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 Նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը 
հուն վա րի 29-ին այ ցե լեց ԵՊԲՀ 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի մաս նա շեն քում՝ Եր ևա-
նի ա ռա ջին քա ղա քա յին հի վան դա-
նո ցում, տե ղա կայ ված  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն, ո րը ստեղծ վել է Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի, 
«Ա ջակ ցութ յուն վի րա վոր զին վոր նե-
րին և  զին հաշ ման դամ ե րին» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան և ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում՝ 
 Հան րա պե տութ յան  նա խա գա հի 
ա ջակ ցութ յամբ և  բազ մա թիվ բա-
րե րար նե րի ու ան հատ նե րի կող մից 
տրա մադր ված մի ջոց նե րի շնոր հիվ:  

 Նա խա գա հը զրու ցել է  
կենտ րո նում ար դեն իսկ ի րենց 
վե րա կանգ նո ղա կան բու ժու մը 

ստա ցող հայ րե նի քի  
պաշտ պան նե րի հետ

 Հան րա պե տութ յան  նա խա գա հը 
պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
 Վի գեն  Սարգս յա նի, ԵՊԲՀ ռեկ-

տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի, «Ա ջակ-
ցութ յուն վի րա վոր զին վոր նե րին 
և  զին հաշ ման դամ ե րին» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահ  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի 
և  բա րե րար նե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
շրջայց է կա տա րել վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րո նում, ծա նո թա ցել 
իր նա խորդ այ ցից հե տո չա փա-
զանց կարճ ժամ ե տում՝ ըն դա մե նը 
մի քա նի ամ սում, կա տար ված մեծ 

ծա վա լի աշ խա տանք նե րին, հա-
տուկ զին հաշ ման դամ ե րի հա մար 
հիմ ված վե րա կանգ նո ղա կան մաս-
նա գի տա կան կենտ րո նի ըն թա ցիկ 
գոր ծու նեութ յանն ու զար գաց ման 
հե տա գա ծրագ րե րին:  Նա խա գա հը 
զրու ցել է նաև կենտ րո նում ար դեն 
իսկ ի րենց վե րա կանգ նո ղա կան բու-
ժու մը ստա ցող հայ րե նի քի պաշտ-
պան նե րի հետ:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր



Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր

Ա ռող ջա կան խնդիր նե րից  
բա ցի լուծ վե լու են նաև  

զին վո րա կան հաշ ման դամ ե-
րի սո ցիա լա կան ին տեգր ման, 

կրթութ յան և   
աշ խա տան քի հար ցե րը

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
հա վաստ մամբ՝ կենտ րո նը գոր ծե լու 
է որ պես ամ բող ջա կան վե րա կանգ-
նո ղա կան հա մա լիր, որ տեղ զին վո-
րա կան հաշ ման դամ ե րի ա ռող ջա-
կան խնդիր նե րից բա ցի լուծ վե լու 
են նաև սո ցիա լա կան ին տեգր ման, 

կրթութ յան և  աշ խա տան քի հար-
ցեր, այն հա գե ցած է գեր ժա մա նա-
կա կից վե րա կանգ նո ղա կան սար-
քե րով և  տա րա ծաշր ջա նում միակն 
է իր հնա րա վո րութ յուն նե րով:  
Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա կա լութ-
յուն է հայտ նել  Հան րա պե տութ յան 
 նա խա գա հին՝ կենտ րո նի գա ղա փա-
րին, ինչ պես նաև նա խա տես ված 
կարճ ժամ ե տում ան հա վա նա կան 
թվա ցող նա խագ ծի ի րա գործ մանն 
ի սկզբա նե հա վատ ըն ծա յե լու և 
 պատ վա բեր ու պա տաս խա նա տու 
այս նա խա ձեռ նութ յան ի րա գործ ման 
շնոր հիվ պե տութ յանն ու ժո ղովր դին 
ծա ռա յե լու հնա րա վո րութ յան հա-
մար:  Ռեկ տորն այս նա խագ ծի ի րա-
գործ ման հար ցում բե կում ա յին է 
հա մա րել ան ցած տար վա հու լի սի 12-
ին  նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի այ-
ցը կենտ րո նի շինհ րա պա րակ, ո րը, 
ըստ նրա, նոր խթան հան դի սա ցավ 
հե տա գա աշ խա տան քի հա մար:
 Հան րա պե տութ յան  նա խա գա հը 

ե րախ տա գի տութ յուն է հայտ նել ան-
չափ կար ևոր այս գա ղա փարն ի րա-
կա նութ յուն դարձ րած բո լոր ան ձանց 
և  ա ռա ջին հեր թին՝ այս տեղ ի րենց 
վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում անց-
նող հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին՝ 
նվի րու մի ու անմ ա ցորդ ծա ռա յութ-
յան հա մար:  Նա խա գա հը հոր դո րել 
է զին հաշ ման դամ ե րին նույն պի սի 
կամք ցու ցա բե րել բուժ ման ըն թաց-
քում և  կենտ րո նի մաս նա գի տա կան 
թի մի հետ միա սին ա մեն ինչ ա նել 
շու տա փույթ բուժ վե լու հա մար:

« Հե նա շար ժո ղա կան խնդիր նե րով 
զին վոր նե րի հա մար այս կենտ րո-
նը վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում 
է ի րա կա նաց նե լու: Այն տղա նե-
րը, ով քեր ցան կութ յուն էին հայտ-
նում մեկ նե լու ար տեր կիր, այ սօր 

ար դեն  Հա յաս տա նում կա րող 
են լիո վին ա պա քին վել հա մա-
պա տաս խան մաս նա գետ նե րի և 
 գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում-
նե րի օգ նութ յամբ»,-լրագ րող նե րի 
հետ զրույ ցում ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը:



Կենտ րո նի ստեղծ ման 
 պատ մութ յան մա սին 

«Ա ջակ ցութ յուն վի րա վոր զին վոր-
նե րին և  զին հաշ ման դամ ե րին» հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահ, Հայրենիքի պաշտպանի 
վերականգնողական կենտրոնի 
տնօրեն  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի 
խոս քով՝   թիմ ա մեն ինչ ա նե լու 
է, որ պես զի զին հաշ ման դամ ե-
րը անհ րա ժեշտ բու ժում ստա նան 
 Հա յաս տա նում:
« Կար ծում եմ, որ այս կենտ րո նի 

բա ցու մից հե տո զին վոր ներն այլևս 
ար տեր կիր գնա լու կա րիք չեն ու նե-
նա»,- ընդգ ծեց  Հայ կու հին: 
 Նա պատ մեց, որ կենտ րո նի 

ստեղծ ման գա ղա փա րը ա ռա ջա ցել 
է ապ րիլ յան պա տե րազ մից հե տո, 
երբ անհ րա ժեշ տութ յուն  էր ա ռա ջա-
ցել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ժա մա նակ վի րա վոր ված զին վոր-
նե րի  բու ժու մը կազ մա կեր պել ար-
տերկ րում, քա նի  որ   Հա յաս տա նում 
գոր ծող վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-

րոն նե րը  հա մա պա տաս խան հա-
գեց վա ծութ յուն չու նեն:
«Ապ րիլ յան պա տե րազ մի օ րե րին 

շա տե րը խո սում էին ող նա շա րի, 
գան գու ղե ղի վնաս վածք ստա ցած 
զին վոր նե րի բու ժու մը ար տերկ րում 
կազ մա կեր պե լու մա սին: Դր սում 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում 
բու ժու մը բա վա կա նին թանկ ար-
ժե, իսկ վե րա կանգ նո ղա կան բու-
ժում ա միս նե րի հարց չէ, այլ տա-

րի նե րի: Ապ րիլ յան պա տե րազ մից 
հե տո մաս նա գետ նե րը կա մա վո ր 
սկզբուն քով զին վո րա կան հոս պի-
տալ գնա ցին, նրանք սկսե ցին աշ-
խա տել վի րա վոր զին վոր նե րի հետ, 

այն պի սի արդ յունք ներ գրան ցվե-
ցին, ո րոնք շա տե րի հա մար զար-
մա նա լի էին: Ծ րա գիր կազ մե ցինք, 
ներ կա յաց րե ցինք այն ժա մա նակ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 
Ար մեն  Մու րադ յա նին: Արդ յուն քում՝ 
ո րոշ վեց ստեղ ծել այս կենտ րո նը 
և  ա ջակ ցել մեր զին հաշ ման դամ-
նե րին»,-ման րա մաս նեց  Հայ կու հի 
 Մի նաս յա նը:
 Հա ջոր դիվ լայ նա ծա վալ աշ խա-

տանք ներ են կա տա րվել, որ պես զի 
գտնեն տար բեր տա րի նե րին վի րա-
վոր ված զին հաշ ման դամ ե րին: 
« Զին վոր ներ կա յին, ո րոնք տա րի-

ներ շա րու նա կ գամ ված էին ան կող-
նում, սա կայն հի մա վե րա կան գող-
նա կան բու ժում ե րից հե տո ար դեն 
ոտ քի են կանգ նել: Որ ևէ զին հաշ-
ման դամ ան տես ված չպետք է լի-
նի»,- ա սաց  Հայ կու հի  Մի նաս յա նը: 

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր



 Zero-G` քայլ ված քի և 
 հա վա սա րակշ ռութ յան  

հա մա կարգ

 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նը հա գե-
ցած է ժա մա նա կա կից սար քա-
վո րում ե րով, ո րոնք լիո վին բա-
վա րար են վե րա կանգ նո ղա կան 
բու ժու մը հա վուր պատ շա ճի ի րա-
կա նաց նե լու հա մար: Ի թիվս եր-
կու տասն յա կից ա վե լի նո րա գույն 
սար քա վո րում ե րի, կենտրոնը հա-
գե ցած է նաև Zero-G քայլ ված քի և 
 հա վա սա րակշ ռութ յան հա մա կար-
գով:  Տա րա ծաշր ջա նում այս սար քը 
միակն է, և  քայ լե լու ու նա կութ յու նը 
վե րա կանգ նե լու լա վա գույն հնա րա-
վո րութ յուն նե րից է:  Սար քը ստեղ-
ծել է մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ  Ջո 
 Հիդ լե րը  (Joe Hidler), ով  ևս Եր ևան 
էր ժա մա նել կենտ րո նի բաց մա նը 
մաս նակ ցե լու նպա տա կով:
«Այս հա մա կար գը ստեղ ծել եմ, 

երբ  Վա շինգ տո նում Ազ գա յին վե-
րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի տնօ-
րենն էի: Այս սարքն օգ տա գոր ծում 
են  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ա ռա-
ջա դեմ վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րոն նե րում, Եվ րո պա յում, հի մա ար-
դեն նաև  Մեր ձա վոր Ար ևել քում և 
 Հա յաս տա նում»,- նշեց սար քի հե ղի-
նա կը:
Ն շենք, որ ներ կա յումս կենտ րո նում 

բու ժվում են Ապ րիլ յան պա տե րազ-
մի ըն թաց քում ծանր վի րա վո րված 
զին ծա ռա յող նե րը:  Կենտ րո նի ղե կա-

վա րութ յու նը այս տեղ բու ժում ստա-
նա լու հա տուկ հեր թագր ման կարգ 
է մշա կել` հաշ վի առ նե լով, որ ցան-
կա ցող նե րը կա րող են շատ լի նել: 
 Կենտ րո նը ա պա հո վե լու է ոչ միայն 
այս տեղ բու ժվող ա ռող ջա  կան 
խնդիր նե րի լու ծու մը, այլև կրթա-
կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին 
ուղղ վա ծութ յան նա խա ձեռ նութ յուն-
ներ է կյան քի կո չե լու:

 Նո րա բաց կենտ րո նի տա րած-
քում ա ռա ջի կա յում գոր ծե լու է նաև 
բա ցօթ յա սրճա րան, որ տեղ ի րենց 
հան գիս տը կա րող են անց կաց նել 
վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում ստա-
ցող տղա նե րը: Ն շենք, որ վե րա-
կանգ նո ղա կան բու ժու մը նո րա բաց 
կենտ րո նում ի րա կա նաց վում է ան-
վճար:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր



 Վի րա վոր և  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող զին-
ծա ռա յող նե րի հա մար բաց ված  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո-
նում կրկին մար դա շատ էր: Ան վա նի բժիշկ նե-
րը, ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, 
« Հե րա ցի» և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րի բժիշկ ներն ու բու ժաշ խա-
տող նե րը շրջայց կա տա րե ցին վե րա կանգ նո ղա-
կան կենտ րո նում:
ԵՊԲՀ անվանի բժիշկների ու գիտնականների 

վեր ջին այ ցից հե տո ան ցել է եր կու ա միս, սա-
կայն կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա-
նաց ված հսկա յա ծա վալ վե րա նո րոգ ման, ներ-
քին հար դար ման ու վե րա զին ման աշ խա տանք-
նե րի շնոր հիվ պատ մա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող շենքը մուտ քից սկսած բո լո րո վին այլ, 
շքեղ տեսք ու նի: 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցու-

թյամբ հա մալ սա րա նա կան նե րը ծա նո թա ցան 
թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 100-ամ-
յա ճա նա պարհ ան ցած մաս նա շեն քում կա-
տար ված աշ խա տանք նե րին:  Ռեկ տո րը նշեց, 
որ  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա-
կան կենտ րո նը սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան 
կար ևո րա գույն ծրա գիր է, ո րը ստեղծ վել է Եր-
ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի և ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան  գոր ծակ ցութ յամբ ՝ 
 Հան րա պե տութ յան  նա խա գա հի ա ջակ ցութ յամբ 
և  բա րե րար նե րի ու ան հատ նե րի տրա մադրած 
մի ջոց նե րով։ 
Այժմ մաս նա շեն քի 3-րդ և 4-րդ  հար կում շին-

աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են: Ար դեն մի 
քա նի շա բաթ է, ինչ հե րոս տղա նե րը հնա րա-
վո րութ յուն ու նեն վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում 
ստա նալ տա րա ծաշր ջա նում ե զա կի սար քերով 
և  ար հես տա վարժ թի մի օգ նութ յամբ: 
 Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ ի րա կա նաց ված 

աշ խա տանք նե րը եր կար տա րի նե րի հա մար են, 
կա տար ված են հիմ ո վին, և  ո րակն ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն է ե ղել։  Ար մեն  Մու րադ յա նը տե ղե-
կաց րեց նաև, որ կենտ րո նում ծրագր վում է հիմ-
նել նաև վե րա կանգ նո ղա կան բուժ ման ամ բիոն: 
 Հենց մուտ քից կենտ րո նը չի կորց րել նաև իր 

պատ մա կան շուն չը:  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում ա նուն առ 
ա նուն հի շում են ու ա ռա ջի կա յում էլ կմե ծա րեն 
բժշկա գի տութ յան ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին, կեն դա նի լե գենդ նե րին, մարդ կանց ով քեր 
մեծ ա վանդ ու նեն մեր երկ րում բժշկա գի տու-
թյան զար գաց ման գոր ծում:

ԵՊԲՀ ՆԱ ՀԱ ՊԵՏ ՆԵՐՆ ՈՒ ԲԺԻՇԿ ՆԵՐՆ  

ԱՅ ՑԵ ԼԵ ՑԻՆ  ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԻ 

 ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր



Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր



Ար դեն 104-ամ յա կեն սագ րութ յուն ու նե ցող 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցը այ սօր էլ գոր ծում է նույն  նպա տա-

կադր մամբ, ին չին կոչ ված էր  հիմ ադր ման օր վա նից՝ 
1914 թվա կա նից:  Մեծ է ա ռա ջին հի վան դա նո ցի դե-
րը  Հա յաս տա նում բժշկա գի տութ յան ա վան դույթ նե-
րի ձևա վոր ման և  հե տա գա զար գաց ման գոր ծում: 
Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հիմ քում գտնվող 
այս կա ռույ ցի ավելի քան մեկ դար յա կեն սագ րութ յու-
նը լի է ո լոր տի ձեռք բե րում ե րը ամ փո փող է ջե րով: 
Եր ևա նում ա ռա ջին բու ժա րա նի և  հի վան դա նո ցի 
կազ մա կերպ ման նա խա ձեռ նութ յու նը պատ կա նում է 
Լ ևոն  Տիգ րան յա նին:  Թե ինչ պի սի դժվա րութ յուն նե-
րի է հան դի պել  Տիգ րան յանն այդ գոր ծում` վկա յում 
են  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան ար խի վում պահ վող 
«Եր ևա նի բու ժա րա նի և  հի վան դա նո ցի կազ մա կեր-
պում» մե ծա ծա վալ փա թե թի փաս տաթղ թե րը: 
 Շուրջ 10 տա րի ձգձգվե լուց հե տո հայ ա ռա ջա վոր 

բժիշկ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ ա ռա ջին ան գամ 
Եր ևա նում 1890-ին բաց վում է բու ժա րան, հե տա-
գա յում` 3 տա րի անց, բու ժա րա նին կից բաց վում է 
նոր` 12 մահ ճա կա լա նոց հի վան դա նոց, ո րի մահ ճա կալ նե րի 
թի վը 1908-ին հաս նում է 40-ի: Եր ևա նում ստեղծ ված քա ղա-
քա յին ա ռա ջին բուժ հիմ ար կը` քա ղա քա յին հի վան դա նո ցը, 
ան շուշտ, չա փա զանց խղճուկ էր իր կա հա վոր մամբ, ա ռա վել 
ևս  իր գոր ծու նեութ յամբ, սա կայն, որ պես եր ևույթ, շատ կար-
ևոր հան գա մանք էր, ո րը կա րող էր էա կա նո րեն բա րե լա վել 
բժշկա կան օգ նութ յան դրված քը և  ո րա կը Եր ևա նի գա վա ռում 
և  գա վա ռա կան կենտ րո նում` Եր ևան քա ղա քում:     Բու ժա րա նը 
բաց վեց մաս նա վոր մի տան մեջ, իսկ անձ նա կազ մի կազ մում 
էին վա րի չը, բժիշ կը, ֆելդ շե րը և  ման կա բար ձը: Այս հիմ ար-
կութ յու նը բաց վել էր Եր ևան քա ղա քի ինք նա կա ռա վար ման 
հա մա կար գում և, հա մա ձայն «ուս տա վի», այս տեղ կա րող էին 
ըն դուն վել բո լորն ա ռանց բա ցա ռութ յան` ան կախ կո չու մից, 
տա րի քից, սե ռից:  Բու ժա րա նը վճա րո վի էր, հի վան դը խորհր-
դատ վութ յան հա մար վճա րում էր 40 կո պեկ, իսկ չուն ևոր նե րը 
սպա սարկ վում էին անվ ճար:  Այս բու ժա րա նի հա ջո ղութ յու նը 
քա ղա քա յին վար չութ յուն նե րին դրդեց բա ցել նաև հի վան դա-
նոց: 1893-ին փետր վա րի 1-ին բաց վեց ոչ մեծ հի վան դա նոց` 
12 մահ ճա կա լով, սա կայն հե տա գա յում մահճակալների թիվն 
ա վե լա ցավ:  Նա խա պես այդ հի վան դա նոցն ու ներ թե րապև-
տիկ և  վի րա բու ժա կան բա ժան մունք ներ:  Հե տա գա յում` հի-
վան դա նո ցի ընդ լայն ման ըն թաց քում ա վե լա ցավ 5 մահ ճա կալ` 
վե նե րա կան հի վան դութ յուն նե րով հի վանդ կա նանց հա մար: 
 Բա ցի այդ` հի վան դա նո ցում սկսե ցին ըն դուն վել նաև հո գե կան 
խնդիրներով հի վանդ ներ:  Հի վան դա նո ցի վի ճա կը հա սավ 
ծայ րա հեղ դրութ յան մահ ճա կալ նե րի թվի պատ ճա ռով:  Չ նա-
յած տե ղա փո խութ յա նը նոր ա ռա վել ըն դար ձակ շենք, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, շեն քի վի ճա կը և  ան հար մա րութ յուն նե րը նրա նում 
մում էին բա վա կա նին ան հանգս տաց նող:
Այս պի սով` Եր ևան քա ղա քում 1914-ին տվյալ նե րով գոր ծում 

էին քա ղա քա յին հի վան դա նո ցը, աչ քի հի վան դութ յուն նե րի 
բու ժա րա նը, բան տի հի վան դա նո ցը, հո գե կան հի վան դութ-
յուն նե րի խնա մա տա րութ յան տու նը: Եր ևա նի նա հան գում 
չկար ծննդա բե րա կան ոչ մի մահ ճա կալ:  Քա ղա քա յին դու-
ման 1906-ին մի քա նի նիստ է հրա վի րում` օ րա կար գում ու նե-
նա լով մեկ հարց` հի վան դա նո ցի կա ռու ցում ու դրա հա մար 
գու մար գտնե լը:  Հի վան դա նո ցի ստեղծ մամբ մտա հոգ` իր օգ-
նութ յունն ա ռա ջար կեց  Նի կո լայ  Շուս տո վը, ո րի օ րի նա կին 
հետ ևե ցին այլ բա րե րար ներ ևս:  Դու ման, ոգ ևոր ված այս և  
այլ նվի րատ վութ յուն նե րով, ո րո շում է 100 մահ ճա կա լով հի-
վան դա նոց կա ռու ցել` նա խագ ծի հա մար հատ կաց նե լով 1.000 
ռուբ լի:  Ճար տա րա պե տի ընտ րութ յու նը կանգ է առ նում  Պո ղոս 

 Զու րաբ յա նի` նույն ին քը`  Պա վել  Զու րա բո վի վրա, ով ար դեն 
հայտ նի էր  Թիֆ լի սի Ա րամ յան և  Զու բա լով հի վան դա նոց նե-
րի նա խագ ծե րով:  Վեր ջա պես, 1914-ին, ներ կա յիս Ա բով յան 54 
հաս ցեում դրվում է քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի հիմ քը:  1916-ի 
սկզբին ար դեն կան գուն էր երկ հար կա նի հի վան դա նո ցի շեն-
քը, իսկ ամ ռա նը սկսվե ցին ներ քին հար դար ման աշ խա տանք-
նե րը: 1917-ին, երբ ա ռա ջին աշ խար հա մար տը դեռևս ըն թաց քի 
մեջ էր, ու Եր ևա նում տե ղա կայ ված էին կով կաս յան ճա կա տում 
կռվող բազ մա թիվ զո րա մա սեր, հի վան դա նո ցի ար դեն շա հա-
գործ ման պատ րաստ շեն քը անց նում է Ե լի զա վետ պո լի գնդի 
տրա մադ րութ յան տակ:  Սա կայն, որ պես զին վո րա կան հոս պի-
տալ, այն քիչ է ծա ռա յում, քա նի որ նույն տար վա նո յեմ բե րին 
տե ղի ու նե ցած բոլշ ևիկ յան հե ղաշր ջու մից հե տո ռու սա կան 
զի նու ժը սկսում է տա րե րայ նո րեն լքել մեր տա րա ծաշր ջա նը:  
 Հա ջորդ տա րին 1918 թվա կանն էր` հա յոց հա մար հի շար ժան 
ու բե կում ա յին թվա կան: Հռ չակ վում է  Հա յաս տա նի ան կախ 
հան րա պե տութ յու նը, գաղ թա կան նե րով լե ցուն, հա մա ճա րակ-
նե րից շնչաս պառ երկ րում բուժ հիմ արկ ներն ա ռա վել քան 
անհ րա ժեշտ ու կար ևոր էին:  Նույն տա րում հի վան դա նո ցում 
բաց վում են վի րա բու ժա կան, ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան 
և  թե րապև տիկ բա ժան մունք նե րը, և  շեն քը սկսում է գոր ծել 
ըստ նշա նա կութ յան:   Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո, 
բա րե բախ տա բար, հի վան դա նո ցը չի տրվում այլ գե րա տես-
չութ յան և  գոր ծում է ա ռող ջա պա հութ յան ժող կո մա տի կազ-
մում:  Այս պի սին էր գոր ծե րի դրված քը նա հան գի միակ` Եր-
ևա նի քա ղա քա յին հի վան դա նո ցում, ո րը ան վա նա կոչ ված էր 
ա ռա ջին քա ղա քա յին հի վան դա նոց. հի վան դա նոց, ո րի պաշ-
տո նա կան բա ցու մը կա յա ցավ 1919-ի դեկ տեմ բե րի 1-ին:  1920 
թվա կա նի փետր վա րի 11-ին բաց վեց ման կա բար ձա ֆելդ շե րա-
կան դպրոց: 1930-ա կան թվա կան նե րին ո րոշ վում է շեն քի վրա 
ա վե լաց նել նաև եր րորդ հար կը, 1970-ա կան թվա կան նե րին 
այն ամ րաց վում է:  Քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի տեղն ու դիր-
քը 1920-30-ա կան թվա կան նե րին Ա լեք սանդր  Թա ման յա նին 
թե լադ րում են մայ րա քա ղա քի ա ռող ջա պա հա կան ա վա նը 
տե ղադ րել գլխա վոր հա տա կագ ծի հենց այս հատ վա ծում, և 
մ ա ցած շեն քե րի նա խագ ծու մը հար մա րեց նել հի վան դա նո ցի 
շեն քի հետ:  Հե տա գա յում ստաց վում է ա ռող ջա պա հա կան հա-
մա լիր, ո րի սիր տը, ա սես, դառ նում է սև  տու ֆից կա ռուց ված 
ա ռաջ նե կը:   Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ թիվ 1 հի վան դա նո-
ցը, ո րը, ի դեպ, նախ կի նում կրում էր  Լե նի նի ա նու նը, Եր ևա-
նի գլխա վոր բժշկա կան կենտ րոնն էր, գոր ծում էր թե՛ որ պես 
շտա պօգ նութ յան,  թե՛ որ պես հան րա պե տա կան հի վան դա նոց: 

Պատմական

ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 



Այ պի սով, Եր ևա նի ա ռա ջին հի վան դա նո ցի պատ մութ յան մեջ 
սկսվում է զար գաց ման բո լո րո վին նոր շրջան: Այն, որ ա ռա ջին 
հի վան դա նո ցի բա ցու մը թե լադր ված էր ժա մա նա կի հրա մա յա-
կա նով, եր ևաց հի վանդ նե րի շար ժի հան գա ման քում` այդ բա-
ժան մուն քի գո յութ յան հենց ա ռա ջին 4 ա միս նե րի ըն թաց քում: 
Եր ևա նում գոր ծող միակ կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման լա բո րա-
տո րիան, ֆի զիո թե րապև տիկ և  ռենտ գեն կա բի նետ նե րը գոր-
ծում էին ա ռա ջին հի վան դա նո ցում:
20-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին ծանր էր վի ճա կը 

 Հա յաս տա նում:  Լավ դրութ յան մեջ չէր նաև հան րա պե տա կան 
ա ռա ջին հի վան դա նո ցը:   Եվ րո պա յի,  Ռու սաս տա նի ճա նաչ-
ված հա մալ սա րան նե րի շրջա նա վարտ նե րը, ով քեր այդ տա րի-
նե րին կազ մում էին ա ռա ջին հի վան դա նո ցի բժշկա կան կազ մի 
կո րի զը, հա զիվ թե հան դուր ժեին այդ պի սի ի րա վի ճակ:  Թեև 
հաս կա նա լի է, որ սուղ էին պայ ման նե րը, ծանր` ժա մա նակ նե-
րը:   Պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 1922-ի նո յեմ բե րը. 
Եր ևա նի նո րաս տեղծ պե տա կան հա մալ սա րա նում ստեղծ-
վեց բժշկա կան ֆա կուլ տետ, ո րը 1926-27ուս տա րում  տվեց իր 
ա ռա ջին 32 շրջա նա վարտ նե րը, ա պա 1930-ին ա ռանձ նաց վեց 
և ն րա բա զա յի վրա ստեղծ վեց բժշկա կան ինս տի տու տը:  Ար-
խի վա յին փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ ա ռա ջին հի վան դա-
նո ցը վե րա դար ձել է իր շեն քը` 1922-ին:
1940-ին Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տուտն ա վար տե ցին 

89 ու սա նող ներ: Բժշ կա կան ինս տի տուտն ու ներ 35 ամ բիոն-
նե րի վա րիչ ներ, ո րոն ցից 19-ը պրո ֆե սոր ներ էին, իսկ 15-ը` 
դո ցենտ ներ:  Բա ցի այդ` բժշկա կան ինս տի տու տի ամ բիոն-
նե րում աշ խա տում էին ևս 1 պրո ֆե սոր, 11 դո ցենտ, 14 ա վագ 
դա սա խոս ու ա սիս տենտ և 73 դա սա խոս:  Է վա կո հոս պի տալ-
նե րի հա մար կադ րեր պատ րաս տե լու գոր ծին ակ տիվ մաս-
նակ ցութ յուն էին ու նե նում Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 
պրո ֆե սոր նե րը և մ յուս դա սա խոս նե րը:  Հայ րե նա կան պա-
տե րազ մի ա ռա ջին տա րում ռազ մա ճա կատ մեկ նե լու պատ-
ճա ռով ա ռա ջին հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րի թի վը պա կա սեց 
16.2%-ով:   Սա կայն 1942-ին Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տուտն 
ու նե ցավ 224 շրջա նա վարտ:  Բա ցի այդ` ֆա շիս տա կան զոր քե-
րի կող մից օ կու պաց ված տա րածք նե րից  Հա յաս տան է վա կո-
ւաց վե ցին ոչ քիչ թվով բժիշկ ներ, ո րի հետ ևան քով բժիշկ նե րի 
թի վը նա խա պա տե րազմ յան տար վա մա կար դա կից ա վե լա-
ցավ 6.4%-ով:  Հոս պի տալ նե րի աշ խա տանք նե րին մե ծա պես 
նպաս տում էին մեր ե րախ տա վոր նե րի` Լ.  Հով հան նիս յա նի, 
Ս.  Մե լիք-Ա դամ յա նի, Ռ. Գ յան ջեց յա նի, Ա.  Մեհ րաբ յա նի, 
Հ.  Հա րութ յուն յա նի, Բ.  Մե լիք- Մուս յա նի, Վ. Ա վագ յա նի, Գ. 

 Միր զո յա նի և  ու րիշ նե րի բարձ րո րակ մաս նա գի-
տա կան կոն սուլ տա ցիա նե րը:  Պա տե րազ մի տա-
րի նե րին հան րա պե տութ յու նում տե ղա կայ ված էին 
զգա լի թվով է վա կո հոս պի տալ ներ, որ տեղ այ լազ գի 
բժիշկ նե րի հետ անձ նու րաց աշ խա տանք էին կա-
տա րում նաև մեր կլի նի կա յի բժիշկ նե րը:  Խո սե լով 
 Հա յաս տա նում հետ պա տե րազ մա կան տա րի նե-
րին և  ժո ղովր դա կան տնտե սութ յան զար գաց ման 
յոթ նամ յա կի ըն թաց քում վի րա բու ժութ յան հա ջո-
ղութ յուն նե րի մա սին` անհ րա ժեշտ է նշել ՍՍՀՄ 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա-
կից-ան դամ, պրո ֆե սոր Ռ.  Յոլ յա նի, պրո ֆե սոր ներ 
Ս.  Շա րի ման յա նի, Ռ.  Պա րոն յա նի,  Հայ կա կան ՍՍՀ 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա կից-ան դամ Ի. 
Գ ևորգ յա նի խո շոր ծա ռա յութ յուն ներն այդ գոր ծում: 

ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ 
ԴԱՐՁԱՎ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
 Հայտ նի է, որ աշ խար հի լա վա գույն հի վան դա նոց-

նե րը, բու ժա կան կենտ րոն նե րը հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա ներն են, թե կուզ այն պարզ պատ ճա ռով, 

որ կլի նի կա նե րում միա ժա մա նակ բուժ մամբ և բժշ կա գի տութ-
յամբ զբաղ վող կլի նի ցիստ դա սա խոս նե րը ա մե նա բարձր 
ո րա կա վո րում ու նե ցող բժիշկ ներն են: Այս պես է ողջ քա ղա քա-
կիրթ աշ խար հում, ա հա ին չու` բժշկա կան բո լոր բու հերն ու նեն 
ի րենց կլի նի կա նե րը: Այս գի տակ ցութ յամբ, 1995-ի ո րոշ մամբ, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
և  հետ դիպ լո մա յին ու սուց ման լա վա գույնս կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով, հա մալ սա րա նի հար ևա նութ յամբ գտնվող բուժ-
հիմ արկ նե րի հա մա լի րը` Եր ևա նի ա ռա ջին կլի նի կա կան 
հի վան դա նո ցը, ա ռա ջին ման կա կան կլի նի կա կան հի վան-
դա նո ցը, երկ րորդ ծննդա տու նը, աչ քի ման կա կան կլի նի կան 
Եր ևա նի քաղ խորհր դի գործ կո մի են թա կա յութ յու նից հանձ նեց 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յա-
նը:  2001-ի ո րոշ մամբ, ՀՀ կա ռա վա րութ յունն այդ կլի նի կա-
նե րը հա նեց հա մալ սա րա նի են թա կա յութ յու նից և  հանձ նեց 
քա ղա քա պե տա րա նի են թա կա յութ յա նը: ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 2002-ի ո րոշ մամբ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը վե րա կազ մա վոր վեց 
պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան, նրա կա ռա-
վա րու մը վե րա պահ վեց ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա-
րա րութ յա նը, հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յան ա ռար կան և 
ն պա տա կը հա մար վեց կրթա կան, գի տա կան, բու ժա կան, 
կան խար գե լիչ,փոր ձա գի տա կան, խորհր դատ վա կան, ու սում-
նա գի տաար տադ րա կան, հրա տա րակ չա կան գոր ծու նեութ-
յան ի րա կա նա ցու մը և, իր իսկ` 2001-ի օ գոս տո սի 6-ի ո րոշ ման 
մեջ կա տա րե լով լրա ցում եր ու փո փո խութ յուն ներ, կար գադ-
րեց մինչև 2002-ի հու նի սի 1-ը « Հա մալ սա րա նա կան ա ռա ջին 
կլի նի կա կան հի վան դա նոց» և « Հա մալ սա րա նա կան ա ռա-
ջին ման կա կան հի վան դա նոց» դուստր ձեռ նար կութ յուն նե-
րի պար տա վո րութ յուն նե րը փո խան ցել, պա հանջ նե րը զի ջել, 
գույ քը` բա ցա ռութ յամբ շեն քե րի, շի նութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս հա զա րա պա տի կից ա վե լի 
ար ժո ղութ յամբ գույ քի, հանձ նել «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յա նը: « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հա մա լի րը ԵՊԲՀ-ի կազ մում ընդգր կե լը հնա րա վո րութ յուն է 
տվել հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա-
կազ մին ներգ րա վել բու ժա կան գոր ծում` հա մադ րե լով կրթա-
կան, գի տա կան և պ րակ տիկ գոր ծըն թաց նե րը:

Պատմական

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ



«Ա մեն ինչ թրոմ բո զի մա սին» մի ջազ գա յին  հա մա ժո-
ղո վը ԵՊԲՀ-ում մեկ տե ղեց ար տերկ րի և  Հա յաս տա նի 
ա վե լի քան 500 մաս նա գե տի, ո րոնք եր կու օր քննար կե-
ցին թրոմ բո զի ախ տո րոշ մա նը, բուժ մանն ու կան խար-
գել մա նը վե րա բե րող ար դիա կան հար ցեր: Թ րոմ բոզն 
ա ռող ջա պա հա կան, բժշկա գի տա կան ո լոր տի կար ևոր 
հիմ ախն դիր նե րից է ամ բողջ աշ խար հում:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի, Ար յու-

նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան հայ կա կան ա սո-
ցիա ցիա յի և Սր տա բան նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
կազ մա կեր պած հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր նպաս տել 
հայ բժիշկ նե րի շրջա նում թրոմ բո զի ախ տո րոշ ման, բուժ-
ման և  կան խար գել ման 
ա ռա վել գրա գետ մո տե-
ցում ե րի զար գաց մա նը:
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով 

պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը 
կար ևո րեց այն հան գա-
ման քը, որ հա մա ժո ղո վին 
մաս նակ ցում են տար բեր 
մաս նա գի տա ցում ու նե-
ցող բժիշկ ներ ինչ պես 
 Հա յաս տա նից, այն պես էլ 
ար տերկ րից:  Նա ընդգ-
ծեց, որ թրոմ բո զի հետ 
ա ռե րես վում են բժշկա-
կան դաշ տի տար բեր նեղ 
մաս նա գի տա ցում ու նե ցող բժիշկ ներ. ար յու նա բան ներ, 
սրտա բան ներ, վնաս ված քա բան ներ, վի րա բույժ ներ, և 
թ րոմ բո զի բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յունն ար-
դիա կան է ու կար ևոր:

 Լեյ դե նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, Թ րոմ բո զի և 
 հե մոս թա զի մի ջազ գա յին միութ յան նախ կին նա խա գահ, 
 Նի դեր լանդ նե րի Թ րոմ բո զի և  հե մոս տա զի միութ յան 

նա խա գահ Ֆ րից  Ռո զեն դա լը 
անդ րա դար ձավ ե րա կա յին 
թրոմ բո զին, հա մա ճա րա կա-
բա նա կան և  ռիս կի գոր ծոն-
նե րին, խո սեց հոր մոն նե րի 
և թ րոմ բո զի կա պի մա սին: 
Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը մաս նա-
գի տա կան եր կար գոր ծու-
նեութ յուն է ծա վա լել թրոմ-
բո զի և  հե մոս տա զի ո լոր-
տում, 2003-ին ար ժա նա ցել է 
 Նի դեր լանդ նե րում ա մե նա-
բարձր գի տա կան՝ «Ս պի նո-
զա» մրցա նա կին:
 Զե կույց նե րով հան դես 

ե կան Ա բեր դե նի հա մալ սա-
րա նի պրո ռեկ տոր և բժշ-

կութ յան դպրո ցի նախ կին ղե կա վար  Մայքլ Գ րիվ սը, 
 Մի լա նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ֆ լո րա  Պեյ վան դին, 
Ի տա լիա յի Ան տի կոա գուլ յա ցիոն կլի նի կա նե րի ֆե դե-
րա ցիա յի նա խա գահ  Մար կո  Մո յան, ՌԴ Ար յու նա բա-
նութ յան հե տա զո տա կան կենտ րո նի գիտ քար տու ղար 
 Հու նան  Ջուլ հակ յա նը:
 Մաս նա գետ նե րի խոս քով՝ թրոմ բոզն աշ խար հում յու-

րա քանչ յուր չորս մար դուց մե կի մահ վան պատ ճառ է 
դառ նում: Բ ժիշկ նե րի մեծ մասն ի րենց գոր ծու նեութ-
յան ըն թաց քում այս կամ այն չա փով բախ վում է այս 
խնդրին։  Թեև թրոմ բո զը կան խար գե լե լի է, բայց այն, 
հա ճախ ախ տո րոշ ված չլի նե լով, հան գեց նում է այն պի-
սի լուրջ հետ ևանք նե րի, ինչ պի սիք են հաշ ման դա մութ-
յու նը և  մա հը: Բ րի տա նա ցի պրո ֆե սոր  Մայքլ Գ րիվսն 
ընդգ ծեց, որ ժա ռան գա կա նութ յու նը շատ թույլ կան-
խա տե սող գոր ծոն է ե րա կա յին թրոմ բո զի ա ռա ջաց ման 
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ԹՐՈՄԲՈԶԸ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 4 ՄԱՐԴՈՒՑ 

1-Ի ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՃԱՌ

ԵՊԲՀ համաժողովը միավորել էր արտերկրի խոշորագույն մասնագետներին

Թ րոմ բոզն ա ռող ջա պա հա կան, 
 բժշկա գի տա կան ո լոր տի կար ևոր  

հիմ ախն դիր նե րից է  
ամ բողջ աշ խար հում:



հա մար: Ըստ նրա՝ 
թրոմ բո զը կախ ված է 
բազ մա թիվ գոր ծոն նե-
րից: Անդ րա դառ նա լով 
հղիութ յա նը՝ որ պես 
թրոմ բո զի ա ռա ջաց-
ման ռիս կա յին գոր ծոն` 
 Մայքլ Գ րիվ սը նշեց, որ 
հղի կա նայք 8-10 ան-
գամ ա վե լի են հակ ված 
թրոմ բոզ ձեռք բե րե լու: 
ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» 

հա մալ սա րա նա կան 
հ ի  վ ա ն  դ ա  ն ո  ց ա  յ ի ն 
հա մա լի րի քի միա թե-
րա պիա յի կլի նի կա-
յի բժիշկ, ու ռուց քա-
բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 
Գ ևորգ  Թա մամ յա նը նշեց, որ սա 
լավ հնա րա վո րութ յուն է բժիշկ նե-
րի հա մար՝ ծա նո թա նա լու թրոմ-
բո զի բուժ ման մի ջազ գա յին պրակ-
տի կա յին, աշ խար հահռ չակ գիտ-
նա կան նե րի փոր ձին:
 Նա ընդգ ծեց նաև, որ Թ րոմ բո զի 

և  հե մոս թա զի մի ջազ գա յին միութ-
յունն ա ռա ջին ան գամ է կազ մա-
կեր պում մաս նա գի տա կան նման 
հա վաք  Հա յաս տա նում: 
Կ լի նի կա կան զե կույց նե րից բա-

ցի ար տերկ րի մաս նա գետ նե րը 
հայ գոր ծըն կեր նե րին ներ կա յաց-
րին նաև գի տա կան ո լոր տի ի րենց 
փոր ձը:

Ա բեր դե նի հա մալ սա րա նի գլխա վոր պրո ռեկ տոր  Մայքլ 
Գ րիվ սը խո սեց գի տա կան հոդ ված գրե լու ա ռանձ նա-
հատ կութ յան մա սին:  Նա տա րի ներ ի վեր խմբագ րել է 
՛՛British Journal of Haematalogy՛՛ և ՛՛Journal of Thrombosis 
and Haemostasis՛՛ գի տա կան ամ սագ րե րը:  Իր զե կույ ցում 
մաս նա գի տա կան բազ մա թիվ հար ցե րի անդ րա դար-
ձավ նաև  Մի լա նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ֆ լո րա 
 Պեյ վան դին:  
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի հետ հան դիպ ման 

ըն թաց քում մաս նա գետ ներն ամ փո փե ցին «Ա մեն ինչ 
թրոմ բո զի մա սին» հա մա ժո ղո վի արդ յունք նե րը՝ ընդգ-
ծե լով, որ հատ կա պես ոգ ևո րիչ է ե րի տա սարդ նե րի, ու-
սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը:
 Ռեկ տո րը ևս  կար ևո րեց հան գա ման քը, որ մի ջազ գա-

յին հա մա ժո ղո վը նա խա ձեռ-
նել են ե րի տա սարդ բժիշկ նե-
րը:  Նա շեշ տեց, որ ԵՊԲՀ-ում 
ի րա կա նաց վող բազ մա թիվ 
ծրագ րե րի նպա տակն է ու-
սա նո ղա կան կյան քը հա գեց-
նել նո րա րա րութ յուն նե րով: 
 Բու հի ղե կա վա րը խո սեց նաև  
100-ամ յա կը բո լո րող բու հի մի-
ջազ գայ նաց մանն ուղղ ված մի 
շարք աշ խա տանք նե րի մա-
սին:  Հան դիպ մա նը քննարկ-
վե ցին նաև մաս նա գետ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման, փոր ձի 
փո խա նակ ման, գոր ծակ ցութ-
յան ընդ լայն ման հար ցեր: 

Գիտություն

ՄՐՑԱՆԱԿ՝ԱՐՅԱՆՏԱՐԲԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՈւՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻԲՈւԺՄԱՆԳՈՐԾՈւՄ

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻԱՎԱՆԴԻՀԱՄԱՐ

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  քի միա թե րա պիա յի կլի նի կա յի բժիշկ 
 Սամ վել Իս կան յանն ար ժա նա ցել է Ար յու նա բա նութ յան և ու ռուց քա բա նութ յան հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի «Hanns Funk Award 2017» մրցա նա կին: Ար յան տար բեր խնդիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի բուժ ման գոր ծում նշա նա կա լի ա վան դի հա մար նա ճա նաչ վել է լա վա գույն ար-
յու նա բան: Շ նոր հա վո րում ենք բժշկին և  մաղ թում նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ: 
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ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ 

 ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

 ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հի 
հրա մա նով հաս տատ վել են ՀՀ 2018-ի պետբ յու ջեից ֆի-
նան սա վոր մամբ ե րաշ խա վոր ված գի տա կան մի ջո ցա-
ռում ե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրոց նե րի 
ցան կե րը: ԵՊԲՀ մի ջո ցա ռում ե րից 3-ը ընդգրկ վել են 
այդ ցան կում: 
Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի 10 հաղ թող դպրոց նե-

րի շար քում են ԵՊԲՀ-ի ներ կա յաց րած եր կու գի տա կան 
դպրոց, իսկ հաղ թող մի ջո ցա ռում ե րի շար քում է ԵՊԲՀ 

տա րե կան հաշ վե տու գի տա ժո ղո վը`« Գի տութ յան շա-
բաթ-2018-ը»:  Բա ցի այդ՝ հաղ թող գի տա կան դպրոց նե-
րից « Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ որ պես գի տա կան հա ջո-
ղութ յան բա նա լի» դպրո ցը Ե րի տա սարդ հե տա զո տող-
նե րի միութ յան շա հած ա ռա ջին դրա մաշ նորհն է, ո րը, 
ըստ ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի, դառ նա լու է ոչ 
միայն կա ռույ ցի, այլև մի շարք ան հատ նե րի հա ջո ղութ-
յան բա նա լի նե րից մե կը և  նոր հնա րա վո րութ յուն ներ է 
բա ցե լու ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի հա մար: 

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի զար գաց-
ման հե ռան կա րա յին ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե-
րը:
Բժշ կա կան բու հի ղե կա վարն անդ րա դար ձավ բո լոր 

այն ծրագ րե րին ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րին, ո րոնք 
կյան քի են կոչ վել ան ցած ու սում ա կան տա րում, խո սեց 
նաև ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին:
Ընդգծ վեց, որ չնա յած հա ջո ղութ յուն նե րին և 

 ձեռք բե րում ե րին, կան նաև բազ մա թիվ խնդիր ներ, 
ո րոնց լուծ մանն են ուղղ ված լի նե լու հե տա գա աշ խա-
տանք նե րը: ԵՊԲՀ ռեկ տո րը շեշ տեց, որ 2016-17թթ. 
գրանց ված արդ յունք նե րը պետք է նպաս տեն 2018-19թթ. 
բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով տար վող աշ խա տանք նե րի կա-
տա րո ղա կան նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա-
նը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ բու հի որ դեգ րած քա ղա-
քա կա նութ յան և  բո լոր աշ խա տանք նե րի հիմ քում ըն կած 
է միազ գայ նաց ման գա ղա փա րը: Ե թե նա խորդ տա րի 
ԵՊԲՀ-ի կող մից կա տար վող աշ խա տանք նե րի ա ռանց-
քում էր կլի նի կա կան ո լոր տի բա րե լավ ման, նոր սար-

քա վո րում ե րի ձեռք բեր ման հար ցը, ա պա այս տա րի 
դրանք ուղղ ված են լի նե լու ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
բա րե փո խում ե րին, առ կա խնդիր նե րի վե րաց մա նը:
 Գիտ խորհր դի նիս տում հաս տատ վեց նաև ու սում ա-

կան գրա կա նութ յան ցան կը, ռեկ տո րը պա տաս խա նեց 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հար ցե րին: Տր վե-
ցին հանձ նա րա րա կան ներ:

ԱՄ ՓՈՓ ՎԵ ՑԻՆ 2016-2017 

 ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՎԱ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ



Երկ կողմ գոր ծակ ցութ յու նը զար գաց նե լու նպա տա կով 
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նի և  ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի գլխա վո րութ յամբ 
հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի աշ խա տա կից ներն 
այ ցե լել են ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ « Հան րա պե տա կան ա նաս-
նա բու ժա սա նի տա րա կան և  բու սա սա նի տա րա կան լա-
բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ:
Այ ցի ըն թաց քում քննարկ վել են գի տակր թա կան տե-

սանկ յու նից հե տա գա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ուղ-
ղութ յուն նե րը:
ԵՊԲՀ պատ վի րա կութ յու նը նաև շրջել է «ՀԱԲԼԾԿ» 

ՊՈԱԿ-ի սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան և 
 բու սա սա նի տա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի լա-
բո րա տո րիա նե րով, ծա նո թա ցել պայ ման նե րին: 
 Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել ընդ լայ նել 

սննդամ թեր քի ու բույ սե րի վրա շրջա կա մի ջա վայ րի ազ-
դե ցութ յանն ուղղ ված հա մա տեղ ու սում ա սի րութ յուն նե-
րը:

 ԿԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԵՆ ՍՆՆԴԱՄ ԹԵՐ ՔԻ ՈՒ  

ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՎՐԱ ՇՐՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ  

ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹ ՅԱՆՆ ՈՒՂՂ ՎԱԾ 

 ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

2017-ի դեկ տեմ բե րի 31-ից  Բոս տո նի 
հա մալ սա րա նի բժշկութ յան դպրո-
ցի պրո ֆե սոր,  Բոս տո նի բժշկա կան 
կենտ րո նի սնն դա բա նութ յան և  քա շի 
կա ռա վար ման կենտ րո նի ղե կա վար 
 Կա րո լին Ա պով յա նը հա մա տե ղու-
թյամբ կլի նի նաև Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի էն դոկ րի նո լո-
գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սոր Ա պով յա նը բժշկա կան 

կրթութ յուն է ստա ցել Ն յու  Ջեր սիի 
բժշկութ յան և  ա տամ ա բու ժութ-
յան հա մալ սա րա նում: Այ նու հետև 
 Հար վար դի բժշկութ յան դպրո ցի 
New England Deaconess բժշկա կան 
կենտ րո նում ան ցել է ռե զի դեն տու-
րա և ս տա ցել սնուց ման ու մե տա բո-
լիզ մի նեղ մաս նա գի տա ցում: 1998-
2000թթ. պրո ֆե սոր Ա պով յա նը ե ղել 
է  Հար վար դի բժշկութ յան դպրո ցի 
Brigham and Women՛s հի վան դա նո-
ցի քա շի կա ռա վար ման ծրագ րի ղե-
կա վա րը, իսկ 1996-2000թթ. Spence 

Centers for Women՛s Health-ի քա շի 
կա ռա վար ման և սնն դա բա նութ-
յան ծրագ րի ղե կա վա րը:  Բոս տո նի 
հա մալ սա րա նում սննդա բա նութ-
յան կրթութ յան զար գաց ման հա-
մար պրո ֆե սո րը American Society 
of Clinical Nutrition-ի կող մից ար ժա-
նա ցել է Physician Nutrition Specialist 
մրցա նա կին:  Հե ղի նա կել է 200-ից 
ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք ներ 
և  հոդ ված ներ, որոնք տպագր վել են 
աշ խար հի հե ղի նա կա վոր գի տա կան 
ամ սագ րե րում:  Վեր ջերս տպագր վել 
է նրա The Age-Defying Diet գիր քը:
 Կա րո լին Ա պով յա նը նաև The Over-

night Diet և The ALLI Diet Plan գրքե-
րի հե ղի նակն է: 1992-ից  Կա րո լին 
Ա պով յա նը The Obesity Society-ի 
ան դամ է, որ տեղ 2005-2008թթ. աշ-
խա տել է կլի նի կա կան խորհր դում, 
ինչ պես նաև գոր ծա դիր մարմ ում՝ 
որ պես քար տու ղար-գան ձա պահ:

 ԲՈՍ ՏՈ ՆԻ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ 

 ՍՆՆ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ և  ՔԱ ՇԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 

ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ  ԿԱ ՐՈ ԼԻՆ Ա ՊՈՎ ՅԱ ՆԸ՝ 

ԵՊԲՀ ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ

Գիտություն



Գիտություն

ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան « Լա վա գույն ու սա նող» 
մրցույ թի մրցա նա կա բաշ խութ յունն ամ փո փել է արդ յունք նե րը:
Բժշ կա գի տութ յան բնա գա վա ռում բա կա լավ րի կրթա կան ծրագ րով այս տա րի ա ռա ջին տեղ գրա վեց ԵՊԲՀ 

ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի, ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե-
րութ յան գի տա կան նա խագ ծե րի պա տաս խա նա տու  Լու սի նե  Հով հան նիս յա նը, իսկ մա գիստ րո սի կրթա կան 
ծրագ րով երկ րորդ տե ղը գրա վեց ԵՊԲՀ մա գիստ րա տու րա յի 2-րդ  կուր սի ու սա նող, ու սա նո ղա կան գի տա-
կան ըն կե րութ յան նա խա գահ  Սե նիկ  Մա տին յա նը:
Ու րա խա լի է, որ ԵՊԲՀ-ից « Լա վա գույն ու սա նող» մրցա նա կին ար ժա նա ցան գի տութ յամբ ակ տիվ զբաղ վող 

ե րի տա սարդ նե րը:
Շ նոր հա վո րում ենք հաղ թա նա կի ա ռի թով մեր ու սա նող նե րին և  մաղ թում նո րա նոր բարձ ունք ներ:

Բարձր առաջադիմության և օրինակելի վարքի համար Երևանի 
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի կուրսանտ Արտաշես 
Գյոզալյանը փետրվարի 14-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարի 
տեղակալ Արտակ Դավթյանի կողմից արժանացել է ՀՀ ՊՆ պատվոգրի: 
Արտաշես Գյոզալյանը Աշոտ Նավասարդյանի անվան կրթաթոշակառու 
է: Գերազանց առաջադիմություն ունեցող երիտասարդն առաջիկայում 
ցանկանում է վիրաբույժ դառնալ: Շնորհավորում ենք կուրսանտին 
պատվոգիր ստանալու առթիվ և մաղթում մասնագիտական նորանոր 
հաջողություններ:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ  

ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ՝  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ  

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐ ՔՈՒՄ

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 3-ՐԴ 

ԿՈՒՐՍԻ ԿՈՒՐՍԱՆՏ ԱՐՏԱՇԵՍ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆՆ 

ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ Է ՀՀ ՊՆ ՊԱՏՎՈԳՐԻ



Իրավական

ԵՊԲՀ ի րա վա բա նա կան կլի նի կան ար դեն ստա ցել է 
20 գրա վոր դի մում, ինչ պես նաև՝ 50-ից ա վե լի բա նա-
վոր խորհր դատ վութ յուն է տրա մադ րել հա մալ սա րա նի  
ու սա նող նե րին:  Կազ մա կերպ վել է ներ հա մալ սա րա նա-
կան կյան քի ի րա վա կան բնույ թի թե մա նե րին վե րա բե-
րող չորս սե մի նար-քննար կում: 
Ն շենք, որ ի րա վա բա նա կան կլի նի կան ստեղծ վել է 

2017-ի հոկ տեմ բե րին:  Կա ռույ ցի  նպա տակն է ու սա-

նող նե րին տրա մադ րել անհ րա ժեշտ ի րա վա բա նա կան 
անվ ճար խորհր դատ վութ յուն՝ ներ հա մալ սա րա նա կան 
կրթա կան կյան քում ծա գող և  ի րա վա կան լու ծում պա-
հան ջող զա նա զան հիմ ախն դիր նե րի վե րա բեր յալ:  
 Հ.Գ. Դի մում երն առ ձեռն կա րող եք ներ կա յաց նել 

հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան բա ժին՝  Տիգ րան 
 Խա չիկ յա նին, յու րա քանչ յուր հինգ շաբ թի, ժա մը 15:00-
ից մինչև 16:30-ը:

ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՍՏԱՆՈՒՄ

 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմ ադ րա մը (ՀԵՀ) մինչև փետր-
վա րի 28-ը եր կա րաձ գում է 2016-ի 
ապ րի լի 2-6-ը մար տա կան հեր թա-
պա հութ յուն ի րա կա նաց րած, ՀՀ 
բու հե րի բա կա լավ րիա տի առ կա 
վճա րո վի հա մա կար գում ընդգրկ-
ված ու սա նող նե րի 2017-18 ուս տար-
վա երկ րորդ կի սամ յա կի ուս ման 
վար ձի փոխ հա տուց ման հա մար ըն-
դուն վող փաս տաթղ թե րի վերջ նա-
ժամ ե տը։ 
 Հի շեց նենք, որ ՀԵՀ-ը, ՀՀ կա ռա-

վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ, նշված 

ու սա նող նե րի հա մար ուս ման վար-
ձի փոխ հա տու ցում կտրա մադ րի 
կի սամ յա կա յին վար ձի 20%-ի չա-
փով՝ բա ցա ռութ յամբ Եր ևա նի Մ. 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի 
(նշված բու հի ու սա նող նե րին ՀԵՀ-ի 
կող մից ուս ման վար ձի փոխ հա տու-
ցում տրա մադր վում է կի սամ յա կա-
յին վար ձի 10%-ի չա փով):
 Դի մող նե րը պետք է ներ կա յաց նեն 

հետև յալ փաս տաթղ թե րը՝ 
•  անձ նագ րի կամ նույ նա կա նաց-

ման քար տի պատ ճե նը 

• 3։4 չափ սի լու սան կար 
•  զին վո րա կան գրքույ կի պատ ճե նը 
•  տե ղե կանք բու հից, որ տեղ նշված 

պետք է լի նի ուս ման վար ձի չա փը, 
ինչ պես նաև այն փաս տը, որ ու սա-
նողն օգտ վում է բու հի կող մից սահ-
ման ված 30 (40) % զեղ չից։ 
 Դի մում երն ըն դուն վում են ՀԵՀ-ի` 

 Տեր յան 74 հաս ցեում գտնվող գրա-
սեն յա կում։ 
 Հար ցե րի հա մար զան գա հա րել 

010567922 հե ռա խո սա հա մա րով:

ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը 
հուն վա րի 30-ին ստո րագ րել է Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յան քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին «Բ նակ չութ յան 
բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ-
ման մա սին»  Ազ գա յին  Ժո ղո վի 
կողմից ըն դու նված օրենքը.

  Հոդ ված 1. Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 
18-ի քրեա կան օ րենս գիր քը լրաց նել 
նոր 130.1-ին հոդ վա ծով.
«Հոդ ված 130.1.  Բու ժաշ խա տող նե րի 

մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև ոչ 
մաս նա գի տա կան օ ժան դա կող գոր-
ծու նեութ յա նը խո չըն դո տե լը

1. Բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա-
կան, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի տա-
կան օ ժան դա կող գոր ծու նեութ յա նը 
խո չըն դո տե լը, ո րը կա տար վել է նրա 
նկատ մամբ կյան քի կամ ա ռող ջութ-
յան հա մար ոչ վտան գա վոր բռնութ-
յուն գոր ծադ րե լով կամ բռնութ-
յուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով՝ 
պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հար յու-
րա պա տի կից հինգ հար յու րա պա տի-
կի չա փով:
2.  Բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա-

կան, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի տա-
կան օ ժան դա կող գոր ծու նեութ յա նը 
խո չըն դո տե լը, ո րը կա տար վել է նրա 

նկատ մամբ կյան քի կամ ա ռող ջութ-
յան հա մար վտան գա վոր բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու 
սպառ նա լի քով՝ պատժ վում է կա լան-
քով՝ մե կից եր կու ա միս ժամ ե տով 
կամ ա զա տազրկ մամբ՝ եր կու սից 
հինգ տա րի ժամ ե տով»:
Հոդ ված2.  Սույն օ րենքն ու ժի մեջ է 

մտնում պաշ տո նա կան հրա պա րակ-
ման օր վան հա ջոր դող տաս նե րորդ 
օ րը:

Եր կա րաձգ վել է 2016-ի ապ րի լին մար տա կան հեր թա պա հութ յուն ի րա կա նաց րած  
ու սա նող նե րի ուսման վճարի փոխ հա տուց ման հայ տե րի ըն դուն ման վերջ նա ժամ կե տը

ՈՒ ԺԻ ՄԵՋ ՄՏԱՎ ԲԺԻՇԿ ՆԵԻ  

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԽՈՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼՈՒ  

ՄԱ ՍԻՆ Օ ՐԵՆ ՔԸ

ՈւՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
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ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱ ՎԱՍ ՏԱԳ ՐԵՐ՝ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐԻ 

ՄԱՆ ՐԷԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱ ՆԵ ՐԻՆ

 ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րութ յու նը Ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
և  Նի դեր լանդ նե րի թա գա վո րութ-
յան հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան 
և  ար տա քին մի ջա վայ րի հի գիե նա յի 
ազ գա յին ինս տի տու տի ա ջակ ցութ-
յամբ « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լի րում ի րա կա նաց նում է 
hա կա ման րէա յին դե ղե րի (ՀՄԴ) 
նկատ մամբ կա յու նութ յան հե տա զո-
տութ յան ծրա գիր: 
Ծ րագ րի նպա տա կը ՀՀ բժշկա կան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րում հա կա-
ման րէա յին դե ղե րի նկատ մամբ 
կա յու նութ յան, հա մա ճա րա կա բա-
նա կան հսկո ղութ յան դետ քա յին 

հա մա կար գի ձևա վո րում է, ինչ-
պես նաև ար յան վա րակ նե րի ախ-
տո րոշ ման և  ռա ցիո նալ բուժ ման 
մի ջո ցով դրանց հի վան դա ցութ յան 
ցու ցա նիշ նե րի նվա զե ցու մը: 
2016-17թթ. « Հե րա ցի» և 

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի 
լա բո րա տոր ախ տո րո շիչ կենտ-
րոն նե րիի ման րէա բա նա կան լա-
բո րա տո րիա նե րը մաս նակ ցել են 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար-
հա յին կազ մա կեր պութ յան եվ-
րո պա կան գրա սեն յա կի (WHO), 
 Կենտ րո նա կան Ա սիա յի և Ար ևել-
յան Եվ րո պա յի հա կա ման րէա յին 
դե ղե րի նկատ մամբ կա յու նութ յան, 

հա մա ճա րա կա բա նա կան հսկո-
ղութ յան հա մա ցան ցի (CAESAR), 
կլի նի կա կան միկ րո բիո լո գիա յի և 
 վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի եվ-
րո պա կան կո մի տեի (ESGMID), 
 Նի դեր լանդ նե րի հան րա յին ա ռող-
ջութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ-
գա յին իս տի տու տի,  Մեծ Բ րի տա-
նիա յի հան րա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան ո րա կի ար տա քին գնա հատ ման 
Ազ գա յին ծա ռա յութ յան (UKNEQAS) 
կող մից ի րա կա նաց ված ո րա կի ար-
տա քին գնա հատ մա նը և ս տա ցել 
ո րա կի ճա նաչ ման մի ջազ գա յին հա-
վաս տա գիր:
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Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րի հեր թա կան սխրան քը

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԿՅԱՆՔ

«Շ նոր հա կա լութ յուն երկ րորդ 
կյանք պարգ ևե լու հա մար»,-այս 
խոս քե րով էր  դի մած նո տա յին վի-
րա բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յի 
պա ցիենտ Մ.Բ.-ն  ե կել հեր թա-
կան այ ցին՝ հետ վի րա հա տա կան 
12-րդ  օ րը: 
 Ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կում հի-

վան դը հուն վա րի 20-ին ըն դուն-
վել էր « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լիր, պայթ յու նի հետե-
վան քով նա ստա ցել էր դեմ քի և 
 ձախ ձեռ քի վի րա վո րում: Ն րա 
մոտ առ կա էին դեմ քի լայ նա ծա-
վալ վեր քեր, վե րին ծնո տի բազ-
մա բե կո րա յին կոտր վածք ներ, 
ստո րին ծնո տի կոտր վածք ներ 
ա ջից, վե րին և ստո րին ծնո տի 
ալ վեո լա յին կոտր վածք ներ, ինչ-
պես նաև ա տամ ե րի բազ մա թիվ 
կոտր վածք ներ:
  Հա մալ սա րա նա կան հի վան-

դա նո ցի դի մած նո տա յին վի րա-
բույժ նե րի և  ա նես թե զիո լոգ-ռեա-
նի մա տո լոգ նե րի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ կա տար վել էր հի վան դի 
դեմ քի կմախ քի վե րա կանգն ման 
յոթ ժամ յա վի րա հա տութ յուն: 
 Մի շարք խո րը կտրված վեր քե ր 

վե րա կանգն վել են ա ռա վե լա-
գույն կոս մե տիկ արդ յուն քով:



Անմոռանալի
պատառիկներ
մանկությունից

Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նը 
ծնվել է բժիշկ Ա սա տուր (Ա րա րատ) 
 Նա վա սարդ յա նի ըն տա նի քում: 
 Հայ րը հիմ ա կա նում մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա-
լել մար զա յին բժշկա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում, մաս նա վո րա պես՝ 
 Մա սի սի, իսկ հե տա գա յում Էջ միած-
նի շրջա նում:  Նա մեծ ա վանդ ու նի 
մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան հիմ-
նարկ նե րի հիմ ադր ման, բժշկա կան 

օգ նութ յան կազ մա կերպ ման գոր-
ծում: Բժշ կի ու ղին ընտ րե ցին ըն տա-
նի քի չորս ե րե խա նե րից եր կու սը:
 Նա վա սարդ յա նի մո րա կան պա-

պը՝ Ար շակ  Մար տի րոս յա նը, ծնվել 
է  Կար սում:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան ա կա նա տես-վե րապ րա ծի ըն-
տա նի քը 1915 թվա կա նի ջար դե րից 
հե տո անց նում է Ա րաքս գե տը և 
 գաղ թում Ար ևել յան  Հա յաս տան: 
 Վա նա ձո րում բնա կութ յուն հաս տա-
տե լով, Ար շակ  Մար տի րոս յա նը ղե-
կա վար պաշ տոն է զբա ղեց նում տե-
ղի եր կաթգ ծում: Երկ րին մա տու ցած 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար նա ար-

ժա նա նում է ԽՍՀՄ բարձ րա գույն 
պարգ ևի՝  Լե նի նի շքան շա նի:
 Սա կայն կարճ ժա մա նակ անց՝ 

ստա լին յան բռնա պե տութ յան ժա-
մա նա կաշր ջա նում, նրան ևս  ար ժա-
նաց նում են « Հայ րե նի քի թշնա մի» 
պի տա կին:  Հե տաքր քիր զու գա-
դի պութ յամբ է ի մա նում, որ նույն 
բան տում է նաև հայ մե ծա գույն 
բա նաս տեղծ Ե ղի շե  Չա րեն ցի խցի-
կը:  Պատ մա կան ծննդա վայ րում 
նրա տու նը տե ղա կայ ված էր հենց 
Ե ղի շե  Չա րեն ցի տան հար ևա նութ-
յամբ:  Բան տում կար սե ցի հսկի չի 
հետ հան դի պու մը նույն պես ճա կա-
տագ րա կան է դառ նում:  Հենց նրա 
բա րի վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ և 
 խորհր դով է Ար շակ  Մար տի րոս յա նը 
նա մակ գրում իշ խա նութ յուն նե րին 
և  ա զատ ար ձակ վում, ին չը հա վա-
նա բար պայ մա նա վոր ված էր նաև 
 Լե նի նի շքան շա նա կիր լի նե լու հան-
գա ման քով: 
Եր ևա նի  Տեր յան 62 հաս ցեում է 

ան ցել Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նի 
ման կութ յու նը:  Մե ծա նուն մարդ-
կանց հետ հան դի պում ե րի, մտեր-
մութ յան և  հար ևա նութ յան մա սին 
հու շե րը լի են ջեր մութ յամբ ու սի-
րով:  Վեց մուտք ու նե ցող ճար տա-
րա պե տա կան հե տաքր քիր այս 
կա ռույ ցում՝ « Մաս նա գետ նե րի շեն-
քում», բնակ վել են նույն քան հե-
տաքր քիր ու ան վա նի մար դիկ: 
Ն րա նից են ճա նաչ ված բժիշկ ներ 
Լ ևոն  Հով հան նիս յա նը,  Ռու բեն 
 Յոլ յա նը,  Նի կո լայ  Նա ջար յա նը, 
հա յա գետ-ար ևե լա գետ  Կա րո 
 Մե լիք-Օ հան ջան յա նը, ԽՍՀՄ-ում 
տե սա կան ու փոր ձա րա րա կան 
ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կա կան կեն-
սա ֆի զի կա յի հիմ ա դիր նե րից Լև 
 Փի րուզ յա նը, ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր 
ճար տա րա պետ  Մարկ Գ րի գոր յա նը 
և  շատ այլ ար վես տա գետ ներ, հա-
սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ-
ներ:
Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նը տաս-

նամ յակ ներ անց չի մո ռա նում 
 Պա րույր Ս ևա կի՝ նրա դոկ տո րա-
կան ա տե նա խո սութ յան ղե կա վար, 
ար ևե լա գետ, թարգ մա նիչ   Կա րո 
 Մե լիք-Օ հան ջան յա նի տան հա-
րուստ գրա պա հա րա նի դի մաց 
գրքե րի ինք նա մո ռաց  փնտրտու-

Բժշկի ուղին

ԱԽ ՏԱ ՖԻ ԶԻՈ ԼՈ ԳԻԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ 

Պ րո ֆե սոր Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նը բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ա մե նա վառ ան հա տա կա նութ յուն նե րից է: Կ յան քի տար բեր 

ի րա վի ճակ նե րում, աշ խա տան քում իր սկզբուն քայ նութ յամբ միշտ աչ-
քի ընկ նող մաս նա գե տը հա մալ սա րա նա կան տա րաբ նույթ մի ջո ցա-
ռում ե րի ակ տիվ մաս նա կիցն է:
Վս տահ է, որ ե րի տա սարդ ներ, ա պա գա բժիշկ ներ կրթե լու պա տաս-

խա նա տու գոր ծում սե փա կան օ րի նա կը գե րա կա է:  Լի նել ազ նիվ, ու-
նե նալ ար դա րութ յան զգա ցում, ծա նոթ լի նել սե փա կան երկ րի մշա-
կույ թին ու պատ մութ յա նը. սա ան կախ մաս նա գի տութ յու նից ԵՊԲՀ 
դա սա խո սի կրթված լի նե լու մշտար թուն պա հանջ ն է: 
« Պետք է փոր ձենք մեր պահ ված քով, գի տե լիք նե րով, մարդ կա յին 

կեր պա րով վստա հութ յուն ներշն չել մեր ու սա նող նե րին կյան քի, բու-
հի, երկ րի հան դեպ»,- ա սում է կրթութ յան եր կա րամ յա փոր ձա գե տը: 
 Խոս տո վա նում է, որ իր սկզբուն քայ նութ յունն ու ճշմար տա խո սու թյու-

նը, ի հար կե, եր բեմ խան գա րել են հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լու հար-
ցում, սա կայն ան դա վա ճան այս հատ կա նիշ նե րը ման կուց են ար տա-
հայտ ված ե ղել թե՛ իր, թե՛ քույ րե րի ու եղ բոր բնա վո րութ յան մեջ:



Գրիզելդա Նավասարդյան

ՏՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Է, ՄԱՅ ՐԵ ՆԻՆ

քի մեջ տպա վո րիչ տե սա րա նը։ 
 Հե տա գա յում գրո ղի հետ եր կար 
զրու ցե լու բազ մա թիվ ա ռիթ ներ է  
ու նե ցել։ 
Ար վես տով, մշա կույ թով կամ մեկ 

բա ռով ա սած՝ կրթվա ծութ յամբ հա-
գե ցած այս մթնո լոր տը չէր կա րող 
ազ դե ցութ յուն չու նե նալ նրա՝ նախ 
որ պես անձ, իսկ հե տա գա յում ար-
դեն որ պես բժիշկ-գիտ նա կան կա-
յաց ման գոր ծում: 
 Տան հար ևա նութ յամբ էր նաև 

Եր ևա նի Ն. Կ րուպս կա յա յի ան-
վան դպրո ցը, որ տեղ դա սա-
վան դում էին ժա մա նա կի լա վա-
գույն ման կա վարժ նե րը՝  Մա րիամ 
 Հայ կա զու նին,  Սի մակ  Սա հակ յա նը, 
Ա րուս յակ  Խա չիկ յա նը,  Մաք րու հի 
 Մար տի րոս յա նը, այլք: 
 Հե տա գա յում էլ ար վես տի հետ կա-

պը չընդ հատ վեց:  Մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նից զատ նա կազ մա-
կեր պում էր տասն յակ մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռում եր գրող նե րի, նկա րիչ-
նե րի, ե րա ժիշ տե րի, այլ բնա գա վառ-
նե րի ճա նաչ ված գոր ծիչ նե րի հետ: 
 Նա խորդ դա րի երկ րորդ կե սին ար-
վես տի շնչով ո ղող ված հան դի պում-
նե րի յու րօ րի նակ հա վա քա տե ղի 
էր դար ձել նաև բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը:  Վահ րամ  Փա փազ յա նը, 
Հ րաչ յա  Ներ սիս յա նը,  Մի նաս Ա վե-
տիս յա նը,  Լու սի նե  Զա քար յա նը, 
 Մար գա րիտ  Հա րութ յուն յա նը, 
 Հով հան նես  Չե քիջ յա նը և  շատ ու 

շատ այլ ար վես տա գետ ներ բազ-
միցս մաս նակ ցել են բու հի «Ար վես-
տի հա մալ սա րա նի» կող մից  կազ-
մա կերպ վող հան դի պում ե րին: 
Իր անձ նա կան գրա դա րա նում հայ 

գրա կա նութ յան լա վա գույն նմուշ-
նե րը հենց ի րենց՝ հե ղի նակ նե րի 
ստո րագ րութ յամբ են: Գ րա կա-
նութ յան մա սին խո սե լիս Գ րի զել-
դա  Նա վա սարդ յա նը մի ու շագ րավ 
դրվագ է մտա բե րում:  Հով հան նես 
 Շի րա զի գրքե րից մե կի շնոր հան-
դեսն է «Պ րոս պեկ տի»՝ այն ժա մա-
նակ վա հայտ նի գրա խա նութ նե րից 

մե կում: Գ րի զել դան և  իր մտե րիմ ըն-
կե րու հի Է լա դան Ազ գա յին մեծ բա-
նաս տեղ ծին ա ռա ջինն էին նվի րում 
խորհր դան շա կան մա նու շակ նե րը: 
Ի մա նա լով հա յոց լեզ վի նկատ մամբ 
 Հով հան նես  Շի րա զի մեծ ու շադ-
րութ յան ու խո րը հար գան քի մա սին, 
ոչ հայ կա կան ա նուն նե րով եր կու ըն-
կե րու հի նե րը, բա նաս տեղ ծի նկա-
տո ղութ յու նից խու սա փե լու հա մար, 
ո րո շում են գրքի վրա հե ղի նա կի մա-
կագ րութ յունն ու նե նա լու նպա տա-
կով ներ կա յա նալ փոխ ված ա նուն-
նե րով: Գ րի զել դան ներ կա յա նում է 
որ պես Աստ ղիկ, ին չից  Հով հան նես 
 Շի րա զը բնա կա նա բար ու րա խա-
նում է, քա նի որ Աստ ղիկն իր սի րե լի 
մոր ա նունն էր:

Ախտաֆիզիոլոգիան
արծվենի՝խորաթափանց

հայացքէհիվանդությանը

Պ րո ֆե սոր  Նա վա սարդ յա նը ախ-
տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի գոր-
ծու նեութ յան ար դիա կա նաց ման 
գոր ծում մեծ դեր է ու նե ցել: Ն րա 
ղե կա վար ման տա րի նե րին ախ տա-
ֆի զիո լո գիա յի դա սա վանդ ման մեջ 
ա ռաջ նայ նութ յու նը տրվել է ժա մա-
նա կա կից գի տե լի քի ներ կա յաց-
մա նը, տար վել է մե ծա ծա վալ մե-
թո դա կան աշ խա տանք, մշտա պես 



ու շադ րութ յան կենտ րո նում է ե ղել 
ամ բիո նի ե րի տա սարդ դա սա խոս-
նե րի գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը: 
Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նի ղե կա-
վա րութ յամբ պաշտ պան վել է չորս 
թեկ նա ծո ւա կան թեզ: 1995-ին մաս-
նա գե տը հա յե րե նով հե ղի նա կել է 
ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ա ռա ջին դա-
սա գիր քը` «Երկ խո սութ յուն ներ ախ-
տա ֆի զիո լո գիա յի հար ցե րի շուրջ» 
վեր նագ րով: Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը 
հե ղի նակն է «Ընդ հա նուր ախ տա-
ֆի զիո լո գիա» դա սագր քի, ո րը ՀՀ 
կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա-
րութ յան կող մից հաս տատ ված է որ-
պես բու հա կան դա սա գիրք:

 Կենսագրականտվյալներ

1959-ին ոս կե մե դա լով ա վար տել է 
Եր ևա նի Ն.Կ րուպս կա յա յի ան վան 
միջ նա կարգ դպրո ցը: 1959-ին ըն-
դուն վել և 1965-ին ա վար տել է Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս-
տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: 
1965-ին գիտ խորհր դի ե րաշ խա վո-
րութ յամբ` մրցույ թով ըն դուն վել է 
ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նին 
կից աս պի րան տու րան: Այն ա վար-
տել և 1968-ին պաշտ պա նել է թեկ-
նա ծու ա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ 
ստա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու ի գի տա կան աս տի-
ճան: 1968-1981թթ. ախ տա ֆի զիո-
լո գիա յի ամ բիո նում աշ խա տել է 
որ պես ա սիս տենտ, ա վագ գի տաշ-
խա տող: 1981-ից ամ բիո նում պաշ-
տո նա վա րել է որ պես դո ցենտ: 1975-
ին Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նին 
շնորհ վել է ա վագ գի տաշ խա տո ղի, 
1982-ին դո ցեն տի, իսկ 2005-ին՝ 

պրո ֆե սո րի կո չում: 1988-1994թթ. 
գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յա նը զու գըն թաց աշ խա տել 
է որ պես բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ար տա սահ ման ցի սո վո րող նե րի 
դե կան: 1994-2005թթ. ընտր վել և  
աշ խա տել է որ պես ախ տա ֆի զիո-
լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ: 2005-ից 
նույն ամ բիո նում պրո ֆե սոր է: 
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե-

րից տե սա կան-գործ նա կան նշա-
նա կութ յուն և  մի ջազ գա յին ճա-
նա չում ու նեն տար բեր պայ ման-
նե րում օր գա նիզ մի մա հաց ման և 
 վե րա կեն դա նաց ման հիմ ախն-
դիր նե րին, փոր ձա րա րա կան սա-
կա վա շար ժութ յան պայ ման նե րում 
զար գա ցող վար քա յին-ի մա ցա-
կան տե ղա շար ժե րի, ծե րութ յուն 
և  սա կա վա շար ժութ յուն հա րա բե-
րակ ցութ յան ախ տա ֆի զիո լո գիա-
կան մե խա նիզմ ե րի վեր հան մա նը, 
նո զո լո գիա յի հիմ ադ րույթ նե րում 

միջ նա դար յան հայ փի լի սո փա նե-
րի և բ ժիշկ նե րի ա վան դին վե րա բե-
րող նրա աշ խա տանք նե րը: 
 Մաս նակ ցել է բազ մա թիվ տե-

ղա կան և  մի ջազ գա յին գի տա-
ժո ղով ե րի, հան դես ե կել զե-
կու ցում ե րով (ՌԴ,  Մոսկ վա, 
 Սանկտ- Պե տեր բուրգ,  Կիև, 
Թ բի լի սի,  Բա քու,  Տաշ քենդ, 
 Չե խոս լո վա կիա,  Ֆին լան դիա, 
 Հուն գա րիա,  Մա րոկ կո, ԱՄՆ, 
ՉԺՀ ,  Կա նա դա, Ուկ րաի-
նա և  այլն):  Հիմ ա դիրն է և 
 նա խա գա հը  Հա յաս տա նի ախ-
տա ֆի զիո լոգ նե րի և  ախ տա-
բան նե րի ըն կե րակ ցութ յան, Է կո-
լոգիա յի և  կեն սա գոր ծու նեութ յան 
 մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի (Ն յու- 
Յորք,  Սանկտ- Պե տեր բուրգ) իս կա-
կան ան դամ, Ախ տա ֆի զիո լո գիա յի 
 մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան գոր-
ծա դիր խորհր դի, դա սա վանդ ման 
տեխ նո լո գիա նե րի հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ է, 2012-ի նո յեմ բե րին 
ընտր վել է Ուկ րաի նա յի ախ տա-
ֆի զիո լոգ նե րի ըն կե րակ ցութ յան 
վար չութ յան պատ վա վոր ան դամ, 
գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն ու նի ախ-
տա ֆի զիո լո գիա յի դա սա վանդ ման 
նո րաց ման և  ժա մա նա կի պա-
հանջ նե րին հա մա հունչ կրթա կան 
ծրագ րե րի մշակ ման մեջ: ԵՊԲՀ 
 մի ջազ գա յին հա վա տար մագր ման 
փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո-
վի, «Բժշ կութ յուն, գի տութ յուն և կր-
թութ յուն» ամ սագ րի խմբագրական 
խորհր դի ան դամ է: Ու նի կա ռա-
վա րա կան և  հա մալ սա րա նա կան 
պարգև ներ (շնոր հա կա լագ րեր, 
պատ վոգ րեր, մե դալ ներ): Իր գի տա-
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել է 

Բժշկի ուղին



Գրիզելդա Նավասարդյան

 Չե խոս լո վա կիա յի,  Լե հաս տա նի, 
 Հուն գա րիա յի բժշկա կան հա մալ-
սա րան նե րի մե դալ նե րով: Ախ տա-
ֆի զիո լո գիա յի աս պա րե զում գի-
տա ման կա վար ժա կան ա վան դի, 
հայ-ռու սա կան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ամ րապնդ ման հա մար 2007-
ին պարգ ևատր վել է ՌԴ բժշկա կան 
ա կա դե միա յի Ա. Ս պե րանս կու ան-
վան մե դա լով:

«Ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ա ռա-
քե լութ յու նը գի տա կա նո րեն 

հիմ ա վոր ված բժշկա կան մտա ծո-
ղութ յան մշա կում է: Իմ եզ րա հան-
գու մը հետև յալն է. ախ տա ֆի զիո-
լո գիան արծ վե նի՝ խո րա թա փանց 
հա յացք է հի վան դութ յա նը, հա յացք, 
ո րով փորձ է ար վում տես նե լու, ճա-
նա չե լու հի վան դութ յունն իր բո լոր 
ման րա մաս նե րով:   Գի տութ յան 
և  հի վան դութ յան զար գաց ման 
մեջ ման րուք ներ չկան. հի շենք, որ 
«սա տա նան ման րուք նե րի մեջ է»: 
 Յու րա քանչ յուր ման րուք, ան կախ 
իր դրսևոր ման աս տի ճա նից, վճռո-
րոշ կա րող է լի նել հի վան դութ յան 
ախ տա ճա նաչ ման, բուժ ման, ել քի և 
 կան խար գել ման հա մար»,- իր ընտ-
րած մաս նա գի տութ յան ման րա մաս-
ներն է ներ կա յաց նում գիտ նա կա նը՝ 
հա վե լե լով, որ ախ տա ֆի զիո լո գիան 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս վեր լու-
ծութ յան մե թո դի շնոր հիվ վեր հա նել 
տար բեր ախ տա հա րում ե րի է թիո-
պա թո գե նե տիկ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը: 
«Ախ տա ֆի զիո լո գիան բժշկութ-

յան տրա մա բա նութ յունն է, մայ րե-
նին, այն բժշկա կան մտա ծե լա կեր-
պի ձեռք բեր ման գոր ծի քա կազմ է, 
ինչ պես նաև դե պի հի վան դութ յան 

ճա նա չու մը տա նող ա մե նա լայն ճա-
նա պար հը»,- հա վե լում է ԵՊԲՀ եր-
կա րամ յա աշ խա տա կի ցը: 
 Նա շուրջ 200 գի տա կան հրա պա-

րա կում ե րի, 20-ից ա վե լի ու սում-
նա մե թո դա կան հոդ ված նե րի, ձեռ-
նարկ նե րի, ախ տա ֆի զիո լո գիա յի 
դա սագր քե րի հե ղի նակ է:  Լի նե լով 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի բժշկա-
կեն սա բա նա կան ա ռար կա նե րի 
ցիկ լա յին մե թո դա կան խորհր դի 
նա խա գահ, ՀՀ ԿԳՆ բարձ րա գույն 
կրթութ յան ո րա կի հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ, լուրջ ներդ րում ու նի 
 Բո լո նիա յի գոր ծըն թա ցի շրջա նա-
կում բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա-
կի երվ րո պա կան չա փայ նութ յան 
հա վաստ ման, ու ղե ցույց նե րի մշակ-
ման և  ներդր ման գոր ծում, մաս նակ-
ցել է մի շարք դրա մաշ նորհ նե րի, 
ծրագ րե րի: 
Կր թութ յան փոր ձա գետն ու սում-

նա կան գոր ծըն թա ցից բա ցի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն ու նի նաև բու հա-

կան այլ աշ խա տանք նե րում:  Նա 
ԵՊԲՀ կար գա պա հա կան, ինչ պես 
նաև կենտ րո նա կան մե թո դա կան 
հանձ նա ժո ղո վների ան դամ է: 
Չ նա յած պրակ տիկ կլի նի ցիստ 

դառ նա լու բազ մա թիվ գրա վիչ ա ռա-
ջարկ նե րին՝ տա րի ներ անց նա 
ընդգ ծում է, որ տե սա բա նի աշ խա-
տանքն ընտ րե լով բնավ չի ափ սո-
սում: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի իր 
աշ խա տա սեն յա կում տա րի ներ շա-
րու նակ փակց ված են ու սու ցիչ նե րի, 
ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, ինչ պես նաև 
ախ տա ֆի զիո լա գիա յի ո լոր տի հե-
ղի նա կութ յուն նե րի լու սան կար նե րը: 
Նա ա ռանձ նա հա տուկ խնամ քով 

է պահ պա նում հայ և  օ տա րերկ րա-
ցի ու սա նող նե րի նվի րած մաս նա-
գի տա կան և  ոչ մաս նա գի տա կան 
գրքե րը: 
 Փոր ձա ռու ման կա վար ժի խստու-

թյունն ու խստա պա հան ջութ յու նը 
չեն խան գա րում հա մոզ ված լի նել, 
որ միայն խա ղա ղութ յամբ, հան դուր-
ժո ղա կա նութ յամբ, դրա կան գոր ծով 
է հնա րա վոր աշ խարհն ա մեն օր 
ա վե լի լա վը դարձ նել: 
 Փոքր-ինչ փո փո խե լով  Հա մո 

 Սահ յա նի հայտ նի բա նաս տեղ ծու-
թյուն նե րից մե կի տողը՝ զրու ցա-
կիցս հան դի պու մը եզ րա փա կում է 
այս պես. «Ան վերջ, շա րու նակ վե-
րա դար ձող եր թում, ինձ բա ցա կա 
չդնեք… »:

 Հե ղի նակ՝  
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝  
ԳՐԻԶԵԼԴԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ 

անձ նա կան ար խի վից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ



-  Պա րոն  Նա զար յան,  Դուք  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում 
օր թո պե դիկ և վ աս ված քա բա նա կան ո լորտ նե րում աշ-
խա տող ա ռա ջա տար գիտ նա կան նե րից եք: Կ պատ մե՞ք 
մի փոքր  Ձեզ դե պի հա ջող կա րիե րա ա ռաջ նոր դած ու-
ղու մա սին:
- Ես ու նեմ բա կա լավ րի աս տի ճան մե խա նի կա կան ին-

ժե նե րիա յի ո լոր տում, մա գիստ րո սի աս տի ճան ներ հա-
մա պա տաս խա նա բար կեն սաբժշ կա կան ին ժե նե րիա յի 
և կ լի նի կա կան բժշկութ յան ո լորտ նե րում և  պաշտ պա նել 
եմ թեկ նա ծո ւա կան թեզ կեն սաբժշ կա կան ին ժե նե րիա-
յի ո լոր տում: Իմ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վեց  Միաց յալ 
 Նա հանգ ներ, երբ ես պետք է ըն դուն վեի քո լեջ: Ակն-
հայտ է, որ սկսել ա մեն ինչ նոր բնա կա վայ րում, նոր 
լեզ վով և  սո վո րույթ նե րով շատ լուրջ մար տահ րա վեր էր 
ինձ հա մար՝ հաշ վի առ նե լով, որ ծնվել ու մե ծա ցել եմ 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես կա րո ղա ցա 
կենտ րո նա նալ իմ դա սե րի վրա, և  այն փաս տը, որ ես 
միակ հայն էի իմ հա մալ սա րա նում, ստի պում էր ինձ հա-
ղոր դակց վել միայն անգ լե րե նով:  Դա շատ կար ևոր էր 

իմ հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րը զար գաց նե լու և  իմ 
նոր տան մշա կույթն ու նոր մե րը յու րաց նե լու տե սանկ-
յու նից: Ի րա կա նում չկար որ ևէ կա խար դա կան բե կում 
դե պի հա ջո ղութ յուն: Ես պար զա պես քրտնա ջան աշ-
խա տում էի և  փոր ձում էի ու նա կութ յուն նե րիս ա ռա վե-
լա գույն չա փով ուր վագ ծել կյան քիս հա ջորդ քայ լը՝ նկա-
տի ու նե նա լով, որ չէի տի րա պե տում զգա լի ցան ցի, ո րից 
կա րող էի օգտ վել փոր ձի և  խոր հուրդ նե րի ա ռու մով:  Սա 
այն փուլն էր, երբ հա մա ցան ցը և  ին ֆոր մա ցիան այդ-
քան հա սա նե լի չէին, ինչ պես այ սօր: Ա մեն դեպ քում ես 
բա վա կա նին հա ջո ղակ գտնվե ցի՝ հայտն վե լով բա րեն-
պաստ մի ջա վայ րում և  ու նե նա լով խորհր դա տու ներ, 
ո րոնք մտա ծում էին իմ շա հե րի մա սին:  Բա րեն պաստ 
մի ջա վայ րը և  ռե սուրս նե րի հա սա նե լիութ յու նը մեծ 
ա ռա վե լութ յուն էին ինձ հա մար: Ես ըն դա մե նը հա մա-
տե ղե ցի դրանք հա ջո ղութ յան հաս նե լու իմ ցան կութ յան 
հետ:
- Ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:
- Ես շատ մեծ հա ճույ քով էի մաս նա գի տա նում մե խա նի-

կա կան ին ժե նե րիա յի բնա գա վա ռում:  Սա կայն կրտսեր 
տա րի քում սկսե ցի հե տաքրքր վել մարդ կա յին ֆի զիո-
լո գիա յով և  պա թո լո գիա յով: Ես դի տար կում էի դրանք 
որ պես ին ժե նե րա կան հա մա կար գեր, ո րոնք աշ խա տում 
են և  եր բեմ շար քից դուրս են գա լիս հի վան դութ յան 
պատ ճա ռով: Ես ո րո շե ցի, որ իմ կա րիե րան ար ժե քա վոր 
կլի նի, ե թե ես օգ տա գոր ծեմ իմ ին ժե նե րա կան հմտութ-
յուն նե րը բժշկա կան խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով: 
 Քո լեջն ա վար տե լուն պես ընդգրկ վե ցի կեն սաբժշ կա-
կան ին ժե նե րիա յի մա գիստ րո սա կան ծրագ րում, և, ինչ-
պես ա սում են, մա ցա ծը պատ մութ յուն է:
- Եր կու տա րի ա ռաջ  Դուք  Հա յաս տան այ ցե լե ցիք: Ըստ 

 Ձեզ՝ ի՞նչ մար տահ րա վեր ներ կան մեր երկ րում օր թո-
պե դիա յի ո լոր տում:

«ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆՆԱԶՆԻՎ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԷ.

ՊԵՏՔԷՀԱՎԱՏԱՐԻՄՄՆԱԼԲԺԻՇԿ
ԴԱՌՆԱԼՈՒԳԼԽԱՎՈՐՆՊԱՏԱԿԻՆ»

Հարցազրույց

Չ կար կա խար դա կան բե կում դե պի հա ջո ղութ յուն. 
ես պար զա պես քրտնա ջան աշ խա տում էի... Հար-
վար դի հա մալ սա րա նի օր թո պե դիկ վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի ա սիս տենտ, պրո ֆե սոր, գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր Ա րա  Նա զար յա նը 2017-ի նո յեմ բե րի 1-ից 
հան դի սա նում է նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի այ ցե լու 
պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սոր  Նա զար յա նը ղե կա վա րում է  Նա զար յան 

լա բո րա տո րիան (www.nazarianlab.org)  Հար վար դի 
բժշկա կան դպրո ցի  Բեթ Իս րա յել  Դի կո նես բժշ կա-
կան կենտ րո նի օր թո պե դիկ վի րա բու ժութ յան ամ-
բիո նում: Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում պրո ֆե սոր 
 Նա զար յա նը կրթել է ա վե լի քան 130 աս պի րան տի և 
 հետ դոկ տո րան տի, ով քեր մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի են 
հա սել, տպագ րել են հա մա տեղ աշ խա տանք ներ՝ 89 
գի տա կան հոդ ված հան րա հայտ ամ սագ րե րում և 2 
գիրք, մշա կել և  գոր ծար կել են 3 սթար թափ և գ րան ցել 
ա վե լի քան 10 պա տենտ:
 Ներ կա յումս պրո ֆե սոր  Նա զար յա նը հան դի սա նում 

է գի տա կան 2 ամ սագ րի խմբագ րա կան խորհր դի, 17 
ամ սագ րի խմբագ րա կազ մի ան դամ, հրա վիր յալ դա-
սա խո սութ յուն նե րով է հան դես գա լիս ԱՄՆ-ում և  այլ 
երկր նե րում: Ան վա նի մաս նա գե տը նաև  Հար վար դի 
բժշկա կան դպրո ցի մի ջազ գա յին հե տա զո տա-
կան նա խա ձեռ նութ յան և  Մա սա չու սեթս նա հան գի 
 Գի տութ յան և ին ժե նե րիա յի փա ռա տո նի ընտ րա կան 
խորհր դի ան դամ է: 



-  Կար ծում եմ՝ կան մի շարք հար ցեր, ո րոնք կապ-
ված են  Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հա կան կրթութ յան 
և դ րա մա տուց ման հետ: Ար մա տա կան պատ ճառ նե րը 
բարդ են և  կախ ված են մի քա նի գոր ծոն նե րից:  Մենք 
ու նենք ե րի տա սարդ եր կիր, ո րը 30 տա րուց էլ քիչ ժա-
մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում ան ցել է խո շոր ա վե-
րիչ երկ րա շար ժի և  պա տե րազ մի մի ջով՝ միա ժա մա նակ 
ձեռք բե րե լով ան կա խութ յուն: Այդ պատ ճա ռով էլ կրթա-
կան և բժշ կա կան հա մա կար գե րը զգա լիո րեն կրել են 
դրա ազ դե ցութ յունն այս ժա մա նա կաշր ջա նում: Ինչ պես 
ցան կա ցած սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով պե տութ յուն՝ 
 Հա յաս տա նը չու նի հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան 
ռե սուրս ներ՝ հո գա լու հի վան դի խնամ քի հետ կապ ված 
ծախ սե րը:  Լի նե լով փոքր ազգ՝ մենք խո շոր բժշկա կան 
սար քա վո րում ե րի և  դե ղա գործ նե րի հա մար չու նենք 
մեծ շու կա:  Մեր կրթա կան հա մա կար գը կա տա րե լա-
գործ ման կա րիք ու նի:  Մենք պետք է ար դիա կա նաց-
նենք հի վան դի խնամ քը, ընդ ո րում՝ ոչ միայն Եր ևա նի 
ու քա ղա քի շրջա կայ քի մի քա նի հի վան դա նոց նե րում, 
այլ ամ բողջ  Հա յաս տա նում և Ար ցա խում:  Մենք պետք է 
լու ծենք շա հե րի բախ ման և  կո ռուպ ցիա յի հար ցերն այս 
ո լոր տում:  Մենք պետք է ա վե լաց նենք հե տա զո տութ-
յուն նե րի հա մար հատ կաց վող բյու ջեն, որ պես զի սկսենք 
հո գալ մեր, ինչ պես նաև մեզ նման մյուս երկր նե րի 
բժշկա կան կա րիք նե րը:  Մենք ու նենք ա մուր հիմք դեռևս 
Խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից և  պետք է օգտ վենք այդ 
ա ռա վե լութ յու նից, քա նի դեռ շատ ուշ չէ:  Մենք օժտ ված 
ենք ու ղեղ նե րով, այդ թվում սփյուռ քի, որ պես զի նա խա-
ձեռ նենք կրթա կան և  գի տա կան հե ղա փո խութ յուն՝ որ-
պես հիմ ա կան ար տա հա նում: Բժշ կա կան ո լոր տը ևս 
 չի տար բեր վում: Օր թո պե դիան և վն աս ված քա բա նութ-
յու նը գե րա զանց ո լորտ ներ են, քա նի որ կողմ ո րոշ ված 
են սար քա վո րում ե րի ուղ ղութ յամբ: Այս ո լորտ նե րում 
սար քա վո րում ե րի և  տեխ նի կա յի պա կասն ազ դում է 
խնամ քի պա կա սի վրա, և խ նամ քի պա կա սը հան գեց-
նում է ա վե լի վատ պայ ման նե րի և  հի վանդ նե րի հի վան-
դա ցութ յան ու մա հա ցութ յան ա ճի:  Մենք նաև պետք է 
լու ծենք սո ցիա լա կան խնդիր նե րը, ո րոնք առնչ վում են 
բժշկա կան խնամ քի մա կար դա կին:  Մենք պետք է ա վե-
լի լավ կրթութ յուն ա պա հո վենք մեր բժիշկ նե րի հա մար՝ 
ներդ նե լով ա վե լի թա փան ցիկ և  թի մա յին մո տե ցում: 
 Մեկ ան ձը չի կա րող ու նե նալ բո լոր պա տաս խան նե րը: 
Այն պի սի հա սա րակ բա ներ, ինչ պի սիք են հի վան դա-
ցութ յան և  մա հա ցութ յան վե րա բեր յալ կոն ֆե րանս նե րը, 
ըն դուն ված չեն  Հա յաս տա նում:  Սա ի րա կա նում խնդիր 
է: Ինչ պես տես նում եք, խնդիր նե րը շատ են, սա կայն 
մեր վճռա կա նութ յունն ու ին տե լեկ տը նույն պես մեծ են: 
Ու նե նա լով ճիշտ միտք և  ճիշտ մի ջա վայր՝ մենք կա րող 
ենք հաս նել այն ա մե նին, ինչ ցան կա նանք, նե րառ յալ՝ 
ա ռողջ և  ինք նա բավ բնակ չութ յուն, որն էլ կա պա հո-
վի նո րա րա րութ յուն մարդ կութ յան վի ճա կի բա րե լավ-
ման ո լոր տում:  Գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ ազ գեր և 
 մի լիո նա վոր մար դիկ, ո րոնք նույն կար գա վի ճա կում են, 
ինչ պես մենք՝  Հա յաս տա նում:  Մենք կա րող ենք գլխա-
վո րել բժշկա կան նո րա րա րութ յու նը զար գա ցող աշ խար-
հում: Ա վե լի կար ևոր է այն, որ մենք կա րող ենք ա պա-
հո վել գե րա զանց բժշկա կան խնամք մեր երկ րի բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար՝ ան կախ սո ցիալտնտե սա կան 
կար գա վի ճա կից:

- 

Պ րո ֆե սոր,  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ինչ պե՞ս 
եք նա խընտ րում կազ մա կեր պել  Ձեր հան գիս տը:
- Ես աշ խա տում եմ հնա րա վո րինս շատ ժա մա նակ 

անց կաց նել ըն տա նի քիս հետ: Ու նեմ եր կու որ դի՝ 5 և 10 
տա րե կան: Ես նաև շատ եմ սի րում դա հու կա յին սպոր-
տը: Ձմ ռա նը հանգստ յան օ րե րին սի րում եմ ըն տա նի-
քիս հետ սա հել դա հուկ նե րով:
- Ի՞նչ խոր հուրդ կտա յիք ա պա գա բժիշկ նե րին: Ու նե՞ք 

արդ յոք հա տուկ սկզբունք ներ, ո րոնք  Ձեզ ա ռաջ նոր դել 
են դե պի հա ջո ղութ յուն:
- Բժշ կութ յունն ազ նիվ մաս նա գի տութ յուն է: Ի հար կե, 

ես նաև հաս կա նում եմ, որ մար դիկ ստիպ ված են մտա-
ծել ի րենց և  ի րենց ըն տա նիք նե րի ֆի նան սա կան բա րե-
կե ցութ յան մա սին:  Սա կայն կար ևոր է գի տակ ցել, թե 
ին չու ես մուտք գոր ծում բժշկութ յուն, և  պետք է ա նել դա 
ճիշտ պատ ճառ նե րով: Իմ խոր հուրդն է՝ հա վա տա րիմ 
մալ բժիշկ դառ նա լու գլխա վոր նպա տա կին:
- Արդ յո՞ք  Ձեր հայ կա կան ծա գու մը որ ևէ դեր չի խա ղա-

ցել այդ հար ցում:
- Ի հար կե, խա ղա ցել է: Ինք նու րույ նութ յան և  ըն կե րա-

սի րութ յան գծե րը, ո րոնք ընդ հա նուր են շատ հա յե րի 
մոտ, ան շուշտ, կան նաև իմ մեջ: Ես հա ճույ քով աշ խա-
տում եմ խմբում և  ու նեմ բա վա կա նին մեծ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ցանց՝ միա ժա մա նակ պահ պա նե լով ո րո շա կի 
ան կա խութ յուն իմ աշ խա տան քի և  իմ խմբի հա մար:  Սա 
հայ կա կան եր կա կիութ յունն է (ժպտում է –  հեղ.):
- Պ լա նա վո րու՞մ եք նո րից  Հա յաս տան այ ցե լել:
-  Միան շա նակ, ես և  իմ ըն տա նի քը պատ րաստ վում 

ենք այ ցե լել  Հա յաս տան այս տար վա օ գոս տո սին:  Մենք 
մշտա պես վա յե լում ենք  Հա յաս տա նում և Ար ցա խում 
մեր հայ ըն կեր նե րի հետ անց կաց րած ժա մա նա կը՝ հրա-
շա լի բնութ յան և  անն կա րագ րե լի ու տեստ նե րի հա մադ-
րութ յամբ:

 Հե ղի նակ՝  ՏԱԹ ԵՎԻԿ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

Արա Նազարյան



 -Ին չու՞ ո րո շե ցիք ընտ րել բժշկի 
մաս նա գի տութ յու նը:

- Ո րով հետև ես չգի տեի՝ ինչ ընտ-
րել (ծի ծա ղում է – հեղ.): Ես ու զում 
էի դառ նալ լրագ րող: Բայց մայրս 
ա սաց. « Հաշ վի առ նե լով, որ հայրդ 
բժիշկ էր, մի գու ցե ա վե լի լավ կլի-
նի ձեռք բե րել այդ մաս նա գի տութ-

յու նը»: Ես ի րա կա նում չգի տեի՝ 
ինչ ա նել, բայց, ի վեր ջո, ընտ րե ցի 
բժշկութ յու նը: Բժշ կա կան դպրո ցի 
ա ռա ջին տա րի նե րը բա վա կա նին 
ձանձ րա լի էին, սա կայն հե տա գա-
յում ա մեն ինչ գնա լով ա վե լի հե-
տաքրքի ր դարձավ: Ժա մա նա կի ըն-
թաց քում ես դար ձա հե տա զո տող, 
այժմ ես չեմ աշ խա տում որ պես 

բժիշկ: Ներ կա յումս գրում եմ բժշկա-
կան հոդ ված ներ, այդ պատ ճա ռով 
կա րե լի է ա սել, որ ես ինչ-որ ա ռու-
մով դար ձա լրագ րող:

- Պ րո ֆե սոր, կա րո՞ղ եք ա ռանձ-
նաց նել բժշկի մաս նա գի տութ յան 
մի քա նի ու ժեղ և թույլ կողմեր:

- Ու ժեղ կողմ ու սա նող նե րի հա-
մար կա յա նում է նրա նում, որ նրանք 
սո վո րե լու ըն թաց քում ու նեն ընտ-
րութ յան լայն հնա րա վո րութ յուն: 
Ն րանք կա րող են դառ նալ հե տա զո-
տող, օր թո պե դ, վի րա բույժ, ռա դիո-
լոգ: Թույլ կող մեր բժշկի մաս նա գի-
տութ յունն, իմ կար ծի քով, չու նի:

- Բ ժիշկ աշ խա տե լու ժա մա նա կ 
ինչ պե՞ս էիք շա հում հի վան դի 
վստա հութ յու նը:

- Ինձ հա մար շատ կար ևոր է ի մա-
նալ, թե ինչ եմ ես ա նում և թե ինչ 
չեմ կա րող ա նել, ինչ պես նաև՝ լի-
նել հնա րա վո րինս բաց: Չ նա յած 
կան շատ մար դիկ, ով քեր վա յե լում 

 «ԲԺՇԿԻՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԹՈՒՅԼԿՈՂՄԵՐՉՈՒՆԻ».

Ֆ ՐԻՑ ՌՈ ԶԵՆ ԴԱԼ

Հարցազրույց

Կա տա կա սեր, ֆուտ բո լի ու պատ մութ յան սի րա հար բժիշկ, հե տա զո-
տող Ֆ րից Ռո զեն դա լը Նի դեր լանդ նե րի հայտ նի Լեյ դե նի հա մալ սա րա-
նի պրո ֆե սոր է: Նա Նի դեր լանդ նե րի թրոմ բո զի և հե մոս թա զի միութ յան 
նա խա գահն է: Տա րի ներ շա րու նակ ե ղել է Թ րոմ բո զի և հե մոս թա զի մի-
ջազ գա յին միութ յան նա խա գա հը: Այժմ Ֆ րից Ռո զեն դա լը ղե կա վա րում 
է Լեյ դե նի հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան է պի դե միո լո գիա յի և թ րոմ բո զի 
ու հե մոս թա զի բա ժին նե րը, Վա շինգ տո նի և Վեր մոն տի հա մալ սա րան-
նե րի այ ցե լու պրո ֆե սոր է: Նա Journal od Thrombosis and Haemostasis աշ-
խար հահռ չակ գի տա կան ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիրն է: Ռո զեն դա լը 
հե ղի նակ է ա վե լի քան 500 գի տա կան աշ խա տան քի, ո րոնք տպագր վել 
են աշ խար հում հայտ նի գի տա կան պար բե րա կան նե րում: 2003 թվա-
կա նին նա ար ժա նա ցել է Նի դեր լանդ նե րում ա մե նա բարձր գի տա կան 
պարգ ևին՝ «Ս պի նո զա» մրցա նա կին:
Ան վա նի բժիշ կ գիտ նա կա նը մաս նակ ցում էր Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա-

ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում անց կաց ված «Ա մեն 
ինչ թրոմ բո զի մա սին» եր կօր յա մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սին: 



Ֆրից Ռոզենդալ
են մեծ վստա հութ յուն՝ ի րա-
կա նում այն քան էլ ար ժա նի 
չլի նե լով դրան, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, մեծ հաշ վով, կար ծում եմ, 
մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը 
վստա հում է բժիշկ նե րին:

- Ի՞նչ գլո բալ խնդիր ներ եք 
տես նում Ձեր գոր ծու նեութ յան 
ո լոր տում՝ թրոմ բո զի և հե մոս-
թա զի բուժ ման աս պա րե զում:

-Կար ծում եմ՝ ա ռաջ նա յին 
խնդիր նե րից մե կը հսկա յա-
կան սահ մա նա բա ժա նում է 
հա րուստ նե րի և  աղ քատ նե-
րի միջև: Հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման ծախ սերն աս տի ճա-
նա բար ա վե լի ու ա վե լի են շա-
տա նում: Օ րի նակ, ե թե դու աղ-
քատ երկ րից ես (իսկ այդ պի սի 
երկր ներ դեռևս կան, օ րի նակ, 
Ար ևել յան Եվ րո պա յում), դու 
չես կա րող վճա րել հե մոս թա զի բուժ-
ման հա մար: Ա վե լորդ է խո սել նույ-
նիսկ Աֆ րի կա յի կամ ա րա բա կան 
երկր նե րի մա սին: Դե ղա մի ջոց նե րի 
գնե րը ևս գ նա լով ա վե լի ու ա վե լի 
են բարձ րա նում: Դա պայ մա նա վոր-
ված է դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ-
յուն նե րի գոր ծու նեութ յամբ, ո րոնք 
ձգտում են հնա րա վո րինս շատ գու-
մար աշ խա տել:

- Պա րոն Ռո զեն դալ, հղի կա նայք 
հա մար վում են թրոմ բո զի զար գաց-
ման հա մար ռիս կա յին խումբ: Ինչ-
պե՞ս կա րող են նրանք խու սա փել 
այս հի վան դութ յու նից:

- Ա յո, հղիութ յու նը կա նանց մոտ 
թրոմ բո զի ա ռա ջաց ման ա մե նա մեծ 
ռիս կա յին գոր ծոնն է: Մ յուս կող մից՝ 
ե րի տա սարդ կա նանց շրջա նում 
թրոմ բո զը շատ հազ վա դեպ է հան-
դի պում. 1000 հղի կա նան ցից ըն դա-
մե նը 1-ի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ 
թրոմ բոզ: Ե րի տա սարդ կա նանց 
(մինչև 45 տա րե կան) սո վո րա բար 
չի սպառ նում այդ հի վան դութ յու նը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, մար դիկ պետք է 
տե ղե կաց ված լի նեն ի րենց հի վան-
դութ յան մա սին, նրանք պետք է 
ի րա զեկ լի նեն ե րա կա յին թրոմ բո զի 
և դ րա հետ ևանք նե րի մա սին:

- Բ ժիշկ նե րը մշտա պես կանգ նում 

են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր նե րի 
առջև՝ և՛ մաս նա գի տա կան, և՛ անձ-
նա կան ա ռում ե րով: Ո՞րն է Ձեր 
ա մե նա կար ևոր խոր հուր դը ա պա-
գա բժիշկ նե րին:

- Դար ձե՛ք իս կա պես լավ բժիշկ ներ: 
Օգ տա գոր ծե՛ք Ձեզ դուր ե կած ո լոր-
տը և  ե ղե՛ք եր ջա նիկ:

- Կա՞ն, արդ յոք, հա տուկ սկզբունք-
ներ, ո րոնց հետ ևե լը պար տա դիր է 
բժշկի հա ջող կա րիե րա յի հա մար:

- Ե թե դու ու զում ես լի նել հա ջո ղակ, 
դու պետք է շատ աշ խա տես: Յու րա-
քանչ յուր ո լոր տում է այդ պես: Բժշ կի 
հա ջող կա րիե րա յի հա մար անհ րա-
ժեշտ է տա ղան դի և քրտ նա ջան աշ-
խա տան քի հա մադ րութ յուն: Այդ պես 
է նաև պա րար վես տում, օ րի նակ, 
ե թե դու ցան կա նում ես դառ նալ բա-
լե տի պա րող, դու պետք է ու նե նաս 
տա ղանդ: Կ յան քում շատ կար ևոր 
դաս է ըն դու նել այն, ինչ դու չես 
կա րող ա նել: Մշ տա պես խոս վում է 
մարդ կանց կող մից սե փա կան տա-
ղանդ նե րը ճա նա չե լու մա սին, բայց 
չա փա զանց կար ևոր է նաև ըն դու նել 
այն ո լորտ նե րը, ո րոն ցում դու տա-
ղանդ չու նես:

- Պ րո ֆե սոր, ինչ պե՞ս եք նա խընտ-
րում հանգս տա նալ:

- Դի տում եմ Netflix հե ռուս տաա-
լի քը: Ես նաև շատ եմ կար դում: 
Հիմ ա կա նում պատ մա կան գրքեր 
եմ կար դում: Այս պա հին կար դում 
եմ Օս ման յան կայս րութ յան փլուզ-
ման մա սին: Ի հար կե, Հա յաս տա նը 
նույն պես կար ևոր դեր է խա ղա ցել 
այս շրջա նում:

- Մինչ Հա յաս տան այ ցե լե լը ի՞նչ 
գի տեիք Հա յաս տա նի մա սին:

- Ես, ան շուշտ, գի տեմ Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան մա սին: Ե ղել եմ 
Ի րա նում. այն տեղ խո շոր հայ կա կան 
հա մայնք կա: Ինձ հիաց րեց Էս ֆա-
հա նի գե ղե ցիկ հայ կա կան ե կե ղե-
ցին: Այն տեղ Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված 
բա վա կա նին տպա վո րիչ թան գա-
րան կար:
Ես նաև շատ եմ սի րում շախ մատ, 

ճա նա չում եմ Տիգ րան Պետ րոս յա-
նին, Լ ևոն Ա րոն յա նին:

 

                                                                           
Հե ղի նակ՝  

ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
Լու սան կար նե րը՝  

ԿԱ ՐԵՆ ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԻ



Ամ բողջ էութ յամբ ե րախ տա-
պարտ եմ մի մար դու, ով 
բո լո րո վին չգի տեր ինձ, սա-

կայն իր մե ծա հո գի քայ լով կեր տեց 
բժշկի իմ ճա կա տա գի րը։
Հեր թա կան ան գամ բժշկա կան ինս-

տի տու տի ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն ներ եմ հանձ նում և դա ա մե-
նայն հա վա նա կա նութ յամբ վեր ջին 
ան գամ էր։ Ար դեն ըն տա նիք եմ 
կազ մել, սպա սում ենք մեր ա ռաջ նե-
կի աշ խարհ գա լուն ու ե թե այս ան-
գամ էլ չըն դուն վեմ, ստիպ ված կլի-
նեմ հրա ժար վել անպ տուղ փոր ձե-
րից՝ ար դեն վե ցե րորդ տա րին է, որ 
ա վար տել եմ դպրո ցը։ Այս ան գամ 
հա ջո ղութ յամբ հաղ թա հա րել եմ 
ե րեք քննութ յուն և վեր ջինն է մա-
ցել՝ կեն սա բա նութ յու նը։ Ա ռար կան 
գի տեմ, քա նի որ դպրո ցի տվա ծը 
յու րաց րել եմ հիմ ա վոր և  նա խորդ 
տա րի նե րին գո նե այդ ա ռար կան 
հա ջո ղութ յուն էր բե րել ինձ։
Մո տե նում եմ քննա սե ղա նին, 

սկսում եմ պատ մել։ Քն նող նե րը եր-
կուսն են՝ տղա մարդ ու կին, ով քեր 
հոգ նած տեսք ու նեն, բայց կառ չուն 
հա յաց քով զննում են ինձ։ Ս կիզ բը 
ձևա վոր ված ներ կա յաց րե ցի, բայց 
հան կարծ ինչ-որ ժխոր ա ռա ջա ցավ 
մտքե րիս մեջ՝ կրո սին գո վե րը ծառս է 
ե ղել և չի հանձն վում, Մեն դե լը ե րես 
է թե քել ին ձա նից ու թեև ջրի ե րե սին 
եմ, բայց սկսել եմ պար բե րա բար 
ընկղմ վել ան կան խա տե սե լի հոր-
ձա նուտ նե րում։ Դա սա խոս նե րը ինձ 
են նա յում ան թա քույց ձանձ րույ թով՝ 
այն քա՜ն են տե սել նման խեղդ վող-
նե րի, ով քեր ձեռք նե րը փրփուր նե-
րից են գցում։ Ինչ-որ բան պատ մում 
եմ, ինչ-որ բան չեմ կա րո ղա նում շա-
րադ րել, հար ցեր են հնչում, ո րոնց 
պա տաս խան նե րը հեղ հե ղուկ տպա-
վո րութ յուն են թող նում։
-Տ ղա ջան,- լսում եմ դա տավ ճի ռը,- 

թույլ ես։  Փոր ձիր հա ջորդ տա րի։
Ես հաս կա նում եմ, որ հա ջորդ տա-

րի չի լի նի, սա իմ վեր ջին ու վճռա-
կան գրոհն է։  Բայց դա սա խոս նե րը 
կա յուն գի տե լիք ներ են պա հան ջում։ 
Ան գամ այն, ին չը գի տեի, չեմ կա րո-
ղա նում մա տու ցել՝ խու ճա պա հար 
եմ ու շփոթ ված։  Խնդ րում եմ լրա-
ցու ցիչ հար ցեր տալ, սա կայն ինքս էլ 

հաս կա նում եմ, որ չեմ բա վա րա րում 
նշա ձո ղին։
-Լ րա ցու ցիչ հար ցեր տա լիս են, երբ 

դի մոր դը հիմ ա կան հար ցե րին պա-
տաս խա նել է,- ա ռա ջին ան գամ խո-
սեց կի նը։
 Բայց ես ներ քուստ զգում էի, որ 

գլխա վորն այս հա ճե լի ար տա քի նով 
տղա մարդն է ու դի մում եմ նրան.
-Խնդ րում եմ կրկին քննեք, ես վա-

ղուց եմ ա վար տել դպրո ցը, ա ռար-
կան սի րում եմ ու ինձ թվում է, որ 
յու րաց րել եմ այն։ Այժմ ինչ-որ բան 
ար գե լա փակ վել է։ Ե թե այս տա րի 
էլ չըն դուն վեմ, ըն տա նի քիս հոգ սը 
թույլ չի տա այլևս…
Այս ին չե՞ր եմ դուրս տա լիս՝ ո՞ւմ է 

հե տաքրք րում քո ձգտու մը, քո ըն-
տա նի քը, բժիշկ դառ նա լու քո իղ ձը։ 
 Տո թից թե հուզ մուն քից կար կա մել 
եմ, ա նե լիքս չգի տեմ ու զգում եմ, թե 
ինչ պես է ին ձա նից հե ռա նում նպա-
տակս, ո րին ձգտել եմ տասն մեկ 
տա րե կա նից, երբ վի րա հատ վե լուց 
հե տո ո րո շե ցի բժիշկ դառ նալ։ 
Այդ պա հին մեր սե ղա նին մո տե-

ցավ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, 
սիրտս մա րեց՝ մե ռած ու թաղ ված 
չէի։
- Հար ցեր տվեք ե րի տա սար դին,- 

ա ռա ջար կեց նա։
Ի զար մանս ինձ հնչե ցին այն հար-

ցե րը, ո րոնց ես ար դեն ճիշտ պա-
տաս խա նել էի։  Մի՞ թե ինձ փոր ձում 
են օգ նել։  Նա խա գա հը լսեց ու մո-
տե ցավ հա ջորդ քննա սե ղա նին։ 
 Բայց իմ տա ռա պանք ներն ա վե լի 
խո րա ցան, քա նի որ դա սա խոս նե րը 
բա վա րար ված չլի նե լով իմ գի տե-
լիք նե րի պա շա րով, ար դեն կտրուկ 
տո նով էին խո սում և գ րե թե պա-
հան ջում էին լքել քննաս րա հը։ Ու 
այդ օր հա սա կան պա հին որ տե ղից 
որ տեղ աչ քե րիս ա ռաջ հայտն վեց 
իմ գոր ծըն կեր նե րից մե կը՝ ա պա կե-
գործ  Սա քոն, ով սի րում էր հո գուս 
հետ խա ղալ.
-Այդ ի՞նչ ես այդ քան կար դում ու 

կար դում։  Մենք որ բժիշկ չենք դար-
ձել, պա կա՞ս ենք ապ րում։
 Պատ կե րաց րե ցի նրա դեմ քի ծաղ-

րա լի ար տա հայ տութ յու նը, երբ ար-
տադ րա մա սում հայտ նեմ, որ կրկին 
ձա խո ղե ցի ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րը։
-Ես դուրս չեմ գա այս տե ղից,- մա-

հա պար տի հու սա հա տութ յամբ ար-
տա բե րե ցի ես, բայց այն պի սի հա-
մա ռութ յամբ ու վճռա կա նութ յամբ 
նա յե ցի ինձ քննող նե րին, որ նրանք 
սկսե ցին ի րար զննել։
Այդ տա րօ րի նակ դի մա կա յութ յու-

նը եր կա րեց՝ մի կող մից վատ պատ-
րաստ ված, բայց ա նե րե սա բար կառ-

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
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չած դի մոր դը, մյուս կող մից ա նա չառ 
ու հաս տա տա կամ դա սա խոս նե րը։ 
Եվ ինչ պի սի՜ եր ջա նիկ դիպ ված՝ մի 
քա նի անն շան հար ցեր հնչե լուց հե-
տո ա կանջ իս հա սավ դա տավ ճի ռը.
-Տ ղա՛ ջան, մենք ըն դա ռա ջում ենք 

քեզ, «բա վա րար» ենք նշա նա կում։ 
 Բայց ե թե դժբախ տութ յուն ու նե նաս 
և ն ման ձևով պա տաս խա նես ա ռար-
կան քննաշր ջա նի քննութ յա նը, ինքս 
քեզ դուրս կթող նեմ ինս տի տու տից։
Ես սրա հից դուրս ե լա օ րոր վե լով 

ու դեմ քիս ար տա հայ տութ յունն այն-
պի սին էր, որ կինս վա խե ցած գիրկս 
նետ վեց.
-Ին չո՞ւ ես այդ քան գու նատ։
…Ես ըն դուն վե ցի բժշկա կան ինս-

տի տուտ ու երբ քննաշր ջա նում 
հանձ նե ցի կեն սա բա նութ յան քննու-
թ յունն ու դուրս ե կա մի ջանցք, 
միան գա մայն պա տա հա բար դեմս 
ե լավ իմ բա րի հրեշ տա կը, ո րին ես 
պար տա կան եմ հուր հա վիտ յան։
-Ի՞նչ ստա ցար։
-« Չորս»,- ժպտա ցի ես։

 Նա բա րե կա մա բար գրկեց ուսս ու 
ա սաց.
-Ապ րե՛ս, (գնահատման համակար-

գը 5-նիշանոց էր) խոս քե րիդ տե րը 
ե ղար և ինձ հու սա խաբ չա րե ցիր։ Ես 
հեռ վից հե ռու հետ ևել եմ քեզ և  ու-
րախ եմ, որ չեմ սխալ վել։
Շատ տա րի ներ անց ես թա կե-

ցի նրա աշ խա տա սեն յա կի դու ռը և 
 պատ մե ցի մի զար մա նահ րաշ պատ-
մութ յուն հա մառ դի մոր դի ու ա ռա քի-
նի դա սա խո սի մա սին։  Նա ան չափ 
հուզ վեց, հի շե լով տա րի ներ ա ռաջ 
կա տար վա ծը, իսկ ես նվի րե ցի իմ 
հե ղի նա կած գիր քը ջերմ մա կագ-
րութ յամբ։ Ա ռա վել քան զգաց ված 
էի՝ ի՞նչ կլի ներ ինձ հետ, ինչ պե՞ս 
կըն թա նար կյանքս, ինչ պե՞ս պետք 
է ապ րեի կոտր ված սրտով ու կյան-
քից չբա վա րար ված, ե թե այդ բա րի 
ու ազ նիվ մար դը ան տար բե րութ-
յամբ կտրեր ճա կա տագ րիս թե-
լը, վերջ նա կա նա պես զրկե լով ինձ 
բժիշկ դառ նա լու եր ջան կութ յու նից։  
 Քա ռա սուն հիգ տա րի է ան ցել այդ 

օ րից, սա կայն ե րախ տա գի տութ յան 
զգա ցու մը առ այ սօր կրում եմ իմ 
սրտում:
Կյանքիս պարունակների այբն ու 

ֆեն հանդիսացել է սիրած մաս-
նագիտությունս, որով շնչել եմ 
ու իմաստավորվել որպես անձ: 
Իմ ճանապարհին չէին հանդիպի 
բոլոր այն ելևէջները, արկածները, 
դրամատիկ և բերկրալի պահերը, 
որոնք վերապրել եմ շնորհիվ այդ 
ընտրության: Ուրեմ կարելի է 
պատկերացնել, թե որքան դժգույն 
ու անհիշարժան կլիներ այն, եթե  
երբևէ չիրականանար վիրաբույժ 
դառնալու երազանքս:
Այդ զար մա նահ րաշ ան ձը այժմ 

բժշկա կան հա մալ սարանի կենսա-
բա նութ յան ամ բիո նի պրոֆեսոր 
Ա զատ Ա դի բե կի Են գի բար յանն է։

ԳԵՎՈՐԳ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
վի րա բույժ

Մարդկային գործոն

Հ.Գ.
 Նամակի հե ղի նա կը 1973-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի 

պե տա կան բժշկա կան ինս տի տուտ, 1976-ից ու սու մը 
շա րու նա կել է  Տոմս կի բժշկա կան ինս տի տու տում, որն 
ա վար տե լուց հե տո գոր ծուղ վել է Կ րաս նո յարս կի երկ-
րա մաս: 1986-ին ըն տա նի քով վե րա դար ձել է Եր ևան:
Երկ րա շար ժից հե տո աշ խա տել է  Մա րա լի կում, Ս պի-

տա կում: 1989-1994թթ. մաս նակ ցել է Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տին, աշ խա տել է  Հադ րու թի,  Գե տա շե նի 
հի վան դա նոց նե րում, Չլդ րա նի, Դրմ բո նի, Ս տե փա-
նա կեր տի և  Ֆի զու լիի զին վո րա կան դաշ տա յին հոս-
պի տալ նե րում: Եր կու ան գամ գե րի է ըն կել: Ա մեն ան-
գամ հրաշ քով ա զատ վե լուց հե տո կրկին վե րա դար ձել 
է Ար ցախ՝ շա րու նա կե լու ա զա տա մար տի կի և բժշ կի 
իր մար դա սի րա կան գոր ծը: 
 Հինգ զա վակ նե րի հայ րը 1998-ին պարգ ևատր վել է 

«Մ խի թար  Հե րա ցի», 1999-ին՝ «Մայ րա կան ե րախ-
տա գի տութ յուն», 2001-ին՝ «Մար տա կան ծա ռա յութ-
յան հա մար» մե դալ նե րով, 2002-ին՝ «Ա րա բո» հու շա-
մե դա լով:
«Ս պի տակ» փրկա րա րա կան ջո կա տի հետ փրկա րա-

րա կան աշ խա տանք նե րի է մաս նակ ցել  Հա յաս տա նում, 
Ար ցա խում, Վ րաս տա նում և Ի րա նում:  Նա Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տին նվիր ված եր կու գրքե րի և հ րա պա-
րա կա խո սա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:
Ի րա կան դժոխ քի մի ջով ան ցած մար դը վեր հի շում է 

իր կյան քի հի շար ժան ակն թարթ նե րը, ո րոն ցից մե կը 
սույն հոդ վածն է՝ « Մարդ կա յին գոր ծոն» խո րագ րով:



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի եր-
կա րամ յա վա րորդ Հ րաչ յա Ա թո յա նը ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի ակ տիվ մաս նա կից նե րից է։ Ծ նուն-
դով  Տա վու շի մար զի  Նո րա շեն գյու ղից է։ Աշ խա տում 
էր Եր ևա նի աղ յու սի գոր ծա րա նում։ Երբ կոչ ե ղավ, 
բռունցք դառ նալ Ար ցա խի փրկութ յան գոր ծում, Հ րաչ-
յան ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ կա մա վոր մեկ նեց 
ճա կատ։ Կռ վել է հին գե րորդ բրի գա դում, ո րը ղե կա-
վա րում էր գե նե րալ  Ման վել Գ րի գոր յա նը։ «Ֆի զու լի, 
 Մար տա կերտ, պա տե րազ մի բո լոր թեժ կե տե րում ե ղել 
եմ»,-հպար տա նում է նախ կին զին վո րա կա նը։ 1994-ի 
հուն վա րին Հ րաչ յա Ա թո յա նը ձեռ քից վի րա վո րում 
է ստա նում, տե ղա փոխ վում հոս պի տալ, մի քա նի օր 
անց ձեռ քը գիպ սի մեջ կրկին մեկ նում ա ռաջ նա գիծ։  
«Հ րա մա նա տարս ա սաց՝ ին չու ես ե կել, կա րող էիր 
չգալ, ա սա ցի՝ իմ ո րո շում է»։ Հ րաչ յան ա պա քին վում 
է, բայց մի քա նի ա միս անց՝ ապ րի լին,  Թա լի շում վի-
րա վոր վում ոտ քից։  Չ նա յած դրան՝ նա շա րու նա կում 
է պայ քա րը, զի նա կից նե րի հետ միա սին մաս նակ ցում 
 Ֆի զու լիի,  Մար տա կեր տի ա զա տագր ման մար տե րին։ 
« Ֆի զու լին մի քիչ հեշտ էր, ադր բե ջան ցի նե րի մոտ հե-
ղաշր ջում էր, ի րենք փա խան, մենք ի րա կա նաց րինք 
մեր գոր ծո ղութ յու նը։ Իսկ  Մար տա կեր տը մի փոքր այլ 
էր, բայց է լի շնոր հիվ մեր հրա մա նա տա րի ճշգրիտ 
հաշ վարկ նե րի ու խստա պա հան ջութ յան, հա ջո ղե ցինք 
նաև այդ գոր ծո ղութ յու նը»։ 
Վար պետ Հ րաչ յան, որ ե ղել է հրա մա նա տա րի տե-

ղա կալ, ղե կա վա րել դաշ տա յին վաշտ, ապ րիլ յան քա-
ռօր յա յին էլ էր պատ րաստ մեկ նել ա ռաջ նա գիծ, ե թե 
կա րի քը լի ներ։  Պատ կա ռան քով է խո սում ապ րիլ յան 
պա տե րազ մի մաս նա կից տղա նե րի մա սին, ո րոնք ոչ 
մի քայլ չնա հա ջե ցին, կռվե ցին, շա տե րը զոհ վե ցին, 
շա տերն էլ ծանր վի րա վոր վե ցին։
ԵՊԲՀ  «Հե րա ցի» թիվ մեկ հի վան դա նո ցա յին հա-

մա լի րում տե ղա կայ ված  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե-
րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում բու ժու մը շա րու նա կող 
տղա նե րի հետ վար պետ Հ րաչ յան մտե րիմ է, նրանց 
հետ զրույ ցի ընդ հա նուր թե մա նե րը շատ են։ Տ ղա նե-
րին իր մե քե նա յով վար պետ Հ րաչ յան հա ճախ է տե-

ղա փո խում։ « Վի րա վոր տղեր քի հետ միշտ շփում եր 
ու նե նում եմ, բո լորն էլ ինձ ճա նա չում են, ես էլ՝ ի րենց։ 
 Կա տակ ներ ենք ա նում, խո սում հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յան նվի րա կան գոր ծի մա սին, ո րին մեզ նման 
զին վո րագր վե ցին նաև նրանք։ Ու զում եմ, որ շուտ մո-
ռա նան այդ դժվար ու ծանր օ րե րը, ա ռաջ շարժ վեն, 
շա րու նա կեն ե րի տա սարդ ի րենց կյան քը։  Շատ եմ  
ու րա խա նում, երբ նրանց ա ռող ջա կա նում տես նում եմ 
բա րե լա վում»։  Վար պետ Հ րաչ յան հա մոզ մուն քը չի 
փո խել՝  Հայ կա կան բա նա կը լավն է, ու ժեղ ու հզոր՝ ի 
զո րու հաղ թա հա րե լու իր առջև ծա ռա ցած բո լոր մար-
տահ րա վեր նե րը։ Ար ցախ յան ա զա տա մար տի մաս-
նա կից ներ բու հում շատ կան, բայց Հ րաչ յա Ա թո յա նը 
միակն է, որ պա տե րազ մի երկ րորդ կար գի հաշ ման-
դամ է։  Ար ժա նա ցել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յան», 
« Վազ գեն  Սարգս յան» մե դալ նե րի, բազ մա թիվ այլ 
պարգև նե րի։ «Աստ ված մի ա րաս ցե, ե թե կա րիք լի նի, 
ան գամ մեր՝ հաշ ման դամ ե րիս կա րի քը, հաշ ված ժա-
մե րի ըն թաց քում ես այն տեղ եմ»,- ա սում է մար տա-
կան ու ղին հե րո սա բար ան ցած Հ րաչ յա Ա թո յա նը։ 

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Պատերազմ հաղթած հերացիականները

 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ, ՈՐ ՀԱՂ ԹԵ ՑԻՆՔ ՆԱԵՎ  

ՎԱՐ ՊԵՏ Հ ՐԱՉ ՅԱ ՅԻ ՇՆՈՐ ՀԻՎ



ԱՊ ՐԻ ԼԸ ՀԱՂ ԹԱԾ Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇ ԿՆ  

Ա ՊԱ ԳԱ ՅԻ ՄԵԾ ԾՐԱԳ ՐԵՐ ՈՒ ՆԻ

2016-ի ապ րի լը  Մար տու նի աչ-
քի ա ռաջ է։ Ա պա գա բժիշ կը նոր 
էր հեր թա պա հութ յունն ա վար տել 
ու դիր քից զո րա մաս ի ջել։   Բայց 
ա հազանգ հնչեց։  Պա տե րազ մի 
տագ նա պը կրկին նրան դիրք 
բարձ րաց րեց։  Մար տուն Մ նա ցա-
կան յա նը  Կա պա նից է։ Ո րոշ չա-
փով իր քա ղաքն էլ սահ ման է։ 
Ըն դուն վեց Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա տամ-
նա բու ժական ֆա կուլ տետ, սո վո-
րեց մեկ կի սամ յակ ու մեկ նեց զին-
ծա ռա յութ յան՝ պա հե լու հայ րե նի քի 
իր բա ժին հո ղակ տո րը։  Ծա ռա յեց 
 Ջաբ րաի լիում։ «Ա ռաջ նագ ծում ծա-

ռա յե լիս մշտա պես զգոն էինք, բայց 
չէինք պատ կե րաց նի, որ հա կա ռա-
կոր դը նման մեծ գրո հի կգնա։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, մեր զին վոր նե րը, 
իմ զի նա կից նե րը խի զախ մար տի-
կի ո գով, վճռա կա նութ յամբ կան-
խե ցին այն մեծ պա տե րազ մը, ո րը 
սան ձա զեր ծեց Ադր բե ջա նը, ձա խո-
ղե ցին  Բաք վի նկրտում ե րը։ Ես ու 
Ա դամ  Սա հակ յա նը նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում զո րա կոչ վե ցինք, 
միև նույն վաշ տից էինք։  Նույն զո-
րա մա սից էր նաև սյու նե ցի իմ հայ-
րե նա կից  Նո րայր  Գաս պար յա նը։ 
 Ցա վոք, նրանք չկան։ Ն րանք, ու 
որ ևէ մե կը չէր մտա ծում՝ ինչ կլի-
նի հե տո, այդ պա հին մեկ բան էր 
բո լո րի մտքում՝ հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յու նը սուրբ նպա տակ է։ 
 Նո րայ րի հետ մտե րիմ էի, պա-
րար վեստ էր սո վո րում, մեծ ա պա-
գա էր նրան սպաս վում»,-պատ-
մում է  Մար տուն Մ նա ցա կան յա նը։ 

 Մար տու նը հա կա տան կա յին զենք 
էր աշ խա տեց նում, ջո կի հրա մա-
նա տարն էր։  Բայց ա մեն րո պե 
պատ րաստ էր օգ նել նաև սանհ-
րա հան գիչ նե րին՝ փրկե լու վի րա-
վոր զին ծա ռա յող նե րի կյան քը։ 
« Մեր դա սա կի սեր ժանտ նե րից 
մե կին հա ջող վեց խո ցել հա կա ռա-
կոր դի զրա հա մե քե նան»,-ա սում  է 
 Մար տու նը։  Դեռևս սո վո րում է երկ-
րորդ կուր սում, բայց կյան քի դժվար 
փոր ձութ յու նը հաղ թա հա րած զին-
վո րը ա պա գա յի մեծ ծրագ րեր  
ու նի։  Ծա ռա յել հայ րե նի քին, դառ-
նալ լա վա գույն մաս նա գետ նե րից 
մե կը, զար գաց նել հայ բժշկութ յու-
նը։ « Սա ևս  ես հա մա րում եմ ծա-
ռա յութ յուն ա ռաջ նագ ծում։  Չէ՞ որ 
սահ մա նի պաշտ պա նութ յու նը չի 
ստաց վի, ե թե ա մուր չէ թի կուն քը»։ 

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Պատերազմ հաղթած հերացիականները



Ձմ ռան վեր ջին ա միսն էր, տաք փետր վարն էր դրսում: 
 Հա մալ սա րա նի ներ սում ու սա նող նե րի խուռն բազ մու-
թյունն էր հա վաք ված:  Բո լո րի ան հան գիստ, սա կայն 
վճռա կան հա յաց քի ներ քո ակ ներև զգաց վում էր, որ 
նրանք սրտի մի դո ղով սպա սում էին միև նույն բա նին, 
այդ պա հին կար ծես բո լո րի հա մար միև նույն ճա կա տա-
գիրն էր հյուս ված, և  բո լո րին միա վո րում էին նույն ապ-
րում երն ու հույ զե րը:

Ու սա նող նե րի հա յացքն ա նընդ մեջ մի կե տի վրա էր՝ 
դե պի այն դու ռը, որ տե ղից յու րա քանչ յուր պա հի կա րող 
էր իր ա նու նը լսել: 
Դ ռան նեղ անց քից, ինչ պես մի պատ րանք, ա նընդ մեջ 

մարդ կա յին մի ստվեր էր նշմար վում: Ան գամ ա մե նաա-
նու շա դիր մար դը կա րող էր նկա տել, որ շողքն ան հան-
գիստ էր և  այդ ան հանգս տութ յան մեջ չէր կա րո ղա նում 
իր տե ղը գտնել:
Ա նին էր, ով քննա սեն յա կում նստած՝ շա րու նակ շարժ-

վում էր, մերթ ընդ մերթ մեծ թա փով ձեռ քը տա նում դե-
պի ճա կատ, ա պա ճա կա տից ի ջեց նում քննա թեր թի կը: 
 Նա նույն ան հանգս տութ յան մեջ մաց այն քան ժա մա-
նակ, մինչև լսեց իր ա նու նը, մո տե ցավ և սկ սեց հան դար-
տութ յամբ պա տաս խա նել հար ցե րին:  Հետզ հե տե նրա 
ան հանգս տութ յունն ան հե տա ցավ, սա կայն մի ջանց քում 
կանգ նած ու սա նող նե րի բազ մութ յու նը դեռ նույն ա նո րո-
շութ յան մեջ էր:

 Հան կարծ դու ռը ճռին չով բաց վեց, և Ա նին դուրս ե կավ:
- Հը՞, ինչ պե՞ս հանձ նե ցիր քննութ յունդ,- հար ցա խույզ 

հա յաց քով սկսե ցին վրա տալ հա մա կուր սե ցի նե րը, ով-
քեր սրտի տրոփ յու նով ու խորն ան համ բե րութ յամբ 
սպա սում էին այդ դռնից ել նող ա մեն մե կին:
- Լավ էր... ,- ա նինք նավս տահ ձայ նով ա սաց Ա նին, -ես 

ա վե լին կա րող էի...
 Հան կարծ հուզ մուն քը խեղդ վեց կո կոր դում, սրտում 

կու տակ ված խոս քե րը լռե ցին և  ար ցուն քե րի տես-
քով այ տե րից թափ վե ցին ցած:
 Նա զգում էր հա մա կուր սե ցի նե րի ներ կա յութ յու-

նը, ով քեր խորն ան կեղ ծութ յամբ շրջա պա տել էին 
նրան, իսկ ա մե նամ տե րիմ ե րը գիրկն էին ա ռել և 
 համ բու րում էին նրա՝ ար ցունք նե րից ար դեն խո-
նա վա ցած այ տե րը: 
Ի րա կա նում Ա նին հիա նա լի էր հանձ նել քննութ-

յու նը,  քննա կան ըն թաց քից հուզ ված նրան թվում 
էր, թե չի գո հաց րել դա սա խոս նե րին:
 Քիչ հե տո մռայլ պատ կե րը փոխ վեց, երբ քննա-

սեն յա կից դուրս ե կավ դա սա խո սը և  տես նե լով 
Ա նիի սփրթնած ու ան հան գիստ շար ժում ե րը 
ժպտաց ու ա սաց:
- Մեր լա վա գույն ու սա նող ներն ի րա վունք չու նեն 

լա ցե լու, դրա փո խա րեն ջա նա սի րա բար պատ-
րաստ վի’ր մ յուս քննութ յուն նե րին, որ պես զի միև-
նույն արդ յունքն ու նե նաս: Հ րա շա լի էր:

 Դա սա խո սի ան մի ջա կան ու ան կեղծ վար մուն-
քը հա վաք ված ու սա նող նե րին մի ներ քին ուժ տվեց, 
նրանց ան հանգս տութ յու նը փոքր-ինչ ան հե տա ցավ, և 
 յու րա քանչ յուրն իր սրտում սկսեց գի տակ ցել, որ ա վե լի 
լավ կա րող է ներ կա յա նալ քննութ յա նը: 
Օ րը կիս վում էր, կիս վում էր նաև քննութ յա նը սպա-

սող ու սա նող նե րի քա նա կը, նրան ցից շա տե րը գոհ էին, 
մյուս նե րը ոչ այն քան, սա կայն ա մեն մեկն իր հետ տուն 
էր տա նում այդ օր վա ապ րում ե րը, ո րոնք կու տակ վել 
էին օր վա սկզբից մինչև քննութ յան ա վար տը, ա մեն մե-
կը տուն էր տա նում ա մե նա կար ևո րը ՝ գի տե լի քի պա շա-
րը, որն ամ բա րել էր իր իսկ ու ժե րով և  հո գու թեթ ևութ-
յամբ վա յե լում էր իր ջա նա սի րութ յան պտուղ նե րը...

 ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱՆ

 ՊԱ ՏԱ ՌԻԿ ՆԵՐ ՔՆՆԱՇՐ ՋԱ ՆԻՑ

Մշակույթ



Սպորտ

 Ղե կա վար վե լով 2005 թվա կա նի փո փո խութ յուն նե-
րով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ-
րութ յան 55-րդ  հոդ վա ծի 16-րդ  կե տով և  հիմք ըն-
դու նե լով « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա-
կան պարգև նե րի և  պատ վա վոր կո չում ե րի մա սին» 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քը՝ ՀՀ նա խա-
գա հի հրա մա նագ րով Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յան և  ա ռող ջա պա հա կան ամ բիո նի 
վա րիչ Ալ բերտ  Մով սես յա նին շնորհ վել է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր-
տի վաս տա կա վոր գործ չի կո չում՝ ֆի զի կա կան կուլ տու-
րա յի և ս պոր տի բնա գա վա ռում ու նե ցած վաս տա կի հա-
մար: 

Շ ՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԵՐ ԿԱ ՐԱՄ ՅԱ ԱՇ ԽԱ ՏԱԿ ՑԻՆ՝ ՊԱՏ ՎԱ ՎՈՐ 

 ԿՈ ՉՈՒՄ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ա ՌԻ ԹՈՎ



Հետաքրքիր է իմանալ
Օ րեր, դեմ քեր, դեպ քեր, մար դիկ, ժա մա նա կագ րութ յուն

4 ՓԱՍՏ ԲԺՇԿԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ  

ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒ ՆԻՑ 

Ս տո մա տո լո գի մի ջազ գա յին օ րը փետր վա րի 9-ին 
նշե լու ա վան դույթն աս տի ճա նա բար տա րած վում 
է աշ խար հի շատ երկր նե րում: Այդ օ րը պա տա հա-
կան չի ընտր վել: Ս տո մա տո լոգ նե րի տո նը նշվում է 
կա թո լիկ ե կե ղե ցու կող մից քրիս տոն յա նա հա տակ 
Ա պոլ լո նիա Ա լեք սանդ րիա ցու հի շա տակ ման օ րը, 
ո րին սար սա փե լի կտտանք նե րի են թար կե լով՝ փոր-
ձում էին ստի պել հրա ժար վե լու քրիս տո նեութ յու նից: 
 Սուրբ Ա պոլ լո նիա յի տա ռա պանք նե րի խորհր դա նիշ-
ե րը դար ձան ա տամ ե րը և  աք ցա նը:  Նա կա րո ղա-
ցավ դի մա նալ բո լոր կտտանք նե րին, և  երբ նրան 
սպառ նա ցին այ րել խա րույ կի վրա (249 թվա կա նի 
փետր վա րի 9-ին),  Սուրբ Ա պոլ լո նիան ինք նա կամ 
նետ վեց դե պի կրա կը: Այդ ժա մա նակ վա նից ի վեր 
գո յութ յուն ու նի լե գենդ, ըստ ո րի՝ պետք է ար տա բե-
րել. «Santa Apollonia!», և  ա տա մի ցա վը կնա հան ջի: 

Փետր վա րի 9–ը՝ Ս տո մա տո լո գի մաս նա գի տա կան տոն

 Ու ռուց քա բա նա կան հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա-
րի մի ջազ գա յին օրն ա ռա ջին ան գամ նշվել է 2000 թվա-
կա նին:  Մի ջո ցառ ման նպա տակն է ա ջակ ցել քաղց կե-
ղով հի վանդ նե րին և  բարձ րաց նել ռիս կի գոր ծոն նե րի 
մա սին մարդ կանց տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը: 
 Հայտ նի է, որ ու ռուց քա բա նա կան հի վան դութ յուն նե րի 
43%-ի ա ռա ջա ցու մը հնա րա վոր է կան խել՝ հետ ևե լով 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի այն պի սի նոր մե րի, ինչ պի սիք 
են՝ 
• Ծ խա խո տի հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փա կու մը 

և  ընդ հա նուր առ մամբ ծխե լու դեմ պայ քա րը,
•  Ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը, բա լան սա վոր ված, 

ա ռողջ սնուն դը,
• Լ յար դի և  ար գան դի վզի կի քաղց կեղ ա ռա ջաց նող 

վի րուս նե րի դեմ պատ վաս տու մը,
• Եր կար ժա մա նակ ար ևի տակ և  սոլ յա րի սրահ նե-

րում մա լուց խու սա փե լը: 

Փետր վա րի 4–ը Ու ռուց քա բա նա կան հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին օրն է 



Հետաքրքիր է իմանալ

 Փետր վա րի 11-ը մի ջազ գա յին օ րա ցույ ցում նշված է 
որ պես  Հի վանդ նե րի մի ջազ գա յին օր:  Մի ջո ցա ռում 
ա վե լի շատ ո րո շա կի սո ցիա լա կան քայլ է՝ ի ա ջակ-
ցութ յուն մարդ կանց, ով քեր հայտն վել են հի վան դի 
կար գա վի ճա կում:

 Հի վանդ նե րի մի ջազ գա յին օրն ա ռա ջին 
ան գամ նշվել է 1992 թվա կա նի մա յի սի 13-
ին հան գուց յալ Հ ռո մի պապ  Հով հան նես 
 Պո ղոս Երկ րոր դի նա խա ձեռ նութ յամբ: 
Այդ ա ռի թով գրված հա տուկ հա ղոր-
դագ րութ յան մեջ  Պա պը նշում էր, որ 
 Հի վանդ նե րի մի ջազ գա յին օր վա ա մե-
նամ յա հի շա տա կում ու նի ո րո շա կի 
նպա տակ: Այդ նպա տա կը  Հով հան նես 
 Պո ղոս Երկ րոր դը բնու թագ րում էր այս-
պես. «Ն պաս տել, որ պես զի բազ մա թիվ 
բժշկա կան կա թո լիկ կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի աշ խա տա կից նե րը, հա վա-
տաց յալ նե րը, ողջ քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յու նը  զգան հի վանդ նե րին 

լա վա գույն խնամք ա պա հո վե լու, նրանց տա ռա պանք-
նե րը ինչ-որ չա փով մեղ մե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը»: 

  Մո լո րա կի շատ երկր ներ յու րա քանչ յուր տա րի 
փետր վա րի 15-ին նշում են  Քաղց կե ղով հի վանդ 
ե րե խա նե րի մի ջազ գա յին օ րը: Այդ ամ սա թիվն 
ա ռա ջին ան գամ հայտն վեց մի ջազ գա յին օ րա-
ցույ ցում 2001 թվա կա նին  Քաղց կե ղով հի վանդ 
ե րե խա նե րի ծնող նե րի հա մաշ խար հա յին կոն-
ֆե դե րա ցիա յի (ICCCPO) նա խա ձեռ նութ յամբ: 
Այ սօր  Քաղց կե ղով հի վանդ ե րե խա նե րի օ րը 
նշվում է ա վե լի քան 40 երկր նե րում՝  Ման կա կան 
ու ռուց քա բան նե րի մի ջազ գա յին միութ յան հո-
վա նու ներ քո: Խնդ րի ար դիա կա նութ յու նը, ցա-

վոք, ա ճում է: Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար-
հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ աշ խար հում մինչև 
14 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում գրանց-
վում է չա րո րակ ու ռուց քով հի վան դա ցութ յան 
215 000 նոր դեպք, իսկ 15-19 տա րե կան նե րի 
շրջա նում՝ 85 000: ԱՀԿ մաս նա գետ նե րի կար-
ծի քով՝ ժա մա նա կին ախ տո րո շում և  բու ժում 
ստա նա լու պա րա գա յում չա րո րակ ու ռուցք նե րի 
80%-ը բուժ վում է:  Մեր երկ րում այդ ցու ցա նի շը 
տա տան վում է 65-70%-ի սահ ման նե րում: 

Փետր վա րի 11.  Հի վանդ նե րի մի ջազ գա յին օ րը՝ որ պես սո ցիա լա կան նա խա ձեռ նութ յուն 

 Փետր վա րի 15-ին աշ խար հը նշում է  Քաղց կե ղով հի վանդ ե րե խա նե րի մի ջազ գա յին օ րը

Հեղինակ՝  ՏԱԹԵՎԻԿ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱ Ն 



Տոն

Գ նա լով քա ղա քա կիրթ աշ խար հը ա վե լի շատ է կար ևո րում մայ րե նի լեզ վի ա նա ղարտ պահպանելը, և  
այս գի տակ ցութ յամբ էլ 1999 թվա կա նին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն  փետր վա րի 21-ը հռչա կեց մայ րե նի լեզ վի մի ջազ-
գա յին օր՝ ի նպաստ տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րի ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման, պաշտ պան ման և 
 գոր ծակ ցութ յան ա ջակ ցութ յան:  Լե զու նե րը մարդ կութ յան նյու թա կան և  հոգ ևոր ժա ռան գութ յան պահ պան-
ման ու զար գաց ման ա մե նահ զոր գոր ծիքն են: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնա հատ մամբ աշ խար հի 6.000 լե զու նե րի կե-
սը մոտ ա պա գա յում կա րող են կորց նել վեր ջին կրող նե րին:  Լեզ վի պահ պան ման ա մե նա փայ լուն օ րի նա կը 
անգ լե րենն է՝ ա մե րիկ յան և բ րի տա նա կան անգ լե րեն նե րը: Ա ռա ջին դեպ քում այն աղ ճատ ված լե զու է, երկ-
րորդ դեպ քում պահ պան վել է նրա ա կա դե միա կան մաք րութ յու նը: 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ը ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ Է

 Մեր պատ մութ յու նը հա զա րամ յակ նե րով է հաշվվում: 
Մեր հար ևան ներն ու ժա մա նա կակից նե րը Կա պա դով-
կիան և Ա սո րես տանն էին, Խե թա կան պե տութ յու նը, 
Մի դիան, Ման նան… Մեր հա սա կա կից նե րից շա տե րը 
պատ մութ յան թա տե րա բե մից շատ վաղ են հե ռա ցել, 
եր բեմ ի հզոր և ան վա նի ո րոշ ժո ղո վուրդ նե րից հետք 
ան գամ չի մա ցել:
Եր ևի ոչ մի եր կիր իր հո ղին հա վակ նող այն քան շատ 

թշնա մի ներ չի ու նե ցել, որ քան  Հա յոց Աշ խար հը: Ո մանց 
ձգել է թա լա նի, հարս տութ յան և  իշ խե լու մար մա ջը, մի 
մա սին խան գա րել է  Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան 

դիր քը, մյուս նե րին զայ րաց րել է այս ժո ղովր դի կրո նա-
կան հաս տա տա կա մութ յու նը, դա վա նա փոխ չլի նե լու 
հա մա ռութ յու նը: Եվ ար յու նոտ վել են մեր պատ մութ յան 
է ջե րը…
 Բայց ա մեն ան գամ հոր դա ցած պղտոր գե տի հո սան-

քը կտրել ան ցել է մեր զու լալ ա ռուն՝ մաք րա ջուր, խո-
խո ջուն:
Իսկ ո՞րն է մեր հա րատ ևութ յան գաղտ նի քը, մեր վե-

րած նութ յան հզոր զեն քը:
 Մեր զեն քը մեր մայ րե նի լե զուն է:

Հայոց այբուբենի տառերը՝ Ալեքսանդրիայի գրադարանի պատին

«Ինձ հա ջոր դող սե րունդ նե րին, թոռ նե րիս, ծոռ նե րիս կտա կում եմ տի րա պե-
տել հա յոց լեզ վին: Ա մեն մե կը պետք է իր պարտ քը հա մա րի ու սում ա սի րել 
հա յոց լե զուն, գրա գետ խո սել հա յե րեն՝ ան կախ նրա նից, թե քա նի տո կոս է 
նրա մեջ հայ կա կան ար յու նը: Այդ տո կո սը ո չինչ չի նշա նա կում: Մենք փո խան-
ցում ենք սե րունդ նե րին ոչ թե ար յուն, այլ գա ղա փար ներ, և  գա ղա փար նե րի 
մեջ ինձ հա մար ա մե նա թան կը հա յոց լե զուն է:
Այդ կա պակ ցութ յամբ յու րա քանչ յուր սե րունդ պար տա վոր է սո վո րեց նել հա-

ջոր դին հա յոց լե զուն:  Գիտ ցեք, որ իմ կյան քի ա մե նա մեծ եր ջան կութ յու նը ե ղել 
է ու կմա, քա նի ապ րում եմ, հա յոց լեզ վին տի րա պե տե լը»:

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ԿՏԱԿԸ



 Հայ կա նանց մի ջազ գա յին միութ-
յան հեր թա կան հա մա ժո ղո վը Շ վեյ-
ցա րիա յում էր:  Մի ջո ցա ռում ե րից 
մե կը այցն էր Շի լո նի ամ րոց: Ան-
մի ջա պես հի շե ցի  Բայ րո նի «Շի լո-
նի կա լա նա վո րը» պոե մը:  Ցա վոք, 
սփյուռ քա հայ տի կին նե րից շա տե րը 
ան տեղ յակ էին ոչ միայն  Բայ րո նի, 
այլև հա յե րի ու հա յե րե նի մա սին 
վեր ջի նիս վե րա բեր մուն քին: Ժն ևից 
 Շի լոն ժնև յան գե ղա տե սիլ լճի ողջ 
եր կայն քով ձգվող ա վե լի քան 80 
կի լո մետր եր կա րութ յամբ  ճա նա-
պար հին հնա րա վո րինս ներ կա յաց-
րի  Բայ րո նի և Մ խի թար յան միա բա-
նութ յան առն չութ յուն նե րի մա սին իմ 
ի մա ցա ծը:
... Շի լո նի ամ րո ցում դի տար ժան 

շատ բան կար, սա կայն  էքս կուր-
սա վարն ա նընդ հատ հոր դո րում էր 
ա րա գաց նել ըն թաց քը՝ ժա մա նակ 
թող նե լով ա մե նա տե սար ժան ցու-
ցադ րութ յան հա մար:
Ամ րոց-դղյա կի նկու ղա յին հար կում 

զնդանն էր՝ բան տը, որ տեղ պահ վել 
ու կտտանք նե րի են են թարկ վել կա-
լա նա վոր նե րը, ում մա սին է  Բայ րո նի 
նշա նա վոր «Շի լո նի կա լա նա վո րը» 
պոե մը:  Տե սա րա նը ա նա սե լի ծանր 
տպա վո րութ յուն էր թող նում. շղթա-

ներ, տան ջե լու սարք ու գոր ծիք ներ: 
Եվ հնչեց էքս կուր սա վա րի ձայ նը՝ 
«Ա հա ա պա ցույ ցը, որ  Բայ րո նը ե ղել 
է  Շի լո նում»... 

Ս յան վրա բազ մա թիվ ա նուն նե րի 
մեջ նկատ վում էր  Բայ րո նի ա նու-
նը: Ես նա յում էի քերծ ված քին և 
 հա մե մա տում Մ խի թար յան միա-

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով

ԲԱՅՐՈՆԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ

Հ.Այվազովսկի«ԲայրոնիայցըՄխիթարյաններինՍբ.Ղազարկղզում»(1899)

«Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է:
Ինչ էլ սպա սե լիս լի նի հա յե րին ա պա գա յում, նրանց եր կի րը միշտ 

պետք է մա որ պես ա մե նից ա վե լի հե տաքրք րա կան նե րից մեկն ամ բողջ 
հո ղագն դում, և  ար դեն իսկ նրանց լե զուն… մեծ ու սում ա սի րութ յուն է պա-
հան ջում…  Ճոխ է հա յոց լե զուն, և  ա ռա տո րեն կվար ձատր վի նա, ով կու-
սում ա սի րի այն: Ես փոր ձում եմ, իմ փորձն ա ռաջ է ըն թա նում»:

 ՋՈՐՋ  ԲԱՅ ՐՈՆ



բան նե րի կող մից  Բայ րո նին տրա մադր-
ված հա տուկ աշ խա տա սեն յա կի հետ, ո րը 
սրբութ յամբ պահ պան վում է նույն վի ճա-
կում, ուր նա ոչ միայն հա յե րե նի դա սեր 
է ա ռել, նա մակ ներ գրել իր ըն կեր նե րին, 
այլև այս տեղ է կազմ վել հա յե րեն-անգ լե-
րեն լե զու նե րի բա ռա րան-քե րա կա նութ-
յան նշա նա վոր դա սա գիր քը, որ տեղ նմուշ-
ներ է զե տե ղել հայ հին և  միջ նա դար յան 
գրա կա նութ յու նից, ո րի նշա նա վոր ա ռա-
ջա բա նում ար ծար ծել է հայ ժո ղովր դին 
թուր քա կան ու պարս կա կան լծից ա զա-
տագ րե լու խնդի րը, նշե լով՝ «Ինչ պի սին էլ 
ե ղած լի նի հա յե րի ճա կա տա գի րը, իսկ դա 
անց յա լում դառն է ե ղել, ինչ պի սին էլ լի նի 
նա ա պա գա յում, նրանց եր կի րը հա վետ 
պի տի մա որ պես աշ խար հի ա մե նա հե-
տաքր քիր երկր նե րից մե կը»: 
Բա ցի այդ Մ խի թար յան միա բա նութ-

յան հյու րըն կալ հար կի տակ հա յե րե նից 
անգ լե րեն է թարգ մա նել եր կու թուղթ 
Նոր կտա կա րա նից, եր կու գլուխ՝ Մով-
սես Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յու-
նից», հատ ված ներ՝ Ներ սես Լամբ րո նա-
ցու « Ճար տա սա նութ յու նից», Աստ վա-
ծաշն չի այն մա սե րը, ո րոնք պա կա սել են 
անգ լե րեն թարգ մա նութ յան մեջ: Բայ րո նի 
ու Մ խի թար յան նե րի առն չութ յուն նե րին 
անդ րա դար ձել են ա վե լի շատ օ տար-
նե րը, քան մենք՝ հա յերս: Դրանց թվում 
են օ տա րազ գի նշա նա վոր հե ղի նակ նե ր 
ֆրան սիա ցի գրող Անդ րե  Մո րո ւան, ա մե-
րի կա ցի ժա մա նա կա կից ա կա նա վոր գրող 
Իր վինգ Ո ւոլ լե սը, անգ լիա ցի գրող  Ջեյմս 
 Մո րի սը, կա նա դա ցի հա յա սեր բա նաս-
տեղծ,  Բայ րո նի քնա րեր գութ յան երկր պա-
գու  Լոու րենս  Դա կի նը, Չ.  Քա մե լը, անգ-
լիա ցի հա յա գետ,  Լոն դո նի  Կով կաս յան 
ու սում ա սի րութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր  Դեյ վիդ  Մար շալ  Լան գը և  շատ 
ու րիշ ներ:
 Շի լո նից Ժնև  վե րա դար ձին խո հերս 

ա վե լի քան տխուր էին. Շ վեյ ցա րիա յում 
160 կի լո մետր ճա նա պարհ կտրել տվե ցին՝ 
հպար տութ յամբ ցույց տա լու  Բայ րո նի՝ 
Շ վեյ ցա րիա յում լի նե լու փաս տը...  Մե՞նք 
ինչ ենք ա նում... Ի՞նչ գի տի մեր ե րի տա-
սար դութ յունն այս մա սին...

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Ժուռնալիստների միջազգային 

միության անդամ

Թ յուր քա լե զու պե տութ յուն նե րը քայ լեր են ձեռ նար-
կում միաս նա կան այ բու բե նի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ 
ադր բե ջա նա կան APA լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յան 
փո խանց մամբ` թ յուր քա լե զու պե տութ յուն նե րի հա մա-
գոր ծակ ցութ յան խոր հուր դը (ԹՊՀԽ) ա ռա ջար կում է 
ստեղ ծել միաս նա կան այ բու բեն` նա խա տես ված բո-
լոր թյուր քա լե զու պե տութ յուն նե րի հա մար: Այս մա սին 
լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում հայ տա րա րել է ԹՊՀԽ-ի 
գլխա վոր քար տու ղար Խա լիլ Ա քըն ջըն: «  Ներ կա յումս 
Ղա զախս տա նում գտնվող թյուր քա կան ա կա դե-
միան ԹՊՀԽ-ի նա խա ձեռ նութ յամբ ու սում ա սի րում 
է թյուր քա լե զու պե տութ յուն նե րի հա մար նա խա տես-
ված միաս նա կան այ բու բե նի ստեղծ ման հար ցը: Մենք 
չենք խո սում մի լե զուն մյու սով փո խա րի նե լու մա սին: 
Ոչ ոք չի ցան կա նում մյու սին որ ևէ բան պար տադ րել: 
Այս գա ղա փա րի գլխա վոր նպա տակն է թյուր քա կան 
լե զու նե րի հի ման վրա ստեղ ծել միաս նա կան այ բու-
բեն, որ պես զի մենք ի րար լավ հաս կա նանք: Ընդ հա-
նուր ար մատ նե րի վրա հեն ված լե զուն կա րող է ծա-
ռա յել որ պես ազ գա միջ յան հա ղոր դակ ցութ յան մի-
ջո ցե:   Հի շեց նենք, որ ԹՊՀԽ-ը ստեղծ վել է 2009-ին 
  Նա խիջ ևա նում տե ղի ու նե ցած գա գա թնա ժո ղո վում:
  Խեղճ ա զե րի ներ, հի մա նո րից ո րո նում եր... Ի՞նչ 

ա սես, որ չօգ տա գոր ծե ցին` էլ ա րա բա կան տա ռեր, էլ 
լա տի նա կան տա ռեր, էլ կի րի լի ցա... Ի՞նչ խոսք` հաս-
նել 21-րդ  դար, դեռ չկողմ ո րոշ ված, թե ին չա տա՞ռ պի-
տի լի նի գիրդ, թե րար ժե քութ յան բար դույթ կստեղ ծի, 
բար դույթ, որն էլ իր հեր թին կբե րի հիս տե րիկ ջղաձ-
գում ե րի` հար ևան նե րի քա ղա քակր թութ յան առն-
չութ յամբ:   Սա կայն` ո չինչ: Ով փնտրում է, նա գտնում 
է:   Հույս ու նե նանք, որ ոչ միայն թյուր քա լե զու պե տութ-
յուն նե րը, այլև մեր մեր ձա վոր հար ևա նը ա ռա ջի կա 
դա րե րի ըն թաց քում կկողմ ո րոշ վեն, թե ում այ բու բե-
նով գրեն` ա րաբ նե րի՞, եվ րո պա ցի նե րի՞, կի րի լի ցա յո՞վ, 
թե՞ կա րող է ստեղ ծեն սե փա կան տա ռեր` դեռևս 5-րդ 
 դա րից ա ռաջ գրա վոր խոսք ու նե ցող ի րենց հար ևա նի 
օ րի նա կով:

 Ս.ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ՈՐ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ 

 Է ԱՌ ԱՅՍՕՐ

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով



« Ձեր հնա մե նի լե զուն ես չգի տեմ, բայց սի րում եմ այն: Դ րա մեջ Ար ևելքն եմ զգում, դա րերն եմ նշմա րում 
այն տեղ, տես նում եմ անց յա լի խորհր դա վոր նշույ լի շո ղար ձա կու մը: Ինձ հա մար պար ծանք է հա յե րեն 

թարգ ման վե լը» :
 

ՎԻԿ ՏՈՐ Հ ՅՈՒ ԳՈ (ֆրան սիա ցի գրող) 
    

« Միջ նա դար յան ո՞ր ժո ղո վուր դը կկա րո ղա նա պար ծե նալ, թե երբ ևի ցե իր սե փա կան լեզ վով կամ թե կուզ 
մի այլ` բախ տա վոր լա տի նե րե նով, հրա պա րակ է հա նել  Վար դա նի և  իր ըն կեր նե րի դյու ցազ նա մար տի 

այն պի սի մի նկա րագ րութ յուն, ինչ պի սին Ե ղի շեի նկա րագ րածն է» :
«Ե թե նկա տի առ նենք պատ մա կան այն բա ցա ռիկ, ծանր ի րադ րութ յու նը, ո րի մեջ  Մաշ տո ցը կա րո ղա ցավ արթ-

նաց նել հայ ժո ղովր դի ազ գա յին գի տակ ցութ յու նը, և ն րա այդ գոր ծը հա մե մա տենք  Պի պի նո սի և ն րա զի նա կից 
 Զիգֆ րի դի գոր ծու նեութ յան հետ, որ նրանք ա րին գեր մա նա կան ժո ղովր դի հա մար` այս վեր ջին նե րը «խեղճ 
թզուկ ներ» կեր ևան մտքի այդ հսկա յի հա մե մա տութ յամբ» :

 ՄԱՐԿ ՎԱՐՏ (գեր մա նա ցի գիտ նա կան) 

«Զ բաղ մունք նե րուս նյու՞ թը այ սօր:  Մեկն ու միա կը` հա յե րե նը: Գ րա բա րը, հա յոց բար բառ նե րը: Այս է իմ 
սի րուս ա ռար կան:  Մի զար մա նա լի մաս նա վոր շնորհ ու նե ցող այս լե զուն, որ այսoր  իսկ զո րութ յուն 

ու նի ա զա տո րեն և ս տույգ ար տա հայ տե լու գի տա կան ճշտո րոշ միտ քը, փի լի սո փա յա կան գա ղա փար նե րը և 
 բա նաս տեղ ծա կան նրբին, բազ մե րանգ կի սաստ վեր նե րը միա ժա մա նակ: Կ յան քիս ա մեն մի վայրկ յա նը նվիր-
ված է այդ ու սում ա սի րութ յա նը» :
«Իմ գի տե ցած լե զու նե րի մեջ հա յե րե նը բա ցա ռիկ է… նախ, որ պես զար մա նա լի տրա մա բա նա կան լե զու, ա պա 

նաև` իր ճկու նութ յամբ, նոր բա ռեր կազ մե լու դյու րութ յուն նե րով» :
Ֆ ՐԵ ԴԵ ՐԻԿ  ՖԵՅ ԴԻ (ֆրան սիա ցի լեզվաբան) 

« Հա յոց լեզ վի մյուս կող մը, որ ար ժա նի է հիաց մուն քի, նրա բա ռա յին և  ո ճա յին հարս տութ յունն է: Այս 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հայ բա նաս տեղծ նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա մաշ խար հա յին գրա կա-

նոթ յան գան ձե րը բո լոր նրբե րանգ նե րով թարգ մա նե լու հա յե րեն: Եվ բա ռա պա շա րի հենց այդ հարս տութ յունն 
է, որ դժվա րութ յուն է հա րու ցում օ տա րազ գի թարգ մա նիչ նե րին հայ գրա կա նութ յու նը ի րենց լե զու նե րով թարգ-
մա նե լիս» :
« Մաշ տո ցի հրա շա լի ստեղ ծա գոր ծութ յան` հայ կա կան այ բու բե նի կա տա րե լութ յու նը աշ խար հի մե ծա գույն լեզ-

վա բան նե րի զար մանքն է ա ռա ջաց րել… »:
ԷԴ ՄՈՆԴ  ՇՈՒՑ (հուն գա րա ցի լեզվաբան) 

    

« Հայ այ բու բե նը գլուխ գոր ծոց է:  Հայ հնչյու նա բա նութ յան հնչյուն նե րից յու րա քանչ յու րը հա տուկ նշա նով է 
նո թագր ված, և  հա մա կար գը այն քան լավ է հաս տատ ված, որ հայ ազ գին հայ թայ թած է հնչա բա նութ յան 

վերջ նա կան ար տա հայ տութ յուն, ար տա հայ տութ յուն, որ պահ պան ված է մինչև այ սօր ա ռանց որ ևէ փո փո խութ-
յուն կրե լու: Դ րա հետ ևան քով`  Հա յաս տանն ու նի ճկուն գրա կան լե զու, ո րը հայ կա կան բա ռա պա շա րի բո լոր 
ար ժեք նե րը ար տա բե րում է»:

ԱՆ ՏՈՒ ԱՆ  ՄԵ ՅԵ (ֆրան սիա ցի գիտ նա կան) 

    

« Լա տի նե րե նի այ բու բե նը, հա յե րե նի այ բու բե նը նշագ րութ յան զար մա նա լի օ րի նակ ներ են, որն ան վա նում 
ենք հնչու թա յին:  Ժա մա նա կա կից վեր լու ծո ղը գրե թե ո չինչ չի կա րող փո խել այս տեղ. հաշ վի են առն ված 

ի րա կան տար բե րութ յուն նե րը, յու րա քանչ յուր տառ միշտ հա մա պա տաս խա նում է միայն մեկ հնչույ թի, յու րա-
քանչ յուր հնչույթ միշտ վե րար տադր վում է նույն տա ռով»:

Է ՄԻԼ  ԲԵՆ ՎԵ ՆԻՍՏ (ֆրան սիա ցի լեզ վա բան) 

ՀԱՅ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԻ ԲԱ ՐԵ ԿԱՄ ՆԵ ՐԸ  

ՀԱ ՅԵ ՐԵ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով





On January 29, RA President 
Serzh Sargsyan visited The Home-
land Defender Rehabilitation Cen-
ter, which was established by the 
Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi in coopera-
tion with the Ministry of Defense of 
the Republic of Armenia, “Support 
to Injured and Disabled Soldiers” 
NGO and thanks to the President's 
support and the resources provided 
by many benefactors and individ-
uals.

The President talked to the sol-
diers, who already received their 
rehabilitation treatment in the cen-
ter.

The President of Armenia ac-
companied by Minister of Defense 
Vigen Sargsyan, YSMU Rector Ar-
men Muradyan, President of the 
“Support to Injuried and Disabled 
Soldiers” NGO, Haykuhi Minasyan 
and a number of philanthrop fig-
ures, got acquainted with the large 
volumes of work in the rehabil-
itation center done in just a few 
months.

In addition to health problems, 
social integration, education and 
employment issues of disabled peo-
ple will also be solved.

According to YSMU Rector Ar-
men Muradyan, the center will 
function as a complete rehabilita-
tion complex, in addition to health 
problems of the disabled people, 
social integration, education and 
work issues will be solved, it is de-
signed with the newest rehabilita-
tion equipment and is the only one 
in the region.

 The President of the Republic of 
Armenia expressed gratitude to all 
those who made this very import-
ant idea into reality and, above all, 
to the defenders of the motherland, 
who had undergone rehabilitation 
treatment for devoted service.

Project of social significance

THE HOMELAND DEFENDER  
REHABILITATION CENTER 
 OPENED AT ABOVYAN 58



Project of social significance

About the history of the center
Haykuhi Minasyan said that 

the idea of establishing the center 
emerged after the April war when 
it was necessary to organize the 
treatment of the injured soldiers 
during military operations abroad, 
as the rehabilitation centers in Ar-
menia lack adequate capacity.

An open-air café will also func-
tion in the territory of the newly 
opened center, where the guys 
who receive rehabilitation treat-
ment can spend their leisure time. 
It should be noted that the reha-
bilitation treatment at the newly 
opened center is free of charge.



At the Scientific Council meeting YSMU Rector Ar-
men Muradyan presented perspective strategic direc-
tions of the University development.

The head of the medical school touched upon all the 
programs and initiatives that were implemented in the 
previous academic year and also spoke about the up-
coming programs.

It was pointed out that, despite the success and 
achievements, there are also many problems that will 
be addressed to further work. YSMU Rector stressed 
that 2016-2017 registered results should contribute to 
2018-2019 increasing the effectiveness of performance 

in all directions.
According to Armen Muradyan, the University’s ad-

opted policy and the works done there are based on 
the idea of globalization. If the problem of improving 
the clinical area and the acquisition of new equipment 
was the focus of the YSMU's work last year, this year 
they will focus on the educational process reform and 
elimination of existing problems.

The Academic Council approved the list of education-
al literature as well. The Rector answered the questions 
of the teaching staff. They were given assignments.

SUMMARY OF 2016-2017 WORKS  
OF THE ACADEMIC YEAR

From December 31 2017, 2009, Pro-
fessor of Boston University Medical 
School, Head of the Center for Nutrition 
and Weight Management at the Boston 
Medical Center, Karolin Apovyan, will 
also be Professor of the Department of 
Endocrinology at Yerevan State Medi-
cal University after Mkhitar Heratsi.

Professor Apovyan received  medi-
cal education at the University of New 
Jersey's Medicine and Dentistry, and 
then moved to New England Deacon-
ess Medical Center at Harvard Medical 
School, where she earned a Bachelor's 
degree in Nutrition and Metabolism. 
1998-2000 Professor Apovyan was the 
head of weight management program at 

Brigham and Women’s hospital in 
Harvard Medical School, and in 
1996-2000. For the development 
of nutrition education at Boston 
University, Professor has been 
awarded the Physician Nutrition 
Specialist Award by American 
Society of Clinical Nutrition. She 
has authored over 200 scientific 
works and articles, which have 
been published in the world-re-
nowned scientific magazines. Re-
cently her The Age-Defying Diet 
book was published.

Karolin Apovyan is also the author of 
The Overnight Diet and The ALLI Diet 
Plan books. IN 1992 Karolin Apovyan 

is a member of The Obesity Society; 
she has worked in the clinical board as 
well as secretary-treasurer in the exec-
utive body.

HEAD OF THE CENTER FOR NUTRITION 
 AND WEIGHT CONTROL AT BOSTON  

MEDICAL CENTER KAROLIN APOVYAN IS A 
VISITING  PROFESSOR AT YSMU 

Science



By the order of the RA Ministry of Education and 
Science State Scientific Committee President the lists 
of scientific events and schools of young scientists 
guaranteed by the state budget of the Republic of 
Armenia for 2018 have been approved. Three of the 
YSMU events were included in that list. Among the 
10 winners of the Young Scientists schools are two 
scientific schools presented by YSMU and among the 

winner events are YSMU Annual Report Conference, 
"Science Week 2018”. Additionally, one of the winning 
scientific schools, the "Cooperation as a Key to Suc-
cess" is the first grant won by the Young Researchers 
Union, which, according to young researchers, will be-
come one of the keys to the success of not only the 
structure, but also a number of individuals and will 
open up new opportunities for young scientists.

ANOTHER SUCCESS IN THE  
FIELD OF SCIENCE 

STUDIES ON THE IMPACT OF THE  
ENVIRONMENT ON FOOD AND PLANTS 

 WILL BE EXPANDED 

For the purpose of developing 
bilateral cooperation, the employ-
ees of the Department of Hygiene 
and Ecology, headed by YSMU 
Vice-Rector for Scientific Affairs 

Konstantin Enkoyan and Vice-Rec-
tor for Educational Affairs Larisa 
Avetisyan, visited the RA Minis-
try of Agriculture SSPS "National 
Center for Veterinary Sanitary and 
Phytosanitary Laboratory Services" 
SNCO. During the visit, the possible 
directions of further cooperation in 
the scientific and educational as-
pects were discussed. The YSMU 
delegation also toured the Labora-
tory of Food Safety and Phytosan-
itary Research at the “ State Veter-
inary-Sanitary and Phytosanitary 
Laboratory Services Center" SNCO 

and familiarized with the condi-
tions. An arrangement has been 
reached to extend the joint studies 
on the impact of the environment 
on food and plants.

UNIVERSITY HOSPITAL MICROBIOLOGICAL 
LABS RECEIVE INTERNATIONAL QUALITY 

RECOGNITION CERTIFICATE 
The RA Ministry of Health, with the support of the 

World Health Organization and the National Institute 
of Public Health and External Hygiene of the Kingdom 
of the Netherlands, carries out a Sustainability Re-
search Program for anti-bacterial medicines in Heratsi 
Hospital Complex. The goal of the program is to de-
velop an anti-bacterial drug trafficking control system 
in RA medical organizations, reducing their morbidity 
through diagnostics and rational treatment of blood in-
fections. 

2016-2017 Bacteriological Laboratory of Diagnostic 

Centers of Heratsi and Muratsan University Hospital 
Complexes participated in the work of the European 
Office of the World Health Organization (WHO), the 
Central Asian and Eastern European Surveillance of 
Antimicrobial Resistance (CAESAR), European Com-
mittee for Clinical Microbiology and Infectious Diseas-
es (ESCMID),the Dutch National Institute for Public 
Health and the Environment (RIVM), the United King-
dom National External Quality Assessment Service 
(UK NEQAS) and received a "certificate of internation-
al quality recognition."

Science



Lord Ara Darzi… Or Ara Vardges Ter-
zyan… Born 7 May 1960 in Mosul, Iraq… 
An Armenian-British surgeon, former 
health minister of Great Britain, a mem-
ber of the House of Lords. Ara Darzi is 
one of the world's leading surgeons and 
holds the Paul Hamlyn Chair of Surgery 
at Imperial College London, specialising 
in the field of minimally invasive and 
robot-assisted surgery, having pioneered 
many new techniques and technologies. 
He has become strongly identified with 
trying to change the National Health Ser-
vice (NHS) in England and is recognised 
internationally as an advocate for ap-
plying innovative reforms to health sys-
tems globally. As a Privy Councillor, he 
is one of the Queen’s closest advisers. He 
was knighted by the Queen for services 
to medicine and surgery in 2002, when 
he was just 42. He is also a fellow of the 
Royal Society, the oldest and most presti-
gious scientific academy.

It was in Dublin that Ara Darzi picked 
up his nickname. “Ara is similar to the 
common Irish first name ‘Dara.’ Darzi is 
like the very common Irish surname ‘Dar-
cy.’ So, people started calling me Dara 
Darcy,” he told once.

-Lord Darzi, you are both a doctor and a 
politician, you are one of the world’s leading 
surgeons, you are a leading voice in the field 
of global health policy and innovation. How 
do you manage to combine all this?

- It is undoubtedly a bit of a balancing 
act. I manage my time very carefully and 
also have a skilled team around me, who 
help me to do this. Prioritizing tasks is in-
credibly important to ensuring that I get 
everything done efficiently and effective-
ly. Ultimately though, my patients have 
to come first and this has reigned true 
throughout my career.

 -In your interviews you always empha-
size that change is important. You were the 
Healthcare Minister of the United Kingdom 
and made reforms in the National Health-
care System of the country. From your point 
of view, what are the main challenges of 
global healthcare system?

- An aging, growing population is an 
ever-increasing challenge for the global 
healthcare system. The global population 
is currently growing at a rate of approxi-
mately 1% annually, putting a huge amount 
of strain on global resources, finances and 
technology. We are completely reliant upon 
our own ability to adapt and innovate, to 
support this increasing population.

-You saved the life to one of your col-
leagues right during the session of House 
of Lords. How did it happen? Are there any 
other similar cases? 

- I was indeed required to resuscitate 
a colleague who suffered a heart attack 
during a speech in the House of Lords, 
using a defibrillator and cardiopulmonary 
resuscitation (CPR). This was a unique situ-
ation, and thankfully is not something I’ve 
had to do again. I did, however, perform 
minor surgery on a former Prime Minister, 
an incident which had remained secret un-
til his autobiography was published earlier 
this year.

-Professor, how did you choose the field of 
medicine and then policy? 

- I wanted to do something different to 
my parents, I was interested in both engi-
neering and medicine and chose medicine. 
I knew it would be a challenge with a con-
stantly changing horizon which excited me. 

I hadn’t planned on becoming a politician 
it was a great surprise when I was asked 
to join the government as Under-Secre-
tary-of-State for Health. I only agreed on 
the condition that I was allowed one day 
a week operating, that- I couldn’t give up.

-You were born in Mosul, Iraq. Your 
great-grandparents were displaced from Er-
zurum by the Armenian Genocide. Please, 
tell the story of your family’s survival. How 
did you get to London?

- My family are originally from Erzurum, 
as you mention. My great-grandfather and 
four of his five children were executed 
during the Armenian Genocide in 1915, and 
my great-grandmother and grandmother 
were the only members of the family to 
survive. They walked barefoot to Mosul 
in Iraq, where my father was later born. I 
grew up in Baghdad, and my family moved 
to Ireland shortly before the Gulf War – I 
was 17. I did not move to London until af-
ter I had completed my medical studies at 
Trinity College, and travelled in order to 
further my surgical career in 1990.

-You often say: “Even though I had never 
been to Armenia, I grew up feeling Arme-
nian”. Recently you visited Armenia. What 
were your impressions from the country? Did 
you feel like in Homeland?

- I struggle to think of anywhere with 
more unspoilt natural beauty than Arme-
nia. The landscapes are beautiful, and the 
churches and monasteries are architectur-
ally amazing. However, the Armenian peo-
ple are what make it such a special coun-
try: everybody is so positive, regardless of 

the sadness and difficulties the country has 
faced in its past.

-Professor, do you find time to relax? If 
yes, how do you prefer to have a rest?

- Finding time to relax can prove diffi-
cult, but I do try to spend as much quality 
time as I can with my family.

-As the most prominent Armenian in Brit-
ain and one of the famous surgeons in the 
world, share, please, your advice and formu-
la of success with future doctors.

- There is no specific ‘one-size-fits-all’ 
formula to success, particularly in an ev-
er-changing field such as medicine. My 
biggest pieces of advice would be: ask lots 
of questions, listen carefully to the people 
around you and do not be afraid to make 
mistakes, just make sure you learn from 
them!

- Does your Armenian origin play any 
role?

- I am very proud of my Armenian heri-
tage, and it has certainly had a part to play 
in influencing my life and world view. De-
spite not growing up in the country, I have 
always felt Armenian: I attended Armenian 
churches, and always celebrated my Arme-
nian heritage with my parents. I have been 
back to Armenia to train new generations 
of doctors and brought Armenian doctors 
back to the UK, drawing these important 
elements of my life together.

 -And, finally, do you plan to visit Ar-
menia again? 

- Of course! I always enjoy visiting the 
country, and will continue to visit as fre-
quently as I can.

TATEVIK GHAZARYAN

Inetrview

THE ONLY ARMENIAN IN THE HOUSE  
OF LORDS - ARA DARZI:  

ARMENIAN PEOPLE ARE SPECIAL



- Professor, why did you choose to be-
come a doctor?

- Because I didn’t know what to choose. I 
wanted to become a journalist. My mother 
said: “Well, because your father was a doc-
tor, maybe it’s better to learn that profes-
sion”. Then I thought: “Why not to become 
a doctor?”. The first years of medical school 
were very boring. But later it got very in-
teresting. So, I kept going with medicine. 
But in a way I became a researcher, I’m not 
treating patients any more. Now I am doing 
research, and I am writing articles. So, in a 
way I did become a journalist about science.

- Could you mention any strength or 
weakness of doctor’s profession?

- The strength is that being a student you 
have so many choices. You can become a 
surgeon or orthopedist or researcher or 
radiologist. I don’t know any negative side 
about being a doctor. It’s fantastic. I don’t 
see any negative aspects in this profession.

- How did you gain patients’ trust when 
working as a doctor?

- Well, I think, by being capable, know-
ing what you are doing and being open. I 
think that is the necessary combination. 
Although there are a lot of people who gain 
a lot of trust without deserving it, but, I 
think, the reality is that most people trust 
doctors anyway. Doctors are still trusted a 
lot.

- What kind of global problems do you 
see in your sphere of activities – thrombo-
sis and hemostasis?

- One global problem which is present 
for everything is enormous divide between 

rich and poor. And many treatments have 
become more expensive. So, if you are 
a poor country (which is even in Europe, 
still former Eastern Europe), you cannot 
pay, for instance, for the drugs for hemo-
philia disease. I am not talking even about 
Africa and Arabic countries. Drugs are be-
coming more and more expensive because 
of the behavior of pharmaceutical compa-
nies which want to get as much money as 
they can. That’s why many people can’t get 
treatment because it is crazy expensive.

- Rosendaal, pregnant women are in a 
risk group for getting venous thrombosis. 
What should they do to avoid this disease?

- That’s true: among women the preg-
nancy is, maybe, the most important risk 
factor. On the other hand, it’s also true that 
among young women thrombosis is very 
rare. It’s only 1 in 1000 pregnancies that 
gets thrombosis. Young people don’t get 
sick. But people should be aware to recog-
nize it when the disease happens.

- There are a lot of challenges, both 

medical and personal, for a physician. 
What is your main advice to future Arme-
nian doctors?

- In general, I would say, become a good 
doctor! Use the area that you like! And be 
happy!

- Are there any special principles that 
should lead to a successful career in med-
icine?

- In every field, if you want to be success-
ful, you need to work hard. I always want-
ed to become a ballet dancer, but, I think, 
hard work wouldn’t work. If you want to 
be a surgeon, but you are very clumsy, like 
I am, you cannot be a surgeon (he smiles - 
author). You need a combination of talent 
and work. It’s the same in sport. Without 
a talent you will never be fantastic. Also, 
a very important lesson in life is to accept 
what you can’t do. People always talk about 
recognizing talents but, of course, it is im-
portant to recognize fields in which you are 
not talented. So, that would be an advice.

- How do you manage to relax?
- I watch Netflix. And I read a lot, main-

ly history. Actually, I am reading a book 
about the fall of the Ottoman Empire. Of 
course, Armenia played a role in this pe-
riod. I know the history of Armenia a lit-
tle bit. That is very interesting. I read also 
books about famous people, about their 
lives.

- What did you know about Armenia 
and Armenian people before visiting our 
country?

- I knew about Armenian Genocide, of 
course. I’ve been in Iran, and there is a big 
Armenian population. There is a beautiful 
church in Isfahan. It’s fantastic. And there 
is also a museum dedicated to the victims of 
the Genocide.

I also like chess a lot. So, I know Tigran 
Petrosyan and Levon Aronyan.
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Inetrview

FRITS ROSENDAAL: I DON’T KNOW ANY 
NEGATIVE SIDE ABOUT BEING A DOCTOR

Frits Rosendaal... A doctor, a researcher, a fan of football and history… And 
just a happy man… Frits Rosendaal is a Professor at Leiden University and for-
mer President of International Society on Thrombosis and Hemostasis. Ever since, 
he has been appointed jointly at the Department of Clinical Epidemiology and 
the Department of Thrombosis and Hemostasis. He became Professor of Clinical 
Epidemiology in 1997, with a chair that was aptly named “Clinical Epidemiolo-
gy of Thrombosis and Hemostasis”. Since 1999, he is head of the department of 
Clinical Epidemiology, and since 2007 also of the Department of Thrombosis and 
Hemostasis.

Frits Rosendaal is author of nearly 500 papers in international journals. He is 
recipient of the Spinoza Award (2003) the highest scientific prize in the Nether-
lands. He is European coordinator of the Leducq International Network Against 
Thrombosis and has Affiliate Professorships at the University of Washington in 
Seattle, and the University of Vermont in Burlington. He is Chairman of the Neth-
erlands Society for Thrombosis and Hemostasis (NVTH), and Chairman of the 
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- Mr. Nazarian, you are one of the lead-
ing scientists working in the orthopaedic 
and trauma fields in the United States. 
Please, tell a little bit about your way to a 
successful career.

- I hold an undergraduate degree in me-
chanical engineering, two master’s degrees 
in biomedical engineering and clinical med-
icine respectively, and a PhD in biomedical 
engineering. My family moved to the Unit-
ed States as I was about to start college. 
Obviously, it was challenging to start in a 
new setting, with new language and cus-
toms, having been born and raised in the 
Middle East. However, I was able to focus on 
my studies, and the fact that I was the only 
Armenian at my university, forced me to 
communicate solely in English. This was sig-
nificant in honing my communication skills 
and to take in the culture and norms of my 
new home. There really wasn’t a magical pa-
nache to success. I simply worked hard and 
tried to figure out the next step in life to 
the best of my abilities, given that I did not 
have a significant network to draw from for 
experience and advice. This was when the 
internet was at its infancy, so abundant in-
formation was not at your fingertips, as it is 
today. By and large, I was fortunate enough 
to be in a good environment and have men-
tors who had my best interests in mind.  Be-
ing in a nurturing environment and taking 
advantage of the resources available were 
great assets presented to me. I simply com-
bined them with my desire to succeed.
- How did you decide to choose the pro-

fession of a doctor?
- I very much enjoyed my undergraduate 

training as a mechanical engineer. Half-way 
through my junior year, I started to become 
very interested in human physiology and 
pathology. I could see them as engineering 
systems that work and sometimes go awry 
from disease.  I thought it would be a wor-
thy career to apply my engineering skills 
to solve medical problems, and hence my 
introduction to the field of biomedical en-

gineering.  Upon graduating, I enrolled in 
a biomedical engineering master’s program, 
and as they say, the rest is history.
- You visited Armenia two years ago. 

From your point of view, what are the 
main challenges in the sphere of orthopae-
dic surgery in our country?

- I think we have a number of issues with 
healthcare education and delivery in Arme-
nia. The root causes are complicated and 
multifactorial.  We have a young country 
that has gone through a major earthquake 
and a war all in a span of less than 30 years, 
while gaining independence.  So, the educa-
tional and medical systems have undergone 
significant stresses in this period.  Much like 
any resource constrained nation, we do not 
have adequate financial resources to cover 
patient care costs. As a small nation, we are 
not a large enough market for large medical 
device/pharma players to set up shop in Ar-
menia. We have an educational system that 
needs to undergo modernization. We need 
to modernize patient care, and not just in 
a few hospitals in and around Yerevan, but 
throughout the entire country and Artsakh.  
We need to address issues of conflict of in-
terest and corruption in this sphere.  We 
need to increase research budget to start to 
tackle our medical needs and those of oth-
er countries similar to us. We have a solid 
background from the Soviet times to take 
advantage of before it is too late.  We have 
the brain power and the knowhow from the 
Diaspora to start an educational and scientif-
ic revolution, as our main export. The med-
ical field is no different.  Orthopedics and 
trauma are perfect fields, as they are very 
device oriented fields, where lack of devices 
and equipment, either due to low supply or 
exorbitant cost, results in lack of care de-
livery, and lack of care delivery results in 
worse conditions and increased morbidity 
and mortality in patients and rusty skills 
for care providers. We also have to tackle 
social issues surrounding medical care and 
delivery at the population level to better 

educate our people about seeking medical 
help when needed. We also need to better 
educate our physicians to embrace a more 
transparent and team-oriented approach to 
care.  Not one person has all the answers. 
Simple things such as morbidity and mor-
tality conferences are not common place 
in Armenia. This is a real problem. As you 
see, the problems are many, but so are our 
resolve and intellect. Given the right frame 
of mind and the right environment, we can 
achieve anything that we want/need to 
achieve, including a healthy and self-reliant 
population to provide care and to innovate 
in the field for the betterment of mankind. 
There are many nations and millions of peo-
ple in very similar status as we are in Arme-
nia. We can be a beacon of medical innova-
tion and care for the developing world. Most 
importantly, we can provide excellent care 
for all citizens in our own country, regard-
less of their socio-economic status.
- Professor, do you manage to relax? How 

do you prefer to have a rest?
- I spend time with my family as much as 

I can, as I have two boys 5 and 10 years old. 
Also, I like to ski a lot. So, I pretty much 
ski every weekend during the winter with 
my family.
- What is your advice to future doctors? 

Do you have any special principles lead-
ing to a success?

- Medicine is a noble profession. I also un-
derstand that people have to think of their 
and their family’s financial well-being. It is 
important to know why one gets into medi-
cine, and for the right reasons. Staying true 
to one’s main reasons to become a physician 
would be my advice.
- Does your Armenian origin play any 

role?
- It certainly does. The independent and 

friendly streaks that are shared by many 
Armenians are certainly alive and well in 
me. I enjoy working in a group setting and 
have a large collaborative network, while 
maintaining some independence for my 
work and my group. It is an Armenian di-
chotomy Smile.
- Do you plan to visit Armenia again?  
- Absolutely, my family and I plan to be 

in Armenia in the August of this year. We 
enjoy our time in Armenia and Artsakh im-
mensely, given the beautiful nature, the in-
credible food and spending time among our 
fellow Armenians.
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There really wasn’t a magical panache to success. I simply worked hard and tried to 
figure out the next step in life to the best of my abilities…
Ara Nazarian, an Associate Professor of Orthopaedic Surgery at Harvard Medical 

School, has worked with and mentored over 130 undergraduate and graduate students 
and post-doctoral fellows from his early career days to date. Together, they have pro-
duced a body of work, consisting of almost 100 peer-reviewed publications, 2 books, 
over 10 patents or patent applications, 3 startups and over 250 abstracts and conference 
proceedings. Dr. Nazarian’s other activities include serving as editorial staff on 2 jour-
nals, ad hoc reviewer for 17 journals in the field, invited lectures in the United States and 
abroad and participation in the HMS International Research Initiative, the HMS Explo-
rations program and the Massachusetts State Science and Engineering Fair as a judge.

STAYING TRUE TO ONE’S MAIN REASONS  
TO BECOME A PHYSICIAN

Ara Nazarian: Medicine is a noble profession




