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ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րը

Brain Awareness Week-ն  անց կաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը երկ րորդ տա րին  
ա նընդ մեջ ստա ցել է ԵՊԲՀ ՈՒԽ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նը

Հն դիկ ու սա նող նե րը՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում

Հնդիկ ուսանողների համար  մեկ նար կե ցին FMGE դա սըն թաց նե րը 

Գեր մա նիա յից ժա մա նած լրագ րող նե րի ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի 
 պատ վի րա կութ յու նը հյու րըն կալ վեց բժշկական համալսարանում 

 Համագոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նում  Տա ջիկս տա նի պե տա կան 
 բժշկա կան հա մալ սա րա նի հետ

ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսորների շարքը շարունակում է համալրվել

Ռեկտորը հանդիպեց ուսանողների հետ

Ձմ ռան ա միս նե րին ա մե նագ նաց ռեա նի մո բիլ նե րը ստա ցել են 114 կանչ

Աշ խա տանք, որ հա վա սար է ծա ռա յութ յան. Ն րանք դա ընտ րել են կա մա վոր 

« Գի տութ յամբ զբաղ վող մար դու մտա հո րի զո նը մի քիչ յու րա հա տուկ է». վստա հեց նում են 
ԵՊԲՀ այս ու սում նա կան տար վա լա վա գույն ու սա նող նե րը  

Հայ ե րի տա սարդ ու ռուց քա բան նե րի թի մը շատ աշ խա տա սեր է ու բա րե խիղճ
ԴինեշՓենդհարքար

Ըն տա նի քի գլխատ մանն ա կա նա տես տա տիկս է ինձ ո գեշն չել՝  
ապ րե լու և  եր ջա նիկ լի նե լու, ԿարոլինԱպովյան

Գիտություն
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ԵՊԲՀ-ում ոչ միայն ա պա գա բժիշկ ներ են կրթում, այլև ար դեն 17 տա րի  
հայ կա կան մշա կույ թի դես պան ներ են պատ րաս տում

Հն դիկ ու սա նող նե րը նշել են գույ նե րի տո նը՝  Հո լին

 95 տա րի ա ռաջ այս օ րե րին

2018-ը հոբելյանական է նրանց համար

Մարտը՝ առողջապահական օրացույցում

Կյանքի դասը վարում են ավագները

YSMU rector met with the students

Indian students in the spotlight

Indian students have celebrated the color holiday, Holly

Introduction of Laser Tonsillectomy in Armenia’s ENT practice

Dinesh Pendharkar: The team of Armenian young oncologists is very 
hard working and conscientious

Caroline Apovian: My grandmother fought the Turks: she gave me 
the courage to live and be happy

24-year-old future Indian surgeon: Knowledge got from Armenian 
professors is very important

YSMU hosted a delegation of journalists and public figures from 
Germany

24-ամ յա ա պա գա հնդիկ վի րա բույ ժը կարև ո րում է հայ պրո ֆե սոր նե րից 
 ստա ցած փորձն ու գի տե լիք նե րը։ ՎիգնեշվերԴուլասիդարան
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Գիտություն

 Հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին գոր ծակ ցութ յան ըն թաց
քին և  հե ռան կար նե րին էր նվիր ված ԵՊԲՀ գի տա կան 
խորհր դի հերթական նիս տը:  Մի ջազ գա յին գոր ծու
նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր
վանդ  Սա հակ յա նը ներ կա յաց րեց կա տար ված աշ խա
տանք նե րի հիմ ա կան ուղ ղութ յուն ներն ու հե տա գա 
ծրագ րե րը, անդ րա դար ձավ մի ջազ գա յին կրթա կան 
ծրագ րե րին, ո րոնց ան դա մակ ցում է ԵՊԲՀն՝ ընդգ
ծելով, որ օ րա կար գում միջ հա մալ սա րա նա կան կա պե րի 
հաս տա տում ու ընդ լայ նում է օ տա րերկր յա հե ղի նա
կա վոր հա մալ սա րան նե րի և կ լի նի կա նե րի հետ:
Պ րո ռեկ տո րը խո սեց նաև մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե

րի ու փո խա նակ ման ծրագ րե րի, գոր ծակ ցութ յան հնա
րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման մա սին: Այս պա հին պե
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում 30 երկ րից ա վե լի 
քան 1800 ու սա նող է սո վո րում, և  մոտ ա պա գա յում օ տա
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թվի ա վե լա ցու մը նույն պես բու
հի մի ջազ գայ նաց մանն ուղղ ված կար ևոր քայ լե րից է լի
նե լու:  Հայ և  օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րի հետ կա
պը մշտա պես պա հե լու նպա տա կով բու հում ստեղծ վել է 
 կա րիե րա յի կենտ րոն և շր ջա նա վարտ նե րի ա կումբ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն, ամ փո փե լով մի
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յա նը նվիր ված գի տա կան 
խորհր դի նիս տը, նկա տեց, որ հա ջո ղութ յուն նե րի և 
 ձեռք բե րում ե րի կող քին անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել նաև 
խնդիր ներն ու մատ նան շել դրանց լուծ ման մե խա նիզմ
նե րը:
 Նա հանձ նա րա րեց մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան պա

տաս խա նա տու նե րին՝ ու սում ա սի րել մի ջազ գա յին դաշ
տը և  հե տա գա աշ խա տանք ներն ուղ ղել օ տա րերկ րա ցի 
սո վո րող նե րի դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի, գրա կա նութ
յան թար մաց ման, նոր կրթա կան ծրագ րե րի ներդր ման, 
կլի նի կա կան հար թակ նե րի ձևա վոր ման, նո րա գույն 
սար քա վո րում ե րով հա մալր ման գոր ծին:

ԵՊԲՀՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ

Գիտխորհրդի նիստում

Բժշկա կան հա մալ սա րա նում  
30 երկ րից ա վե լի քան  

1800 ու սա նող է սո վո րում



Գիտություն

Այս տա րի ևս  նեյ րո գի տութ յան աս պա րե զում հա մաշ
խար հա յին ճա նա չում վա յե լող և  ա մե նաազ դե ցիկ կազ
մա կեր պութ յուն նե րից մե կի` Եվ րո պա յի նեյ րո գի տա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի հիմ ադ րա մի (FENS) կող մից հայ տա
րար ված «Ու ղեղի ճա նաչ ման շա բա թը» (Brain Awareness 
Week)  Հա յաս տա նում անց կաց նե լու և  կազ մա կեր պման 
մի ջո ցա ռում ե րի շար քում մեր եր կի րը ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րութ յունը երկ րորդ տա րին ա նընդ մեջ ստա
ցել է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ՈւԽ Ու սա նո ղա կան գի տա
կան ըն կե րութ յու նը:  Մի ջո ցա ռում ե րի մեկ նարկն ազ
դա րար վեց 6րդ լ սա րա նում:
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին 

Են կո յա նը, ող ջու նե լով մաս նա կից նե րին, ընդգ ծեց, որ 
հա մաշ խար հա յին գի տութ յան մեջ ու ղե ղին նվիր ված 
հե տա զո տութ յուն ներն ա ռաջ նա հեր թութ յուն են հա
մար վում:  Հետ ևա բար՝ «Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բա թը» 
կար ևոր ա ռա քե լութ յուն ու նի:  Բազ մա բա ղադ րիչ մի ջո
ցառ ման նպա տակն էր ոչ միայն մաս նա գետ նե րին, այլև 
շար քա յին քա ղա քա ցի նե րին ի րա զե կել ու ղե ղի և  այս 
տա րի ընտր ված թե մա յին հա մա պա տաս խան՝ գլխու ղե
ղի կաթ ված նե րի մասին:
«Աշ խար հի մի շարք երկր նե րում անց կաց վող այս կարե

վոր մի ջո ցառ ման նպա տակն էր ու ղե ղը դար ձնել ճա նա
չե լի բո լո րի հա մար. խնդի րը բա վա կա նին ար դիա կան 
է նաև հա մաշ խար հա յին գի տութ յան բնա գա վա ռում: 
Ու ղե ղի հե տա զո տութ յու նը՝ սկսած մո լե կուլ յար մա կար
դա կից, վեր ջաց րած ար հես տա կան ին տե լեկ տով, ժա
մա նա կա կից գի տութ յան ա մե նա լուրջ մար տահ րա վեր
նե րից է», ման րա մաս նեց  Կոնս տան տին Են կո յա նը:
ԵՊԲՀ ՈւԳԸ նա խա գահ  Սե նիկ  Մա տին յա նը նշեց, որ 

այս տա րի ա վե լի շատ անդ րա դառ նա լու են կաթ վա ծի 
մե խա նիզմ ե րի և  կան խար գել ման հա յե ցա կար գե րի 
տա րած մանը՝ լայն հա սա րա կութ յան շրջա նում:
ԵՊԲՀում անց կաց վող մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ մա

նը մաս նակ ցում էին ոչ միայն հայ, այլև օ տա րերկ րա
ցի ա պա գա բժիշկ ներն ու ե րի տա սարդ հե տա զո տող
նե րը: Ա ռա ջին օ րը ե լույթ ու նե ցող նե րի թվում էր ԱՄՆ 
 Ջորջ  Վա շինգ տո նի ան վան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
 Զա րու հի  Կա րա բեկ յա նը:
«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթի» երկ րորդ օ րը մեր  

ու սա նող ներն  այ ցե լե ցին մի շարք դպրոց ներ, ո րոնք 
էին՝ Եր ևան քա ղա քի Այբ,  «Հե րա ցի» ա վագ, Խա չիկ 
 Դաշ տեն ցի ան վան թիվ 114,  Վա նա ձո րի թիվ 5 դպրոց
ները և Գ յում րու « Ֆո տոն» վար ժա րա նը։ Ու սա նող
ներն ա շա կերտ նե րի հետ խո սե ցին ու ղե ղի, դրա կա
ռուց ված քի և  ֆունկ ցիա նե րի մա սին:  Կենտ րո նա կան 
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թե ման վերաբերում էր ներ կա յումս աշ խար հում շատ 
տա րած ված մի հի վան դութ յան` ու ղե ղի կաթ վա ծին։ 
 Կա մա վոր նե րը պատ մե ցին` ինչ է կաթ վա ծը և  ո րոնք 
կա րող են հան դի սա նալ դրա ա ռա ջաց ման ռիս կի գոր
ծոն ներ, ներ կա յաց րին կան խար գել ման և  բուժ ման հիմ
նա կան մե թոդ նե րը, ինչ պես նաև՝ ա րագ ախ տո րոշ ման 
ու ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան ցու ցա բեր ման սկզբունք նե
րը: Քն նար կում երն անց կաց վե ցին ին տե րակ տիվ ֆոր
մա տով. ու սա նող նե րը պատ րաս տել էին խա ղեր, ո րոնց 
օգ նութ յամբ ա շա կերտ ներն էլ  ա վե լի ներգ րավ վե ցին 
թե մա յի քննարկ ման մեջ:
«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթի» եր րորդ օր վա թե ման  

օպ տո գե նե տի կան էր. այն վեր ջին տաս նամ յա կի լա վա
գույն նո րա րա րա կան մե թոդ նե րից է հա մար վում նեյ րո
գի տութ յան մեջ:  Տե ղի ու նե ցավ սե մի նար, ո րի ըն թաց
քում ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին այդ մե թո դը: 
 Ման րա մասն քննարկ վե ցին այս մե թո դի պատ մութ յու
նը, ի՞նչ է նեյ րո մո դուլ յա ցիան, արդ յո՞ք օպ տօ գե նե տի կան 
կա րող է հա մար վել ի դեա լա կան, սե մի նա րի ըն թաց քում 
խոս վեց նաև օպ տո գե նե տի կա յի դրա կան և բա ցա սա
կան կող մե րի մա սին, նշվեց, որ ա ռայժմ մարդ կանց 
վրա փոր ձեր չեն կա տար վել, բայց կա հե ռան կար, որ 
ա պա գա յում հնա րա վոր կլի նի բու ժել պիգ մեն տա յին ռե
տի նի տը,  Պար կին սո նի և  այլ հի վան դութ յուն ներ, ո րոնք 
կապ ված են ու ղե ղի խան գա րում ե րի հետ: Քն նարկ վե
ցին նաև օպ տո գե նե տի կա յին առնչ վող այլ կար ևոր և  
ա ռանց քա յին հար ցեր:
 Շա բաթ վա ըն թաց քում տեղի ունեցան նաև նե րամ բիո

նա կան գի տա կան խմբակ նե րի ին տե րակ տիվ քննար
կում եր, իր տե սա կի մեջ յու րօ րի նակ  Դո ւա թոն, իսկ շա
բա թը կեզ րա փակ վի հե ծան վա վազ քով ՝որ պես ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի դրսևո րում:
Brain Awareness Weekն  անց կաց վում է ա մեն տար վա 

մար տին, այն մի ջո ցա ռում ե րի շղթա է, ո րի նպա տակն 
է հան րութ յան լայն շեր տե րին ծա նո թաց նել ու ղե ղի կա
ռուց ված քա ֆունկ ցիո նալ յու րա հատ կութ յուն նե րին և 
 նեյ րո գի տութ յան ո լոր տի բազ մա տե սակ հե տա զո տութ
յուն նե րին: 

Գիտություն



Միջազգային համագործակցություն

  Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի 
ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
  Յո գեշ վար   Սանգ վա նի, Հնդ կաս
տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րութ յան քար տու ղար   Գի տեշ 
  Սար մա յի և ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
  Մու րադ յա նի հան դիպ մա նը քննարկ
վել են մեր երկ րում սո վո րող հնդիկ 
ու սա նող նե րին վե րա բե րող հար ցեր։
Հնդ կաս տա նից ժա մա նած պաշ

տոնյան բարձր գնա հա տեց այն 
մեծ աշ խա տան քը, ո րը կա տա րում 
է պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նը հնդիկ ու սա նող նե րի ոչ 
միայն կրթութ յան, այլև կա ցութ յան, 
հանգս տի կազ մա կերպ ման և այլ 
հար ցե րում:
 Գի տեշ  Սար ման ան ձամբ է 

շփվել հնդիկ ու սա նող նե րի հետ: 
  Հան դիպ ման ըն թաց քում ա պա
գա բժիշկ նե րից է տե ղե կա ցել և 
տ պա վոր ված է, որ ու սա նող նե րը 
  Հա յաս տա նում բժշկա կան կրթութ
յուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցում որ ևէ 
խնդիր չու նեն:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը նշեց, որ հնդիկ 
ու սա նող ներն ա ռանց քա յին դե րա
կա տա րում ու նեն այս հա մալ սա րա
նում: Ն րանք աչ քի են ընկ նում ի րենց 
կար գա պա հութ յամբ, հա մալ սա րա
նա կան մշա կու թա յին կյան քում ակ
տիվ ներգ րավ վա ծութ յամբ:
  Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ 

հայհնդկա կան հա րա բե րութ յուն
նե րը բժշկա կան կրթութ յան ո լոր
տում ոչ միայն գործ նա կան դաշ տում 
են, այլև վա ղուց փո խա կերպ վել 
են մարդ կա յին ջերմ փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րի։ Այդ մա սին են վկա
յում, օ րի նակ,   Սա յաթ   Նո վա յի կամ 
  Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե
րը կա տա րող հնդիկ ու սա նող նե րը:
Ող ջու նե լի է, որ բժշկա կան հա

մալ սա րանն ու նի նաև հա յի հետ 
ա մուս նա ցած հնդիկ աշ խա տա կից՝ 
  Ռա հուլ   Սետ հին։   Նա  այժմ սո վո
րում է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա
յում և  հա մա տե ղութ յամբ աշ խա
տում է ԵՊԲՀ նո րա բաց   կա րիե րա յի 
կենտ րո նում:

Օ րեր ա ռաջ հա մալ սա րա նի հնդիկ 
ու սա նող նե րի հա մար մեկ նար կե ցին 
Հնդ կաս տա նի   Հան րա պե տութ յան 
ար տա սահ ման յան բժշկա կան 
շրջա նա վարտ նե րի քննութ յան (For
eign Medical Graduates Examination 
(FMGE)) նա խա պատ րաս տա կան 
դա սըն թաց նե րը։   Ռեկ տո րի գնա
հատ մամբ՝ այս դա սըն թաց նե րը 
ևս  ուղղ ված են բժշկա կան կրթութ
յան մի ջազ գայ նաց մա նը: Ար մեն 
  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ ԵՊԲՀն 
 մի ջազ գայ նաց ման քա ղա քա կա
նութ յուն է վա րում, և  բու հի ա ռաջ
նա յին նպա տակն է պատ րաս տել 
մի ջազ գա յին աս պա րե զում մրցու
նակ մաս նա գետ նե րի:
Նշ վեց, որ ա ռա ջի կա յում հա մալ

սա րա նա կան տա րածք նե րի ընդ
լայն ման հետ կապ ված օ րա կար գում 
է օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հան
րա կա ցա րա նա յին պայ ման նե րի բա
րե լավ ման հար ցը:

ՀՆԴԻԿՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի նո րա բաց կա րիե րա
յի կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ մեկ նար կում են 
հա մալ սա րա նի հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար նա
խա տես ված Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար տա սահ ման յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի 
քննութ յան (Foreign Medical Graduates Examination 
(FMGE)) նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց նե
րը։ Ծ րագ րի մեկ նար կին նվիր ված մի ջո ցառ
մա նը ներ կա էին  Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և  լիա զոր դես
պան,  Նո րին  Գե րա զան ցութ յուն պա րոն  Յո գեշ վար 
 Սանգ վա նը և ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը։
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ  

նա խորդ տար վա նո յեմ բե րին Հնդ կաս տան կա
տա րած այ ցի ըն թաց քում հան րա պե տութ յան նա
խա գա հի կող մից տրված հանձ նա րա րա կա նի և 
բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մի ջազ գայ նաց մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում ԵՊԲՀն 
ազ դա րա րում է այս ան գամ հնդիկ ու սա նող նե
րի հա մար նա խա տես ված նոր կրթա կան կար ևոր 
ծրագ րի մեկ նար կի մա սին:

 Բու հի ղե կա վարն ընդգ ծեց, որ FMGE քննութ յան նա
խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց նե րի նպա տա կը 
մեր հա մալ սա րա նի հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար այս 
քննութ յան հաղ թա հա րում ա ռա վել դյու րին դարձ նելն 
է, ին չը կբարձ րաց նի թե՛ հա մալ սա րա նի, և  թե՛ մեր երկ
րի վար կա նի շը մի ջազ գա յին կրթա կան հար թակ նե րում։
 Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ար

տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Յո գեշ վար  Սանգ վա նը 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց՝ նշե լով, որ  ծրա գի րը հրա
շա լի հնա րա վո րութ յուն է հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար, 
և ԵՊԲՀում ստա ցած բժշկա կան կրթութ յու նը կդառ
նա հնդիկ ու սա նող նե րի հե տա գա հա ջո ղութ յուն նե րի 
սկզբնա կե տը։
 Դես պանն իր պատ րաս տա կա մութ յու նը հայտ նեց մեր 

երկ րում կրթութ յուն ստա ցող հնդիկ ու սա նող նե րին 
ա ջակ ցել բո լոր հար ցե րում:

ԵՊԲՀում այ սօր բժշկա կան կրթութ յուն 
են ստա նում մոտ 1800 ար տա սահ ման ցի  
ու սա նող ներ աշ խար հի 30 երկր նե րից, նրան
ցից մոտ 900ը Հնդ կաս տա նից են։ Ար մեն 
 Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ եր բև է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում նման ցու ցա նիշ չի ե ղել: 
« Մենք մեր ու սա նող նե րին տրա մադ րում ենք 
փաս տա ցի մի ջազ գա յին մա կար դա կի կրթա
կան ծրա գիր և կ լի նի կա կան գոր ծու նեութ
յուն»,ա սաց նա:
Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով` վեր ջին մեկ 

տար վա ըն թաց քում կլի նի կա նե րում ակ
նա ռու են հստակ ցու ցա նիշ եր, ըստ որոնց՝ 
« Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո
ցա յին հա մա լի րում 30 տո կո սով նվա զել է մա
հա ցութ յան ցու ցա նի շը, « Մու րա ցան»  հի վան
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դա նո ցում Ավստ րիա յում վե րա պատ րաստ ված 
ե րի տա սարդ մաս նա գե տին հա ջող վել է ի րա կա
նաց նել նո րած նա յին վի րա բու ժութ յան մեջ ա մե
նա ծանր խնդիր նե րից մե կը՝ նեկ րո տիկ էն տե րո
կո լի տի ցու ցա նի շը հասց նել 0ի:
 Տե ղե կաց վեց նաև այն մա սին, որ ԵՊԲՀ ռեկ տո

րա տի ո րոշ ման հա մա ձայն կսահ ման վեն կրթա
թո շակ ներ հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար:
 Մեկ նա բա նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան՝ փետր

վա րի 15ի ո րո շու մը, ո րով «Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րան» հիմ ադ րա մը ձեռք կբե րի « Մի քա յել յան 
վի րա բու ժա կան ինս տի տուտ» ՓԲԸի բաժ նե
տոմ սե րը՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ այս քայ լը 
թույլ կտա ա ռա վել մեծ կլի նի կա կան, ու սում ա
կան հար թակ ներ ձևա վո րել:
 Ռեկ տո րը վստա հեց րեց՝ ե թե FMGEի նման 

ծրագ րերն ի րենք ար դեն իսկ ներդ նում են այ
սօր, այս պի սի պայ ման նե րում, ա պա հա մոզ ված 
պետք է լի նել, որ ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 
թի վը և կր թութ յան ար տա հան ման գոր ծըն թա ցը 
հաս տա տուն ճա նա պար հին են: 
ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 

 Խա չա տուր  Մար գար յանն էլ ման րա մաս նեց, 
որ FMGE քննութ յունն անց կաց վում է Հնդ կաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան բժշկա կան խորհր դի կող մից, ո րին 
մաս նակ ցում են ար տա սահ ման յան բու հե րում ու սա նած 
բո լոր հնդիկ ու սա նող նե րը, ինչն անհ րա ժեշտ է Հնդ կաս
տա նում բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար։ 
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի 88,5 %ը բա րե հա ջող հանձ
նում է այս քննութ յու նը, ին չը բա վա կան բարձր ցու ցա
նիշ է։

 Դա սըն թաց նե րի մի ջին ար ժե քը 6000 ԱՄՆ դոլ լար է, 
սա կայն ԵՊԲՀն  իր վրա է վերց նում ամ բողջ ֆի նան սա
կան բե ռը և  ու սա նող նե րի հա մար այս դա սըն թաց նե րը 
կազ մա կեր պում է անվ ճար։  Դա սըն թաց նե րը կանց կաց
վեն ԵՊԲՀ հան րա կա ցա րա նա յին հա մա լի րում, որ պես
զի ա ռա վել հա սա նե լի լի նեն ու սա նող նե րի հա մար։
Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան 

բարձ րաց ման հա մար մաս նա կից նե րին տրա մադր վե լու 
են հայ կական ար տադ րութ յան պլան շետ ներ՝ «Արմ թա
բեր»։
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  Գեր մա նիա յի քա ղա քա ցիա կան կրթութ յան դաշ նա
յին գոր ծա կա լութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ մեկ շա բաթ
յա այ ցով  Հա յաս տա նում էր գեր մա նա ցի լրագ րող նե րի 
ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի պատ վի րա կութ յու նը: 
Հ յու րըն կալ վող խմբի ան դամ ե րը  Գեր մա նիա յի տար
բեր քա ղաք նե րում գոր ծող լրատ վա մի ջոց նե րի լրագ
րող ներ ու խմբա գիր ներ էին, հան րա յին կա ռույց նե րի 
հա ղոր դակ ցութ յան բա ժին նե րի ղե կա վար ներ, նաև 
հա սա րա կա կան ճա նա չում ու նե ցող ան ձինք: ԵՊԲՀի 
հետ կա պե րի հաս տատ ման և  հե տա գա գոր ծակ ցութ
յան հնա րա վո րութ յուն նե րը քննար կե լու նպա տա կով 
պատ վի րա կութ յու նը հան դի պեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար
մեն  Մու րադ յա նի և  բու հի տար բեր ո լորտ նե րը հա մա
կար գող պրո ռեկ տոր նե րի հետ: Ար մեն  Մու րադ յա նը 
ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի պատ մութ յու նը: 
« Մեր հա մալ սա րա նում բժշկա կան կրթութ յուն ստա ցող 
ու սա նող նե րից յու րա քանչ յուր չոր րորդն օ տա րերկ րա ցի 
է», նշեց բու հի ղե կա վա րը՝ հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀի 6 
ֆա կուլ տետ նե րում 8000 սո վո րող նե րից 1800ն  ար տերկ
րից են:  Պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն ա վե լի 
քան ե րեք տաս նամ յակ հա ջո ղութ յամբ պատ րաս տում 
է բժիշկմաս նա գետ նե ր օ տա ր պե տութ յուն նե րի հա
մար:  Բու հի հա ջո ղութ յուն նե րը վե րա բե րում են ոչ միայն  
ու սում ա կան, այլև գի տա կան և կ լի նի կա կան ո լորտ նե
րին: Վեր ջին եր կու տա րում ԵՊԲՀ այ ցե լել է 5 նո բել յան 
մրցա նա կա կիր, աշ խար հի տար բեր ա ռա ջա տար հա
մալ սա րան նե րից 50ից ա վե լի բժիշկգիտ նա կան ներ 
հա մա լրել են հա մալ սա րա նի այ ցե լուպրո ֆե սոր նե րի 
շար քը:
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ մի ջազ գա յին մի շարք փո

խա նա կա յին ծրագ րե րի շնոր հիվ հայգեր մա նա կան գոր

ծակ ցութ յու նը բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում բարձր 
մա կար դա կի վրա է:
 Գեր մա նա ցի լրագ րող նե րի հար ցե րը վե րա բե րում էին 

բժշկա կան կրթութ յա նը, դրա ար տա հան մա նը, շրջա
նա վարտ նե րի հե տա գա գոր ծու նեութ յա նը, է թի կա կան 
և  կար գա պա հա կան հար ցե րին, բժշկա կան տու րիզ մին, 
բժշկա կան օգ նութ յան հա սա նե լիութ յա նը:
ԵՊԲՀ ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ բժշկա կան հա մալ

սա րա նը մեծ ար տադ րութ յուն է, և բ նակ չութ յան 
ա ռող ջութ յան ստեղծ ման և  պահ պան ման հար ցում 
բժիշկ ներն ու լրագ րող նե րը, առ հա սա րակ, հա սա
րա կա կան կար ծիք ստեղ ծող նե րը հա մա տեղ աշ խա
տանք պետք է ի րա կա նաց նեն, իսկ բուժ ման գոր ծըն
թա ցը նեղ մաս նա գի տա կան դաշտ է պա հան ջում:  
 Գեր մա նա կան պատ վի րա կութ յան ան դամ երն այ ցե լե
ցին նաև  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն, ծա նո թա ցան հա մա ժո ղովր դա կան մի ջոց նե
րով կյան քի կոչ ված սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա կութ
յամբ այս կա ռույ ցի ստեղծ ման պատ մութ յա նը: Հ յու րե րի 
ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց վե ցին վե րա կանգ նո ղա կան 
բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ՝ տա րա ծաշր ջա նում ե զա կի 
սար քա վո րում ե րը, զին վո րա կան հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող մարդ կանց հանգս տի, մար զում ե րի ու կե ցութ
յան պայ ման նե րը:  Գեր մա նա ցի մաս նա գետ նե րը ծա
նո թա ցան  սի մու լյա ցիոն կենտ րո նի գործունեությանը:  
Խմ բի ան դամ ե րը տպա վոր ված էին թե՛ հա մալ սա րա նի, 
թե՛ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի հնա րա վո րութ
յուն նե րով, կա տար ված աշ խա տան քով ու ծրագ րե րով:  
Ն րանց հան գա մա նա լից ներ կա յաց վեցին նաև հա մալ
սա րա նա կան եր կու կլի նի կա նե րում մա տուց վող ծա ռա
յութ յուն նե րը:

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻՑԺԱՄԱՆԱԾԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ

ՈՒՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ

ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵՑ

ԲԺՇԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա
կան հա մալ սա րա նի հետ համագոր ծակ ցութ յու նը խո
րաց նե լու նպա տա կով ԵՊԲՀում է  Տա ջիկս տա նի Ա բո ւ 
Ա լի Իբ ն  Սի նա յի ան վան պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նից ժա մա նած մաս նա գետ նե րի խում բը: 
 Տա ջիկս տա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա
նի նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Ֆա րի զա 
 Խա լի մո վան և  նույն ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Ֆի րուզ 
 Շու կու րո վը տե ղի գոր ծըն կեր նե րի՝  ֆի զիո լո գիա յի ամ
բիո նի վա րիչ Դ րաս տա մատ  Խու դա վերդ յա նի, հ յուս
վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ
նաուր յա նի և ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի հետ 
քննար կել են հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րը 
և  խո սել հե տա գա ծրագ րե րի մա սին:
Ար մեն  Մու րադ յա նը կար ևո րել է գոր ծակ ցութ յու նը կլի

նի կա կան, ու սում ա կան և  գի տա կան ո լորտ նե րում: 
Գ րե թե մեկ դար է, ինչ բժշկա կան բու հը մաս նա գետ նե ր 
է պատ րաս տում ոչ միայն  Հա յաս տա նի, այլև ար տերկ րի 
հա մար: Ըստ նրա՝ հա մալ սա րա նի մի ջազ գայ նա ցու մը 
հիմ ա կան աշ խա տանք նե րի ա ռանց քում է:

 Տա ջիկս տա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա
նի նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Ֆա րի զա 
 Խա լի մո վան ա վե լի քան 8 տասն յակ գի տա կան աշ
խա տան քի հե ղի նակ է և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան թե մա յով պատ րաստ վում է իր դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սութ յու նը պաշտ պա նել ԵՊԲՀում:  Նա պա
տա հա կան չի ընտ րել հենց մեր հա մալ սա րա նը: Իր խոս
քով՝ քա ջա ծա նոթ է բու հի պատ մութ յա նը, նաև բժշկա
գի տութ յան ո լոր տում ձևա վո րված ա վան դույթ նե րին: 
 Թե´  Խորհր դա յին  Միութ յան տա րի նե րին, և  թե´ դրան 
հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում իր ղե կա վա րած ամ
բիո նը սեր տո րեն գոր ծակ ցում է ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի 
ամ բիո նի հետ: Պ րո ֆե սոր  Ֆի րուզ  Շու կու րով իր երկ

րի հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի ա նու նից ԵՊԲՀ ռեկ տո րին 
փո խան ցեց ի րենց կող մից կազ մա կերպ վող ա մա ռա յին 
8րդ դպ րո ցին մաս նակ ցե լու հրա վե րը:
Եր կա րամ յա գոր ծակ ցութ յու նը ընդ լայ նե լու հա մար 

ա ռա ջի կա յում կմշակ վեն միջ բու հա կան երկ կողմ ծրագ
րեր:

Միջազգային համագործակցություն
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

ՏԱՋԻԿՍՏԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԵՏ



Կրթություն
ԵՊԲՀԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻՇԱՐՔԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄԷՀԱՄԱԼՐՎԵԼ

Ա լեն  Հով ան յա նը՝ բժշ կա կան գե նե տի կա յի
 ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր

2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 15ից  Փա րի զի հա մալ
սա րա նի պրո ֆե սոր և Necker ման կա կան հի վան
դա նո ցի բաժ նի ղե կա վար, ան վա նի պրո ֆե սոր Ա լեն 
 Հով ան յա նը նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի բժշկա
կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լուպրո ֆե սոր է:
Ա լեն  Հով ան յա նը ընդ հա նուր բժշկութ յան ո րա կա

վո րում ստա ցել է  Փա րի զում, ա պա մաս նա գի տա
ցել մաշ կա բա նութ յան և  գե նե տի կա յի ո լորտ նե րում: 
19942000թթ. Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նում պրո ֆե սոր 
 Հով ան յա նը ղե կա վա րել է մաշ կա յին ժա ռան գա կան 
հի վան դութ յուն նե րի հե տա զո տա կան լա բո րա տո
րիան: Այ նու հետև՝ 2000 թվա կա նին, տե ղա փոխ վել  է 
Թու լուզ, որ տեղ ստա ցել է պրո ֆե սո րի կո չում:
Ա լեն  Հով ան յա նի ղե կա վա րած հե տա զո տա կան 

խումբն ու նի մեծ ճա նա չում բժշկա կան գե նե տի կա յի 
ո լոր տում։ Պ րո ֆե սո րը հե ղի նա կել է մի շարք գի տա
կան աշ խա տութ յուն ներ և տ պագր վել աշ խար հի հե

ղի նա կա վոր ամ սագ րե րում:

2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 15ից ԱՄՆի 
 Հան թինգ թոն  Բիչ քա ղա քի մո լե կու լա յին 
բժշկութ յան ինս տի տու տի ի մու նո լո գիա յի պրո
ֆե սոր և  քաղց կե ղի պատ վաս տան յու թե րի լա
բո րա տո րիա յի ղե կա վար  Մի քա յել Ա ղա ջան
յա նը նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի բժշկա
կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե լուպրո ֆե սոր 
է: Պ րո ֆե սոր Ա ղա ջան յա նը մաս նա գի տա կան 
կրթութ յունը սկսել է  Մոսկ վա յի պե տա կան հա
մալ սա րա նում, ա պա ստա ցել ի մու նո լո գիա յի 
և  ի մու նո քի միա յի դոկ տո րի կո չում  Մոսկ վա յի 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա
յում: Այ նու հետև շա րու նա կել է հետ դոկ տո
րա կան կրթութ յու նը նույն ա կա դե միա յի Ն.Ֆ. 
 Գա մա լեա յի ան վան ման րէա բա նութ յան և 
 հա մա ճա րա կա բա նութ յան գի տա հե տա զո տա
կան ինս տի տու տում:
Ան վա նի պրո ֆե սոր Մի քա յել Ա ղա ջան յա նը  

 Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի հի շո ղութ յան խան
գար ման և ն յար դա բա նա կան հի վան դութ յուն նե րի 
ինս տի տու տի այ ցե լուգիտ նա կան է, նաև՝ բժշ կա կան 
գի տութ յուն նե րի ռու սա կան ա կա դե միա յի պատ վաս
տան յու թե րի և  շի ճուկ նե րի  Մեչ նի կո վի ան վան ինս տի
տու տի պրո ֆե սոր:

 Մի քա յել Ա ղա ջան յա նը նաև  Վիս թա րի և 
 Փեն սիլ վա նիա յի հա մալ սա րան նե րի այ ցե լուպրո ֆե
սոր է և  մի շարք մաս նա գի տա կան միութ յուն նե րի ան
դամ: Պ րո ֆե սոր Ա ղա ջան յա նը մաս նակ ցել է բազ մա
թիվ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե րի և տ պագր վել աշ
խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ րե րում:

 Մի քա յել Ա ղա ջան յա նը՝ բժշ կա կան գե նե տի կա յի 
ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր



Ու սում ա կան ու քննա կան գոր ծըն թա
ցում առ կա խնդիր նե րի լուծ մանն էր նվիր
ված ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
հան դի պու մը 1ին, 2րդ և 3րդ  կուր սե րի 
ու սա նող նե րի հետ: Ա պա գա բժիշկ ներն, 
ամ փո փե լով քննաշր ջա նի արդ յունք նե րը, 
բու հի ղե կա վա րին ներ կա յաց րին տա րա
բնույթ ա ռա ջարկ ներ ու մտա հո գութ յուն
ներ:
Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ ու սա

նող նե րին հե տաքրք րող բո լոր խնդիր նե րը 
ոչ միայն բու հի ղե կա վա րութ յան ա մե նօր յա 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում են, այլև ա մեն 
շա բաթ հրա վիր վող ռեկ տո րա տի նիս տե րի 
օ րա կար գում:
Ու սա նող նե րի  բարձ րաց րած հար ցե

րը վե րա բե րում էին քննաշր ջա նի անց
կաց մա նը, ու սում ա կան պրակ տի կա յին, 
գրա կա նութ յան թար մաց մա նը, մի շարք 
այլ թե մա նե րի:  Ռեկ տո րը նշեց, որ ծրագր

վում է բա րե լա վել գրա դա րա նա յին պայ ման նե րը: 
Ա պա գա բժիշկ նե րին հեր թա կան ան գամ ներ կա յաց
վե ցին ԵՊԲՀի մի ջազ գայ նաց մանն ուղղ ված ծրագ
րե րը:  Մաս նա վո րա պես՝ անդ րա դարձ կա տար վեց 
 կա րիե րա յի կենտ րո նին, « Հե րա ցի» նո րա րա կան լա
բո րա տո րիա յին, ի րա վա բա նա կան կլի նի կա յին, շր ջա
նա վարտ նե րի ա կում բին:
Ե զ րա փա կե լով մոտ եր կու ժամ տևած հան դի պու մը՝ 

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը պա տաս խա նեց տասն յակ հար ցե րի: 
 Նա հոր դո րեց ու սա նող նե րին միայն կրթութ յան մի ջո
ցով հար թել մաս նա գի տա կան ճա նա պար հը:

Կրթություն

«ԿՐ ԹՈՒԹ ՅԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ ՀԱՐ ԹԵՔ ՁԵՐ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԸ». ԵՊԲՀ  
ՌԵԿ ՏՈ ՐԻ ՀՈՐ ԴՈՐՆ Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ

ՌԵԿՏՈՐԸՀԱՆԴԻՊԵՑ



Կրթություն

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԱՍ ՊԱ ՐԵ ԶՈՒՄ ՄՐՑՈՒ ՆԱԿ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵՐ  
ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵ ԼԸ՝ Ա ՌԱՋ ՆԱ ՅԻՆ ՊԱ ՀԱՆՋ
Իսկ 4րդ, 5րդ և 6րդ  կուր սե րի ու սա նող

նե րի հետ պրո ռեկ տոր նե րի ու դե կան նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր ված քննարկ
ման հիմ ա կան թե ման ու սա նող նե րին հե
տաքրք րող խնդիր ներն էին և  բու հի ա ռա ջի
կա ծրագ րե րը:
«Այն փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա կա

նաց վում են հա մալ սա րա նում, մի տում ու նեն 
ձեզ ա վե լի մրցու նակ դարձ նել մի ջազ գա յին 
աս պա րե զում», ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը:
 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յունն ու կար գա

պա հութ յունն այն հիմ ա կան չա փա նիշ երն 
են, ո րոնք դրված են ա պա գա բժիշկ նե րի 
ա ռաջ: Այս ուղ ղութ յամբ ևս  բու հում զգա լի 
աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել:  Մաս նա վո րա պես՝ 
ստեղծ վել  և  կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում թե՛ աշ
խա տա կից նե րի, թե՛ սո վո րող նե րի շրջա նում լայն ար
ձա գանք են ստա ցել ի րա վա բա նա կան կլի նի կա յի, 
 կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը: 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը շեշ տեց, որ ստեղծ ված կա ռույց նե րի 
աշ խա տան քը պետք է նպաս տի, որ պես զի ու սա նողն 
իր ի րա վա կան պաշտպանվածությունը տես նի հենց 
բու հում:
ԵՊԲՀի կող մից ի րա կա նաց ված գլո բալ ծրագ րե րից 

էր տա սը ամ սում հա մա ժո ղովր դա կան մի ջոց նե րով 
կյան քի կոչ ված սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա կութ
յամբ նա խա ձեռ նութ յու նը՝  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե
րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստեղ ծու մը, ո րին ի րենց 
գոր ծուն ա ջակ ցութ յունն են ցու ցա բե րել նաև ու սա նող
ներն ու կուր սանտ նե րը՝ դա սե րից հե տո շի նա րա րա
կան աշ խա տանք նե րին ինք նա կամ մաս նակ ցությամբ:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում կրթութ

յունն ար տա սահ ման յան երկր նե րում ճա նա չե լի դարձ նե լու ու 
բու հի վար կա նի շը մի ջազ գա յին կրթա կան դաշ տում բարձր 
պա հե լու հա մար նա խորդ տա րի մեկ նար կեց գեր լար ված 
օ րա կար գով ու սուց ման՝ «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրա գի րը, իսկ ար դեն 
այս տա րի հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար գոր ծում է Հնդ կաս
տա նի  Հան րա պե տութ յան ար տա սահ ման յան բժշկա կան 
շրջա նա վարտ նե րի քննութ յան նա խա պատ րաս տա կան դա
սըն թաց նե րի FMGE ծրա գի րը:
 Հան դիպ ման ըն թաց քում հան գա մա նա լից անդ րա դարձ 

կա տար վեց նաև մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման հար ցին: 
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ, օ րի նակ, վի րա բու ժութ յան մեջ 
նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան և  ծայ րա հեղ պա տաս խա նատ
վութ յան առ կա յութ յու նը պար տա դիր պայ ման է:
Ու սա նող նե րին հե տաքրք րում էին նաև ու սա նողդա սա խոս 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին, ու սում ա կան պրակ տի կա յին և 
կ լի նի կա կան օր դի նա տու րա յին վե րա բե րող հար ցե րը:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՏ



Կլինիկաներ

Ձմ ռան ե րեք ա միս նե րին  «  Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին 
վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի շուր ջօր յա ա մե նագ նաց ռեա նի մո բիլ նե րը նո րա ծին նե րին փրկե
լու նպա տա կով ուղ ևոր վել են   Հա յաս տա նի բո լոր մար զեր և Ար ցախ:
2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1ից փետր վա րի 28ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կլի նի կան 

ստա ցել է 114 կանչ, ո րից 94ը՝ մար զե րից:   Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի
նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ   Կա լեն տեր յա նի տե ղե կաց մամբ՝ ժա մա նա կին անհ րա ժեշտ բու ժօգ նու
թյուն ստա նա լու և  մաս նա գի տաց ված բժշկա կան կենտ րոն տե ղա փոխ վե լու շնոր հիվ գրե թե 90 
տո կոս դեպ քե րում հա ջող վում է փրկել բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող փոք րիկ նե րի կյան քը:
  Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա

յում մայ րա քա ղա քից և  մար զե րից տա րե կան բու ժօգ նութ յուն են ստա նում ին տես նիվ թե րա պիա յի 
կա րիք ու նե ցող 1000ից ա վե լի նո րա ծին ներ։

ՁՄՌԱՆԱՄԻՍՆԵՐԻՆԱՄԵՆԱԳՆԱՑ

ՌԵԱՆԻՄՈԲԻԼՆԵՐԸՍՏԱՑԵԼԵՆ114ԿԱՆՉ



Կլինիկաներ

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆՏՈՆԶԻԼԷԿՏՈՄԻԱՅԻՆԵՐԴՐՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԼՕՌՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի 
դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յում  
ար դեն ներդր վել են լա զե րա յին վի րա հա տութ յուն ներ 
ԼՕՌ օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե րի կա պակ ցութ
յամբ:
 Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ հա ջո ղութ յամբ 

ի րա կա նաց վեց տոն զի լէկ տո միա՝ Revolix տու լիու
մա յին լա զե րի կի րառ մամբ: Իր ա ռանձ նա հա տուկ 
պա րա մետ րե րի շնոր հիվ Revolix տու լիու մա յին լա զե
րը գործ նա կան կի րառ ման լայն հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս օ թո րի նո լա րին գո լո գիա յի բո լոր ո լորտ նե րում: 
 Կո կոր դի ու ռուցք նե րի և ն շիկ նե րի հատ ման (տոն զիլ
էկ տո միա) պա րա գա յում Revolixը ան գե րա զան ցե լի 
է, որ տեղ բա ցա հայ տում է իր յու րա հա տուկ հնա րա վո
րութ յուն նե րը՝ հյուս վածք նե րի հատ ման տե ղում հրա
շա լի հե մոս տա զով։ Այն չի ա ռա ջաց նում լայ նա ծա վալ 
այր ված քա յին նեկ րոզ կտրված քի շրջա նում, քա նի որ 
թա փան ցում է 1 մի լի մետ րից ա վե լի քիչ խո րութ յամբ, 
ին չը հատ կա պես կար ևոր է տոն զի լէկ տո միա յի ի րա
կա նաց ման ըն թաց քում:  Բա ցի այդ՝ տու լիու մա յին 
լա զե րը բա ցար ձա կա պես ա նար յուն ազ դե ցութ յուն է  
ու նե նում քթի լոր ձա թա ղան թի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով 
լոր ձա թա ղան թի կրճա տում և  փա փուկ հյուս վածք նե
րի կոա գուլ յա ցիա։  Սահ մա նա յին և  հա րա կից հյուս
վածք նե րը մում են մա քուր և  հեշտ են տար բե րակ
վում։ Ա նա տո միա կան կաուց վածք նե րը լիար ժեք 
պահ պան վում են՝ հետ վի րա հա տա կան վեր քի նվա
զա գույն բոր բոք մամբ։
Revolix լա զե րը հա տուկ մշակ ված է ա ռա վել քիչ 

ին վա զիվ մի ջո ցա ռում ե րի և  վի րա բու ժա կան մի
ջամ տութ յուն նե րի անց կաց ման, բժիշկ նե րի և 
 հի վանդ նե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար: 

Այն մեր օ րե րում հա սա նե լի ա մե նա ժա մա նա կա կից 
լա զե րա յին տեխ նո լո գիան է:  Մե թո դի ներդր ման 
նպա տա կով մաս նա գետ ներն ան ցել են լա զե րա յին 
օ թո րի նո լա րին գո լո գիա յի վե րա բեր յալ վե րա պատ
րաստ ման հա տուկ դա սըն թաց ներ և  վար ժանք ներ 
 Սանկտ  Պե տեր բուր գի՝ ա կա դե մի կոս Ի.Պ.  Պավ լո վի 
ան վան Ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա
նի լա զե րա յին վի րա բու ժութ յան ա ռա ջա տար կենտ րո
նում:



Բժշկի ուղին

«ՄԱՐՄՆԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԸ»ՀԱՄՈԶՎԱԾԷ,ՈՐ

ՀԻՎԱՆԴԻՆՊԵՏՔԷՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼԻՆՉՊԵՍ

ՀԱՐԱԶԱՏԵՐԵԽԱՅԻՆԿԱՄԾՆՈՂԻՆ

 Ճար տա րա պե տութ յան 
 փո խա րեն ընտ րեց  

բժշկութ յու նը 

«Բ ժիշկ դար ձա պա տա հա
բար», պատ մում է ԵՊԲՀ 

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա
յին հա մա լի րի պլաս տիկ վի րա բու
ժութ յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան 
կլի նի կա յի ղե կա վար, պլաս տիկ 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա
րիչ Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը, ով 
ման կութ յան տա րի նե րին ե րա զում 
էր ճար տա րա պետ դառ նալ: Ն րա 
հայ րը՝  Բագ րատ  Սա հակ յա նը, ֆի
զի կոս էր,  Լե նի նի շքան շա նա կիր: 
 Հա վա նա բար վեր ջի նիս ըն կե րութ
յու նը բժիշկ  Նի կո լայ  Նա սիբ յա նի 
հետ, ում ա նունն է կրում այժմ 
 Նո յեմ բեր յա նի շրջա նա յին հի վան
դա նո ցը, պատ ճառ նե րից մեկն էր, 
թե ին չու էր նա հոր դո րում իր ե րե
խա նե րին ընտ րել ա մե նա մար դա
սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը: 
1969ին Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը 

հոր հետ գա լիս է Եր ևան՝ 
հոր ու սու ցիչ, այդ ժա մա նակ 
 Ճար տա րա պետ նե րի միութ

յան նա խա գահ, պրո ֆե սոր 
 Վա րազ դատ  Հա րութ յուն յա նի մոտ 
1 տա րի որ պես օգ նա կան ա շա
կեր տե լու, այ նու հետև ճար տա րա
պե տա կան ֆա կուլ տետ դի մե լու 
նպա տա կով:  Սա կայն դպրո ցը ոս
կե մե դա լով ա վա տե լու հա ն գա
ման քով պայ մա նա վոր ված՝ հայրն 
օգտ վե լով ա ռի թից՝ ա ռա ջար կում 
է դի մել բժշկա կան ինս տի տուտ: 
Արդ յուն քում ա պա գա վի րա բույ ժը, 
հանձ նե լով ըն դա մե նը մեկ քննութ
յուն, ընտ րում է բժիշկ դառ նա լու 
բարդ և  պա տաս խա նա տու ու ղին: 
 Կող բի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրոցն 
այժմ կրում է վաս տա կա շատ ման
կա վարժ  Բագ րատ  Սա հակ յա նի 
ա նու նը: Բ ժիշկ դառ նա լու ե րա
զանքն ի րա կա նաց րին նրա չորս 
ե րե խա նե րից ե րե քը:  Սու սան նա 
 Սա հակ յա նը սրտա բանթե րապևտ 
է  Նո յեմ բեր յա նում, Ա րա րատ 
 Սա հակ յա նը վի րա բույժպրոկ
տո լոգ է, աշ խա տել է հան րա պե
տութ յան ա ռա ջա տար բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում, իսկ 
 Դա վիթ  Սա հակ յա նը ֆի զի կոս է, ով 
հա ջող ված մաս նա գի տա կան գոր
ծու նեութ յուն է ծա վա լել ԱՄՆում, 
Ֆ րան սիա յում, Ի րա նում, Ի տա լիա
յում,  Չի լիում: Ար դեն եր կու տաս
նամ յակ է, ինչ  Դա վիթ  Սա հակ յանն 
աշ խա տում է  Թայ վա նում, մաս
նա գի տա կան տար բեր հե տա զո
տութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում: 
 Ման կա վարժ էր նաև Ար տա վազդ 
 Սա հակ յա նի մայ րը՝ Ար փիկ Էզ
դան յա նը:  Չընտ րե լով ճար տա րա
պե տութ յու նը որ պես մաս նա գի
տա ցում՝ նրա աշ խա տան քի ո լոր
տը՝ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յունն ու 
միկ րո վի րա բու ժութ յու նը, ո րո շա կի 
զու գա հեռ ներ ճար տա րա պե տութ
յան հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ու նի: 
Ինչ պես եր կա րամ յա բժիշկն է խոս
տո վա նում՝ նրա գոր ծու նեութ յու նը 
«մարմ ի ճար տա րա պե տութ յունն 
է» բա ռի բուն և  փո խա բե րա կան 
ի մաս տով:

 « Վի րա հա տութ յու նը բա րե-
հա ջող է ան ցել»,- այս խոս քե րը 
պա ցիեն տի հա րա զատ նե րին 
ա սե լու ա ռիթ ներ բժիշկ Ար տա-
վազդ  Սա հակ յանն ու նե ցել է 
մաս նա գի տա կան եր կա րամ յա 
աշ խա տան քի ըն թաց քում կա-
տար ված շուրջ 45 հա զար վի-
րա հա տութ յուն նե րից ճնշող մե-
ծա մաս նութ յան դեպ քում: Պ լաս-
տիկ և  միկ րո վի րա բու ժութ յան 
բնա գա վա ռում բա ցա ռիկ մի-
ջամ տութ յուն ներ կա տա րող վի-
րա բույ ժի 65-ամ յա հո բել յա նի 
առ իթով զրու ցել ենք նրա հետ 
հե տաքր քիր ման րա մաս նե րով 
լե ցուն կյան քի ու գոր ծու նեութ-
յան մա սին:



Արտավազդ Սահակյան

 1985 թվա կա նի մար տի  
14-ին կա տար վեց մարմ ի մա սի  
ա ռա ջին փոխ պատ վաս տու մը 

 Նա խորդ դա րի երկ րորդ կե սին 
հիմ ադր ված  Հա յաս տա նի 

խո շո րա գույն բժշկա գի տա կան 
կենտ րոն նե րից մե կը՝ Ա լեք սանդր 
 Մի քա յել յա նի ան վան վի րա բու
ժութ յան ինս տի տու տը, Ար տա վազդ 
 Սա հակ յա նի հա ջո ղութ յուն նե րի 
մեկ նա կետն է: 1984ին նա վե րա
պատ րաստ վում է  Մոսկ վա յի եր կու 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րում ԽՍՀՄ միկ րոա նո թա յին վի
րա բու ժութ յան հիմ ա դիր, պրո ֆե
սոր  Վիկ տոր Կ ռի լո վի, ինչ պես նաև 
ծա գու մով հայ ան վա նի մաս նա գետ 
 Գեոր գի Ս տե փա նո վի ղե կա վա րութ
յամբ: 
Ա ռա ջա դեմ և  պա հանջ կոտ  Վիկ տոր 

Կ ռի լով Ար տա վազդ  Սա հակ յա նին 
ա ռա ջար կում է  Հա յաս տա նում հիմ

նադ րել պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
և  միկ րո վի րա բու ժութ յան ա ռա ջին 
բա ժան մուն քը: 1985ին ե րի տա սարդ 
գիտ նա կան նե րի միու թե նա կան հա
մա գու մա րում պրո ֆե սո րը կրկին 
հի շեց նում է իր ա ռա ջար կի մա սին՝ 
կշտամբ ե լով, որ  Հա յաս տա նում չկա 
միկ րո վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ
յուն: ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան 
նախ կին նա խա րար, ա կա դե մի կոս 
 Բո րիս  Պետ րովս կուն դի մե լուց հե
տո և ն րա ան մի ջա կան մի ջամ տութ
յամբ, չնա յած առ կա խո չըն դոտ
նե րին և  այդ նա խա ձեռ նութ յու նը 
ա նի րա կան հա մա րող նե րին, Ար տա
վազդ  Սա հակ յա նը կազ մա կեր պում 
է մեր երկ րում պլաս տիկ վի րա բու
ժութ յան մաս նա գի տաց ված ա ռա
ջին ծա ռա յութ յու նը: 
«Ա ռա ջին տա րին դժո խա յին էր, 

կտրում և կպց նում էինք առ նետ նե
րի և  ճա գար նե րի վեր ջույթ նե րը», 

պատ մում է փոր ձա ռու միկ րո վի րա
բույ ժը: 
1985ին Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի 

ու իր նո րաս տեղծ բա ժան մուն
քի թի մի մաս նա գետ նե րի կող մից 
 Հա յաս տա նի պատ մութ յան մեջ 
ա ռա ջին ան գամ  Մի քա յել յա նի ան
վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու
տում, որն այն ժա մա նակ կոչ վում էր 
 Վի րա բու ժութ յան հա մա միու թե նա
կան գի տա կան կենտ րո նի Եր ևա նի 
մաս նաճ յուղ, կա տար վում է մարմ ի 
մա սի փոխ պատ վաստ ման ա ռա ջին 
վի րա հա տութ յու նը: 33 տա րի ա ռաջ 
կա տար ված վի րա հա տութ յու նը 
բժիշ կը հի շում է բո լոր ման րա մաս
նե րով: 
« Պա ցիեն տը մաս նա գի տութ

յամբ կա հույ քա գործ Գ նու նի 
 Հա րութ յուն յանն էր, ով վի րա
հա տութ յու նից մեկ տա րի ա ռաջ 
զրկվել էր աջ դաս տա կի բութ մա
տից»,հստա կեց նում է բժիշ կը: 
 Վի րա հա տութ յու նը տևել է 12 ժամ՝ 
ա ռա ջին 8 ժա մե րին նրան օգ նել 
է ա նո թա յին վի րա բույժ  Տիգ րան 
 Սուլ թան յա նը, իսկ հա ջորդ 4 ժա մե
րին նրան փո խա րի նել է վի րա բույժ 
 Դե րե նիկ Գ յու լում յա նը: 
 Տաս ներ կու ժամ անց «մարմ ի ճար

տա րա պետն» ար դեն հե րոս էր հի
վան դա նո ցա յին մի ջա վայ րում, դրա
նից կարճ ժա մա նակ հե տո ար դեն 
նաև  Հա յաս տա նում և  հայ րե նի քի 
սահ ման նե րից դուրս: Ա ռա ջին վի
րա հա տութ յու նից հե տո ար ժա նա
ցավ գոր ծըն կեր նե րի ծա փա հա
րութ յուն նե րին, ան գամ նրանց, 
ով քեր ի րեն ա ռանձ նա պես չէին 
հա մակ րում: 1985ին կա տար ված 
վի րա հա տութ յու նը լայն ար ձա գանք 
ստա ցավ հան րութ յան շրջա նում, 
ան գամ այս վի րա հա տութ յան մա
սին հոդ ված տպագր վեց ռու սա կան 
«Իզ վես տիա» թեր թում: 1986ին Ա. 
 Սա հակ յա նը կա տա րել է քա ռա սուն 
փոխ պատ վաս տում, ո րոն ցից հա ջող 
է ան ցել ե րե սու նի նը:  Սա այն դեպ
քում, երբ  Հա մա միու թե նա կան մոս
կով յան կենտ րո նը կա տա րեց ե րե
սու նե րեք փոխ պատ վաս տում, ո րոն
ցից հա ջող վեց միայն տասն յո թը: 
1987ին Ա լեք սանդր  Մի քա յել յա նի 
հետ հա մա տեղ կա տա րում են ե րի
կա մի ա ռա ջին փոխ պատ վաս տու մը: 
Ժ պի տով է հի շում, որ հայ բժշկա գի
տութ յան պատ մութ յան մեջ կար ևոր 
այս վի րա հա տութ յանը ներկա էր 
այն ժա մա նակ 15ամ յա սա նի տար, 
ներ կայումս ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե
սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը: 



Բժշկի ուղին

« Մի քա յել յա նը հրա շա լի վի րա բույժ 
էր, բարդ խառն ված քի տեր անձ
նա վո րութ յուն, որ պես վի րա բույժ
ներ ան սահ ման վստա հում էինք 
միմ յանց, իսկ ազ գա յին ա զա տագ
րա կան շարժ ման հար ցում գա ղա
փա րա կան հա կա ռակ ճամ բար նե
րում էինք», նշում է Ար տա վազդ 
 Սա հակ յա նը: 
 Հա ջոր դիվ, ինչ պես բժիշկն է բնո

րո շում, վի րա հա տութ յուն նե րի հիթ 
շքեր թը մեկ նար կեց:
Ա կա նա վոր վի րա բույ ժի հետ շուրջ 

եր կու ժամ տևած զրույ ցը պար բե
րա բար ընդ հատ վում էր ան գամ շա
բաթ օ րը՝ նրա կա րիքն ու նե ցող պա
ցիենտ նե րի այ ցե լութ յուն նե րով: 
 Կա տա րած պլաս տիկ և 

 միկ րո վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ
յուն նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րը հե տա գա յում ան նա խա դեպ 
աճ գրան ցե ցին: Թ վե րի հետ ևում, 
սա կայն, ա մե նից ա ռաջ մարդ կա
յին ճա կա տագ րերն են, փրկված և  
ա պա քին ված հա զա րա վոր հի վանդ
ներ:

Երկ րա շարժ և  ար ցախ յան  
գո յա պայ քար

Եր կա րամ յա վի րա բույ ժի կեն
սագ րութ յան մեջ անջն ջե լի 

հետք է թո ղել նաև 1988ը:  Ծանր և 
 բարդ տա րի էր՝ ար ցախ յան շար
ժում, սում գա յիթ յան դեպ քեր, Ադր
բե ջա նից բռնա գաղթ ված փախս

տա կան ներ, այ նու հետև` ա ղե տա լի 
երկ րա շարժ: 1988ի դեկ տեմ բե րի 
7ին, ժա մը 11:41ին  Մի քա յել յա նի 
ան վան վի րա բու ժա կան հի վան
դա նո ցում միկ րո վի րա բույժ Ար տա
վազդ  Սա հակ յա նը բարդ վի րա հա
տութ յուն էր կա տա րում: Բ ժիշ կը 
հի շում է, թե վի րա հա տութ յան ժա
մա նակ ինչ պես են սկսվել վի րա
հա տա րա նի պա տե րը ցնցվել, բայց 
ին քը չէր կա րող լքել հի վան դին ու 
շա րու նա կել է վի րա հա տութ յու նը:
Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը ե րի տա

սարդ տա րի նե րից հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ
յամբ է զբաղ վել: Ար ցախ յան ա զա
տագ րա կան պայ քա րի տա րի նե րը 
բժիշ կը ազ գա յին ա զա տագ րա կան 
վե րել քի տա րի ներ է հա մա րում: Ար
ցախ յան գո յա պայ քա րի տա րի նե
րին, առ հա սա րակ պա տե րազ մա
կան ի րա վի ճակ նե րում բժշկութ յան 
առջև դրված խնդիր ներն ան կան
խա տե սե լի են, ուս տի մշտա պես 
պետք է պատ րաստ լի նել բար դա
գույ նին: Այդ տա րի նե րին բժիշկն ու 
իր թի մը կա րո ղա ցան ձեռք բե րել 
նոր տեխ նո լո գիա ներ, մաշ կա լա
թեր, որ պես զի ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րում, Եր ևա նից հե ռու ռազ
մա ճա կա տում հնա րա վոր լի ներ վի
րա հա տութ յուն ներ ի րա կա նաց նել: 
Ար ցախ յան գո յա պայ քա րի ա ռա ջին 
օր վա նից մինչև զի նա դա դար, բժիշ
կը  Հա յաս տա նում և Ար ցա խում պայ
քա րող իր հայ րե նա կից նե րի կող քին 

էր: Առ հա սա րակ պա տե րազ
մա կան ի րա վի ճակ նե րը նաև 
պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան և 
 միկ րո վի րա բու ժութ յան սրըն
թաց զար գաց ման պատ ճառ
նե րից էին: 
«Ար ցախ ա ռա ջին ան գամ 

մեկ նե ցի 1990ի ապ րի լին՝ 
սա ֆո նով յան օ կու պաց ման 
շրջա նում:  Թի մի կազ մում 
էին Ա րամ  Ղա զար յա նը, ով 
 Լիո նում հայտ նի վի րա բույժ 
է,  Հով հան նես Է գեր յա նը, 
 Վե րո նիկ Ա կուջ յա նը, և  այլք», 
հի շում է վի րա բույ ժը: Բժշ կա
կան խմբի ա ռա ջին այցն Ար
ցախ ու ղեկց վում է խո չըն դոտ
նե րով: Ն րանց ձեր բա կա լում 
են և  միայն եր կար բա նակ
ցութ յուն նե րից հե տո թույլ տա
լիս այ ցե լել Ս տե փա նա կեր տի 
մար զա յին հի վան դա նոց: 
« Վեց օր հի վան դա նո

ցում գտնվե լուց հե տո հրաշ
քով դուրս պրծանք այն տե ղից և 
 վե րա դար ձանք Եր ևան», հա վե լում 
է զրու ցա կիցս: Ի րենց թի մի կազ մում 
էր նաև  Լիո նի ներ կա յիս քա ղա քա
պետ Գ ևորգ  Կե պե նեկ յա նը:
Ն րա ղե կա վա րած բա ժան մուն քի 

աշ խա տա կից նե րը պար բե րա բար 
այ ցե լում էին  Մեղ րի,  Նո յեմ բեր յան, 
Ար ցախ և  այլ ռազ մա կան գո տի ներ, 
հա մա կար գում վի րա վոր նե րի տե
ղա բաշ խու մը, կազ մա կեր պում բու
ժօգ նութ յու նը: Ինչ պես փաս տում է 
վի րա բույ ժը՝ տու ժած նե րի մեծ մա սի 
մոտ առ կա էին դեմ քի և  վեր ջույթ նե րի 
վաս վածք ներ:  Ռազ մա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րի հետ ևան քով Ար տա
վազդ  Սա հակ յա նը նաև անձ նա
կան կո րուստ է ու նե ցել:  Վի րա վոր 
ա զա տա մար տիկ նե րին Եր ևան 
տար հա նե լիս ուղ ղա թի ռի հրե տա
կոծ վե լու հետ ևան քով 1993ին ապ
րի լի 17ին զոհ վել է նրա զար մի կը՝ 
վի րա բույժ, ա զա տա մար տիկ Ար
տակ  Խա չատր յա նը, ով մեկ նել էր 
 Շա հում յա նի շրջան: Ն րա կի նը` 
Ար մի նե  Նալ բանդ յա նը, փո խա րի
նեց ամուսնուն պար տի զա նա կան 
ջո կա տում և  մեկ տա րի մաց ա զա
տա մար տիկ նե րի հետ՝  Շա հում յա նի 
լեռ նե րում:  Վեր ջինս 1992ից մինչ 
այժմ աշ խա տում է Եր ևա նի հան
րա պե տա կան հի վան դա նո ցի 2րդ 
 վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում։ 
2015ին Ար տակ  Խա չատր յա նի 
ծննդա վայր  Տա շի րի ա վագ դպրոցն 
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ան վա նա կոչ վեց ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի հե րո սի ա նու
նով: Եր կու տա րի ա ռաջ Ար
մի նե  Նալ բանդ յա նի և Ար տակ 
 Խա չատր յա նի սի րո և կ յան քի 
հե տաքր քիր ու դրա մա տիկ 
պատ մութ յանն էր նվիր ված 
ար ցախ յան գո յա մար տին 
և ն րա հե րոս մաս նա կից
նե րին նվիր ված Ց վե տա նա 
 Պաս կալ ևա յի «Ն վիր յալ նե րը» 
հա ղոր դա շա րի թո ղար կում ե
րից մե կը:

 Հան դի պում եր ու  
ըն կե րութ յուն ան վա նի 

 մարդ կանց հետ

Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը 
1990ին վեց ամ սով 

մեկ նում է  Փա րիզ՝ մաս նա
գի տա կան ո լոր տում կա տա
րե լա գործ վե լու նպա տա կով: 
 Փա րի զի լա վա գույն կլի նի կա նե րից 
մե կում՝  Սան  Լո ւի հի վան դա նո ցում 
(Hospital Saint Louis) բուժ վել է նաև 
հան րա հայտ կի նո ռե ժի սոր  Սեր գեյ 
 Փա րա ջա նո վը:  Փա րի զում ևս նա 
 հի վան դին փրկե լու ա ռիթ ու նե ցավ, 
դար ձավ հոս պի տա լի այդ օր վա հե
րո սը: Օ տար երկ րում նա ար տոն ված 
չէր վի րա հա տել, սա կայն ֆրան սիա
ցի գոր ծըն կեր նե րը տեղ յակ էին, որ 
նա ան փորձ վի րա բույժ չէ:  Սա բժշկի 
հեր թա կան բարդ վի րա հա տութ յուն
նե րից մեկն էր լի նե լու: Ան մի ջա պես 
հի վան դա նո ցի ճա շա րա նից ի րեն 
կան չում են վի րա հա տա րան, մի
ջին տա րի քի կին պա ցիեն տի մոտ 
կա տար վում է կրծքա գեղ ձի վե րա
կանգ նում:  Յոթ ժամ տևո ղութ յամբ 
վի րա հա տութ յու նը բա րե հա ջող 
է ա վարտ վում, հի վան դի կյան քը 
փրկվում է: 
Ֆ րան սիա յում գտնվե լու ըն թաց

քում Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը տե
ղե կա նում է, որ Ի րա նի կա ռա վա
րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գա լու 
են  Փա րիզ՝ պայ մա նա գիր կնքե լու 
հա մար:  Փա րի զում նա ծա նո թա
նում է ֆրան սիա հայ ան վա նի քա
ղա քա կան գոր ծիչ ներ Ք րիս տիան 
 ՏերՍ տե փան յա նի և  Պատ րիկ 
Դ ևեջ յա նի հետ, ով քեր ի րեն ջերմ 
ու բա րե կա մա բար են ըն դու նում 
և  միջ նոր դում են Ի րա նի կա ռա
վա րութ յան հետ կապ հաս տա տե
լու հա մար: Արդ յուն քում նա 1990
ին հան դի պում է ու նե նում Ի րա նի 

ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 
Ի րա դի  Ֆա զե լի հետ: 
«Ըն դու նե լութ յունն ա վարտ վեց 

փոխ շա հա վետ հա մա ձայ նութ յամբ, 
ո րո շե ցինք հա ջորդ ան գամ հան
դի պել  Թեհ րա նում: Երբ զան գա
հա րե ցի  Վազ գեն  Մա նուկ յա նին, 
պատ մե ցի ե ղե լութ յու նը, նրա ու րա
խութ յա նը չափ ու սահ ման չկար: 
 Սա, թերևս,  Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
պաշ տո նա կան հա րա բե րութ յունն էր 
օ տար պե տութ յան հետ:  Մեր նպա
տակն էր  Մեղ րիում կա ռու ցել մի
ջազ գա յին հոս պի տալ ի րա նա կան 
պե տութ յան հաշ վին և  այն տեղ բու
ժել ի րանի րաք յան պա տե րազ մի 
վի րա վոր նե րին: Դժ բախ տա բար թե՛ 
 Հա յաս տա նում, թե՛ Ի րա նում դեպ
քերն այն պես դա սա վոր վե ցին, որ 
 Վազ գեն  Մա նուկ յա նը հրա ժա րա
կան տվեց վար չա պե տի պաշ տո
նից,  Ֆա զե լը՝ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րի, և  ափ սոս, որ ծրա գի րը 
չի րա գործ վեց», ման րա մաս նում է 
բժիշ կը: 
Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի թե՛ հի

վանդ նե րի, թե՛ ըն կեր նե րի ու մտե
րիմ ե րի շրջա նում քիչ չեն ան վա նի, 
հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե
ցող մար դիկ, հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան գոր ծիչ ներ: Եր կար տա
րի նե րի պատ մութ յուն ու նի նրա 
բա րե կա մութ յան փո խա կերպ ված 
ըն կե րութ յու նը ֆրան սա հայ երգ չու
հի  Ռո զի Ար մե նի հետ:  Չի մո ռա նում, 
թե ինչ պես 20րդ  դա րի խո շո րա գույն 

կոմ պո զի տոր Ա րամ  Խա չատր յանն 
իր 70ամ յա հո բել յա նի հա մեր գից 
հե տո  Սանկտ  Պե տեր բու գի  Կի րո վի 
ան վան օ պե րա յի և  բա լե տի պե
տա կան ա կա դե միա կան թատ րո
նում ի րեն գիրք է նվի րեց: Անձ նա
կան ծա նո թութ յուն է ու նե ցել նաև 
ԽՍՀՄ ԲԳԱ նա խա գահ, ա կա դե մի
կոս  Նի կո լայ Բ լո խի նի, ֆրան սա հայ 
շան սո նիե  Շառլ Ազ նա վու րի, այլ ան
վա նի մարդ կանց հետ: 

Ու շագ րավ ևս  մեկ պատ մութ յուն 
է ներ կա յաց նում փոր ձա ռու 

բժիշ կը: 1988ի հու լի սի սկզբին, երբ 
հայ տա րար վում է ՀԽՍՀ  Գե րա գույն 
խորհր դի և ԼՂԻՄ Ազ գա յին խորհր
դի  Հա յաս տա նի հետ  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի վե րա միա վոր ման 
քվեար կութ յան մա սին՝ Ար տա վազդ 
 Սա հակ յա նը ո րո շում է կա յաց նում 
հան դի պել այդ ժա մա նակ ԽՍՀՄ 
գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր 
 Յո զաս Օ լե կա սին, որ պես զի հա մո
զի լիտ վա կան պատ գա մա վո րա կան 
խմբին կողմ քվեար կել հայ կա կան 
դիր քո րոշ ման օգ տին: Այժմ  Յո զաս 
Օ լե կա սը  Լիտ վա յի ազ գա յին պաշտ
պա նութ յան նա խա րարն է, ում հետ 
Ար տա վազդ  Սա հակ յանն անձ նա
կան ծա նո թութ յուն է ու նե ցել և  ա ռ 
այ սօր պահ պա նում է կա պը: 
 Տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում 

բժիշկգիտ նա կա նը հա մա հե ղի նա
կել է գրքեր, տպագ րել հոդ ված ներ: 
 Հի վան դա նո ցի իր աշ խա տա սեն
յա կում և  տան գրա դա րա նում բազ
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մա թիվ հրատարակություններ հենց 
հե ղի նակ նե րի մա կագ րութ յամբ են: 
 Չի բա ցա ռում, որ ա ռա ջի կա յում 
մարդ կանց ու ի րա դար ձութ յուն նե
րի մա սին իր հե տաքր քիր հու շե րը 
կմեկ տեղ վեն մեկ գրքում, բայց սա 
ա ռա ջի կա յում, քա նի որ այ սօր նա 
դառ նում է 65 տա րե կան, ակ տիվ 
վի րա հա տում է, զբաղ վում կլի նի կա
կան աշ խա տան քով, ո րը շատ ժա
մա նակ է պա հան ջում:

Եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յուն 
հա մալ սա րա նա կան  

հի վան դա նո ցում

1996ից առ այ սօր Ար տա վազդ 
 Սա հակ յա նը « Հե րա ցի» 

թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի
վան դա նո ցի պլաս տիկ, վե րա
կանգ նո ղա կան վի րա բու ժութ
յան և  միկ րո վի րա բու ժութ յան 
կլի նի կա յի ղե կա վարն է, ԵՊԲՀ 
պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան և 
 միկ րո վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
վա րի չը:  Տա սը տա րի վի րա բույ ժը 
զբա ղեց րել է նաև հա մալ սա րա նա
կան թիվ 1 կլի նի կա կան հի վան դա
նո ցի գլխա վոր բժշկի պաշ տո նը: 
Պ լաս տիկ, վե րա կանգ նո

ղա կան վի րա բու ժութ յան և 
 միկ րո վի րա բու ժութ յան հա մալ սա
րա նա կան կլի նի կան վե րա կանգ
նո ղա կան, միկ րո վի րա բու ժութ յան 
կենտ րոն է, ո րը մա տու ցում է բու
ժօգ նութ յուն 24 ժամ:  Մի շարք բարդ 
ու ա ռա ջին հա յաց քից ան հա վա նա

կան թվա ցող վի րա հա տութ յուն ներ 
այս տեղ կա տար վում են թի մա յին 
աշ խա տան քի ու փո խա դարձ վստա
հութ յան շնոր հիվ: 
Կ լի նի կան դարբ նոց է այս ո լոր

տի ու սա նող նե րի հա մար: Այս տեղ 
ա պա գա բժիշկ նե րը ստա նում նաև 
հետ դիպ լո մա յին կրթութ յուն:  Թի մը 
կա րո ղա նում է գե ղա գի տո րեն լրաց
նել մարդ կա յին հյուս վածք նե րի 
ա նա տո միա կան և  ֆունկ ցիո նալ բա
ցե րը, շտկել բնա ծին կամ ձեռք բե րո

վի ա րատ նե րը, ինչ պես նաև կա տա
րել էս թե տիկ մի ջամ տութ յուն ներ: 
1984ից Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի 
ղե կա վա րած թի մի աշ խա տանք նե
րը ներ կա յաց վել են  Ռու սաս տա նի, 
ԱՄՆի,  Գեր մա նիա յի, Շ վեյ ցա րիա
յի,  Կա նա դա յի, մի շարք այլ երկր նե
րի մաս նա գի տա կան հա վաք նե րում: 
 Պա ցիենտ ներն էլ ոչ միայն Եր ևա
նից են ու մար զե րից, այլև տար բեր 
աշ խար հա մա սե րից: 
Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի ղե կա վա
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րած ամ բիո նում կա տար վում են կլի
նի կա կան և  փոր ձա րա րա կան հե
տա զո տութ յուն ներ` ծայ րա մա սա յին 
նյար դե րի վե րա կանգն ման, միկ րո
վի րա բու ժա կան լա թե րի փոխ պատ
վաստ ման ուղղությամբ, էս թե տիկ 
վի րա հա տութ յուն նե րի արդ յունք նե
րի գնա հատ ման, ինչ պես նաև փոր
ձեր՝ նյար դե րի ռե գե նե րա ցիա յի և  
ի շե մի զաց ված մաշ կա լա թե րի ախ
տա ֆի զիո լո գիա յի ու սում ա սի րութ
յան բնա գա վա ռում: 

Ան գամ երբ զբաղ ված էր պատ
գա մա վո րա կան աշ խա տան քով որ
ևէ օր վի րա բույ ժի աշ խա տան քը 
չի թո ղել:  Նա վստահ է, որ բժիշկ 
դառ նա լու հա մար ա ռաջ նա յին նա
խա պայ մանն է լի նել ազ նիվ, ու նե
նալ գի տե լիք ներ, լի նել մար դա սեր, 
եր բեք չտա ռա պել մե ծամ տութ յամբ: 
 Հի վան դին պետք է վե րա բեր վել ինչ
պես հա րա զատ ե րե խա յին կամ ծնո
ղին, ի հար կե, դժվար է այս պի սին լի
նել ա մե նօր յա կյան քում, բայց պետք 

է ձգտել: 
«Կ ցան կա նա յի, որ 

մեր երկ րում օ րեն քը 
գե րիշ խեր, որ պես զի 
բժիշկ նե րը լի նեին 
պաշտ պան ված և  
ա պա հո վված և  եր
բեք չդա վա ճա նեին 
մար դա սի րութ յան և 
բժշ կութ յան գրված 
և չգր ված օ րենք նե
րին», շեշ տում է եր
կա րամ յա մաս նա գե
տը՝ խոր հուրդ տա լով 
ե րի տա սարդ նե րին 
ա ռանց վա րա նե լու 
սո վո րել ա վե լի փոր
ձա ռու գոր ծըն կեր նե
րից: 
Բ ժիշկ է նաև Ար տա

վազդ  Սա հակ յա նի 
ա վագ որ դին՝ 
Ա րամ  Սա հակ յա նը: 

 Նա ևս պ լաս տիկ վի րա բույժ է: 
 Պար բե րա բար հա մա տեղ վի րա հա
տութ յուն ներ են կա տա րում: Կրտ սեր 
որ դին  Ռու բե նը ռե ժի սոր է, բնակ
վում է  Մոսկ վա յում:  Կի նը՝  Մար ջի կը, 
դի զայ ներ է, նկար չու հի:
Իր կյան քում ան փո խա րի նե լի տեղ 

ու նի ծննդա վայ րը:  Պա տա հա կան չէ, 
որ  Տա վու շի պատ վա վոր քա ղա քա
ցին հանգստ յան մեկ կամ եր կու օր 
ու նե նա լու դեպ քում, ան կախ ե ղա
նա կից, շտա պում է  Կողբ՝ վա յե լե լու 
տե ղի բնութ յան գե ղեց կութ յու նը: 
 Բազ մազ բաղ վի րա բույ ժի ա ռօր յան 

լցնում ու դրա կան լից քեր են փո
խան ցում նաև թոռ նիկ նե րը, ո րոնց 
հետ շփվե լու ա ռի թը նույն պես բաց 
չի թող նում:

 

 

 Հե ղի նակ`  
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝  
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ  

անձ նա կան ար խի վից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ
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ՉԵՄՊԱՏԿԵՐԱՑՆՈՒՄԿՅԱՆՔՍ

ԱՌԱՆՑԵՊԲՀ-Ի

« Մարդն իր գործի նվիրյալն է»,-
տարբեր մասնա-գիտական շրջա-
նակներում այս արտահայտությունը 
լսելու բազմաթիվ առիթներ ենք 
ունենում:
ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա տարեդարձին 

ընդառաջ իրականացվող «Բժշ կի 
ու ղին» շար քը շա րու նա կում է ըն-
թեր ցո ղին ներ կա յաց նել բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի նվիր յալ նե րի կամ, 
ինչ պես ձևա վոր ված ա վան դույ թի 
հա մա ձայն նրանց հա ճախ ենք ան-
վա նում, նա հա պետ նե րի ան ցած ու-
ղին:Հա մալ սա րա նի նվիր յալ նե րից և 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը 
բու հին նվի րած եր կա րամ յա մաս նա-
գետ նե րից է բժշ կա կան ման րէա բա-
նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե-
սոր, ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ Վ լա դի միր Շե կո յա նը: Ար դեն 
ու ղիղ վեց տաս նամ յակ է՝ ԵՊԲՀ-ն 
ն րա կյան քում կար ևոր տեղ ու նի: 
 Վաթ սուն տա րի նե րից 52-ի ըն թաց-
քում, բժշկա կան կրթութ յուն ստա-
նա լուց ան մի ջա պես հե տո պրո ֆե սո-
րի ա ռա ջին և միակ աշ խա տա տե ղը 
բժշկա կան մայր բուհն է:

Սկ սել է դա սա խո սել  
22 տա րե կա նում 

Վ լա դի միր  Շե կո յա նի հայ
րը՝ Ար մե նակ  Շե կո յա նը, 

տար բեր տա րի նե րին, տաս նամ
յակ ներ շա րու նակ զբա ղեց րել է 
պե տա կան կար ևոր պաշ տոն
ներ: Եր կար տա րի ներ ՀԽՍՀ 
ֆի նանս նե րի ժող կոմնա խա
րար էր։ Ն շա նակ վել էր նաև 
ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր
դի նա խա գա հի տե ղա կալ, 
յոթ ան գամ ընտր վել է ՀԽՍՀ 
 Գե րա գույն խորհր դի պատ
գա մա վոր:  Մայ րը՝ Է վե լի նա 
 Շե կո յա նը, քի մի կոս էր: Ա պա գա 
բժիշկգիտ նա կա նին մաս նա
գի տա կան կողմ ո րոշ ման հար
ցում օ րի նակ է ծա ռա յել քրոջ՝ 
 Լի լիթ  Շե կո յա նի և ն րա ա մուս
նու՝  Ռու բեն  Դու րին յա նի գոր ծու
նեութ յու նը: Ա մու սին նե րը ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ ներ էին:  Լի լիթ 
 Շե կո յա նը վի րու սա բան էր,  
ու սում ա վար տե լուց հե տո մեկ 
տա րի աշ խա տել է Եր ևա նի պե
տա կան բժշկա կան ինս տի տու
տի ման րէա բա նութ յան ամ բիո

նում, այ նու հետև  Մոսկ վա յում 
սո վո րել է աս պի րան տու րա յում, 
ինչ պես նաև մինչև կյան քի վերջ 
աշ խա տել է ՌԴ  Պո լիո մե լի տի 
և  վի րու սա յին էն ցե ֆա լի տի Մ. 
Պ.  Չու մա կո վի ան վան պե տա
կան հե տա զո տա կան ինս տի
տու տում:  Գիտ նա կանն իր թի
մա կից նե րի հետ ար ժա նա ցել 
է ՌԴ պե տա կան մրցա նա կի՝ 
ռո տա վի րու սա յին վա րակ նե րի 
ո լոր տում կա տար ված ծա վա լուն 
հե տա զո տութ յան հա մար:  Լի լիթ 
 Շե կո յա նի ա մու սի նը նյար դա
ֆի զիո լոգ էր: Պ րո ֆե սո րը մաս
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
սկզբում հա մա տե ղել է ՌԴ ԲԳԱ 
ընդ հա նուր ախ տա բա նութ յան և  
ախ տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա
յի ինս տի տու տի լա բո րա տո րիա
յի վա րի չի և  գի տութ յան գծով 
փոխտ նօ րե նի աշ խա տան քը, այ
նու հետև զբա ղեց րել է  Մոսկ վա յի 
 ռեֆ լեք սա թե րա պիա յի կենտ րո
նա կան գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տու տի տնօ րե նի պաշ տո
նը: 
Վ լա դի միր  Շե կո յա նի ա ռա ջին 

այ ցը՝ հե տա գա յում ողջ կյան քի 
ըն թաց քում հա րա զատ դար ձած 
բժշկա կան ինս տի տուտ, ա վագ 
քրոջ ու ղեկ ցութ յամբ էր դեռևս 
6րդ  դա սա րա նում: Եր կա րամ
յա դա սա խո սի շատ նախ կին  
ու սա նող ներ այ սօր ար դեն վա
ղուց կա յա ցած մաս նա գետ ներ 
են բժշկա գի տութ յան տար բեր 
բնա գա վառ նե րում: Ժ պի տով է 
նշում, որ ա ռիթ է ու նե նում դա
սա վան դե լու բժշկա կան ըն
տա նիք նե րի ե րեք սերն դի: 
 Խոս տո վա նում է, որ ե րի տա
սարդ տա րի քում լսա րա նի հետ 
աշ խա տան քը սկսե լիս թեև կա
յին վա խեր, բայց դրանք հաղ
թա հար վե ցին ժա մա նա կի ըն
թաց քում:

 Աս պի րան տու րա յում ու սա
նե լուն զու գա հեռ, Վ լա

դի միր  Շե կո յա նը սկսում է նաև 
դա սա խո սա կան աշ խա տան քը: 
Ա ռա ջին ան գամ որ պես դա սա
խոս լսա րան է մուտք գոր ծում 
ըն դա մե նը 22 տա րե կա նում, լի
նե լով ան գամ իր ո րոշ ու սա նող
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նե րից տա րի քով ա վե լի փոքր:

Պ րո ֆե սորն ընդգ ծում է, որ 
աշ խա տան քա յին եր կա րամ

յա փոր ձի ըն թաց քում նրան միշտ 
հա ջող վել է ու սա նող նե րի հետ  
ու նե նալ լավ հա րա բե րութ յուն ներ: 
 Փո խա դարձ հար գանքն ա ռաջ նա
հեր թութ յուն է հա մա րում, բայց պա
հանջ կո տութ յու նը ևս  եր բեք չի նա
հան ջել իր մաս նա գի տա կան գոր ծու
նեութ յու նից: 
 Խո սե լով ու սա նող նե րի մա սին, ոչ 

այն քան հե ռա վոր 1988 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 7ից մի դրվագ է մտա
բե րում: 
«Այ սօր վա պես եմ հի շում, 7րդ 

լ սա րա նում դա սա խո սութ յուն էի 
կար դում, երբ զգա ցի, որ հա տա
կը կար ծես փախ չում է ոտ քե րիս 
տա կից, բռնվե ցի ամ բիո նից: Երբ 
հաս կա ցա՝ ինչ է կա տար վում, ե րե
խա նե րին հրա հան գե ցի կազ մա
կերպ ված դուրս գալ հա մալ սա րա նի 
բակ», պատ մում է ԵՊԲՀ դա սա խո
սը, որն այն ժա մա նակ բու ժա կան 
ֆա կուլ տե տի դե կանն էր: Ա ղե տա լի 
երկ րա շար ժի օր վա ե րե կո յան, բու
ժա կան ֆա կուլ տե տի 6րդ  կուր սի 
ու սա նող նե րը, ինչ պես և  վա յել է 

ա պա գա բժշկին, անձ նու րա ցութ յուն 
և  մար դա սի րութ յուն են դրսևո րում, 
դե կա նից թույլտ վութ յուն են խնդրում 
մեկ նել ա ղե տի գո տի՝ ա ռա ջին բու
ժօգ նութ յան տրա մադր ման գոր ծըն
թա ցին, ինչ պես նաև ո րո նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րին ա ջակ ցե լու հա
մար: 
Վ լա դի միր  Շե կո յանն այս դրվա գը 

չի մո ռա նում՝ հպար տա նա լով ու սա
նող նե րի կա մա վո րա կան ու ժե րը մո
բի լի զաց նե լու, դի մա ցի նին օգ նութ
յան ձեռք մեկ նե լու կա րո ղութ յան 
մա սին, ու րա խութ յամբ է նշում, որ 
այ սօր ևս  մարդ կա յին բարձր հատ
կա նիշ նե րը դրսևոր վում են ե րի տա
սարդ նե րի շրջա նում: 
Պ րո ֆե սորն ընդգ ծում է, որ ա մեն 

օր շփվում է փայ լուն ե րի տա սարդ
նե րի, ա պա գա բժիշկ նե րի հետ, ով
քեր աչ քի են ընկ նում խո րը գի տե
լիք նե րով, սո վո րե լու, որ ևէ նոր բան 
ի մա նա լու ան հագ ցան կութ յամբ: 
Առ հա սա րակ գիտ նա կա նը կողմ է 
սերն դա փո խութ յա նը: Ն րա հա մոզ
մամբ՝ ինչ պես յու րա քանչ յուր ո լորտ, 
այն պես էլ բժշկա գի տութ յու նը ե րի
տա սարդ կադ րե րով հա մալր վե
լու անհ րա ժե շութ յուն ու նի: Ան կախ 
ժա մա նա կաշր ջա նից նա գտնում 
է, որ բժիշ կը պետք է սի րի հի վան
դին, զին ված լի նի գի տե լիք նե րով և 
 կա տա րե լա գոր ծի հմտութ յուն նե րը:
 

 Գոր ծու ղում եր 
 Ն.Ֆ.  Գա մա լեա յի ան վան  

գի տա հե տա զո տա կան  
ինս տի տուտ

 Նա խորդ դա րի 60ա կան նե րին և 
դ րան հա ջոր դող տա րի նե րին հատ
կա պես ի մու նա բա նութ յան բնա գա
վա ռում ար ված հայտ նա գոր ծութ
յուն նե րը զարկ տվե ցին տե սա կան 
բժշկութ յան զար գաց մա նը: Այլ 
կերպ ա սած՝ տե սա բան դառ նա
լը նո րաձև էր ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում: Վ լա դի միր  Շե կո յա նը ևս  
իր շատ հա մա կուր սե ցի նե րի նման 
որ պես մաս նա գի տա ցում ընտ րեց 
միկ րոօր գա նիզմ երն ու սում ա սի
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րող գի տութ յու նը՝ ման րէա բա նութ
յու նը, ո լորտ, ո րը սեր տո րեն առնչ
վում է կլի նի կա կան բժշկութ յան 
հետ:  Դեռևս ու սա նո ղա կան տա
րի նե րից նա հենց այս ո լոր տում էր 
հե տա զո տութ յուն ներ կա տա րում: 
Որ պես մաս նա գետ կա յաց ման գոր
ծում Վ լա դի միր  Շե կո յա նին մե ծա
պես ա ջակ ցել է ՀՍՍՀ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր 
 Վեր գի նե  Մի քա յել յա նը, ով մեծ 
ա վանդ ու նի  Հա յաս տա նում բժշկա
կան կրթութ յան, ման րէա բա նութ
յան և  ի մու նա բա նութ յան զար գաց
ման գոր ծում: 193844թթ.  Վեր գի նե 
 Մի քա յել յա նը ղե կա վա րել է նաև 
բժշկա կան ինս տի տու տը:  Նա գրե
թե 100ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող 
բու հի ա ռա ջին կին ռեկ տորն էր: 
ԵՊԲՀ կենտ րո նա կան գի տա հե

տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յում 
աշ խա տան քի անց նե լու տա րի նե
րին զու գա հեռ, հայ մա րէա բան, 

ի մու նա բան Վ լա դի միր  Շե կո յա նը 
բազ մա թիվ գոր ծու ղում եր է ու
նե նում ՌԴ ԲԱ Ն.Ֆ. Գա մա լեա
յի ան վան ման րէա բա նութ յան և 
 հա մա ճա րա կա բա նութ յան գի տա
հե տա զո տա կան ինս տի տուտ, որն 
այդ տա րի նե րին ղե կա վա րում էր 
աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան, հայ 
հա մա ճա րա կա բանվի րու սա բան 
 Հով հան նես  Բա րո յա նը, ով մեծ տեղ 
էր տա լիս ե րի տա սարդ մաս նա գետ
նե րին: 
Վ լա դի միր  Շե կո յա նի գնա հատ

մամբ՝  Մոսկ վա յում գտնվող այս ինս
տի տու տը այն տա րի նե րին ար դեն 
հա գե ցած էր գի տա կան ու սում ա
սի րութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ սար քա վո րում ե րով: 
 Հենց այս կենտ րո նում ձեռք բեր
ված փոր ձի շնոր հիվ Վ լա դի միր 
 Շե կո յա նը կա յա ցավ և ձ ևա վոր վեց 
որ պես մա րէա բան, պաշտ պա նեց իր 
դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը: 

 Նա խո րը հար գան քով է հի շում նաև 
իր ա տե նա խո սութ յան գի տա կան 
խորհր դա տու, ի մու նա բան, խորհր
դան շա կան ազ գա նուն ու նե ցող մաս
նա գետ Ի դա Ու չի տե լին:
Վ լա դի միր  Շե կո յա նի գի տա կան 

գոր ծու նեութ յու նը նվիր ված է ի մու
նա բա նա կան պրո ցես նե րում նյար
դա յին և  ի մու նա յին հա մա կար գե րի 
փո խազ դե ցութ յան դե րի ու սում ա
սիր մա նը: Նա ա ռա ջին ան գամ հիմ
նա վո րել է են թա տե սաթմ բի կար
գա վո րող ազ դե ցութ յու նը միա կո րիզ 
ֆա գո ցի տա յին հա մա կար գի բջիջ
նե րի և ն րանց լի զո սո մա յին ա պա
րա տի ֆունկ ցիո նալ ակ տի վութ յան 
վրա: Ու սում ա սի րել է նյար դաակ
տիվ ա մի նաթ թու նե րի (ԳԱԿԹ) ու 
լիմ ֆո ցիտ նե րի փո խազ դե ցութ յան 
նշա նա կութ յու նը ֆի զիո լո գիա կան 
և  ախ տա բա նա կան շար ժըն թաց
նե րում, նաև խա ռը վեր քա յին վա
րակ նե րի ըն թաց քի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րի ախ տած նա յին մե խա
նիզմ ե րը: Գ նա հա տե լով պրո ֆե սոր 
 Շե կո յա նի կող մից կա տա րած գի
տա կան աշ խա տանք նե րի կար ևո
րութ յունն ու նշա նա կութ յու նը՝ նրան 
ընդգր կել են նաև  Խորհր դա յին 
 Միութ յան  Գի տութ յուն նե րի ա կա
դե միա յի «Ն յար դաի մու նա մո դու լա
ցիա» հա մա միու թե նա կան պրոբ
լե մա յին հանձ նա ժո ղո վի աշ խա
տանք նե րում:  Հե ղի նակ է շուրջ 140 
ու սում ա գի տա կան հրա պա րա կում
նե րի, այդ թվում՝ մե նագ րութ յան, 
ե րեք դա սագր քի և  մի շարք ու սում
նա կան ձեռ նարկ նե րի:  Նա պատ
րաս տել է 9 գի տութ յան թեկ նա ծու և 
1 գի տութ յան դոկ տոր:



Վլադիմիր Շեկոյան
  Ման րէա բա նութ յու նը՝ հիմ ա-

րար գի տութ յուն

 Ման րէա բա նութ յու նը բուռն 
զար գա ցում է ապ րել 19րդ 

 դա րի 2րդ  կե սից, երբ պարզ վել է 
կեն սա բա նա կան տար բեր գոր ծըն
թաց նե րում ման րէ նե րի ա ռա ջա տար 
դե րի մա սին, հատ կա պես վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
գոր ծում։  Ման րէա բա նութ յու նը հիմ
նա րար գի տութ յուն է, ա ռանց ո րի 
անհ նար է պատ կե րաց նել կի րա ռա
կան բժշկութ յու նը:
« Ման րէա բա նութ յունն ու սում

նա սի րում է ման րէ նե րի կյան քի և 
 զար գաց ման օ րի նա չա փութ յուն նե
րը, ինչ պես նաև փո խազ դե ցութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցող այն փո փո
խութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են կեն դա նի և  ոչ կեն դա նի օր գա
նիզմ ե րում», ա սում է ՀՀ գի տութ
յան վաս տա կա վոր գոր ծի չը՝ հան
րա մատ չե լի ձևա կեր պե լով իր խոս
քը հա վե լում է, որ չկա կյանք ա ռանց 
ման րէ նե րի: 
 Ման րէ նե րը հի վան դութ յան պա թո

գե նե զում կար ևոր դեր են խա ղում, 
առ հա սա րակ յու րա քանչ յուր նեղ 
մաս նա գետ բժիշկ իր գոր ծու նեութ
յունն ա ռանց ման րէա բա նա կան 
և  ի մու նա բա նա կան գի տե լիք նե րի 
չի կա րող ի րա կա նաց նել: Բժշ կա
գի տութ յան այս ճյու ղի հիմ ա կան 
խնդի րը հի վան դութ յուն նե րի կան
խար գե լում է, արդ յու նա վետ պայ
քա րը վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ: 
 Ման րէա բա նութ յան ամ բիո նը 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա մե նա
հին ամ բիոն նե րից է:  Հիմ ադր վել է 
1923ին: Ու սում ա կան աշ խա տան
քին զու գա հեռ, պրո ֆե սոր Վ լա դի
միր  Շե կո յա նի գլխա վո րութ յամբ ամ
բիո նում լայ նա ծա վալ աշ խա տանք է 

կա տար վում գի տա հե տա զո տա կան 
ո լոր տում: Ամ բիո նի ա վագ և կրտ
սեր աշ խա տա կից ներն ակ տի վո
րեն ներգ րավ ված են տա րա տե սակ 
հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի 
տա րած ման ու ղի նե րի բա ցա հայտ
ման և դ րանց դեմ պայ քա րի մի ջոց
նե րի ու սում ա սիր ման գոր ծըն թա
ցում:
 
Ըն տա նի քում շա րու նակ վում է 

բժշկա կան ճյու ղը 

Վ լա դի միր  Շե կո յա նի կի նը նույն
պես բժշկու հի է: Ա մալ յա  Պա պո յա նը 
ԵՊԲՀ ռեա բի լի տո լո գիա յի, ֆի զիո
թե րա պիա յի և ս պոր տա յին բժշկութ
յան ամ բիո նի դո ցենտ է: Ն րա հայ
րը՝  Սի մոն Պա պո յա նը, ռա դիո կեն
սա բան էր, ու ռուց քա բա նութ յան 
ո լոր տում քի միապ րե պա րատ նե րի 
ստեղծ ման գոր ծում հա ջո ղութ յուն
նե րի հա սած մաս նա գե տի համ բա վը 
հայտ նի էր ոչ միայն  Հա յաս տա նում, 
այլև ԱՄՆում:
 Շե կո յան նե րի ըն տա նի քում բժշկի 

մաս նա գի տութ յունն է ընտ րել նաև 
Վ լա դի միր  Շե կո յա նի դուստ րը՝ 
 Սե դան, ո րը գե րա զան ցութ յամբ է 
ա վար տել բժշկա կան հա մալ սա
րա նը:  Նա հա մա տե ղում է գի տա
ման կա վար ժա կան և կ լի նի կա կան 
գոր ծու նեութ յու նը: ԵՊԲՀ սրտա բա
նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ է, ինչ
պես նաև « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ
սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի սրտա
բան է:  Սե դա յի դուստ րը՝  Տաթ ևիկ 
 Խա չատր յա նը, աշ խա տում է ի րա
վա պահ հա մա կար գում, իսկ որ դին՝ 
 Վար դան  Խա չատր յա նը, շա րու նա
կում է բժիշկ դառ նա լու ըն տա նե
կան ա վան դույ թը. ԵՊԲՀ ընդ հա
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5րդ 
 կուր սի ու սա նող է: 
Ամ փո փե լով զրույ ցը՝ Վ լա դի միր 

 Շե կո յանն ընդգ ծում է, որ իր հա մար 
մեծ հպար տութ յուն է լի նել գրե թե 
մեկդար յա պատ մութ յուն ու նե ցող 
բժշկա կան բու հի մի մաս նի կը:  Բուհ, 
ո րը մշտա պես ա ռա ջա տար դիր
քեր է զբա ղեց րել հա յաս տան յան 
բու հա կան հա մա կար գում՝ ա ռա ջին 
հեր թին շնոր հիվ տար բեր տա րի նե
րի շրջա նա վարտ նե րի, ով քեր հա
ջող ված մաս նա գի տա կան գոր ծու
նեութ յուն են ծա վա լում աշ խար հի 
տար բեր անկ յուն նե րում, հիմ ում են 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
բարձր են պա հում մեր երկ րի հե ղի
նա կութ յու նը:

 Հե ղի նակ՝  
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝ ՎԼԱԴԻՄԻՐ 
ՇԵԿՈՅԱՆԻ անձ նա կան ար խի վից  

և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ



Աշ խե նը բո լոր կա նանց մաղ թում է, որ լի նեն հպարտ,  
եր ջա նիկ, գե ղե ցիկ և  ապ րեն խա ղաղ երկ րում: 

 Փոխգն դա պետ Աշ խեն  Խա չատր յա նի հա մար հա մազ գեստ կրե
լը մեծ պա տիվ և հ պար տութ յուն է։  Նա ղե կա վա րում է ԵՊԲՀ ար
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան ամ բիո նը։  Զին վո րա կան 
ու ղին բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Աշ խեն 
 Խա չատր յա նի ընտ րութ յունն էր։  Ռազ մա կան բժիշ կը նաև ա ռող
ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ է, խոս տո վա նում է՝ աշ խա տան քը 
դրա կան լից քեր է տա լիս, քա նի որ սի րում է ու սա նող նե րի հետ 
շփվել։ «Ք սան տա րի է՝ աշ խա տում եմ, հա ճույ քով եմ ի րա կա նաց
նում իմ գոր ծը, պատվով տանում այն պա տաս խա նատ վութ յու նը, 
որը կրում եմ։  Մենք սո վո րեց նում ենք՝ ինչ պես դի մա կա յել տար
բեր հնա րա վոր ա ղետ նե րին, ինչ պես բնակ չութ յա նը ցու ցա բե րել 
բու ժօգ նութ յուն, տե սա կա վո րել տու ժած նե րին և  տար հա նել բժշկա
կան հաս տա տութ յուն ներ»,նշում է Աշ խեն  Խա չատր յա նը։ ԵՊԲՀ 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան ամ բիո նի մաս նա գետ
ներն ի րա կա նաց նում են բու ժանձ նա կազ մի  կա տա րե լա գործ ման, 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ, ար տա կարգ պայ ման նե րում 
գոր ծե լու  հմտութ յուն ներ: «Ու զում եմ ընդգ ծել մեր ֆա կուլ տե տի 
պե տի՝  Սամ վել  Գալս տա նի դե րը՝ ռազ մաբժշ կա կա նի զար գաց ման 
գոր ծում:  Մեր աշ խա տան քը նրա ա մե նօր յա ու շադ րութ յան կենտ
րո նում է: Այդ ջան քե րի շնոր հիվ է նաև, որ ֆա կուլ տե տում մենք 
ու նենք տաս նամ յակ նե րով ձևա վոր ված ա վան դույթ ներ»: 
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Նա րի նեն բո լոր կա նանց մաղ թում է, որ միշտ ժպտան, 
լի նեն ան հոգ ու եր ջա նիկ: 

 Նա րի նե  Մու րադ յանն աշ խա տում է ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան ամ բիո
նում։ Բժշ կա կան մայր բու հում դա սա վան դե լու հրա վե րը նա 
ստա ցել է ֆա կուլ տե տի պե տից՝  Սամ վել  Գալստ յա նից։ «Աշ խա
տել եմ ըն տա նե կան բժիշկ, հիմ արկ ղե կա վա րել, աշ խա տան քի 
քսան տար վա փորձ ու նեմ։ Երբ ստա ցա հրա վե րը, շատ հեշ տութ
յամբ ընտ րե ցի, հա մա ձայ նե ցի, քա նի որ հո գե հա րա զատ աշ խա
տանք է։ Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում բժիշկ նե րը, գտնվե լով 
ստա ցիո նար պայ ման նե րից դուրս, շատ հար ցե րում չեն կա
րո ղա նում ի րենց դրսևո րել։ Կր թա կան հետ բու հա կան ծրագ
րով նա խա տես վում է բժիշկ նե րին, մի ջին բու ժանձ նա կա զա մին  
ու սու ցա նել՝ փո խե լով մար տա վա րութ յու նը, ոչ միայն գի տել
քի նե րի ա վե լաց ման, այլև վար ժանք նե րի հմտութ յուն նե րի 
դասավանդմամբ»,նշում է բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա
ծու  Նա րի նե  Մու րադ յա նը։ Դա սա վան դելով բու հի  սի մու լյա ցիոն 
կենտ րո նում՝ նա ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ նե րին սո վո
րեց նում է՝ ինչ պես գոր ծել հնա րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե
րում կամ ա ղե տի գո տում։  Նա րի նեն խոս տո վա նում է, որ աշ խա
տան քը մեծ դեր ու նի կնոջ կյան քում։ « Մի փոքր ուշ եմ ըն տա նիք 
կազ մել՝ գի տա կան աշ խա տան քից հե տո։ Կ նոջ հա մար, ան շուշտ, 
ըն տա նիքն ա ռաջ նա յին է, բայց շատ կար ևոր է նաև աշ խա տան
քը։  Մեծ բա վա կա նութ յուն է, երբ կա րող ես օգ տա կար լի նել շրջա
պա տին, հմտութ յուն ներդ, գի տե լիք ներդ փո խան ցել նրանց, շատ 
բան սո վո րել գոր ծըն կեր նե րից»։ 

  Գա յա նեն բո լոր կա նանց մաղ թում է՝ աշ խա տան քում 
հա ջո ղութ յուն ներ, սեր, եր ջան կութ յուն,  

և,  որ՝ յու րա քանչ յուր կին գտնի իր տղա մար դուն։
 Զին վո րա կան դառ նա լը  Գա յա նեի հա մար նպա տակ էր։ 

 Գա յա նե  Հով հան նիս յա նը ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ
տե տի ու սում ա կան մա սի պետն է։  Հա մազ գես տը կա պի
տան  Հով հան նիս յա նի հա մար ու ժի խորհր դա նիշ է։ «Այն քեզ  
ու ժեղ է դարձ նում, հա մազ գես տով զգում ես ա վե լի հպարտ 
ու վստահ։ Եր կար ժա մա նակ քա ղա քա ցիա կան աշ խա տանք 
եմ կա տա րել, և  իմ ցան կութ յունն էր՝ դառ նալ զին վո րա կան»։ 
 Գա յա նեն աշ խա տում է կուր սանտ նե րի հետ, կա ռա վա րում, վե
րահս կում ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սում ա կան գործ
ըն թա ցը։  Զին վո րա կան հա մազ գես տը  Գա յա նեն կրում է յոթ 
տա րի։  Կար ծում է, որ զին վո րա կան բժշկի պա տաս խա նատ
վութ յունն ա վե լի մեծ է։ « Պա տաս խա նատ վութ յու նը կրկնա կի է, 
քա նի որ և՛ զին վո րա կան, և՛  Հի պոկ րա տի եր դում են տա լիս», 
ա սում է  Գա յա նեն։  Նա մաս նա գի տութ յամբ ման կա վարժհո
գե բան է։  Գա յա նեն դեռ չի հան դի պել իր սի րե լի տղա մար դուն։ 
Սակայն, միև նույնն է՝ ի րեն հա մա րում է եր ջա նիկ, հա ջո ղակ, 
քա նի որ աշ խա տան քում ի րեն հա մա րում է կա յա ցած։ «Այս պա
հին ա ռաջ նա յինն ինձ հա մար աշ խա տանքն է, երբ կլի նի ըն տա
նիք, մե կը մյու սին կլրաց նեն, և  կու նե նամ լիար ժեք եր ջան կու
թյուն»։

  ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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-Հ պար տութ յամբ կա րող ենք ա սել, որ  դուք այս տա րի 
ճա նաչ վել եք ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նո ղը:  Լա վա գույն 
ու սա նող ա սե լիս հաս կա նում ենք մեծ ջան քեր, նպա-
տա կաս լա ցութ յուն ու պայ քար: Կ ման րա մաս նեք՝ ինչ-
պե՞ս ո րո շե ցիք մաս նակ ցել մրցույ թին և  ինչ պե՞ս եք կա-
րո ղա նում լա վա գույն ու սա նո ղի  ձեր կո չու մը պահ պա-
նել:

 Սե նիկ  Մա տին յան. Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու իմ 
պատ մութ յու նը եր կար է: Ա ռա ջին ան գամ մաս նակ ցել 
եմ երկ րորդ կուր սում, այդ ժա մա նակ ան վա նա կար գե
րը մի քիչ տար բեր էին, հի մա կա բժշկա գի տութ յուն, 
իսկ այն ժա մա նակ ընդ հա նուր բնա գի տա կան էր, ինչն 
ա վե լի դժվար էր: Այն ժա մա նակ գրա վե ցի եր րորդ տե
ղը, նպա տակ ե ղավ գրա վել երկ րորդ կամ ա ռա ջին տե
ղը: Երկ րորդ ան գամ մրցույ թին մաս նակ ցե լու փոր ձը 
ե ղավ չոր րորդ կուր սում, որ տեղ ես բա կա լավ րի կրթա
կան ծրագ րով հաղ թե ցի: Իսկ այս ան գամ մաս նակ ցել 
եմ մա գիստ րո սի կրթա կան ծրագ րով: Մր ցույ թը կար ևոր 
է այն ա ռու մով, որ այն ե զա կի մրցույթ նե րից է, որ տեղ 
կար ևոր վում է նաև գի տա կան ակ տի վութ յու նը:  Տար բեր 
մրցույթ ներ կան, ո րոնց ժա մա նակ գնա հատ վում է 
ՄՈԳը, հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու նը, այս մրցույ
թը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ու սա նող նե րին, ով քեր 
նաև գի տա կան ակ տի վութ յուն ու նեն, մաս նակ ցել և 

գ նա հատ ված զգալ ի րենց, որ զբաղ վում են գի տա կան 
գոր ծու նեութ յամբ՝ և, որ այդ հան գա մանքն ինչոր տեղ 
ար ձա նագր վում է: Այս պատ ճա ռով է մրցույթն ինձ հա
մար յու րա հա տուկ, որ այս կամ այն չա փով հաղ թում են 
մար դիկ, ով քեր բա ցի ՄՈԳից և  հա սա րա կա կան ակ
տի վութ յու նից նաև գի տա կան ակ տի վութ յուն ու նեն:  
 
 Լու սի նե  Հով հան նիս յան. Մր ցույ թը ե ղել է եր կու փու
լով՝  ներ բու հա կան և  միջ բու հա կան: Ա ռա ջին ան գամ այս 
մրցույ թի մա սին լսել եմ երկ րորդ կուր սում ու միշտ ցան
կա ցել եմ մաս նակ ցել, սա կայն ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կա յին, ո րոնք պետք էր բա վա րա րել: Ա ռա ջին պա հանջն 
ա ռա ջա դի մութ յունն էր, երկ րոր դը՝  գի տա կան, իսկ եր
րոր դը՝  հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու նը: Այս ե րեք բա
ղադ րիչ ներն էլ շատ ժա մա նա կա տար են և  ջան քեր են 
պա հան ջում, որ պես զի կա րո ղա նաս ի րա գոր ծել, քա նի 
որ երբ մի կող մի վրա ես շեշ տը դնում, ա պա մյուս կող մը 
կա րող է տու ժել, պայ քա րը այդ տեղ էր թե ժա նում:  Միշտ 
հե տաքրքր վել եմ գի տութ յամբ և  հա մալ սա րա նում 
փնտրել եմ այն մի ջա վայ րը, որ տեղ հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նամ այդ աս պա րե զում կա յա նալ, այդ պես ե կել եմ 
ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յուն, որ տեղ կա րո
ղա ցել եմ ի րա գոր ծել և լ րաց նել  այդ մրցույ թում ե ղած 
գի տա կան և  հա սա րա կա կան բա ղադ րիչ նե րը:

-Բժշ կա գի տութ յան ո՞ր ճյուղն եք ու սում ա սի րում և  որ-

Հարցազրույց

« ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՄԲ ԶԲԱՂ ՎՈՂ ՄԱՐ ԴՈՒ  
ՄՏԱ ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԸ ՄԻ ՔԻՉ ՅՈՒ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԿ Է». 

ՎՍՏԱՀԵՑՆՈՒՄԵՆԵՊԲՀԱՅՍՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՏԱՐՎԱԼԱՎԱԳՈՒՅՆՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

 Յու րա քանչ յուր բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա-
տութ յուն աչ քի է ընկ նում ոչ միայն իր կրթութ յան ո րա-
կով, գի տե լիք ներ փո խան ցե լու ան խախտ օ րենք նե րով, 
այլև այն պի սի ու սա նող նե րով, ով քեր տրված գի տե լիք-
ներն ամ բող ջութ յամբ ամ բա րում են` գի տակ ցե լով, որ 
դա է լավ մաս նա գետ դառ նա լու ա մե նա կար ևոր պայ-
մա նը: ԵՊԲՀ-ն հ պար տութ յամբ կա րող է նշել, որ գի-
տե լիք ներն արժ ևո րող և  լավ մաս նա գետ դառ նա լու 
ձգտմամբ ու սա նող նե րը բազ մա թիվ են: Ա հա այդ պի-
սիք են 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 թում բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում մա-
գիստ րո սի կրթա կան ծրագ րով երկ րորդ տե ղը գրա ված 
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  և  բա կա լավ րի կրթա կան ծրագ րով ա ռա-
ջին տե ղը գրա ված 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:
ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նող նե րի հետ զրու ցել ենք ոչ միայն նրանց բարձր ա ռա ջա դի մութ յան, այլև ի րենց կող-

մից ծա վալ վող գի տա կան գոր ծու նեութ յան և  այլ թե մա նե րի մա սին: 



պես ե րի տա սարդ գիտ նա կան ի՞նչ արդ յունք նե րի եք 
հա սել գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ըն թաց-
քում:

 Սե նիկ  Մա տին յան.  Տար բեր զրույց նե րի ժա մա նակ 
մեր ու սա նող նե րին միշտ նույն բանն եմ ա սում՝ ե ղեք ոչ 
թե բժիշկ, այլ բժիշկգիտ նա կան, ո րով հետև գի տութ յամբ 
զբաղ վող մար դու մտա հո րի զո նը, չեմ ա սի ա վե լի լայն 
է, բայց մի քիչ յու րա հա տուկ է, ո րը ցան կա ցած մար դու 
կօգ նի պրակ տի կա յում և  գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում: 
Ես ինձ չեմ պատ կե րաց նում ա ռանց գի տութ յան և 
 ցան կա ցած փու լում զբաղ վե լու եմ: Ու սա նո ղա կան ամ
բողջ կյան քի ըն թաց քում ներգ րավ ված եմ ե ղել գի
տա կան աշ խա տանք նե րում, ի հար կե, ու սա նո ղա կան 
մա կար դա կով: Ու զում եմ նաև նշել, որ գի տա կան այն 
ա ջակ ցութ յու նը, որ ստա ցել եմ հա մալ սա րա նի կող մից 
միշտ ե ղել է, ինչն ինձ ա վե լի է ոգ ևո րել:
Ես զբաղ վում եմ մի շատ հե տաքր քիր և  կար ևոր 

խնդրով ՝ ու ղե ղա յին ար յան շրջա նա ռութ յան խան գա
րում ե րով: Ին չու՞ է սա կար ևոր: Ամ բողջ աշ խար հում 
այս խան գա րում ե րը մա հա ցութ յան բա վա կան բարձր 
ցու ցա նիշի հիմք են հանդիսանում. թե ինչ քա նով կկա րո
ղա նամ ես գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը շա
րու նա կել և ս տա նալ արդ յունք, կախ ված է շատ հան գա
մանք նե րից, ի հար կե, ա ռա ջինն՝ ինձ նից: Երբ զբաղ վում 
ես գի տութ յամբ և  ա նում ես որ ևէ հայտ նա գոր ծութ յուն, 
ա պա կա րող ես օգ նել բո լո րին, իսկ երբ բու ժում ես մի 

մար դու, դա մի հո գի է:  Հենց այս տեղ է գի տութ յուն աս
վա ծի հե տաքրք րութ յու նը, որ քո հայտ նա գոր ծա ծը տա
րած վում է բո լո րի վրա:

 Լու սի նե  Հով հան նիս յան. Իմ կար ծի քով գի տա
կան մտա ծե լա կեր պը բժշկի հա մար շատ կար ևոր է: 
Ոչ միայն կլի նի կա կան, այլև տե սա կան բժշկութ յու
նը շատ ա ռա վե լութ յուն ներ կու նե նա և  ա ռա ջըն թաց 
կապ րի, ե թե բժիշկ նե րը մտքի մի ծայ րով լի նեն գիտ
նա կան: Երբ բժիշկն ա նընդ հատ շփվում է պա ցիենտ
նե րի հետ, բու ժում եր է նշա նա կում, հետ ևում է այդ 
ըն թաց քին, նկա տում է, որ ո րոշ դեպ քե րում ին քը չի 
կա րո ղա նում ստա նալ իր ու զած արդ յուն քը. 99 մար
դու դեպ քում աշ խա տեց, մեկի դեպ քում չաշ խա տեց, 
և հենց այս տեղ ա ռաջ նում է հար ցը՝ ին չո՞ւ: Ե թե բժշկի 
մեջ առկա լի նի գի տա կան ջի ղը, ա պա հնա րա վոր է, 
որ տա ճիշտ հարց, ինչն էլ իր կամ այլ գիտ նա կան նե
րի մի ջո ցով կբարձ րաց վի և  լու ծում կստա նա: Ս տաց
վում է, որ բժիշկն ա նում է այն, ինչ ցու ցում ե րով կա:  
 Գի տութ յու նից դե պի բուն հոս պի տա լա յին պրակ տի կա 
ան ցու մը լի նում է շատ ա վե լի ա րագ, երբ բժիշկ ներն 
են հաս կա նում գիտ նա կան նե րին և  գիտ նա կան նե րը 
ստա նում են հե տա դարձ կա պը: Մ յուս կող մից էլ կա 
ան ցու մա յին բժշկա գի տութ յու նը, ո րը տե սա կան և կ լի
նի կա կան բժշկա գի տութ յան կա պող օ ղակն է:  Դա այն 
փուլն է, երբ կեն դա նի նե րի վրա կատարված հե տա զո
տութ յուն ներն անց նում են մար դու վրա, և  շատ կար ևոր 

Հարցազրույց



է, որ պես զի տվյալ գիտ նա կա նը լի նի ոչ միայն տե սա
բան գիտ նա կան, այլև պրակ տիկ բժիշկ և  աշ խա տի պա
ցիենտ նե րի հետ: Այդ պի սի մար դիկ ի րա կա նում շատ 
քիչ են ու հի մա մեծ պա հան ջարկ կա այդ պի սի մաս նա
գետ նե րի։ Ի հար կե, նրանց աշ խա տան քը շատ բարդ և 
դժ վար է՝  միա ժա մա նակ լի նել եր կու կող մում էլ, բայց 
նրանք են ա պա հո վում այն  անհ րա ժեշտ կա պող օ ղա կը, 
ին չի շնոր հիվ պրոգ րե սը ա վե լի ա րագ է տե ղի ու նե նում:  
Ես միշտ հե տաքրքր վել եմ եր կու շատ լայն և  բարդ ար
դիա կան ուղ ղութ յուն նե րով՝ նեյ րո գի տութ յուն և  օն կո լո
գիա: Ես պլա նա վո րում եմ դառ նալ ու ռուց քա բան, բայց 
ինձ ա վե լի շատ հե տաքրք րում են նյար դա բա նա կան՝ 
ու ղե ղի ու ռուցք նե րը ու ցան կա նում եմ ա պա գա յում կա
տա րել տե սութ յուն ներ հենց այդ բնա գա վա ռում, ինչ պես 
տե սա կան, այն պես էլ կլի նի կա կան:

-Անդ րա դառ նանք ա մե նասկզ բին: Ին չու՞ ընտ րե ցիք 
ԵՊԲՀ-ն,  ձեր նպա տակն էր բժիշկ դառ նալ, թե՞ հան գա-
մանք նե րը օգ նե ցին կողմ ո րոշ վել:

 Սե նիկ  Մա տին յան. Ես, ինչ պես ցան կա ցած մարդ, 
սկզբում փնտրտուքի մեջ էի, սկզբից տիե զե րագ նաց, 
հե տո գիտ նա կան... Ծ նող ներս ու սու ցիչ են, այն տա րի
քում, երբ պետք է ո րո շում կա յաց նեի՝ իմ մեծ եղ բայ րը 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող էր ու այդ մի քա նի 
տա րի ներն ան ցել են, այս պես ա սած, բժշկա կան մթնո
լոր տում: Ինձ մոտ այդ տե ղից ձևա վոր վեց սե րը դե պի 
բժշկա գի տութ յու նը, ո րը շատ հստա կո րեն ամ րապնդ
վեց ար դեն ու սում ա ռութ յան տա րի նե րին:  Բայց ո րոշ
ման պատ ճա ռը միայն այդ չէր: Այն գի տակ ցու մը, որ ի 
վեր ջո գործ ու նես մարդ կա յին կյան քի հետ, պար տա վո
րեց նում է, քեզ զգում ես մարդ, ո րը ցան կա ցած պա հի 
ոչ այն քան գի տե լիք նե րի, ի րա վունք նե րի, այլև ինչոր մի 
տեղ պար տա կա նութ յուն ու նի պայ քա րե լու մարդ կա յին 
կյան քի հա մար: Ա մե նա մեծ շար ժիչ ուժն այն է, երբ դու 
ու նես այդ գի տակ ցու մը և  այդ գի տակ ցու մի հա մար ըն
դուն վում ես հա մալ սա րան, ին չը քեզ տա նում է ա ռաջ և 
ս տի պում սո վո րել՝ ինչ քան կա րող ես:

 Լու սի նե  Հով հան նիս յան. Ինձ հա մար դժվար է ե ղել 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցը, ո րով հետև 
դպրո ցա կան տա րի նե րին բո լոր ա ռար կան նե րը լավ եմ 
սո վո րել, շատ սի րել եմ ինչ պես հու մա նի տար, այն պես 
էլ բնա գի տա կան ա ռար կա նե րը և  այդ ո լորտ նե րի մեջ 
դժվար էր ո րո շում կա յաց նել:  Բայց, ինչ պես ա սում են, 
բժշկութ յունն ազն վա գույն ար վեստ է, բո լորն էլ կող քից 
խոր հուրդ էին տա լիս, և  ես ինքս էլ ե կա այն հա մոզ ման, 
որ ե թե կան ըն դու նա կութ յուն ներ, ա պա կա րող եմ բժիշկ 
դառ նալ:  Կա րե լի է ներդ նել ժա մա նակ, ջան քեր, էն դո
գեն և  էկ զո գեն բո լոր գոր ծոն նե րը, որ պես զի մարդ կութ
յա նը պի տա նի մաս նա գետ դառ նաս: Այդ պես իմ ընտ
րութ յու նը կա յա ցավ:

- Մի փոքր պատ մեք ու սա նո ղա կան կյան քի մա սին:

 Սե նիկ  Մա տին յան. Իմ ու սա նո ղա կան կյան
քը տար բեր վում է մինչև մա գիստ րա տու րա և 
 մա գիստ րա տու րա յից հե տո, ո րով հետև դա են թադ
րում է ա վե լի շատ կլի նի կա, ա վե լի շատ բժիշկ ներ: 

Ա ռօր յան սկսում եմ մի բա ժակ սուր ճով, հե տո հի վան
դա նոց, որ տեղ այն մար դիկ են, ում տես նում ես դու ու 
կազ մում ես քո ի դեան, թե դե պի ուր ես ու զում գնալ: 
Օր վա երկ րորդ մա սը հիմ ա կա նում անց կաց նում եմ 
հա մալ սա րա նում՝ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ
յու նում, և  այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք ստա ցել եմ օր վա 
ա ռա ջին կե սին, փոր ձում եմ գի տա կա նո րեն հիմ ա վո
րել:  Շատ դեպ քե րում չի ստաց վում, ո րով հետև գի տութ
յու նը ստի պում է ա մեն ին չին սկեպ տիկ վե րա բեր վել, 
շատ դեպ քե րում հարց է ա ռա ջա նում ա յոի և  ոչի ընտ
րութ յան: Իսկ վեր ջում օրն ա վարտ վում է հանգս տով, 
ո րից հե տո պատ րաստ վում եմ մյուս օր վա ա ռա ջին կե
սի դա սա խո սութ յուն նե րին, նյու թե րին: Բժշ կութ յու նը են
թադ րում է ա մե նօր յա պատ րաս տութ յուն:

 Լու սի նե  Հով հան նիս յան. Օրն անց նում է շատ հա գե
ցած: Ա ռա ջին կե սը կլի նի կա յում, որը պար տադրում է, 
որ պես զի լի նես ա վե լի վստահ և շփ վես պա ցիենտ նե րի 
հետ, ցույց տաս, օգ տա գոր ծես քո ողջ գի տե լիք ներն ու 
հմտութ յուն նե րը, այդ ըն թաց քում դու սո վո րում ես ինչ
պես կի րա ռել այն ա մե նը, ին չը դրա նից ա ռաջ սո վո րել 
ես: Օր վա երկ րորդ կե սը հիմ ա կա նում նվիր վում է ըն
թեր ցա նութ յա նը, այդ ժա մա նակ փոր ձում ես հաս կա նալ 
մե խա նիզմ ե րը, ա վե լի ամ րապն դել տե սա կան հիմ
քը այն հար ցե րի, ո րոնք ա ռա ջա ցել են հի վան դի հետ 
շփման ըն թաց քում, և  ա վե լի հստակ ի րար չհա կա սող 
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պա տաս խան ներ գտնել:  Փոր ձում եմ կար դալ տար բեր 
աղբ յուր նե րից ու հաս կա նալ, թե որն է ա վե լի տրա մա
բա նա կան: Oրվա մյուս մա սը կա րող է անց նել հի վան
դա նո ցում՝ ու ռուց քա բա նա կան բա ժան մուն քում, կամ 
լա բո րա տո րիա յում՝ փորձ ա նե լիս, տվյալ ներ վեր լու ծե
լիս: Իսկ օր վա վեր ջում ա վե լի հա ճախ գրա դա րա նում, 
գի շերն էլ նո րից կար դում եմ:

-Ինչ պի սի՞ն են դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն-
նե րը։

 Սե նիկ  Մա տին յան. Այդ ա ռու մով մեր բախ տը բե րել 
է:  Մեր հա մալ սա րա նը բժշկա գի տութ յան դարբ նոց է 
ու այն մաս նա գետ նե րը, ով քեր դա սա վան դում են մեզ, 
ո լոր տի ա ռա ջա տար նե րից են, և  մենք փոր ձում ենք ինչ
քան հնա րա վոր է շատ բան սո վո րել ի րեն ցից:
 
Լու սի նե  Հով հան նիս յան.  Դա սա խոսու սա նող հա

րա բե րութ յուն նե րը միշտ բարձր մա կար դա կի վրա են 
ե ղել:  Դա սա խոս նե րը ուղ ղութ յուն են ցույց տա լիս, խոր
հուրդ են տա լիս, ինչ պես մաս նա գի տա կան, այն պես 
էլ կյան քի, բժշկի հո գե բա նութ յան, փի լի սո փա յութ յան, 
պա ցիեն տի հետ շփվե լու, խնդիր ներ նե րը լու ծե լու մա
սին: Այն պի սի գի տե լիք ներ են տա լիս, ո րոնք գրքե րում 
չես կար դա:

-Ըստ  ձեզ՝ լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար ո րո՞նք են ա մե-
նա կար ևոր նա խա պայ ման նե րը:

 Սե նիկ  Մա տին յան. Ա մեն ին չին պետք է քննա դա
տո րեն մո տե նալ: Երբ դու կար դում ես նյութ, հոդ ված, 
գրա կա նութ յուն և, այս պես ա սած, փակ աչ քե րով հա
վա տում ես գրվա ծին, ի վեր ջո դա հան գեց նում է սխալ
նե րի:  Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր մի շատ լավ 
 Նո բել յան գիտ նա կան կա, ո րը  Նո բել յան օ րե րի շրջա
նա կում  Հա յաս տա նում էր, ա սում էր՝ «Ես կար դում եմ 
ա մեն ինչ, բայց հա վա տում եմ նրան, ին չը տես նում եմ»: 
 Խոր հուրդ կտամ բո լոր այն մարդ կանց, ով քեր գնում են 
այս ճա նա պար հով, կար դա լուց հե տո մեկ ան գամ մտա
ծեն և  փոր ձեն գտնել այդ աս վա ծի տար բե րակ նե րը և 
 հա վաս տի ա պա ցու ցեն այն տար բե րա կը, ո րը ճիշտ է: 
 Դա կբե րի նրան, որ ի րենց մոտ կկա ռուց վի, այս պես 
ա սած, ար մա տից դե պի ծա ռի պտուղ ճիշտ վեր լու ծութ
յուն և կ լի նի կա կան ցան կա ցած ի րա վի ճա կում կկա րո
ղա նան ճիշտ ո րո շում եր ընդունել:

 Լու սի նե  Հով հան նիս յան.  Լավ բժիշկ դառ նա լու հա
մար ա մե նա կար ևոր նա խա պայ մա նը էմ պա թիան է՝ ու
րի շի ցա վը զգա լը:  Գի տե լիք նե րը, շատ կար դա լը դեռևս 
չի դարձ նում քեզ լավ բժիշկ, շատ ա վե լի կար ևոր է հո
գա տա րութ յու նը, աշ խա տա սի րութ յու նը: Այս պի սի դի
տար կում կա՝ ա մե նա լավ սո վո րող նե րը հե տա գա յում 
շատ հազ վա դեպ են լավ բժիշկ դառ նում, ամ բողջ աշ
խար հում է այդ պես, հե տաքրք իր է՝ ին չու՞ է այդ պես լի
նում:  Պատ ճա ռը հիմ ա կա նում մարդ կանց հետ շփվե
լու, դի մա ցի նին հաս կա նա լու կա րո ղութ յունն է, նրա 
հան դեպ ու շա դիր լի նե լը։ Դա կա րող է ու նե նալ ո րո շիչ 
նշա նա կութ յուն, որ հի վան դը բուժ վի:  Հենց այս է դարձ
նում բժշկի աշ խա տան քը շատ ա վե լի ծանր, ո րով հետև 

պետք է ու նե նալ ան հա տա կան մո տե ցում, պետք է յու
րա քանչ յու րին լսել, հաս կա նալ, մտնել նրա դրութ յան 
մեջ և  փոր ձել ցու ցա բե րել պատ շաճ օգ նութ յուն: Ե թե չլի
նի լավ վե րա բեր մունք, ինչ քան էլ ճիշտ լի նի բու ժու մը՝ 
հնա րա վոր է այն արդ յունք չու նե նա:

  Լա վա գույն ու սա նո ղի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կա նի  
ծան րա բեռն ված և  հա գե ցած ա ռօր յա յից հե տո ժա մա-
նակ ու նե՞ք ըն կեր նե րի հա մար:

 Սե նիկ  Մա տին յան.  Մենք այդ հար ցի լու ծում ա վե լի 
յու րօ րի նակ ենք գտել. մեր ըն կեր նե րը նույն պես գիտ նա
կան ներ են, շատ դեպ քե րում այդ հար ցը հեշտ լուծ վում 
է: Այ սինքն՝ գի տութ յու նից տե ղա փոխ վել ըն կե րա կան 
դաշտ ու հա կա ռա կը՝ հեշտ է ստաց վում, այդ ա ռու մով 
խնդիր ներ չկան:

 Լու սի նե  Հով հան նիս յան. Ի հար կե, գի տա կան ո լոր
տում շատ ըն կեր ներ ու նեմ, բայց ու նեմ  նաև ըն կեր ներ, 
ո րոնք այլ բնա գա վառ նե րից են:  Ժա մա նակ առ ժա մա
նակ հա ճե լի է լի նում նրանց հետ շփվել, այլ ո լորտ նե րից 
տե ղե կա նալ՝ ա վե լի բազ մա կող մա նի մտա ծե լու հա մար:

 Լա վա գույն ու սա նող նե րի հետ զրու ցեց  
ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱ ՆԸ 
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Հարցազրույց
Դի նեշ  Փենդ հար քար

Դի նեշ  Փենդ հար քար... Ա մե րի կա յի Կ լի նի կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
միութ յան  Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կո մի տեի ղե կա վար, Հնդ-
կաս տա նի Ու ռուց քա բա նութ յան միութ յան փոխ նա խա գահ, Հնդ կաս տա-
նի Կ լի նի կա կան ու ռուց քա բա նութ յան և ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
միութ յան նախ կին նա խա գահ, Ա սիա յի Ու ռուց քա բա նութ յան ինս տի տու տի 
ու ռուց քա բան, Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի Ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի այ ցե լու պրո ֆե սոր...
33-ամ յա փորձ ու նե ցող ան վա նի ու ռուց քա բա նը նա խորդ տար վա ապ-

րի լի 28-ին իր ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը ցու ցա բե րեց ԵՊԲՀ-ում անց կաց-
ված քաղց կե ղը վե րապ րած մարդ կանց նվիր ված մի ջազ գա յին կոնգ րե սին, 
ո րին բու հի հրա վե րով ներ կա էր նաև  Քաղց կե ղի վե րահսկ ման մի ջազ գա-
յին միութ յան նո րըն տիր նա խա գահ,  Հոր դա նա նի ար քա յա դուստր  Դի նա 
 Մայ րե դը:  

- Պ րո ֆե սոր  Փենդ հար քար, ինչ պե՞ս 
կբնո րո շեք բժշկութ յունն ընդ հա նուր 
առ մամբ և  ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր-
տը՝ մաս նա վո րա պես:
 Բժշ կութ յունն ըն դար ձակ ո լորտ 

է: Ու ռուց քա բա նութ յու նը՝ որ պես 
բժշկութ յան ճյուղ, ևս  բա վա կա նին ըն
դար ձակ է և  պա հանջ կոտ: Այ սօր աշ
խար հում հե տա զո տութ յուն նե րի մեծ 
մա սը վե րա բե րում է հենց ու ռուց քա
բա նութ յա նը:  Դա պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ քաղց կե ղի դեպ քե րը գնա
լով ա ճում են, և  քաղց կեղն աշ խար
հում ա մե նա խո շոր «մար դաս պան նե
րից» մեկն է: Ու ռուց քա բա նութ յունն 
ա րա գո րեն զար գա ցող ճյու ղե րից 
մեկն է: Եվ պա տա հա կան չէ, որ վեր
ջին շրջա նում բո լոր դե ղա գի տա կան 
նո րա մու ծութ յուն նե րը պատ կա նում 
են այդ ո լոր տին:
 Ինչ պի սի՞ գլո բալ մար տահ րա վեր-

ներ գո յութ յուն ու նեն այ սօր քաղց կե-
ղի դեմ մի ջազ գա յին պայ քա րում:
  Քաղց կե ղի դեմ պայ քա րում շատ 

մար տահ րա վեր ներ կան: Ա ռա ջին 
խո շոր մար տահ րա վե րը կան խար գե
լում է:  Քաղց կե ղի միայն ո րո շա կի 
տե սակ ներ կա րե լի է կան խար գե լել: 
Երկ րորդ մար տահ րա վե րը քաղց կե ղի 
բուժ ման մատ չե լիութ յունն է:  Բուժ ման 
ար ժե քը շատ բարձր է:  Սահ մա նա փակ 
թվով կենտ րոն ներ կան, ո րոնք ա ռա
ջար կում են ժա մա նա կա կից բու ժում: 
 Բարձր գնե րի պատ ճա ռով դե ղե րի 
հա սա նե լիութ յու նը լուրջ խնդիր է: 
 Բա ցի դրա նից, ու ռուց քա բա նա կան 
կենտ րոն նե րը և  մաս նա գետ ներն այս 
ա ռու մով շատ փոք րա թիվ են:
-  Կա՞ն, արդ յոք, ինչ-որ ընդ հա նուր 

սկզբունք ներ, ո րոնք կօգ նեն խու սա-
փել քաղց կե ղից:
  Քաղց կե ղը կեն սա բա նա կան հի

վան դութ յուն է:  Բայց մենք տեղ յակ 
ենք այն բո լոր գոր ծոն նե րի մա սին, 
ո րոնք նպաս տում են այդ հի վան դութ
յան ա ռա ջաց մա նը: Դ րանք են՝ ծխա
խո տը, ալ կո հո լը և  գի րութ յու նը: Այս 
գոր ծոն նե րը պա տաս խա նա տու են 
քաղց կե ղով հի վան դա ցութ յան դեպ
քե րի հա մար յա 50%ի պա րա գա յում: 
Այս գոր ծոն նե րի բա ցա ռում, ան
շուշտ, կնվա զեց նի քաղց կե ղի դեպ քե
րը:
 Պ րո ֆե սոր, ի՞նչ կպատ մեք  Ձեր մա

սին. ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք ու ռուց քա բա
նի մաս նա գի տութ յու նը: Ի՞նչ ու ժեղ և 
 թույլ կող մեր ու նի այն:
 Բժշ կա կան դպրո ցում սո վո րե լու 

երկ րորդ տա րում ես հան դի պե ցի բիո
քի միա յի մի դա սա խո սի: Ն րա բա ժինն 
աշ խա տում էր քաղց կե ղի բջիջ նե րի 
ֆեր մենտ նե րի վրա:  Նա ո գեշն չեց 
մեզ ու սում ա սի րել քաղց կե ղը: Այ նու
հետև ես սկսե ցի աշ խա տել նրա հետ 
լա բո րա տո րիա յում և  կար դալ քաղց
կե ղի մա սին ա վե լի ու ա վե լի շատ: Ես 
հաս կա ցա, որ այս ո լոր տում հսկա
յա կան պո տեն ցիալ կա ու սում ա սի
րութ յուն նե րի հա մար և  որ չկան ո լոր
տում մաս նա գի տա ցած բժիշկ ներ: Ես 
միշտ ցան կա նում էի ու նե նալ ոչ այն
քան տա րած ված մաս նա գի տութ յուն, 
ո րը կլի ներ բարդ, պա հանջ կոտ և 
 նո րա րա րա կան:
- Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք ա պա գա ու-

ռուց քա բան նե րին:
  Նույ նիսկ այ սօր ու ռուց քա բա նութ

յան ո լոր տը շա րու նա կում է մալ 

ա մե նագ րա վի չը հե տա զո տութ յուն նե
րի, ինչ պես նաև կլի նի կա նե րի ա ռու
մով:  Քաղց կե ղով հի վանդ նե րի թիվ 
ա ճում է: Ես ան կեղ ծո րեն կխնդրեի 
ե րի տա սարդ նե րին զբաղ վել այս մաս
նա գի տութ յամբ:
-  Դուք այ ցե լել եք  Հա յաս տան և 

 ծա նոթ եք մեր երկ րի բժշկա գի տա-
կան ո լոր տին: Ի՞նչ խնդիր ներ կա-
ռանձ նաց նեք:
  Հա յաս տանն աշ խար հի այն երկր

նե րի շար քում է, ո րոնք ու նեն լավ 
կազ մա կերպ ված ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կարգ: Ա ռող ջա պա հա կան հա
մա կար գի հիմ քը ձեր երկ րում շատ 
լավ է դրված:  Սա, ան խոս, դրա կա նո
րեն կազ դի  Հա յաս տա նի վրա: Ու ռուց
քա բա նութ յան ո լոր տում կա հստակ 
կա ռուց ված քա յին ու սում ա կան ծրա
գիր: Ե րի տա սարդ ու ռուց քա բան նե րի 
թի մը շատ աշ խա տա սեր է, բա րե խիղճ 
և  ար դիա կան:
-  Հա վա նե ցի՞ք  Հա յաս տա նը: Ի՞ն չը 

տպա վո րեց  Ձեզ ա մե նա շա տը:
 Ես սի րում եմ  Հա յաս տա նը և 

 հա յե րին: Ն րանց նվիր վա ծութ յունն 
ի րենց աշ խա տան քին վստա հո րեն 
թույլ կտա նրանց հաս նել նո րա նոր 
բար ձունք նե րի: Ես հա մոզ ված եմ, որ 
 Հա յաս տա նում ու ռուց քա բա նութ յան 
ո լորտն ա րա գո րեն զար գա նա լու է:
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 Պ րո ֆե սոր, ինչ պե՞ս կբնո րո շեք 
բժշկութ յու նը մի քա նի բա ռով:
 Բժշ կութ յու նը գի տե լիք նե րի ո րո

նում է և  մարդ կանց օգ նե լու ձգտու մը, 
որ պես զի նրանք ապ րեն ա վե լի ա ռողջ 
ու եր կար կյան քով:
 Ի՞ն չը  Ձեզ ա ռաջ նոր դեց՝ ընտ րե լու 

բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:
 Ես ցան կա նում էի հա մա տե ղել 

բժշկութ յու նը ա ռողջ ապ րե լա կեր պին 
ուղղ ված կան խար գե լիչ ջան քե րի հետ:
 Ա ռանձ նաց րե՛ք, խնդրում եմ,  Ձեր՝ 

որ պես  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում ա ռա-
ջա տար բժշկի ա ռա քե լութ յան ե րեք 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը:
  Կան խար գե լել հի վան դութ յու նը, 

նպաս տել ա ռողջ ապ րե լա կեր պին, կա
տա րե լա գոր ծել այն, ինչ ու նենք սննդի 
ա ռու մով:
 Ի՞նչ դժվա րութ յուն նե րով է լի  Ձեր 

մաս նա գի տութ յու նը:
 Իմ մաս նա գի տութ յան դժվա

րութ յու նը կա յա նում է գի տե լի քի 
ո րո նու մը հի վան դի ըն կալ ման և 
 նա խա սի րութ յուն նե րի հետ հա վա սա
րակշ ռե լու, ինչ պես նաև այս կամ այն 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը կլի նի
կա կան պրակ տի կա յում կի րա ռե լու մեջ: 
 Ի՞նչ է ի րե նից են թադ րում  Ձեր ա ռա-

ջար կած « Գի շե րա յին դիե տան»: Ո րո՞նք 
են դրա գլխա վոր սկզբունք նե րը:
  Գի շե րա յին դիե տա՝ ան մի ջա պես 

սկսել ա վե լի ա ռողջ զգալ և ու նե նալ ու 
պահ պա նել քաշ կորց նե լու այդ հա ճե լի 
զգա ցո ղութ յու նը:
 Ո՞րն է  Ձեր խոր հուր դը ե րի տա սարդ 

բժիշկ նե րին:
  Փոր ձե՛ք ա ռա ջին հեր թին մտա ծել ու

րիշ նե րի և  ձեր ո լոր տի, ա պա՝ ինք ներդ 
ձեր մա սին:

 Կ պատ մե՞ ք  մի փոքր  Ձեր ան ցած 
հա ջո ղութ յան ճա նա պար հի մա սին: 
Ի՞նչ դեր է խա ղա ցել հայ կա կան ծա գու-
մը  Ձեր կա րիե րա յում:
 Իմ տա տիկն ա կա նա տեսն էր այն բա

նի, թե ինչ պես էին թուր քե րը գլխա տում 
նրա ամ բողջ ըն տա նի քը:  Հա մալ րե լով 
հայ դուկ նե րի շար քե րը՝ նա տղա մարդ
կանց կող քին կռվում էր թուր քե րի դեմ: 
Այ նու հետև տա տիկս տե ղա փոխ վեց 
 Միաց յալ  Նա հանգ ներ և  նոր կյանք 
սկսեց:  Նա է ինձ ոգ ևո րել, ուժ ու քա
ջութ յուն ներշն չել՝ ապ րե լու և  եր ջա նիկ 
լի նե լու:
 Ինչ պե՞ս է  Ձեզ հա ջող վում հանգս-

տա նալ: Ինչ պի սի՞ հան գիստ եք նա-
խընտ րում:
  Վա զում եմ, հե ծա նիվ եմ վա րում, լո

ղում եմ: Ես նաև սա հոււմ եմ:
 Պ րո ֆե սոր Ա պով յան, ե ղե՞լ եք արդ-

յոք  Հա յաս տա նում: Ինչ պի սի՞ տպա վո-
րութ յուն ու նեք:
 Ես մի քա նի ան գամ ե ղել եմ 

 Հա յաս տա նում դա սա վան դե լու և 
 հա մեղ սնվե լու նպա տա կով:  Բայց շատ 
կու զե նա յի, որ պես զի հա յե րը թող նեին 
ծխե լը. դա շատ մեծ վաս է հասց նում 
ա ռող ջութ յա նը և  քայ քա յիչ հետ ևանք
ներ է ու նե նում:  
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ԱՊՐԵԼՈՒԵՎԵՐՋԱՆԻԿԼԻՆԵԼՈՒ

 Կա րո լին Ա պով յան

Տա տիկս ա կա նա տեսն էր թուր քե րի կող մից իր ամ բողջ ըն տա նի քի 
գլխատ մա նը:  Հա մալ րե լով հայ դուկ նե րի շար քե րը՝ նա տղա մարդ կանց կող
քին կռվում էր թուր քե րի դեմ... 
Ա մե րի կա հայ ճա նաչ ված սննդա բան  Կա րո լին Ա պով յա նը հպարտ է իր 

հայ կա կան ար մատ նե րով, ո րոնք մշտա պես ո գեշն չել և  ուժ են հա ղոր դել 
նրան՝ ապ րե լու, կա յա նա լու և  եր ջա նիկ լի նե լու այլ երկ րում:
2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31ից  Բոս թո նի հա մալ սա րա նի բժշկութ յան 

դպրո ցի պրո ֆե սոր,  Բոս թո 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
ղութ յան կար գով նաև Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի էն
դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր է:
Պ րո ֆե սոր Ա պով յա նը բժշկա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Ն յու  Ջեր սիի 

բժշկութ յան և  ա տամ ա բու ժութ յան հա մալ սա րա նում, այ նու հետև ան ցել ռե
զի դեն տու րա և ս տա ցել սնուց ման ու մե տա բո լիզ մի նեղ մաս նա գի տա ցում 
 Հար վար դի բժշկութ յան դպրո ցի New England Deaconess բժշկա կան կենտ
րո նում:
19982000թթ.  Կա րո լին 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 19962000թթ. Spence Centers for Women՛s Healthի քա շի կա ռա
վար ման և սնն դա բա նութ յան ծրագ րի ղե կա վա րը:
 Բոս թո նի հա մալ սա րա նում սննդա բա նութ յան կրթութ յան զար գաց ման 

հա մար նա American Society of Clinical Nutritionի կող մից ար ժա նա ցել է 
Physician Nutrition Specialist մրցա նա կին: Բ ժիշ կը 200ից ա վե լի գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի և  հոդ ված նե րի հե ղի նակ է. դրանք 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 AgeDefying Diet գիր քը:  Կա րո լին Ա պով

յա նը նաև The Overnight Diet և The ALLI Diet Plan գրքե րի հե ղի նակն է:
1992 թվա կա նից պրո ֆե սոր Ա պով յա նը The Obesity Societyի ան դամ է, որ

տեղ 20052008թթ. աշ խա տել է կլի նի կա կան խորհր դում, ինչ պես նաև գոր
ծա դիր մարմ ում՝ որ պես քար տու ղարգան ձա պահ:



Հարցազրույց
Վիգ նեշ վեր  Դու լա սի դա րա ն

«Ես զգում էի, որ կա րող եմ նրա
նից սո վո րել ա վե լին:  Սո վո րա բար 
ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե րին գնում 
էի Հնդ կաս տան՝ այն տեղ պրակ տի
կա անց նե լու, բայց անց յալ տա րի ես 
մա ցի Եր ևա նում: Խնդ րե ցի բժիշկ 
 Կոս տան յա նին՝ կա րո՞ղ եմ արդ յոք 
օգ նել ի րեն հի վան դա նո ցում, նա ըն
դու նեց իմ խնդրան քը, և  ես անց յալ 
տար վա օ գոս տո սի 1ից պրակ տի կա 
եմ անց նում Ազ գա յին ու ռուց քա բա
նա կան կենտ րո նում: Պ րակ տի կա յի 
սկսվե լուց 23 շա բաթ անց նա սկսեց 

սո վո րեց նել ինձ վի րա կա պել»,  
պատ մում է  Վիգ նեշ վե րը: Այս ըն
թաց քում նա ա վե լի քան 60 տար բեր 
վի րա հա տութ յուն նե րի ըն թաց քում 
ա ջակ ցել է վի րա կա պե լու գոր ծըն
թա ցին:
« Ժա մա նա կի ըն թաց քում պրո ֆե

սորն ինձ ո գեշն չեց՝ դառ նա լու վե րա
կանգ նո ղա կան վի րա բույժ, բայց ես 
դեռ չեմ կա յաց րել վերջ նա կան ո րո
շում: Մ հեր  Կոս տան յանն ինձ մեծ 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րեց նաև այլ 
պրո ֆե սոր նե րի մաս նակ ցութ յամբ 

կոն ֆե րանս ներ կազ մա կեր պե լու 
հար ցում»,  ընդգ ծում է հնդիկ ու
սա նո ղը:
Գ նա հա տե լով ԵՊԲՀում ստա

ցած կրթութ յու նը, ինչ պես նաև դրա 
շրջա նակ նե րում ան ցած պրակ
տի կան՝  Վիգ նեշ վե րը նշում է, որ 
հա մալ սա րա նի շնոր հիվ շատ լավ 
տի րա պե տե լով տե սութ յա նը՝ ան
հրա ժեշտ է օգտ վել  Հա յաս տա նում 
ըն ձեռ ված պրակ տի կա յի յու րա
քանչ յուր հնա րա վո րութ յու նից: «Ես 
կոչ եմ ա նում մեր հա մալ սա րա նի 
բո լոր օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե
րին՝ ան պայ ման մո տե նալ բժիշկ
պրո ֆե սոր նե րին և խնդ րել ա վե լի 
շատ գի տե լիք ներ տրա մադ րել, ին չը 
կօգ նի նրանց ա վե լի լավ բժիշկ ներ 
դառ նալ»,  վստահ է ա պա գա վի
րա բույ ժը:
Անդ րա դառ նա լով հար ցին՝ արդ յոք 

կու զե նա՞ր աշ խա տել  Հա յաս տա նում, 
 Վիգ նեշ վերն ու րա խութ յամբ փաս
տում է, որ նման հնա րա վո րութ յան և  
ա ռա ջար կի դեպ քում, ի հար կե, կհա
մա ձայ ներ:

24-ԱՄՅԱԱՊԱԳԱՀՆԴԻԿՎԻՐԱԲՈՒՅԺԸ

ԿԱՐԵՎՈՐՈՒՄԷՀԱՅՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻՑ

ՍՏԱՑԱԾՓՈՐՁՆՈՒԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 24-ամ յա ու սա նող 
 Վիգ նեշ վեր  Դու լա սի դա րա նը մինչ  Հա յաս տան գա լը ե րա զում էր վի-
րա բույժ դառ նա լու մա սին: Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ 
 կուր սի հնդիկ ու սա նո ղը սո վո րե լու դեռ վաղ տա րի նե րից հե տաքրքր-
վում էր  Հա յաս տա նում գոր ծող հի վան դա նոց նե րով և բժշ կա կան կենտ-
րոն նե րով: 4-րդ  կուր սում սո վո րե լու ըն թաց քում նա ԵՊԲՀ դո ցենտ 
Ար մեն  Վար ժա պետ յա նի վե րահս կո ղութ յան ներ քո գի շե րա յին հեր թա-
պա հութ յուն էր ի րա կա նաց նում Եր ևա նի «Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ-
րո նում գոր ծող ԵՊԲՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ամ բիո նում: Իսկ 
5-րդ  կուր սում նա ար դեն պրակ տի կա էր անց նում Ազ գա յին ու ռուց քա-
բա նա կան կենտ րո նում գոր ծող ԵՊԲՀ ամ բիո նում՝ պրո ֆե սոր Մ հեր 
 Կոս տան յա նի վե րահս կո ղութ յան ներքո:



ՄԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ50-ԱՄՅԱՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ

ՀԵՆՐԻԿՊԱՊՅԱՆԸՀՊԱՐՏԷ,ՈՐԱՎԱՐՏԵԼԷ

ՀԵՆՑԱՅՍԲԺՇԿԱԿԱՆԲՈՒՀԸ

Վարչական մասնաշենքի առաջին 
հարկում նորաբաց գիտելիքի 
անկյունը կարճ ժամանակում սիրվեց 
ուսանողների և աշխատակիցների 
կողմից: Այն նաև ճեպազրույցների 
հետաքրքիր վայր է դարձել: Այս 
անգամ Ագոփ Բեդիկյանի անվան 
անկյունում հյուրընկալել էինք 
գերմանահայ համաճարակաբան 
Հենրիկ Պապյանին, ով վստահ 
է, որ միջազգային ասպարեզում 
ԵՊԲՀ կրթությունը ոչնչով չի 
զիջում: Մեր համալսարանի 50
ամյա շրջանավարտ Հենրիկ 
Պապյանը հպարտ է, որ ավարտել 
է հենց այս բժշկական բուհը: 
Գերմանիայում բնակվող մեր 
հայրենակիցը 19861995թթ. ուսանել 
է բուհի սանիտարահիգիենիկ 
ֆակուլտետում, ստացել բժիշկ
համաճարակաբանի հավաստագիր: 
20 տարի առաջ անձնական 
հարցերի հետ կապված՝ Հենրիկ 
Պապյանը մեկնեց Գերմանիա, իսկ 
այժմ աշխատում է Հայդելբերգի 
համալսարանական կլինիկայի 
հիգիենայի, միկրոբիոլոգիայի և 
արտաքին աշխարհի հիգիենայի 
դեպարտամենտում: 
«Շատ ուրախ և հպարտ եմ, որ 

ավարտել եմ Երևանի պետական 

բժշկական համալսարանը: 
Ցանկացած հնարավորության 
դեպքում, երբ ես լինում եմ 
Երևանում, փորձում եմ գտնել ինձ 
դասավանդած դասախոսներին: 
Գիտելիքների մակարդակը, որ մենք 
ստացել ենք մեր համալսարանում, 
սկսած անատոմիայից, 
ֆիզիոլոգիայից, վերջացրած մյուս 
բոլոր ամբիոններով, ինձ շատ է 
օգնել կյանքում և աշխատանքում: 

Մարդն այստեղ կրթվում է ոչ 
միայն որպես մասնագետ, այլ՝ 
որպես մարդ: Այստեղ չեն եղել 
միայն դասախոսներ, եղել են նաև 
իրական մանկավարժներ, որոնք 
իրենց կենդանի օրինակով մեզ 
միշտ դրականն են սովորեցրել»,  
ընդգծում է ԵՊԲՀ շրջանավարտը: 
Համեմատելով բժշկական 
կրթությունը Հայաստանում և 
Գերմանիայում՝ նա նշում է. «Մեզ 
սովորեցրել են արտակարգ 
վարպետությամբ ջութակ 
նվագել, բայց չեն տվել Անտոնիո 
Ստրադիվարիուսի կամ Նիկոլո 
Ամատիի ջութակներ: Եթե դա 
էլ մեզ տան, ես չեմ կարծում, որ 
մեր բժիշկները համաքայլ չլինեն 
մյուսների հետ»: Շատ հայեր, 
շարունակում է Հենրիկ Պապյանը, 
Գերմանիայում մեծ գումարներ 
են ծախսում: «Ես այդքան էլ 
համաձայն չեմ դրա հետ: Այստեղ՝ 
Հայաստանում, միանշանակ 
կգտնվեն բժիշկներ, որոնք ոչ 
պակաս արդյունավետությամբ 
կիրականացնեն և իրականացնում 
են այս կամ հիվանդության 
բուժումը», վստահ է մեր 
հայրենակիցը:

  ՏԱԹ ԵՎԻԿ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

Հարցազրույց



 Տա րի ներ ի վեր Եր ևա նի պե
տա կան բժշկա կան հա մալ սա

րա նում ա վան դույթ է դար ձել բազ
մաբնույթ ու բազ մա բո վան դակ մի
ջո ցա ռում եր կազ մա կեր պե լը, և  այդ 
մի ջո ցա ռում ե րը շա րու նակ կազ մա
կերպ վել են ԵՊԲՀ « Վեր նա տուն»  
գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի կող
մից, ո րը մեծ հա ջո ղութ յամբ գոր
ծում է մինչև օրս:  Խորհր դան շա կան 
ան վան մամբ գի տամ շա կու թա յին 
կենտ րո նը հիմ ադր վեց մի ա ռա քե
լութ յամբ. տե ղա ցի և  օ տա րերկ րա
ցի սկսնակ ու սա նող նե րին՝ ա պա գա 
բժիշկ նե րին, ներգ րա վե լու հա մալ
սա րա նա կան մշա կու թա յին կյան
քում՝ նրանց հա ղոր դա կից դարձ
նե լով հայ կա կան ու ազ գա յին մշա
կույ թին: 17 տա րի է, ինչ կենտ րո նը 
անմ ա ցորդ սի րով կա տա րում է իր 
հայ րե նան վեր գոր ծը՝ բազ մաբնույթ 
հե տաքր քիր ու բա վան դա կա լից հո
բել յա նա կան մի ջո ցա ռում ե րով 
հարս տաց նե լով հա մալ սա րա նի 
բազ մազ բաղ ա ռօր յան: 
Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 

դեպ քում այս աշ խա տան քը ա ռա
վե լա պես կար ևոր է:  Կենտ րո նի 

նպա տակն է օ տա րերկ րա ցի, ԱՊՀ 
ու սա նող նե րին հա ղոր դա կից դարձ
նել հայ կա կան մշա կույ թին: Ե թե 
օ տա րերկ րա ցի նե րի դեպ քում 
 Հա յաս տա նը ան ծա նոթ եր կիր է, 
ա պա ԱՊՀ ու սփյուռ քա հայ ու սա

նող նե րի հա մար վե րագ տած հայ րե
նի քի ա նափ կա րոտ:  Հայ մշա կույ թի 
անս պառ գան ձե րին հա ղոր դա կից 
դարձ նե լու մա յուն ճա նա պար հը 
հայ կա կան ազ գա յին երգ ու տա
ղին  սո վո րեց նելն է,  Հա յաս տա նի 
մա սին ֆիլ մե րի դի տու մը: Եվ ծնվեց 
« Վեր նա տան»  գա ղա փա րը. ստեղ
ծել կենտ րոն, ո րը կհա մախմ բի հա
մալ սա րա նի տար բեր ազ գութ յան ու
սա նող նե րին՝ նրանց ներգ րա վե լով 
մեծ մի ջո ցա ռում ե րում, քա նի որ բե
մից ար տա սան ված յու րա քանչ յուր 
բա նաս տեղ ծութ յուն, եր գած խա ղիկ 
ու երգ դառ նում է հույզ, ապ րում, 
զգաց մունք:
« Վեր նա տուն» կենտ րո նը կազ

մա կեր պում է նաև էքս կուր սիա ներ, 
ո րոնք ինք նան պա տակ չեն: Օ տա
րազ գի ու սա նող նե րը մեծ սի րով 
են այ ցե լում  Մա տե նա դա րան՝ հե
տաքրք րութ յամբ ծա նո թա նա լով 
հնա գույն ձե ռա գիր մատ յան նե րին, 
հիաց մուն քով են դի տում հե թա նո
սա կան տա ճա րը՝  Գառ նին, վի մա
փոր  Գե ղար դը, մեր մեծ ու սուց չի 
աճ յունն ամ փո փող ե կե ղե ցին Օ շա
կա նում և Էջ միած նի  Մայր տա ճա րը:
Կենտ րո նի ներ կա յաց րած մի

Մշակույթ
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ջո ցա ռում ե րը արժ ևոր ման և 
գ նա հա տան քի խոսք են, սի րո և 
 բա րե կա մութ յան խո հեր՝ քրիս
տո նեութ յան ըն դուն ման 1700ամ
յակ, «Ա նուշ» պոե մի 100ամ յա կին 
նվիր ված բե մա կա նա ցում, կի թա
ռի ե րե կո, « Հա մո  Սահ յան90», 
« Բա րե կա մութ յան կա մուրջ», 2005 
թվա կա նին Ար ցա խում կազ մա
կերպ ված գրա կանգե ղար վես տա
կան մի ջո ցա ռում եր Ս տե փա նա
կեր տում,  Գան ձա սա րում,  Շու շիում, 
Ա մա րա սում՝ նվիր ված գրե րի գյու տի 
և Ա մա րա սի դպրո ցի հիմ ադր ման 
1600ամ յա կին, « Թու ման յան140»,  

«Ա ռեղծ ված՝ ա նունդ կին է», 
 Մեծ ե ղեռ նի 100ամ յա տա րե լից, 
« Թու ման յան150»:
Ինչ պես ար դեն նշվեց, կենտ րո

նը հատ կա պես կար ևո րում է օ տա
րերկ րա ցի նե րի մաս նակ ցութ յու նը 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րին. 
նպա տա կը մեկն է. հա ղոր դա կից 
դառ նա լով հայ կա կան մշա կույ թին՝ 
ծա նո թաց նել հայ կա կան ճար տա
րա պե տութ յա նը, հայ կա կան եր գին, 
հայ կա կան ո գուն, որպեսզի մեր 
օ տա րազ գի ու սա նող նե րը հնա րա
վո րինս ճա նա չեն հայ ար վեստն ու 
ար վես տի մի ջո ցով յու րո վի բա ցա

հայ տեն հայ ժո ղովր դի բա րի, աշ
խա տա սեր, խա ղա ղա սեր ու ստեղ
ծա գործ էութ յու նը:
« Վեր նա տուն» կենտ րո նի հայ րե

նան վեր գոր ծու նեութ յան շրջա նակ
նե րում հիմ վեց օ տա րերկ րա ցի նե
րի հա մա նուն երգ չա խում բը, ո րի 
մի ջո ցա ռում ե րի շրջա նա կը վա ղուց 
դուրս է ե կել հա մալ սա րա նի սահ
ման նե րից. Ա րամ  Խա չատր յա նի 
անվան մեծ հա մեր գաս րա հում 
փա ռա պանծ հայ զին վո րին նվիր
ված հա մեր գում հան դի սա տե սին 
ի րենց ներ կա յութ յամբ պատ վե
ցին « Վեր նա տուն» երգ չախմ
բի օ տա րերկ րա ցի մաս նա կից նե
րը՝ կա տա րե լով  Գու սան  Շա հե նի 
« Զեփ յու ռի նման» եր գը՝ Ա րամ 
 Մե րան գուլ յա նի ան վան ժող գոր ծիք
նե րի ան սամբ լի նվա գակ ցութ յամբ 
(ղեկ. ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ 
 Ռու բեն  Մաթ ևոս յան): Իսկ Առ նո 
 Բա բա ջան յա նի ան վան հայ ֆիլ հար
մո նիա յի փոքր դահ լի ճում երգ չախմ
բի ե լույ թը այն քան տպա վո րիչ էր, 
որ մի ջո ցա ռու մը լու սա բա նող լրագ
րող նե րը միմ յանց հերթ չէին տա լիս 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ 
հա ղոր դակց վե լու և  ի րենց հիաց
մուն քը հայտ նե լու հա մար: Օ տա
րերկ րա ցի ու սա նող նե րից կազմ
ված այս երգ չախմ բի մաք րա մա քուր 
հա յե րե նը, սրտանց կա տա րու մը և 
 հո գու խոր քից բխած, խիստ հայ կա
կան զգա ցո ղութ յամբ պա րուր ված 
եր գը միշտ հիաց րել է հան դի սա տե
սին, ո րը հոտն կայս և  հիաց մուն քով 

Մշակույթ



Մշակույթ
ըն դու նել է « Վեր նա տուն» երգ չախմ
բի կա տա րում ե րը:  Փա ռա հեղ նվա
ճում է սե փա կան մշա կույ թը օ տա րի 
ե րակ նե րում նե րար կե լը և  ուղ ղոր դել 
նրան՝ զգա լու հա յին ու հայ կա կա նը:
Ար դեն ա վան դույթ է դար ձել 

« Վեր նա տուն» կենտ րո նի ա մե նամ
յա մաս նակ ցութ յու նը  Մայ րե նի լեզ
վի միջազգային տո նին:
 Տա րի ներ շա րու նակ ԵՊԲՀ տե ղա

ցի և  օ տա րազ գի՝ հնդիկ, պար սիկ, 
ա րաբ, հոր դա նան ցի ու սա նող նե րը 
մաս նակ ցել են ՀՀ սփյուռ քի նա
խա րա րութ յան կող մից Օ շա կա նի 
դպրա տա նը կազ մա կերպ ված մի

ջո ցա ռում ե րին՝ նվիր ված  Մայ րե նի 
լեզ վի օր վան:
 Վեր ջին տա րի նե րին աշ խու ժա ցել է  

հա մա գոր ծակ ցութ յու նը թե՛ ՀՀ ԳԱԱ 
Հ. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի
տու տի, թե՛ մյուս բու հե րի, թե՛ դպրոց
նե րի հետ:
« Վեր նա տուն»  կենտ րո նի հա

մա նուն երգ չա խում բը մաս նակ ցեց 
ան վա նի լեզ վա բան ներ Հր. Ա ճառ
յա նի՝ 140, Գ.  Ջա հուկ յա նի՝ 90,  
Գ.  Ղա փանց յա նի՝ 130 և Վ.  Քոս յա նի 
90ամ յակ նե րին նվիր ված հո բել
յա նա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո
ղով ե րին, ո րոնք կազ մա կեր պել 
էին  ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րութ յու
նը, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա ճառ յա նի ան վան 
լեզ վի ինս տի տու տը և ՀՊՄՀն: 
 Ներ կա նե րի բնո րոշ մամբ ա պա գա 
բժիշկ նե րը տոն դարձ րին գի տա ժո
ղով ե րը:
 Ն շենք նաև, որ կնքվել է հա մա

գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր ՀՀ ԳԱԱ 

Հ. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս
տի տու տի, ԵՊԲՀի և « Հե րա ցի»  
դպրո ցի միջև:
Եր ևա նի բու հե րի հետ հա մա գոր

ծակ ցութ յու նը կենտ րո նը վերսկ սեց 
Եր ևա նի կի նո յի և  թատ րո նի ինս
տի տու տի հետ՝  կա զա կեր պե լով 
« Թու ման յան150» հա մա տեղ մի ջո
ցա ռու մը:
« Վեր նա տունը» գի տամ շա կու

թա յին կենտ րոն է նաև, ո րի գոր
ծու նեութ յան շրջա նակ նե րում 
կազ մա կերպ վում են ու սա նո ղա
կան մի ջամ բիո նա կան գի տա ժո
ղով եր, տե ղա ցի և  ար տա սահ
ման ցի ու սա նող նե րի միջխմ բա յին 
և  ներխմ բա յին բա նա վոր խոս քի 
մրցույթներ, վիկ տո րի նա ներ՝ հայ
րե նա գի տա կան թե մա նե րով:

Մ շա կու թա յին մի ջո ցա
ռում ե րի նպա տա կը տե
ղա ցի ու սա նող նե րի  շրջա
նում հայ րե նա գի տա կան 
թե մա նե րով ճա նա չո ղա
կան գի տե լիք ներ սեր մա
նելն է, իսկ օ տա րազ գի ու
սա նող նե րին՝ մեր երկ րի 
դա րա վոր մշա կույ թի գան
ձե րին ծա նո թաց նե լը:

 ՀԵՆ ՐԻԵ ՏԱ 
 ՍՈւ ՔԻԱՍ ՅԱՆ

ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի  
ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ



Մշակույթ

ՀՆԴԻԿՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸՆՇԵԼԵՆ

ԳՈՒՅՆԵՐԻՏՈՆԸ՝ՀՈԼԻՆ

Հնդ կաս տա նում մար տի 2ին նշվում է ա մե նա գու նեղ  
տո նե րից մե կը՝   Հո լին: Այս տո նին էր նվիր ված ԵՊԲՀ 
հան րա կա ցա րա նում  հնդիկ ու սա նող նե րի մաս նակ
ցութ յամբ անց կաց ված մի ջո ցա ռու մը:
ԵՊԲՀն  այս տո նի առ թիվ  ևս հն դիկ ու սա նող նե րին 

պաշ տո նա պես ա զա տում է դա սե րից՝ հար գե լով նրանց 
ազ գա յին և կ րո նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:
 Հո լիի փա ռա տո նին հնդիկ նե րը նշում են  գար նան գա

լուս տը՝ միմ յանց վրա ցո ղե լով գու նա վոր ներ կեր։ Ըստ 
ա վան դույ թի, մարդ կանց զգեստ նե րը որ քան ա ռա տո
րեն պատ վեն գույ նե րով, այն քան շատ լավ բա րե մաղ
թանք ներ կուղղ վեն նրանց հաս ցեին:

 Հո լին նաև ան վա նում են «գույ նե րի տոն»: Հ նա գույն 
հնդկա կան տո նա կա տա րութ յու նը մարմ ա վո րում է 
գար նան խայ տաբ ղե տութ յու նը:
Ա վան դույ թի հա մա ձայն`  Հո լիի տո նա կա տա րութ յու

նից մի քա նի շա բաթ ա ռաջ ե րի տա սարդ նե րը շրջում են 
ի րենց բնա կա վայ րե րի տա րած քում`  փնտրե լու կրա կի 
հա մար վառ վող նյու թեր:  Յու րա հա տուկ քա ջութ յուն է 
հա մար վում գտա ծը վերց նել` ա ռանց թու յատ վութ յուն 
ստա նա լու:  Իսկ ե րե կո յան խա րույկ ներ են վա ռում, և 
 տե ղի հայտ նի նե րը եր գում ու պա րում են` զվար ճաց նե
լով հան դի սա տե սին:



95 տա րի ա ռաջ այս օ րե րին Եր ևա նի հա մալ սա րա
նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի լի նելչլի նե լու հար ցը 

քննարկ ման ա ռար կա է դառ նում նաև  Հա յաս տա նի կա
ռա վար ման ա մե նա բարձր օ ղա կում՝ կոմ ու սի երկ րորդ 
հա մա գու մա րում:
1921 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9ի ո րոշ մամբ Եր ևա նում 

ստեղծ ված բժշկա կան դպրո ցի հի ման վրա, ո րի ծրագ
րերն ու ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի պլան նե րը 
կազմ ված էին բժշկա կան բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան, 1922ի մար տին հիմ ադր վում է Եր ևա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան մաս նաճ յու ղը՝ ֆա կուլ
տե տը:
 Կա տար վել էր ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ մարդ կանց ե րա

զան քը,  Հա յաս տա նում հիմք էր դրվել բժիշկմաս նա գետ
նե րի պատ րաստ մա նը, սա կայն այդ տա րի նե րին չա փա
զանց մեծ դժվա րութ յուն ներ էին ծա ռա ցած ոչ միան Եր
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի, այլև նրա բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի առջև: Առ կա ծան րա գույն դժվա րութ յուն
նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր ժա մա նակ 
և  չա փա զանց մեծ ջան քե րի գոր ծադ րում: 
Ել նե լով ողջ հան րա պե տութ յու նում առ կա ծանր պայ

ման նե րից՝ ղե կա վար աշ խա տող նե րի ու բժիշկ նե րի 
մեծ մա սի կար ծի քով անհ նար էր հաղ թա հա րել առ կա 
դժվա րութ յուն նե րը, և  ֆա կուլ տե տը կանգ նած էր ան
խու սա փե լի փլուզ ման առջև: Այս գա ղա փա րին հա րող
նե րը գտնում էին, որ անհ րա ժեշտ է փա կել բժշկա կան 
նո րա բաց ֆա կուլ տե տը: Ու րա խա լին այն էր, որ 
մտա վո րա կան նե րի մե ծա մաս նութ յու նը դեմ էր այդ 
կար ծի քին և  հա մոզ ված էր, որ ժա մա նա կա վոր և 
 հաղ թա հա րե լի են բո լոր խնդիր նե րը, քա նի որ ժա
մա նակն էր, որ  Հա յաս տա նը պատ րաս տեր իր սե
փա կան բժշկա կան կադ րե րը, ա ռանց ո րոնց անհ
նար է ի րա գոր ծել հան րա պե տութ յու նում առ կա մեծ 
ու ան հե տաձ գե լի խնդիր նե րը: 
 Հա վա նա բար ճա կա տագ րա կան էր այս հար ցի 

ուղ ղութ յամբ ժա մա նա կի լու սա վո րութ յան ժող կոմ 
Աս քա նազ Մ ռավ յա նի կար ծի քը, ո րը ևս  ոչ խե լա
միտ էր հա մա րում ֆա կուլ տե տի փա կու մը: 
Ի պա տիվ այն լա վա տես մտա վո րա կան նե րի, ով

քեր պաշտ պա նե ցին բժշկա կան ֆա կուլ տե տի անհ
րա ժեշ տութ յան մա սին գա ղա փա րը՝ այ սօր Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը պատ րաստ վում է նշել մո տե ցող 
մեկ դար յա հո բել յա նը:
Դժ վա րութ յուն նե րը, ո րոնք օբ յեկ տիվ էին, կապ

ված էին մեր ժո ղովր դի պատ մութ յան այդ հատ վա
ծում առ կա ծան րա գույն պայ ման նե րի հետ: Այ նո ւա
մե նայ նիվ՝ մեր ե րախ տա վոր նե րի, ա մեն ինչ հաղ
թա հա րե լու պատ րաստ ու սա նող նե րի, ֆա կուլ տե տի 
գո յութ յա նը հա վա տա ցող և  ա ջակ ցող պաշ տոն յա
նե րի ջան քե րով կա յա ցած բժշկա կան ֆա կուլ տե տը, 
հե տա գա յում հիմք հանդիսացավ բժշկա կան ինս
տի տու տի, այ նու հետև՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ստեղծ ման հա մար:

Իր ստեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե րի հա մե մա տութ յամբ, 
երբ չկա յին ան գամ լսա րան ներ, լա բո րա տո րիա ներ, աշ
խա տա սեն յակ ներ, ա վե լին՝ դիա հեր ձա րա նի հա տուկ 
մաս նա շենք, կլի նի կա կան հի վան դա նոց ներ, բժշկա կան 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րում ու գոր ծիք ներ, դա
սագր քեր, ու սում ա կան ձեռ նարկ ներ, ո րոշ կլի նի կա կան 
նեղ մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով չկա յին նույ նիսկ ստա
ցիո նար բա ժան մունք ներ, որ տեղ բժշկա կան ֆա կուլ տե
տի ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե նա յին ան ձամբ 
մաս նակ ցե լու հի վանդ նե րի ախ տո րոշ մա նը, խնամ քի ու 
բուժ ման աշ խա տանք նե րին՝  այ սօր ար դեն կա յա ցած 
բժշկա կան կրթօ ջա խը կա րող է հա մե մատ վել աշ խար
հի լա վա գույն բժշկա կան բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի հետ, ո րոնք, ի տար բե րութ յուն մեր 
կրթօ ջա խի, ի րենց գո յութ յու նը չեն սկսել այն պի սի ան
տա նե լի պայ ման նե րում, ո րոնք կաս կած էին ներշն չում 
բժշկա կան կրթօ ջա խի գո յութ յան, ա ռա վել ևս  կա յաց ման 
հար ցում: 
Դժ վա րութ յամբ կա յա ցած, բայց փա ռա հեղ կեն սագ

րութ յան տեր բժշկա կան հա մալ սա րանն այ սօր ու նի 
կրթա հա մա կարգ և  պայ ման ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ
յուն են ըն ձե ռում բժշկա կան կրթութ յուն ստա նալ ոչ 
միայն հա յազ գի ու սա նող նե րին, այլև աշ խար հի 30 երկ
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ով քեր աշ խար հի քար տե զի վրա 
փնտրել ու գտել են Եր ևա նը, նրա 95ամ յա բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը:  

ՍԵԴԱ  ԹՈ ՐՈՍ ՅԱՆ

Դեպի 100-ամյակ
Պատ մա կան ակ նարկ

95ՏԱՐԻԱՌԱՋԱՅՍՕՐԵՐԻՆ



Թվեր, փաստեր

15 տա րի ա ռաջ բաց վեց անգ լա լե զու ու սա նող նե րի 
դե կա նա տը:

15 տա րի ա ռաջ բաց վեց նաև ա նես թե զիո լո գիա յի և 
 վի րա բու ժա կան վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կան:

30 տա րի ա ռաջ բաց վեց մաս նա գի տա կան ու սուց
ման ֆա կուլ տե տը:

30 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած 
դեկ տեմ բեր յան ա վե րիչ երկ րա շար ժը մեծ 

փորձություն եղավ ինս տի տու տի ու սա նո ղութ յան ու 
դա սա խո սա կան կազ մի քա ղա քա ցիա կան ու մաս նա
գի տա կան պարտ քի դրսևոր ման համար:  Միան շա նակ 
ու ա ռանց երկմ տան քի կա րե լի է ա սել, որ այդ ծանր 
օ րե րին ա պա գա բժիշկ նե րը գտնվե ցին ի րենց կոչ ման 
բարձ րութ յան վրա, ցու ցա բե րե ցին բժշկա կան պարտ քի 
ու մար դա սի րութ յան դրսևոր ման փայ լուն օ րի նակ: 

40 տա րի ա ռաջ սո ցիա լա կան հի գիե նա յի և  ա ռող
ջա պա հութ յան կազ մա կեր պութ յան ամ բիո նում 

գոր ծում էր « Հա յաս տա նի բժշկութ յան պատ մութ յան» 
թան գա րա նը, ո րը 1985ին ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
և մ շա կույ թի նա խա րա րութ յուն նե րի կո լե գիա նե րի հա
մա տեղ ո րոշ մամբ միաց վեց հան րա պե տութ յան ազ
գագ րա կան թան գա րա նին:

55 տարի առաջ Եր քիմ շին տրես տի հան րա կա ցա
րա նում ստեղծ վեց ու սա նո ղա կան պո լիկ լի նի

կա, որ տեղ ամ բիոն նե րի դա սա խոս նե րի հսկո ղութ յամբ  
ու սա նող նե րը բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում եր էին 
կա տա րում հան րա կա ցա րա նում բնակ վող շուրջ 3000 
բան վոր նե րի շրջա նում։ 

55 տարի առաջ ստեղծ վեց ա տամ ա բու ժա կան 
ֆա կուլ տե տը՝ իր ամ բիոն նե րով, քանի որ այդ 

տարիներին չա փա զանց փոքր էր բարձ րա գույն կրթութ
յամբ ստո մա տո լոգ նե րի թի վը։ Ինս տի տուտն աս տի ճա
նա բար հան րա պե տութ յան բուժ հիմ արկ ներն ա պա
հո վում էր անհ րա ժեշտ քա նա կի բժիշկ նե րով, սա կայն 
 Հա յաս տա նը դեռևս զգում էր ա տամ ա բույժ նե րի ու դե
ղա գործ նե րի խիստ պա հանջ:  Հան րա պե տութ յան բուժ
հիմ արկ նե րում և  դե ղատ նե րում հիմ ա կա նում աշ խա
տում էին ա տամ ա բույժ ներ և  միջ նա կարգ կրթութ յամբ 
դե ղա գործ ներ: 

60 տա րի ա ռաջ սկսում է հրա տա րակ վել «Ա պա
գա բժիշկ» բազ մատ պա քա նակ թեր թը, որն իր 

է ջե րում լուսաբանում է ինս տի տու տի կյան քի կար ևոր 
հար ցե րը, նշում աշ խա տանք նե րում տեղ գտած թե րութ
յուն ներն ու բաց թո ղում ե րը, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
ու սա նո ղութ յան գա ղա փա րա կան դաս տիա րա կութ յան 
աշ խա տանք նե րին:

60 տարի առաջ ինս տի տու տում հիմ ադր
վում է ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տե տը, ո րը 

կարճ ժա մա նա կում հան րա պե տութ յունն ա պա հո

վում է ո րակ յալ ման կա բույժ նե րով, քանի որ հան
րա պե տութ յու նը այդ տարիներին մեծ կա րիք  
ու ներ ման կա բույժ նե րի, իսկ բուժպ րո ֆի լակ տիկ ֆա
կուլ տե տի կող մից պատ րաստ վող բժիշկ նե րը, ո րոնք 
հե տա գա յում զբաղ վում էին ման կա բու ժութ յամբ, ո րա
կա պես և  քա նա կա պես չէին կա րող բա վա րա րել ժա մա
նա կի պա հանջ նե րը:

60 տարի առաջ ինստիտուտում ստեղծվեց 
բժիշկների կատարելագործման ֆակուլտետը՝ 

իր ամբիոններով։ Իր գոր ծու նեութ յան ողջ ժա մա նա
կաշր ջա նում բժշկա կան կադ րե րի պատ րաստ մա նը 
զու գըն թաց ինս տի տու տը զբաղ վել է նաև պրակ տիկ 
բժիշկ նե րի մաս նա գի տաց ման ու կա տա րե լա գործ ման 
հար ցե րով: Այդ աշ խա տանք ներն ա մուր հիմ քե րի վրա 
դնե լու, շրջան նե րում և  քա ղաք նե րի բուժ հիմ արկ նե րում 
աշ խա տող բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան մա կար դա կը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով ինս տի տու տում ստեղծ ված 
բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ֆա կուլ տե տի բա զա յի 
վրա էլ հիմ ադր վեց բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
Եր ևա նի հա մա միու թե նա կան ինս տի տու տը: 

80 տա րի ա ռաջ հիմ ադր վեց դա տա կան բժշկութ
յան թան գա րա նը և  կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 

ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի ջան քե րով հարս տա ցավ 
ար ժե քա վոր բազ մա թիվ ցու ցան մուշ նե րով:  Սա կայն 
այդ թան գա րա նը մեծ վաս կրեց 1946ին տե ղի ու նե
ցած բնա կան ա ղե տի պատ ճա ռով, երբ  Գե տա ռը, ու
ժեղ անձրև նե րի պատ ճա ռով դուրս գա լով իր ա փե րից, 
հե ղե ղեց շրջա պա տը և  քան դեց ա նա տո մի կու մի այն 
մա սը, որ տեղ տե ղադր ված էր դա տա կան բժշկութ յան 
թան գա րա նը:

85 տա րի ա ռաջ Ք.Ն.  Փի րու մո վի ղե կա վա րութ յամբ 
ստեղծ վեց տրո պի կա կան հի վան դութ յուն նե րի 

ամ բիո նը, ո րը գոր ծեց մինչև 1941ը:  
 Մինչև 1938ը ինս տի տու տում գոր ծում էր միայն բու ժա

կան ֆա կուլ տե տը:

85 տարի առաջ հիմադրվեց գիտական 
գրադարանը, որը ինս տի տու տի պրո ֆե սո րա

դա սա խո սա կան կազ մին և  ու սա նո ղութ յա նը զգա լի օգ
նութ յուն է ցույց տա լիս:

90 տարի առաջ բժշ կա կան ֆա կուլ տե տը տվեց 33 
շրջա նա վարտ:

90 տա րի ա ռաջ բաց վեց ակ նա բու ժա կան կլի նի
կան:

95 տա րի ա ռաջ հիմ ադր վե ցին կեն սա քի միա յի, 
կեն սա բա նութ յան, ման րէա բա նութ յան, ֆի զիո

լո գիա յի, ներ քին հի վան դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա
յի, ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան, իսկ 90 տա րի ա ռաջ՝ 
հոս պի տալ վի րա բու ժութ յան ամ բիոն նե րը: 

ԱԻ ԴԱ  ՀԱ ԿՈԲ ՅԱՆ

2018-ԸՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆԷՆՐԱՆՑՀԱՄԱՐ
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Օ րեր, դեմ քեր, դեպ քեր, մար դիկ, ժա մա նա կագ րութ յուն

ՄԱՐՏԸ՝ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆՕՐԱՑՈՒՅՑՈՒՄ

Աշ խար հի շատ երկր ներ ա մեն տա րի մար տի 6-ին 
նշում են Ա տամ ա բույ ժի մի ջազ գա յին օ րը: Օր վա 
ընտ րութ յան հա մար հիմք է ծա ռա յել ա տամ ա բու-
ժա կան գոր ծում կա տար ված նշա նա կա լի հայտ նա-
գոր ծութ յուն նե րից մե կը: 1790 թվա կա նի մար տի 
6-ին ԱՄՆ նա խա գահ  Ջորջ  Վա շինգ տո նի անձ նա-
կան ա տամ ա բույժ  Ջոն Գ րին վու դը հայտ նա գոր ծեց 
ստո մա տո լո գիա կան բո րը: Եվ միայն մեկ դար հե տո՝ 
1907 թվա կա նին, հայտն վեց ար դեն է լեկտ րա կան 
բոր-մե քե նան: 

 Մար տի 6-ին աշ խար հը նշում է Ա տամ ա բույ ժի մի ջազ գա յին օ րը 

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յան ո րոշ մամբ՝ ա մեն տա րի մար տի 3-ին նշվում 
է ա կան ջի ա ռող ջութ յան և լ սո ղութ յան պահ պան ման 
մի ջազ գա յին օ րը: Այդ օ րը աշ խար հի տար բեր երկր-
նե րում բժշկա կան և  կա մա վո րա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ներն անց կաց նում են մի ջո ցա ռում եր, ո րոնց նպա-
տակն է բարձ րաց նել բնակ չութ յան տե ղե կաց վա ծութ-
յան մա կար դա կը լսո ղութ յան հետ կապ ված հնա րա վոր 
խնդիր նե րի վե րա բեր յալ: ԱՀԿ-ն, իր հեր թին, ա ջակ-
ցում է կազ մա կեր պութ յան ան դամ երկր նե րին ա կան-
ջի հի վան դութ յուն նե րի և լ սո ղութ յան հետ խնդիր նե րի 
դեպ քում մարդ կանց բու ժա կան և պ րո ֆի լակ տիկ օգ-
նութ յան ազ գա յին ծրագ րե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց-
ման գոր ծում:

Մարտի 3-ը Ականջի առողջության և լսողության պահպանման միջազգային օրն է

2018 թվա կա նի մար տի 8-ը հռչակ ված է Ե րի կա մի հա մաշ խար հա յին օր

2006 թվա կա նի մար տին սկիզբ դրվեց Ե րի կա մի հա-
մաշ խար հա յին օր վա պատ մութ յա նը: Ա մեն տա րի օ րը 
նշվում է մար տի երկ րորդ հինգ շաբ թի օ րը: Ե րի կա մի 
օր վա հիմ ա կան նպա տակն է հրա վի րել ա ռող ջա-
պա հա կան մի ջազ գա յին և  ոչ առևտ րա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի զար գաց մանն ա ջակ ցե լու ու նակ քա ղա-
քա կան կա ռույց նե րի ու շադ րութ յու նը ե րի կամ ե րի հի-
վան դութ յուն նե րով մարդ կանց թվի ա ճի խնդրին: 
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Ա ռա ջին ան գամ Ք նի հա մաշ խար հա յին օ րը նշվել է 2008 
թվա կա նի մար տի 14-ին, և  այդ օր վա նից սկսած՝ անց-
կաց վում է ա մեն տա րի՝ մար տի երկ րորդ ուր բաթ օ րը, 
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ-
յան՝ քնի հետ խնդիր նե րի վե րա բեր յալ նա խագ ծի շրջա-
նակ նե րում: 
 Հի շեց նենք, որ բա լան սա վոր ված սնուն դը, օր վա ռե-

ժի մի ճիշտ կազ մա կեր պու մը, քնի հա մար նա խա տես-
ված բա վա րար ժա մա նա կա հատ վա ծը ֆի զի կա կան և 
 հո գե բա նա կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման անհ րա ժեշտ 
պայ ման ներն են:   

Մար տի 21-ին աշ խար հի շատ երկր նե րում նշվում է  Դաու նի 
սինդ րո մով մար դու մի ջազ գա յին օ րը: Այս ամ սա թիվն օ րա-
ցույ ցում հայտն վել է 2005 թվա կա նից:  Նա խա ձեռ նութ յու նը 
պատ կա նում էր թե մա յին նվիր ված VI սիմ պո զիու մի մաս-
նա կից նե րին: ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի ո րոշ մամբ՝ 
2012 թվա կա նից սկսած՝ կազ մա կեր պութ յան բո լո ան-
դամ-պե տութ յուն նե րը, ինչ պես նաև այլ մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յուն ներ և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու-
նը, նե րառ յալ ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը և 
 մաս նա վոր հատ վա ծը, նշում են մար տի 21-ը՝ որ պես  Դաու նի 
սինդ րո մով մար դու մի ջազ գա յին օր՝ նպա տակ ու նե նա լով 
բարձ րաց նել տվյալ հի վան դութ յան վե րա բեր յալ հա սա րա-
կութ յան տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը: 

2018 թվա կա նի մար տի 16-ը՝ Ք նի հա մաշ խար հա յին օր 

Մար տի 21-ը մի ջազ գա յին օ րա ցույ ցում  Դաու նի սինդ րո մով մար դու օրն է 

 Մար տի 26-ը՝ « Մա նու շա կա գույն օ րը», Է պի լեպ սիա յով հի վանդ մարդ կանց օրն է  

Տու բեր կուլ ո զի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հա յին օրն անց կաց վում է մար տի 24-ին 

Է պի լեպ սիա յով հի վանդ 9-ամ յա  Քես սի դի  Մե գա նը մի օր ո րո շեց ցույց տալ 
մարդ կանց, որ ոչն չով չի տար բեր վում նրան ցից: Կ յան քի ի նը տա րի նե րի ըն թաց-
քում ե րե խան ար դեն հասց րել էր զգալ ո րո շա կի ար հա մար հա կան վե րա բեր-
մունք իր հա սա կա կից նե րի, ինչ պես նաև մե ծա հա սակ նե րի կող մից, ո րոնք նրա 
հի վան դութ յա նը վե րա բեր վում էին ոչ այն քան ա դեկ վատ՝ հա մա րե լով այն խե լա-
գա րութ յան ինչ-որ թեթև ձև:  Հի վան դութ յան մա սին ա ռաս պել ներ րը ցրե լու նպա-
տա կով  Քես սի դին 2008 թվա կա նին հո րի նեց « Մա նու շա կա գույն օ րը»: Այդ օ րը՝ 
մար տի 26-ին, բո լոր ցան կա ցող նե րը կա րող են ի րենց ա ջակ ցութ յու նը հայտ նել 
է պի լեպ սիա յով հի վանդ մարդ կանց: Աղջ նա կի նա խա ձեռ նութ յանն ա ջակ ցե ցին 
սկզբում  Նոր  Շոտ լան դիա յի Է պի լեպ սիա յի ա սո ցիա ցիան, ա պա նաև՝ աշ խար հի 
այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ: Ար դեն 2009 թվա կա նին « Մա նու շա կա գույն օր վան» 
միա ցել էին 100 հա զար ու սա նող ներ, մոտ 100 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ներ և 100-ից ա վե լի հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, իսկ  Տո րոն տո յի հե-
ռուս տաաշ տա րա կը մի ամ բողջ ե րե կո մա նու շա կա գույն էր: 

  Տու բեր կուլ ո զի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հա յին օ րը 
նշվում է ա մեն տա րի մար տի 24-ին՝ հա մա ձայն Ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ-
յան ո րոշ ման: 1882 թվա կա նի այդ օ րը գեր մա նա ցի 
միկ րո կեն սա բան  Ռո բերտ  Կո խը հայ տա րա րեց իր 
կող մից տու բեր կուլ ո զի հա րու ցի չի հայտ նա գործ ման 

մա սին: 1905 թվա կա նին գիտ նա կանն ար ժա նա ցավ 
բժշկութ յան ո լոր տում  Նո բել յան մրցա նա կի: 1993 
թվա կա նին ԱՀԿ-ն  տու բեր կուլ ո զը հայ տա րա րեց ազ-
գա յին ա ղետ, իսկ մար տի 24-ը՝ դրա դեմ պայ քա րի 
հա մաշ խար հա յին օր:



Ասույթներ

ԿՅԱՆՔԻԴԱՍԸՎԱՐՈՒՄԵՆԱՎԱԳՆԵՐԸ
•  Ձայնդ մի բարձ րաց րու, որ խոսքդ լուռ լսեն և  ըն կա լեն:
•  Խե լոք մար դու հետ չես կոր չի, իսկ հի մա րի հետ՝ չես խե լո քա նա:
• Ի մաս տու նի հետ ըն կեր լի նե լով՝ խելք կսո վո րես:
• Ե թե թշնա միդ ու զում է չա րիք գոր ծել քո հան դեպ, նրան զի նա թափ 

ա րա քո խել քի ու ժով:
•  Մի պնդիր, թե «ես խե լոք եմ», երբ ու րիշ նե րը քեզ խե լոք չեն հա մա րում:
•  Խոսքդ միշտ քաղցր թող լի նի, հի շի՛ր, որ շու նը պո չը խա ղաց նե լով կեր 

է ճա րում, իսկ հա չալով՝ ծեծ վում:
• Ըն կե րոջդ թույլ մի տա, որ ոտքդ տրո րի, որ պես զի հե տո էլ գլխիդ 

չնստի:
• Ե թե ձեռ քերդ և գ լուխդ են աշ խա տել, բա նա կա նութ յունդ կխնա յի ձեռք 

բե րածդ:
• Շ նա ցու մը (ան բա րո յա կա նութ յու նը) սկսվում է թեթ ևամ տութ յամբ ու 

զե խութ յամբ և  ա վարտ վում սնան կաց մամբ:
•  Պա տիվ տուր ծնող նե րիդ, մի՛ ծաղ րիր ծե րութ յու նը. չէ՞ որ դու էլ ես 

ծե րա նա լու:
•  Լավ է ինք նա գո հութ յու նից զերծ գի տու նութ յու նը:
• Ան թույ լատ րե լի է ա ռողջ մար դու ծու լութ յու նը:
• Դ յու րա բոր բո քութ յու նը կռվի է հասց նում:
•  Հի մա րութ յու նը մար դուն ծուռ ճա նա պար հով է տա նում:
• Շ տա պո ղա կա նութ յու նը սխալ լու ծում ե րի է հան գեց նում:
•  Նա խան ձը դժբախ տութ յուն նե րի ու վե ճե րի պատ ճառ է դառ նում:
•  Հանգս տութ յու նը բնա վո րութ յան ա մե նաար ժե քա վոր հատ կութ յունն 

է:
• Ե թե կա րող ես լա վութ յուն ա րա, ե թե չես կա րող`գո նե վա տութ յուն 

մի ա րա:
•  Մի շփո թեք ե րա զը և  ե րա զան քը, ե րա զը ան ցո ղիկ է, ա նի րա կան, 

ե րա զան քը`զկյանս է և մ ղում է նո րա նոր պրպրտում ե րի ու սխրանք
նե րի:

•  Խո նար հու մով և շ նոր հա կա լութ յամբ պա տաս խա նեք  Բարձր յա լի 
ո ղոր մա ծութ յա նը, լույ սին`հա վա տով և ն վի րու մով:

•  Մի ջա նա ցեք եր ևալ ա վե լի խե լոք, քան կաք ի րա պես:
• Ա մե նա մեծ նվա ճու մը կյան քում ինք նա ճա նաչ ման հաս նելն է:
• Ա սում են, որ ած խի պար կից ալ յուր չես հա նի:
•  Հա ճույ քի հա մար ապ րե լու ձգտու մը ա մե նա կարճ ճա նա պարհն է 

դժբախ տութ յան ճա նա պար հին:
• Ե թե ան գամ ջրի վրա յով քայ լես, կգտնվեն չա րա կամ եր, ո րոնք կա

սեն` տե սեք նույ նիսկ լո ղալ չգի տի:
• Կ յան քը ցույց է տա լիս, որ ա կանջ ներ ու նեն նրանք, ով քեր ու նեն ու ղեղ, 

իսկ ով ու ղեղ չու նի, ու նի միայն բե րան:
• Աղ ջիկ ներ, հի շեք, որ դուք ձեր մոր ու րա խութ յունն եք, հոր՝ պա տի վը, 

եղ բոր՝ հե ղի նա կութ յու նը:
•  Մենք բո լորս էլ ստում ենք, երբ «ինչ պե՞ս եք» հար ցին պա տաս խա նում 

ենք «լավ ենք»:
•  Ճիշտ ես ա սում`նե ղա նում են, ճիշտ չես ա սում`մե ղադ րում:
•  Մա քուր զգես տի վրա չնչին բիծն էլ նկա տե լի է:
•  Կա րի քը ա մե նա լավ ու սու ցիչն է աշ խար հում:
• Ու ժեղ նե րը, որ պես կա նոն, միայ նակ են:
•  Սերմ աբ ջիջ նե րը թվում են ան մեղ ա րա րած ներ, բայց եր բեմ ինչ պի սի 

այ լան դա կութ յուն ներ են լույս աշ խարհ բե րում:
•  Լավ է բա րե կա մա ցած օ տա րը, քան օ տա րա ցած բա րե կա մը:
• Ի՞նչ նշա նա կութ յուն ու նի գա վա թի ձևը, ե թե նրա մեջ ըն տիր գի նի է:
• Ե թե քո ու նա կութ յուն նե րը քեզ չեն հասց նում աստ ղե րին, մի փոր ձիր 

թզուկ հա սա կով գլուխդ հասց նել եր կինք:
•  Լու սա բա ցը գա լու է, թե կուզ և  ա քա ղա ղը չկան չի:
• Ու տե լու, խմե լու, մսխե լու ան զուսպ մո լուց քը մար դուն դարձ նում է բթա

միտ:
• Ապ րեք բախ տի հետ հաշտ ու խա ղաղ և  չեք տա ռա պի:
• Ա պա կան ված հի շո ղութ յու նը հա վեր ժա կան թույն է:
•  Բա րե կամ ե րը և  ըն կեր նե րը չեն հի շում նրան, ում բախ տը լքում է:
•  Միայն ցնոր վածն է մտա ծում, թե կյան քը մշտա կան տո նա հան դես է:
• Ա մեն մե կը մտա ծում է, որ ին քը ա վե լի է տա ռա պել, քան ու րիշ նե րը:
• Կ յան քի ի մաս տը հաս կա նա լով`հարկ է ար հա մար հել տա ռա պան քը:
• Ազ նիվ մար դը հա ճախ չի տես նում իր նվի րու մի վտան գա վո րութ յու նը:
• Ա մե նա փոքր չա րի քը մե ծա նում է, ե թե այն ան տես վում է:
•  Հու մո րը և  ծի ծա ղը փրկա գո տի են կյան քի հոր ձա նու տում:
•  Շատ հի մար նե րը և  շատ խե լոք նե րը անվ աս են, վտան գա վոր են կի

սա հի մար նե րը և  կի սա խե լոք նե րը:
•  Կան մար դիկ նման այն խա նութ նե րին, ո րոնց ցու ցա փեղ կե րին ա մեն 

ինչ կա նկար ված, բայց ներս ես մտնում`դա տար կութ յուն է:
•  Մի ջա կութ յուն նե րը ա մեն ին չում հա ջո ղութ յան են հաս նում, քա նի որ ոչ 

ո քի չեն խան գա րում:
• Ո մանք Ա քիլ լե սի մեջ միայն խո ցե լի կրունկն են տես նում:
•  Քաղ ցա ծին ա վե լի հեշտ է օգ նել և  ղե կա վա րել, քան կուշ տին:
• Ով գո վեր գում է բո լո րին, ոչ ո քի չի գնա հա տում:

• Ով ա մեն տեղ է, նա ոչ մի տեղ չէ:
•  Նա, ով ա մեն ինչ թող նում է պա տահ մուն քի քմա հա ճույ քին, իր կյան քը 

դարձ նում է վի ճա կա խաղ:
•  Գա ղա փա րը սերմ է, աշ խարքն է, որ նրան տա լիս է ծլար ձակ վե լու 

հնա րա վո րութ յուն:
• Ա մե նավ տան գա վոր սու տը թեթ ևա կի խե ղաթ յուր ված ճշմար տութ յունն 

է:
•  Սու տը նման է ձնագն դի, որ քան այն գլո րես, այն քան կմե ծա նա:
•  Շա տե րը ստում են նրա հա մար, որ խա բեն, ո մանք էլ ստում են, ո րով

հետև ի րենք են խաբ ված:
•  Միշտ չէ, որ շքեղ գլխար կը ծած կում է հար գա լից գլուխ:
•  Փո ղը ար հա մար հում են նրանք, ով քեր այն չու նեն:
• Ո մանց ստիպ ված հար գում են, որ պես զի չա րիք չգոր ծեն:
• Ե թե մի քա նի հա ճե լի խոս քը ու րա խաց նում է մար դուն, պետք է սրի կա 

լի նել նրան այդ հա ճույ քից զրկե լու հա մար:
• Ով վա խե նում է մա հից, նա դա դա րում է ապ րե լուց:
•  Վախ կոտ շու նը ա վե լի շատ հա չում է, քան՝ կծում:
• Ու մից վա խում են շա տե րը, նա ինքն է շա տե րից վա խում:
• Ո մանք խի զախ են եր ևում ու րիշ նե րի վախ կո տութ յան պատ ճա ռով:
• Ե սա սի րութ յու նը ման րախն դիր բնա վո րութ յուն նե րին Աստ ծո կող մից 

տրված մխի թա րութ յունն է:
• Ա վե լի շատ հա վա տա ցեք աչ քե րին, քան ա կանջ նե րին:
• Ինչ քան ու զում ես տո կա, ինչ քան ու զում ես մա քա ռիր, արդ յուն քը եր

բեմ ո րոշ վում է դիպ վա ծով:
• Ի մա նա լը լավ է, կա րո ղա նա լը`ա վե լի լավ:
•  Շատ սո վո րեք, որ պես զի կա րո ղա նաք սո վո րեց նել:
• Ով կա րո ղա նում է հի շել, կա րո ղա նում է և լ սել:
•  Հի վան դի հա մար հույ սը ա մե նա լավ դեղն է:
•  Փո ղը նման է ա ղի ջրի, ինչ քան շատ են ու նե նում, այն քան շատ են ծա

րա վում հարս տութ յան:
• Ա մե նա լավ բժիշ կը նա է, ով լավ գի տի դե ղե րի մեծ մա սի վա սա կա

րութ յու նը:
•  Հող մը ստի պում է ծա ռե րին ար մատ նե րը ա վե լի խո րաց նել:
•  Թե կուզ կեղ տոտ ված`ա դա ման դը մում է ա դա մանդ:
•  Հի մար նե րի ա ռա վե լութ յու նը խե լոք նե րից նրա նում է, որ նրանք գոհ են 

ի րեն ցից:
•  Մարդ կանց/ու սա նող նե րին կա րե լի է դա սա կար գել հետև յալ ձևով.
• ա) մար դիկ, ո րոնք գի տեն և  գի տեն, որ գի տեն, սրանք խե լոք և  ու ժեղ 

ան հատ ներ են,
• բ) մար դիկ, ո րոնք չգի տեն, բայց հա մոզ ված են, որ գի տեն. սրանք հա

մառ, մե ծա միտ և  դա տարկ մար դիկ են, ո րոնց հետ գործ ու նե նա լը շատ 
դժվար է,

• գ) մար դիկ, ո րոնք գի տեն, բայց չգի տեն, որ գի տեն. սրանք ա նինք
նավս տահ, բա րի և  թույլ մար դիկ են: 

Եր կար տա րի ներ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Ա.Ա. Են գի բար յա նը բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
զբաղ վում է գի տակր թա կան աշ խա տան քով՝ իր գի տե լիք ներն 
ու հե տա զո տա կան մտքի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ  
ու նա կութ յուն նե րը փո խան ցե լով ա պա գա բժիշկ նե րին:
Ս տորև նա ներ կա յաց նում է կյան քի բո վով ան ցած գրքա սեր 

մար դու խորհր դա ծութ յուն նե րը, ո րոնք հե տաքր քիր և  օգ տա-
կար կլի նեն կյանք մտնող ու սա նող նե րի ընդ հա նուր զար-
գաց ման և  դիր քո րո շում ե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում:





Preparing competent professionals in the  
international arena is a prerequisite

The head of the university met with 
the students of the 4th, 5th and 6th 
courses at YSMU session hall. The main 
topic of the discussion with the partic
ipation of ViceRectors and Deans was 
the students’ interest and the programs 
implemented by the University.

“The changes that have been made 
at the university make you more com
petitive on the international arena,” said 
YSMU Rector Armen Muradyan.

High performance and discipline 
are the main criteria that are put for
ward by future doctors. Significant 
work has been done in this direc
tion. Particularly, both staff mem
bers and students have received a 
wide response to the activities of 
the Legal Clinic and the Disciplinary 
Committee. YSMU Rector empha
sized that these changes should help 
the students to see and learn their 
legal basis in the university and not 
anywhere else.

One of the global programs 
implemented by YSMU was 
the socially important initiative 
launched by national means in 
ten months, the establishment 
of the Rehabilitation Center of 
the Homeland Defender, during 
which students and cadets also 
provided their active support by 
volunteering after the lessons.

Last year, the “GLOBUS” train
ing program was launched in or
der to make the education YSMU 
provides recognized internation
ally and to keep the university’s 
rating uptodate in the interna
tional education field, and this year Indian students are 
currently studying FMGE training programs for Indian 
medical students.

In the course of the meeting the sides also touched upon 
the issue of professional orientation. Armen Muradyan 
mentioned, for example, the presence of initiative and ex
treme responsibility in surgery is a mandatory condition.

Students were also interested in studentlecturer rela
tionships, study practice and clinical residency issues.

Make Your Way Possible Through  
Education". YSMU Rector's admonition to 

low grade students.
The meeting with 

YSMU Rector Armen 
Mouradyan with the 
1st, 2nd and 3rd year 
students was devoted 
to solving the prob
lems in the teaching 
and examination 
process. Future doc
tors summed up the 
results of the exam, 
presented various 
suggestions and 
concerns to YSMU 
leader.

Armen Murady
an underlined that 
the issues that stu
dents are inter
ested in are not 
only in the center 
of  attention of the 
university adminis
tration, but also on 

the permanent 
agenda of the 
Rectorate meet
ings each week. 
The issues raised 
by the students 
concerned the 
conduct of the 
exam, the study 
practice, adding 
more books on 
the shelves, and 
other topics. The 
Rector noted that 
the condition of 
the library will 

be improved  in the nearest future. Future doc
tors were once again represented all the programs 
aimed at internationalization of YSMU. Particular
ly he touched upon Career Center, Heratsi Inno
vative Laboratory, Juridical Clinic, Alumni  Club.

Finishing off the twohour meeting, YSMU Rec
tor answered dozens of questions. He urged stu
dents to make their professional path only through 
education.

Education

YSMU RECTOR MET WITH THE STUDENTS



Indian students’ questions were the focus of today’s 
meeting between India’s Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary to the Republic of Armenia Yo
geshvar Sangwan, Secretary of the Ministry of Foreign 
Affairs of India Githesh Sarma and YSMU Rector Ar
men Muradyan.

The diplomat arrived from India highly appreciated 
the great work that the State Medical University is do
ing not only for the education of Indian students, but 
also for accommodation, rest and other issues.

Githesh Sarma personally communicated with Indi
an students .During the meeting, he was informed of 
future doctors and was impressed that students do not 
have any problems in getting medical education in Ar
menia.

YSMU Rector mentioned that Indian students have 
a key role in this university.They are distinguished by 
their discipline, active involvement in the university 
cultural life.

The head of the university underlined that the Arme
nianIndian relations in the sphere of medical educa

tion are not only in the field of business, but also have 
long been transformed into warm human relationships, 
as evidenced by Indian students performing SayatNo
va or Armenian compositions of Komitas.

It is pleasant that the medical university also has a an 
Indian employee married to an Armenian, Ramul Seth, 
who is currently studying in clinical residency and is 
working in YSMU newly opened Career Center.

A few days ago, university Indian students started 

preparatory courses for the Republic of India Foreign 
Medical Graduates Examination (FMGE).According 
to the Rector, these courses are also aimed at inter
nationalization of medical education.Armen Muradyan 
stressed that YSMU carries out an internationalization 
policy and the primary goal of the university is to pre
pare competitive specialists in the international arena.

It was noted that in the near future the issue of im
proving the dormitory conditions of foreign students 
is on the agenda of the expansion of university terri
tories.

INDIAN STUDENTS IN THE SPOTLIGHT
International cooperation



International cooperation

A German journalist and a group of public figures 
are in Armenia at the initiative of the German Feder
al Agency for Civil Education. Members of the guest 
group are journalists and editors of news outlets at dif
ferent cities in Germany, heads of public sector com
munications departments, as well as public figures. In 
order to discuss the possibilities of establishing con
tacts and further cooperation with YSMU, the delega
tion met  with YSMU Rector Armen Muradyan and 
Vicerectors of the University. Armen Muradyan brief
ly presented the history of the university.

"Every fourth of the students receiving medical edu
cation at our university is a foreigner," said the head of 
the university, adding that 1800 out of 8000 students 
in 6 YSMU faculties are from abroad. For more than 
three decades,  Yerevan State Medical University has 
been successfully preparing doctors and medics  for 
foreign countries. The success of the university refer 
to not only academic, but also scientific and clinical 
spheres. Over the past two years, 5 Nobel Prize win
ners have visited YSMU, more than 50 physicians from 
different leading universities of the world have joined 
the list of professors who have visited YSMU.

Armen Muradyan mentioned that thanks to the in
ternational exchange programs, the ArmenianGer
man cooperation in the field of medical education is 
at a high level. The German journalists addressed their 
questions to YSMU Rector.

The members of the delegation also visited the Sol
diers Rehabilitation Center located in Heratsi Univer

sity Hospital  and got acquainted with the history of 
the establishment of this important social center. The 
unique equipment in the region for rehabilitation treat
ment, conditions for rest, training and accommodation 
for people with disabilities was brought to guests' at
tention. The German guests also got acquainted with 
the work carried out by the Simulations Center.

The members of the group were impressed by both 
the university and the university hospital,by the equip
ment, the work done and the plans.

It should be noted that the delegation from Germany 
visited different organizations from February 21 to 28. 
The purpose of the visit was to get closer look at the 
political, social and economic situation in Armenia.

YSMU HOSTED A DELEGATION OF 
 JOURNALISTS AND PUBLIC  
FIGURES FROM GERMANY



Culture

These days people in India celebrate one of the most 
colorful holidays, Holly. The event held by the Indian 
students in YSMU dormitory was dedicated to Holly.

YSMU also officially releases Indian students from 
the lessons on the occasion of this holiday, respecting 
their national and religious peculiarities.

Holly is one of the most famous Indian festivals in 
which Indians celebrate the advent of spring, spread
ing colored paints on each other. It is believed that the 

more colors are present in people’s costume, the more 
of his wishes will come true.

Traditionally, several weeks before the Holly celebra
tion, young people walk around the area of their home
town to search for burning flames. Unique courage is 
to take what you find without having to get permission 
for it. The Holly celebration is lit by evening festive 
celebrations, with local celebrities singing and dancing, 
entertaining the audience.

INDIAN STUDENTS HAVE 
CELEBRATED THE COLOR HOLIDAY, 

HOLLY



Laser surgeries have already been implemented in 
the Maxillofacial Surgery and ENT clinic of the YSMU 
Complex after Heratsi in regards to ENT organ diseases.

For the first time in Armenia, Tonsillectomy was 
successfully performed using Revolix thulium laser. 
Due to its unique parameters, Revolix thulium laser 
offers a wide range of practical operations in all areas 
of the otolaryngology. In case of Toxic tumors and 
tonsillitis,Revolix is unmatched due its unique charac
teristics  with excellent hemostasis in the area of cut 
tissue.  It does not cause largescale burn necrosis in 
the incision zone as it penetrates less than 1 millime
ter in depth, which is especially important during the 
implementation of the tonsillectomy. Besides, the thu
lium laser has absolutely no adverse effect on the nasal 
mucous membrane, as it causes contraction of mucous 
membranes and soft tissue coagulation. Bordering and 
adjacent tissues remain clean and are easy to distin
guish. Anatomic structures are fully maintained with 
minimal postsurgery wound inflammation. 

Revolix Laser is specially designed to cause minimal 
invasive events and surgical interventions, and also 
meet and satisfy the requirements of doctors and pa
tients. It is the most uptodate laser technology avail
able today. For the implementation of the method, spe
cialists have passed special classes and exercises in the 
field of laser Otorhinolaryngology in the leading centre 
of laser surgery of First Pavlov State Medical Universi
ty of St. Petersburg

Clinics
INTRODUCTION OF LASER TONSILLECTOMY 

IN ARMENIA’S ENT PRACTICE



- Doctor, how would you de-
scribe medicine in general and the 
sphere of oncology in particular?

 Medicine is vast subject. Oncol
ogy as its part, is very extensive, 
demanding. Majority of the focus 
today is on oncology. All research 
is in oncology. This is because the 
incidence of cancer is on the rise 
and cancer is one of the major “kill
ers” in the world. It is one of the 
fastest growing branch. Majority 
of research investments are in this 
field. All new pharmaceutical inno
vations belong to oncology.

- What kind of global challeng-
es could you mention in the fight 
against cancer?

 There are many challenges in 
fighting against cancer. The first 
major challenge is prevention. Only 
few cancers can be prevented. Pre
vention at community level is very 
costly. Second challenge is access 
to cancer care.Cost of care is very 
high. There are limited centers who 
offer modern care. The availability 
of drugs is a concern due to high 
and prohibitive cost. The cancer 
centers and professional are too 
small in number.

- Are there any common prin-
ciples to follow in order to avoid 
cancer?

 Cancer is biological disease. But 
we are aware of factors who work as 
a trigger. They are Tobacco, alcohol 
and obesity. These factors are re
sponsible for nearly 50% of the can
cers. Avoiding these will definitely 
reduce cancer incidence.

- Tell, please, about yourself: 
how did you choose to become an 
oncologist? What are the strength 
and weakness of the oncologist?

 During my second year of train
ing in medical school I came across 
Professor of Biochemistry. His 
department was working on en
zymes in cancer cells. He inspired 
us to study cancer. Then I started 
working with him in laboratory 
and started reading more and more 
about cancer. I realized there is tre
mendous scope for research and 
there are no specialized doctors in 
this field. I always wanted to take 
up a specialty which is rare, chal
lenging, demanding, innovative.

- Professor, what would you ad-
vise to young and future oncolo-
gists?

 Even today this branch remains 
most attractive in research as well 
as clinics. The number of cancer 
patients is on the rise. I would sin
cerely request youngsters to take 
up this specialty.

- You have been to Armenia and 
got acquainted with the sphere of 
medicine in our country. What 
kind of problems have you seen?

 Armenia is one of the wellorga
nized countries in health sector. The 
structure of health system is very 
well laid out. This will definitely 
benefit Armenia. In oncology there 
is structured training program. The 
team of young oncologists is very 
hard working, conscientious and up 
to date.

- Did you like Armenia? What 
did impress you the most?

 I love Armenia and Armenians. 
Their dedication to work will defi
nitely allow them to achieve taller 
heights. I am confident about very 
fast progress of Armenian oncology. 

Author:  
TATEVIK GHAZARYAN
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DINESH PENDHARKAR: THE TEAM OF  
ARMENIAN YOUNG ONCOLOGISTS IS VERY 

HARD WORKING AND CONSCIENTIOUS

Dinesh Pendharkar… Head of the Department of Cancer Che-
motherapy at Asian Cancer Institute Mumbai, President of Indian 
Society of Oncology, Chair of International Affairs Committee of 
American Society of Clinical Oncology, Visiting Professor of Yere-
van State Medical University after Mkhitar Heratsi. Dr. Pendharkar 
is one of the first practitioners of cancer chemotherapy in India. He 
has many publications including internationally recognized, prac-
tice-changing research.

The prominent oncologist with a 33-year-old experience took part 
at the International Congress of Cancer Survivors at Yerevan State 
Medical University in April last year. At the invitation of the uni-
versity, the newly elected president of the International Union for 
Cancer Control, Jordanian Princess Dina Mired was also present at 
the Congress. 



- Professor, how would you de-
scribe medicine in general in a 
few words?

 The quest for more knowledge 
and trial and error in helping our 
species live a healthier and longer 
life.

-  What was your motivation for 
choosing a career and a profes-
sion of a doctor?

 I wanted to combine medicine 
with preventive efforts to stay 
healthy.

- Please, indicate three priorities 
in your mission of a prominent 
physician in the United States. 

 To prevent disease; to increase 
healthy living; to maximize what 
we have in terms of nutrition and 

exercise to help prevent disease and 
maximize performance in athletics 
and brain function.

- Could you mention the difficul-
ties of your profession?

 The difficulties of my profession 
are: to balance the quest for knowl
edge with the reality of patient 
perception and preferences and to 
translate the research into clinical 
practice to help patients.

- Explain, please, what is your 
“Overnight Diet” about. What are 
its main principles?

 The Overnight diet – start to feel 
healthier right away and take that 
pleasant feeling to continue to lose 
weight and maintain it.

- What would you advise to 
young doctors?

 Try to think about others and 
the field first, then – yourself.

-  Tell a little bit about your way 
to a success. Have you born in the 
United States? What was the role 
of the Armenian origin in your ca-
reer? What about your family?

 My grandmother watched her 
entire family beheaded by the 
Turks; she became a fedayee and 
fought the Turks. Then she came to 
the United States and started a new 
life. She gave me the courage and 
strength to live and be happy.

- How do you manage to relax? 
What do you prefer?

 I exercise – run, bike, swim. I 
also figure skate.

- Have you been to Armenia? If 
yes, what were your impressions?

 I have been to Armenia several 
times to teach at the medical school 
and to visit and eat the great food. I 
wish Armenians would stop smok
ing which is very unhealthy and 
destructive.                                                                                          
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CAROLINE APOVIAN: MY GRANDMOTHER 
FOUGHT THE TURKS: SHE GAVE ME THE 

COURAGE TO LIVE AND BE HAPPY
My grandmother gave me the courage and strength to live and be happy. 

She watched her entire family beheaded by the Turks; she became a fedayee 
and fought the Turks. Armenian American doctor Caroline Apovian is proud 
of her Armenian origin.
Caroline Apovian is Professor of Medicine and Pediatrics, in the Section 

of Endocrinology, Diabetes, and Nutrition at Boston University School of 
Medicine, USA. She is also Director of the Center for Nutrition and Weight 
Management at Boston Medical Center, USA. Dr. Apovian is a nationally and 
internationally recognized authority on nutrition and has been in the field of 
obesity and nutrition since 1990. Her current research interests are in: weight 
loss and its effects on endothelial cell function, adipose cell metabolism and 
inflammation, research in the bariatric surgery population, and novel phar
macotherapeutic antiobesity agents. She is also an expert in the technique for 
subcutaneous adipose tissue biopsies, and has been performing these biopsies 
on research subjects for over 10 years.
Dr. Apovian was a recipient of the Physician Nutrition Specialist Award giv

en by the American Society of Clinical Nutrition. This was for her work on 
developing and providing nutrition education, to medical students and physi
cians in training at Boston University School of Medicine. She has published 
over 200 articles, chapters, and reviews on the topics of: obesity, nutrition, 
and the relationship between adipose tissue and risk of developing cardio
vascular disease. Dr. Apovian has recently published a new book entitled the 
“The AgeDefying Diet” and has also written the popular books for “The 
Overnight Diet” and “The ALLI Diet Plan”.
Dr. Apovian has been a member of The Obesity Society since 1992, and has 

served on the Clinical Committee as well as Secretary/Treasurer and the Ex
ecutive Committee from 2005 to 2008.  She has been a faculty speaker and 
has presented papers at several of the Society's Annual Scientific Meeting 
and until recently she served as Associate Editor for the Society's journal, 
Obesity.



24yearold Indian student of 
Yerevan State Medical University 
Vigneshwer Dulasidaran dreamt of 
becoming a surgeon before coming 
to Armenia and entering the uni
versity.

So, from the beginning of clinical 
years 6th year student of Faculty 
of General Medicine started to fol
low the surgeries which were going 
on in the hospitals. “And I also did 
some night duties. In my 4th year, 
when I was asking for a permission 
to do a night duty at Emergency 
Department of YSMU at “Astghik” 
medical center, I was referred to 
Assistant Professor, Doctor Armen 
Varzhapetyan. Later, in 5th year I 
had an oncology practice in Nation
al Oncological Center. At that time 
my oncology professor was Mher 
Kostanyan. Almost all he said, was 
very interesting. I felt like I should 
learn more from him”, Vigneshwer 
told.

During Summer vacation he was 
initially going to India for practice, 
but last year he stayed in Yerevan. 
“And I asked Doctor Kostanyan 

whether I can help him in do
ing something in the hospital. He 
accepted my request, and from 
August 1, 2017, I started another 
practice at the National Oncolog
ical Center. After 2 or 3 weeks he 

started to teach me to do sutures. 
I assisted and did sutures during 
more than 60 surgeries. Professor 
Kostanyan encouraged me to be

come a reconstructive surgeon. But 
I haven’t decided anything yet”, he 
said. Professor Kostanyan also helps 
him with conferences with other 
doctors of the hospital, as well as 
outside the university.

“In our university theory is very 
good. We can learn theory per
fectly, but for practice, I think, 
we should approach ourselves to 
the hospitals, I mean, the universi
ty departments in the hospitals to 
learn more. I want to say to all the 
foreign students of our university 
to go and approach the professors 
so that they can learn more, and 
they will become good doctors”, Vi
gneshwer emphasized.

Referring to the question, would 
he like to work in Armenia, he an
swered: “If I have that opportunity, 
of course, I will work in Armenia”. 
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24-YEAR-OLD FUTURE INDIAN SURGEON: 
KNOWLEDGE GOT FROM ARMENIAN PRO-

FESSORS IS VERY IMPORTANT




