ջա պա հութ-
յուն» և « Փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա-
կան բժշկութ յան հան դես» ամ սագ րե րի 
հիմ ադր ման օր վա նից խմբագ րա կան 
կո լե գիա նե րի ան դամ էր: Եր կար տա-
րի ներ ե ղել է նաև  Լե նինգ րա դում հրա-
տա րակ վող «Ի.Ի. Գ րե կո վի ան վան վի-
րա բու ժութ յան բան բեր» հե ղի նա կա վոր 
ամ սագ րի խմբագ րա կան կո լե գիա յի 
ան դամ:
Անգ նա հա տե լի է Ս.  Շա րի ման յա նի 

վաս տա կը վի րա բու ժա կան փայ լուն 
դպրո ցի ստեղծ ման և  Հա յաս տա նում 
վի րա բու ժութ յան զար գաց ման գոր-
ծում: Ն րա թո ղած գի տա կան ժա ռան-
գութ յու նը, ինչ պես նաև վի րա բույժ նե րի 
գի տա կան ըն կե րութ յա նը վե րա բե րող 
գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով եր 
կազ մա կեր պե լու նրա ծա վա լուն գոր-
ծու նեութ յու նը մե ծա պես նպաս տել են 
 Հա յաս տա նում բժշկա գի տու թան, մաս-
նա վո րա պես՝ վի րա բու ժութ յան զար-
գաց ման գոր ծում: Ն րա սա նե րի թվում 
էին գի տութ յուն նե րի դոկ տոր ներ և պ րո-
ֆե սոր ներ  Վազ գեն  Սա րու խան յա նը, 
 Սու րեն  Մե լիք-Իս րա յել յա նը,  Սոկ րատ 
 Հով հան նիս յա նը,  Վի գեն  Մալ խաս յա նը, 
Ի գոր  Տատ կա լոն: 
 Շա րի ման յա նի ազն վութ յունն ու ան-

շա հախնդ րութ յու նը հայտ նի էր բո լո րին. 
նա բա ցար ձա կա պես հրա ժար վում էր 
վի րա հա տութ յան հա մար վար ձատ-
րութ յու նից կամ որ ևէ այլ «վե րա բեր-
մուն քից», և ն րան ճա նա չող նե րից ոչ 
ոք եր բեք չէր տա րա կու սում դրա նում: 
 Շա րի ման յա նը ճշմար տա խոս էր և  շատ 
սկզբուն քա յին՝ մա նա վանդ, երբ հար-
ցը վե րա բե րում էր մարդ կա յին ճա կա-
տագ րե րին: Պ րո ֆե սոր Ե. Ս տամ բոլց-
յա նը հի շում է, թե ինչ պես 1952-ին Ս. 
 Շա րի ման յա նը փրկել է իր կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր Վ.  Մալ խաս յա նին: Ն րան, 
որ պես «ժո ղովր դի թշնա մու» որ դու, հե-
տապն դում էին և  պա հան ջում վտա րել 
ամ բիո նից:  Սա կայն ինչ-որ պա հից նրա 
նկատ մամբ հա լա ծան քը անս պա սե-
լիո րեն դա դա րում է, և  օր դի նա տու րան 
ա վար տե լուց հե տո Վ.  Մալ խաս յա նին 
թող նում են ամ բիո նում:  Միայն տա-
րի ներ անց է պարզ դառ նում, որ այդ 
հար ցը դրա կան լու ծում էր ստա ցել 
պրո ֆե սոր ներ Ս.  Շա րի ման յա նի և Ռ. 
Գ յան ջեց յա նի ջան քե րի շնոր հիվ (վեր-
ջի նիս սա նե րից մե կը նույն պես հայտն-
վել էր նման ի րա վի ճա կում): Ն րանք 
պայ ման են դնում ինս տի տու տի ղե կա-
վա րութ յան առջև, որ ե թե այդ եր կու սին 
ա նար դա րա ցիո րեն զրկեն ամ բիո նում 
աշ խա տե լու ի րա վուն քից, ա պա ի րենք 
ստիպ ված կլի նեն հե ռա նալ աշ խա տան-
քից: Ան կաս կած, թե՛  Շա րի ման յա նի, թե՛ 
Գ յան ջեց յա նի կող մից սա չա փա զանց 
հա մար ձակ քայլ էր այն դա ժան տա րի-
նե րի հա մար:   
 Շա րի ման յա նի օ րի նա պաշ տութ յան, 

կար գա պա հութ յան մա սին պատ մութ-

յուն նե րը տա րած ված էին գոր ծըն կեր-
նե րի և  ու սա նող նե րի շրջա նում, դրանք 
հա ճախ վե րած վում էին ա նեկ դո տիկ 
պատ մութ յուն նե րի: Ու սա նո ղա կան 
ֆոլկ լո րից մի քաղ վածք. բժշկա կան 
ինս տի տու տի դա սա խոս նե րի ու ժե-
րով ստեղծ վել էր ֆուտ բո լա յին թիմ, 
ո րի կազ մում ընդգրկ ված էին պրո ֆե-
սոր ներ Ար տա շես  Մե լիք-Ա դամ յա նը, 
 Ռու բեն Գ յան ջեց յա նը,  Ռու բեն  Յոլ յա նը, 
Ք րիս տա փոր  Պետ րոս յա նը,  Սեդ րակ 
 Շա րի ման յա նը և  ու րիշ ներ:  Խա ղի ըն-
թաց քում նրան ցից յու րա քանչ յու րը 
դրսևո րում է իր խառն ված քին հա մա-
պա տաս խան պահ վածք, ինչ վե րա բե-
րում է  Շա րի ման յա նին, ա պա նրա հետ 
կապ ված դիպ վա ծը հետև յալն է՝ խա ղի 
թեժ պա հին նա պա տա հա բար ձեռ քով 
դիպ չում է գնդա կին, ին չը ոչ ոք չի նկա-
տում, բայց  Շա րի ման յա նը մո տե նում 
է դա տա վո րին և ս տի պում նշա նա կել 
տու գա նա յին հար ված՝ ի վաս իր թի մի: 
 Շա րի ման յա նին նվիր ված իր ե լույ-

թում պրո ֆե սոր Վ. Ա փո յա նը ա սել է. 
« Մե զա նից ոչ ոք չի կա րող հպար տա-
նալ ար ժա նիք նե րի այն պի սի փնջով, 
ինչ պի սին ու ներ  Սեդ րակ  Սեմ յո նո վի չը: 
 Նա բյու րեղ յա մաք րութ յան տեր և 
 ծայ րաս տի ճան ազ նիվ մարդ էր: Պ րո-
ֆե սոր  Շա րի ման յա նը պար զա պես հայ 
վի րա բու ժութ յան խիղճն է»:
Այն պի սի ան հա տա կա նութ յան հա մար, 

ինչ պի սին պրո ֆե սոր Ս.  Շա րի ման յանն 
էր, չէին կա րող ան տես ված լի նել հա-
սա րա կա կան և  պե տա կան գոր ծու-
նեութ յուն նե րը:  Տար բեր տա րի նե րին 
նա ընտր վել է Եր ևա նի քա ղա քա յին 
խորհր դի,  Հայ կա կան ԽՍՀ  Գե րա գույն 
խորհր դի և  Խորհր դա յին  Միութ յան 
 Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր: 
 Կար ևորն այն է, որ իր պատ գա մա վո-
րա կան պար տա կա նութ յուն նե րին նա 
չէր մո տե նում ձևա կա նո րեն, ինչ պես ըն-
դուն ված էր սո վե տա կան տա րի նե րին: 
 Պատ գա մա վոր  Շա րի ման յա նը շրջան-
նե րի իր ընտ րող նե րի հետ հան դիպ ման 
էր գնում կա նո նա վոր կեր պով ա մի սը 
մեկ ան գամ, սե փա կան մե քե նա յով և, 
որ պես կա նոն, իր հետ եր կու-ե րեք գոր-
ծըն կեր էր վերց նում, ո րոնք զբաղ վում 
էին հի վանդ նե րի ըն դու նե լութ յամբ և 
 խորհր դատ վութ յամբ:  Մեկ նում էր վաղ 
ա ռա վոտ յան, օր վա ա ռա ջին կեսն անց 
էր կաց նում հի վան դա նո ցում, երկ րորդ 
կե սը՝ մինչև ուշ ե րե կո, ա ռանց որ ևէ 
ժա մա նա կա յին սահ մա նա փակ ման ըն-
դու նում էր ընտ րող նե րին, լսում նրանց 
հար ցե րը, դժգո հութ յուն նե րը:  Նա մեծ 
պատ րաս տա կա մութ յուն էր ցու ցա բե-
րում ի րեն ընտ րող նե րին ա ջա կից լի-
նե լու գոր ծում: Ա վե լին՝ նա հա մա ռո րեն 
հետ ևում էր, որ հան րա պե տութ յան ղե-
կա վար մար մին նե րին իր կող մից ա ռա-
ջադր ված հար ցե րը պե տա կան պաշ-
տոն յա նե րը կա տա րեն բա րե խիղճ և 
 ժա մա նա կին:  Շատ ղե կա վար ներ սպա-

սում էին, թե երբ է ա վարտ վե լու նրա 
պատ գա մա վո րա կան լիա զո րութ յուն նե-
րի ժամ ե տը, որ վեր ջա պես ա զատ վեն 
 Շա րի ման յա նի կող մից ի րենց ու սե րին 
դրված բե ռից: Որ պես պատ գա մա վոր 
նա ո րո շա կի դրա մա կան գու մար էր 
ստա նում և, ինչ պես նշում են գոր ծըն-
կեր նե րը, այն եր բեք իր սե փա կան պա-
հանջ նե րի հա մար չէր ծախ սում, այլ օգ-
տա գոր ծում էր իր ընտ րա տա րած քի հի-
վանդ նե րի կա րիք նե րի հա մար:
 Մաս նա գի տա կան ու հա սա րա կա-

կան բեղմ ա վոր գոր ծու նեութ յան հա-
մար Ս.  Շա րի ման յանն ար ժա նա ցել է 
 Հա յաս տա նի գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գործ չի կոչ ման, պարգ ևատր վել 
է  Լե նի նի եր կու շքան շա նով,  Կար միր 
աստ ղի շքան շա նով, մե դալ նե րով:
 Ս.  Շա րի ման յա նը կյան քից հե ռա ցավ 

1989 թվա կա նին, 91 տա րե կան հա սա-
կում: Պ րո ֆե սոր  Շա րի ման յա նի հի շա-
տա կը հա վեր ժաց վել է: Ն րա ան վամբ 
են կոչ վել Եր ևա նի Ա.  Մի քա յել յա նի 
ան վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մուն-
քը և Եր ևան քա ղա քի փո ղոց նե րից մե-
կը, իսկ 1-ին հի վան դա նո ցի շքա մուտ քի 
սրա հում տե ղադր ված է հու շա տախ-
տակ: 
 Հա յաս տա նի բժշկա գի տութ յան պատ-

մութ յան մեջ  Սեդ րակ  Շա րի ման յա նի 
ա նու նը ընդ միշտ կմա ոչ միայն որ պես 
վաս տա կա շատ վի րա բույ ժի, հայ րե նա-
կան վի րա բու ժութ յան հիմ ա դիր նե րից 
մե կի, հիա նա լի գիտ նա կա նի ու ման-
կա վար ժի, այլև որ պես հա սա րա կա կան 
գործ չի և  իր ժո ղովր դին անմ ա ցորդ 
նվի րու մով ծա ռա յած քա ղա քա ցու: 

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ   
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 Ե թե դու ա ռա վոտ յան արթ նա նում ես 
և  քեզ նա յե լով հա յե լու մեջ խո րը շունչ 
ես քա շում, և զ գում ես՝ ի՜նչ հո յա կապ 
մաս նա գի տութ յուն ու նես, ու րեմ քո 
երակներում հո սում է բժիշ կի ար յու նը: 
 Շատ ու սա նող ներ ուսումառության 
կեսում զղջում են բար դութ յան հան դի-
պե լիս՝ ա սե լով, թե ին չու ըն դուն վե ցին, 
բայց չեն գի տակ ցում, որ դան դաղ քայ-
լե րով մո տե նում են ի դեա լա կան մաս-
նա գի տութ յանը:  Շատ վա ղուց  «elite» 
մաս սա հա մար վել են բժիշկ նե րը, ի րա-
վա բան նե րը և  ին ժե ներ նե րը: Ես հպար-
տա նում եմ, որ ես բժիշկ եմ: Եվ ա մեն 
ան գամ տա րի նե րը մտո վի հետ տա լուց 
կրկին  ու զում եմ դի մել հենց Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան: Ա մեն բար-
դութ յան հան դի պե լիս ես մի ուժ եմ 
ստա ցել, որ լավ բժիշկ դառ նա լու հա-
մար շատ խո չըն դոտ նե րի հան դի պե-
լիս պետք է չնա հան ջել, այլ շարժ վել 
ա ռաջ, այն քան, որ հաս նես բուր գի գա-
գա թին, լի նես սիր ված և  քո տիտ ղո սին 
ար ժա նի բժիշկ: Ես ըն դուն վել եմ ԵՊԲՀ 
2011-ին և  այժմ կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր եմ՝ օր թո պե դիկ ստո մո տո լո գիա յի 
ամ բիո նում: Ընտ րել եմ այդ ամ բիո նը, 
ո րով հետև ես ինձ պատ կե րաց նում եմ 
բժիշկ-օր թո պեդ: Խ թան են հան դի սա-
ցել իմ շատ սի րե լի դա սա խոս ներ՝ Վ. 
Ե գան յա նը և Ս.  Հով հան նիս յա նը, թեև 
ամ բիո նի բո լոր դա սա խոս նե րը պրո-
ֆե սիո նալ են ի րենց մաս նա գի տութ յան 
մեջ:  Շատ ու րախ եմ, որ իմ ղե կա վա րը 
Ք. Ու զուն յանն է: Եվ չեմ զղջում՝ ընտ րե-
լով այդ ամ բիո նը: 
Անց նե լով ԵՊԲՀ-ի մո տով՝ հպար տա-

նում եմ, որ այդ հա մալ սա րա նից եմ 
և  ինք նավս տահ շարժ վում եմ ա ռաջ: 
Ա մեն ան գամ հագ նե լով իմ բժշկա կան 
խա լա թը՝ ես ինձ զգում եմ հիա նա լի, 
քա նի որ իմ ա մե նա սի րած կեր պա րով 
եմ լի նում տվյալ պա հին: Եր բեք ֆա-
նատ չեմ ե ղել որ ևէ աս պա րե զում, բայց 
ես ինձ հա մա րում եմ իմ մաս նա գի տութ-
յան ֆա նա տը: 

Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ 
Ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 

օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա մաս նա-
գի տութ յամբ 1-ին կուր սի  

կլի նի կա կան օր դի նա տոր 

ՍԻ ՐԵՔ  ՁԵՐ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 

  ԱՅՆ ԿՍԻ ՐԻ  ՁԵԶ

Ստեղծագործում են սովորողները 





The Center for Excellence in Dental Education, locat-
ed in the main building of YSMU, has opened doors to 
visitors, unique in the country with its type and capa-
bilities. The opening ceremony was attended not only 
by the professorial staff of the university and future 
doctors, but also by the participants of the first Ar-
menian-American Stomatological Assembly. The halls 
of this center for the development and improvement 
of practical skills of both future and already existing 
physicians are equipped with appropriate moles and 
computers with educational programs. The grant pro-
gram has created a new, unique educational complex 
for professional capacity building in children's, ortho-
pedic, surgical, therapeutic dentistry, equipped with 
special software models, phantoms, simulators, com-
puter and related equipment, appropriate furniture, as 
well as specialized educational literature. 

YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the guests 
and emphasized that the Center for Excellence in Den-
tal Education is the third major project implemented 
by the University this year. The first was the establish-
ment of a rehabilitation center for the Motherland De-
fender, the second was the acquisition of the Mikayel-
yan Institute of Surgery and the opening of the Center 
for Excellence in Dental Education was the third. He 
thanked all the supporters and organizations of the 
Center, established within the Innovation Competitive-
ness Foundation (CIF) Grant Program. Establishment 
of the center ensures the realization of the main goal 
of the program, namely, to prepare competitive spe-
cialists in accordance with international standards in 
the field of dentistry. The Center will promote the ef-
fectiveness and quality of dental education. The Rector 
emphasized that the center of this training will carry 

out its activities in line with YSMU internationalization 
policy. The center has the opportunity to serve up to 
200 learners a day. In the near future, updating and 
expanding the material and technical conditions will be 
on the constant agenda of the Medical University. Head 
of the Center Margarita Khudaverdyan said that the in-
troduction of this educational program also has a psy-
chological component. It will allow future professionals 
to develop practical skills before working in clinics. In 

her estimation, the introduction of 
such innovative skills in dental ed-
ucation both at the university and 
postgraduate, as well as in continuous 
stages of education allows to develop 
students' practical skills and minimize 
the number of medical errors during 
their professional activities. The nec-
essary repairs have been carried out 
in a specially allocated area, the uni-
versity has carried out works on re-
inforcing walls, roof construction and 
necessary telecommunication means. 
Ventilation and security systems have 
been acquired. Improvement of the 
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adjacent territory of the center has also been imple-
mented. Additional entry was provided, the adjacent 
territory was built with metallic columns and received 
modern look. The center was equipped with the neces-
sary equipment and devices, simulators, and supplies 
for one and a half years needed for the development 
of clinical thinking and practical skills. Creation of ap-
propriate educational content has also been made to 
make the best use of the opportunities created in the 

educational center. 
As a result of the grant program, the University has 

also undertaken the development of an updated curric-
ulum and curriculum for the specialty "Stomatology", 
in accordance with the current labor market require-
ments, the subject descriptions of which have also been 
adapted to the RA National Qualification Framework 
(NQF). Armenian-language teaching aids for children, 
orthopedic, surgical and therapeutic stomatology were 
developed, edited and printed. The 5 printed manuals, 
unlike the existing sectional literature, fully incorpo-
rate the necessary professional material in the frame-
work of common methodology and requirements as a 
result of collective work. In order to provide the best 
practices and the best results of the reforms, the center 
will provide trainings for future and current doctors by 
internationally recognized specialists on the contrac-
tual basis, organize mutual visits of specialists, train-
ing exercises. Additionally, the center will also provide 
dental services in the future, with the project accredita-
tion essentially promoted. At the opening ceremony of 
the Center for Excellence in Dental Education, YSMU's 
Scientific Council decided to award honourable guests 
in the framework of the US-Armenian Stomatologi-
cal First Assembly Prof. Dr. Neeraj Khanna, Vaik Pol 
Mezherkhan (USA) and Samvel Apresyan (Russia) as 
University Visiting Professors. And the president of the 
International Federation of Stomatologists Catherine 
Kelly was awarded the YSMU Gold Medal and Gerhard 
Sieberger, the elected president of the same federation, 
was awarded the title of Honorary Doctor of the Uni-
versity. The Chairman of the Armenian-American As-
sociation of California Physicians Vigen Sepilian was 
also awarded as visitor-professor.



On the eve of the International Children's Day, on 
May 31 and June 1, Yerevan State Medical Universi-
ty hosted "Challenges of Pediatrics. Past, Present, and 
Future "conference aimed at revealing the challenges 
facing the industry and trying to find solutions to prob-
lems in the field through discussions. 

YSMU Rector Armen Muradyan, welcoming the 
participants of the conference, mentioned that the im-
plementation of educational programs in the field of 
pediatric medicine is crucial for the medical universi-
ty. The Rector underlined that the problems of child-
hood years are in the focus, and the goal of today's 
discussions with the participation of the leading spe-
cialists of the Republic is the implementation of nec-
essary changes in educational programs.The professor 
touched upon the indicators of childhood care, as well 
as long-term programs that contribute to the improve-
ment of these indicators in our country. Child mortality 
rate is evidence of the development of each country.He 
also talked about public health-care programs for the 
salvation of children and other programs. Armen Mu-
radyan underlined that there are some problems in the 
sphere of pediatrics not only in our country, but also in 
the world, which require analysis. As regards the work 
of pediatric faculties, pediatric education is being im-
plemented at YSMU since 2004 as part of the General 
Medicine Education. According to official figures, not 
in all countries where there are pediatric departments, 
the indicators of childhood care are improved and vice 
versa. That is, it is impossible to settle the problems of 
the sphere only by the opening of the pediatric faculty. 
One of the primary problems is the replenishment of 
young people in the provinces, as well as in the capi-
tal. The average age of pediatricians in the provinces is 
about fifty or sixty, and there is a need for pediatricians 

up to thirty years old. According to the Rector, as a 
result of discussing problems in the field of pediatric 
medicine and reducing the challenge, one must sum up 
and understand what YSMU needs as a basic medical 
education operator to make qualitative changes. 

Conclusions drawn up within the framework of the 
conference will be summarized in one document, and 
in July, narrow professional satellite symposiums will 
be organized, which will also contribute to changes 
in logistics and educational programs. The package of 
proposals will be submitted tothe RA Healthcare Min-
istry and the RA Ministry of Education and Science. 
Armen Muradyan, summarizing his speech, underlined 
that the university has a clear approach to the sphere 
of pediatrics, and the experts will determine what 
kind of qualitative changes should be made. The con-
ference was also attended by young but experienced 
professionals from the United States, including Karine 
Abulyan and Shant Shekerdimyan, who presented the 
opportunities and peculiarities of their education in the 
United States. They also answered numerous questions 
that their colleagues were interested in. Karine Sari-
bekyan, Head of Mother and Child Health Care De-
partment of the RA Ministry of Health, speaking about 
the national strategy for the protection of children's 
health, noted that issues related to the protection of 
children's health are prevailing in the world. 

UN structures have repeatedly been addressing chil-
dren's health issues, emphasizing maternal and infant 
mortality rates. New declarations are being made in 
different countries of the world, UNICEF analyzes the 
registered progress. Despite success stories, according 
to official statistics, 6 million children die every year in 
the world, so there is still much to do for professionals 
and health policy makers. Karine Saribekyan also pre-
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sented the main programs implemented in Armenia in 
recent years, as an example pointing out that Armenia 
is the only country in the region that has the Law on 
Promoting Breastfeeding and Children's Nutrition. 

RA Minister of Healthcare Arsen Torosyan joined the 
conference congratulating the children on June 1. He 
welcomed the renowned professionals, including his 
lecturers, who contribute to improving the maternal 
and child health. Minister of Health of the Republic 
of Armenia underlined that we will say very little by 
saying that children are our future and our happiness, 
they are also our most vulnerable place and need our 
constant assistance and support. Referring to children's 
health issues, Torosyan stressed that some statistical 
data provide grounds for optimism. The head of the 
healthcare ministry also said that the maternal and 
child care is one of the priorities in the RA Govern-
ment's new program and the agenda includes import-
ant things. Arsen Torosyan also attached great impor-
tance to early detection and prevention of child diseases 
programs for children. During the conference, famous 
pediatricians from Armenia and abroad delivered pre-
sentations about the difficulties they’ve encountered 
during their work activities and ways to overcome 
them. Experts were confident that participating in the 
conference, they contributed to the development of pe-
diatric medicine in Armenia and the realization of the 
vision of "healthy children". 

Presenting the path and present-day pediatric edu-
cation, the specialists have set a goal to work out ways 
to further development. Improvement of demograph-
ic indicators and the inclusion of narrow specialists in 
childcare sphere will be the basis of future programs.

This time, with only one day difference in two  
authoritative magazines  "Free Radical Biology 
and Medicine (5-year-old influence factor 5.9) 
and "Progress in Neuro-Psychopharmacology & 
Biological Psychiatry"(influence Factor 4.2) you 
can find names of several university staff mem-
bers be proud. 

"Both works have been done with the scien-
tific potential of YSMU employees and on our 
platforms, thus identifying national science and 
gaining international recognition. This is a mod-
est contribution to the science  that we dedicate 
to the 100th anniversary of our country, "said 
Konstantin Yenkoyan, YSMU  Vice-Rector for 
Scientific Affairs, Professor of Biochemistry. 
By the efforts of Konstantin Yenkoyan, senior 
researcher Hayk Harutyunyan and young re-
searcher, endocrinologist Aida Harutyunyan the 
work published in the journal "FREE RADICAL 
BIOLOGY AND MEDICINE" was fully imple-
mented in YSMU laboratories. The influence of 
oxidative stress on autism development mecha-
nisms has been clarified in an influential journal. 
Thus, Armenian scientists spoke in the field of 
autism. Professor Konstantin Yenkoyan's team's 
next article, co-authored by the Department 
of Biochemistry Assistant Professor Catharine 
Fereshetyan, graduate student Senik Matinyan, 
researcher, head of laboratory after L.ORBELI 
Neuroendocrine Relations Institute of Physiol-
ogy Vergine Chavushyan and Head of the De-
partment of Biochemistry Professor Michael 
Aghajanov has found its place in another au-
thoritative magazine, "NEURO-PSYCHOPHAR-
MACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY". 
The article mentions the role of monoamines 
and proline-rich peptide neuropathic role in the 
development of Alzheimer's disease. Accord-
ing to the authors, this is a serious step towards 
presenting national science in the international 
arena and making the university more recogniz-
able. Congratulations to the authors and wishing 
them new releases.

SCIENTISTS OF 
YSMU CONTINUE 
TO BE PUBLISHED 

IN INTERNATIONAL 
INFLUENTIAL  
MAGAZINES 



Yerevan State Medical University named after Mkh-
itar Heratsi is implementing a major international pro-
gram "Increasing Capacity in Research in Eastern Eu-
rope, ICREATE", with the Iowa University, Babeș-Bolyai 
University (Romania), State University of Medicine and 
Pharmacy “N.Testemitanu” (Moldova) and Ivane Javakh-
ishvili Tbilisi State University. On May 22-23, Yerevan 
hosted the first of three planned conferences on "Con-

temporary Problems of Preventive Medicine". More than 
90 participants from Armenia, USA, Romania, Moldova, 
Georgia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kazakhstan 
took part. During the conference a number of foreign 
guests, including Corin Pic-Asan, Razvan Kerekes, Edith 
Parker and others, had reports. 2 workshops on modern 
research methods were organized. YSMU students also 
made reports and presentations.

Liana Hayrapetyan, a 5th year student at the Faculty 
of General Medicine, YSMU, participated in the "14th 
Warsaw International Medical Congress" conference 
and delivered a speech. The first work was dedicated 
to the study of rats' fatty exchange and behavioral 
changes, which was performed at YSMU Department 
of Pathophysiology. The work was presented by Lia-
na in the section "Basic and Preclinical Science" and 
was honored with the Honorable Mention certificate 

for that report. The second report was dedicated to a 
study conducted in the Institute of Physiology named 
after Orbeli, presented in the field of tissue engineering. 
During the conference, the participants had the oppor-
tunity to take part in excursions and public reports on 
the development of practical and scientific skills, one 
of which was presented by Robert Lefkowsitz, Nobel 
laureate in chemistry.

The Wege Prize annual contest is 
organized by Kendall College of Art 
and Design, Ferris State University, 
Michigan. The goal is to raise the 

global environmental issues 
and offer profitable busi-
ness solutions in the region-
al economy concept. This 
year, one of the members 
of CarpeJur team was the 
4th year student of YSMU 
General Medicine Faculty 
Natella Gharibyan. The in-
teruniversity team included 
students from Armenian 
American, National Agrar-

ian and Yerevan State Medical Uni-
versities. The idea of the CarpeJur 
team was to make the fishery work 
more efficient, at the same time 

continuously circulating the water 
(hereinafter the team name, "tap" 
water), creating valuable products 
in the global marketplace and justi-
fying the ways in which the rooted 
issues among the population and the 
environment will be solved. The sea-
son started in October 2017. Carpe-
Jur team has become a finalist in the 
list of five successful teams  and has 
presented its program to the United 
States. As a result, the team mem-
bers received a prize and cash prize 
for their proposed project. Congratu-
lations on our team's victory!
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INTERUNIVERSITY WIDE PROGRAM  
FOCUSED ON RESEARCH POTENTIAL  
DEVELOPMENT IN EASTERN EUROPE 

YSMU STUDENT IS A PRIZEWINNER 
 OF THE FAMOUS AMERICAN  
WEGE PRIZE COMPETITION 

THE FUTURE PHYSICIAN PARTICIPATED 
 IN THE 14TH WARSAW INTERNATIONAL 

MEDICAL CONGRESS 



Since November 2017, the Di-
rector of the Graz University of 
Austria, Karine Sargsyan is also 
a visiting professor at the Depart-
ment of Medical Genetics, Yerevan 
State Medical University after Mkh-
itar Heratsi. Karine Sargsyan is also 
the scientific director of the Inter-
cultural Communication Migration 
Program at the Graz University, 
and is the founder and head of the 
Sargsyan & Hartl OG (Elite Acade-
my Graz), lecturer (healthcare man-
agement, innovation management), 
and the Master's Program Director 
and Professor in the Graz Medical 
University. Karine Sargsyan re-
ceived her medical education at Ye-
revan State Medical University af-
ter Mkhitar Heratsi, completing her 
PhD. Then she continued to special-
ize in pediatrics at the Republican 
Children's Clinical Hospital. She 
received postgraduate education at 

YSU Department of Practical Psy-
chology and a medical and clini-
cal nutrition qualification at Graz 
Medical University, then a PhD in 
Medical Sciences. While traveling 
to Austria, Karine Sargsyan worked 
and implemented programs with 
the Ministry of Health and a num-
ber of healthcare organizations. She 
has worked in the Pediatric Depart-
ment of Graz University in Austria, 
and since 2007 has assumed the po-
sition of Graz "Biobank" Director. 
She has also worked as a specialist 
at the Medical and Clinical Nutri-
tion and Metabolic Disorders sec-
tion at the Arabkir Medical Center 
for Children and Adolescent Health. 
In 2009, she took over the position 
of Scientific Adviser at the Compe-
tence Center K BioPersMed (Bio-
markers for Personalized Medicine). 
She has won numerous awards: the 
"Academic Management Award for 

Biobank Graz" 2009, "Healthcare 
& Life Sciences Awards 2016: Most 
outstanding academic Biobank and 
International Life Sciences Awards 
2016: Best European Academic Bio-
bank ".

 Karine Sargsyan is also a member 
of a number of professional associ-
ations and university councils, au-
thor of over 50 professional articles 
and books.

On June 4, there was a happy atmo-
sphere in the "Muratsan" University Hos-
pital. 

RA Health Minister Arsen Torosyan was 
the guest of the festive event with the par-
ticipation of children receiving treatment 
in the hospital. During the visit YSMU 
Rector Armen Muradyan presented to 
the Minister the clinic of the university 
hospital, the playroom cabinets, class-
rooms and the ambulance cars intended 
for delivery of newborns. 

Arsen Torosyan also got acquainted 
with the works, problems of the recent 
years and further activities of "Mu-
ratsan" hospital.

YSMU ALUMNUS KARINE SARGSYAN  
VISITING PROFESSOR AT THE CHAIR  

OF MEDICAL GENETICS 
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PROTECTION OF CHILDREN BEGINS WITH 
THE PROTECTION OF THEIR HEALTH 




