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 Մ. Զ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր

Գի տա ժո ղովն  ե րի այս շար քը, ո րը նվիր-
ված է մե ր ԲՈւՀ-ի 95-ամ յա հո բել յա նին,
ու նի մի  կար ևոր նշա նա կութ յուն՝ հնա րա-
վո րութ յուն տալ ու սա նող նե րի կող մի ց ձևա-
վո րել նոր հե տա զո տա կան խմբեր, ո րոնք 
ա ռաջ կտա նեն այն ա վան դույթ նե րը, այն 
գա ղա փար ներն ու ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնք 
95 տա րի ների ըն թաց քում կա յա ցել են մե ր 
հա մալ սա րա նում՝ որ պես ԲՈւՀ-ի մտա վոր 
սե փա կա նութ յուն, ո րի հի ման վրա մե նք 
կհե տա զո տենք, կհայտ նա բե րենք, այն, 
ինչ են թա կա է փո փո խութ յան, կփո խենք և
կ պահ պա նենք ու կզար գաց նենք լա վա գույ-
նը:
 Մեր ԲՈւՀ-ի հոբելյանին նվիրված մի -

ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը մե կ նար կեց
ու սա նո ղա կան գի տա կան օ րո վ, որի խո-
րա գիրն է՝ « Հե տա զո տի՛ր, բա ցա հայ տի՛ր և 
 փո խի՛ ր:  Մենք ու նենք հին ա վան դույթ ներ,
ո րոնք անհ րա ժեշտ է պահ պա նել, դրա հետ 
մե կ տեղ պետք է ու սումն  ա սի րենք այն, ինչ 
ու նենք և  ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ ի րա-
կա նաց նենք կա տար վող հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րում՝ նե րա ռե լով այդ ա մե նն 
ու սումն  ա կան ծրագ րե րու մ:

Մ Զ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ



 ԵՊԲՀ-ն  Հա յաս տա նի բու հա կան հա մա կար գի ա ռա ջա տար-
նե րից է, և  այդ տե սանկ յու նից խորհր դան շա կան է, որ  հո բել-
յա նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի մե ջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է տրվել 
գի տա կան հա մա ժո ղովն  ե րին:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նին մի շտ հա ջող վում է հա մա-

տե ղել ա վան դա կա նը և  նո րա րա րա կա նը:  Հետ ևա բար` 
գործ ու նենք դա սա կան և,  մի ա ժա մա նակ, ժա մա նա-
կա կից ԲՈւՀ-ի հետ:  ԲՈւՀ, ուր ա մե ն օր աշ խա տում են 
իրենց վարկանիշի բարձրացման ուղղությամբ: ԲՈւՀ, որ-
տեղ ու սա նո ղութ յու նը լավ սո վո րե լու շա հագրգ ռութ յուն
ու նի:  ԲՈւՀ, ո րը գրա վիչ է ար տա սահ մանցի ու սա նող նե-
րի հա մար: Եվ պա տա հա կան չէ, որ մե ր ԲՈւՀ-ե րի մի  ջազ-
գայ նաց ման ա ռա ջա տա րը բժշկա կան հա մալ սա րանն է:
Ինձ հա մար ու րա խա լի է, որ այս տեղ պահ պան վում են ու սա-
նո ղա կան կյան քի լա վա գույն ա վան դույթ նե րը, ակ տիվ գոր ծում
են ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րը:  Մենք հպար տութ յուն պետք 
է ապ րենք, որ  Հա յաս տա նում ու նենք նման հաս տա տութ յու ն:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ինձ հա մար թանկ է ա մե ն մի  լսա-
րանն ու սեն յա կը, սա իմ մայր ԲՈւՀ-ն է: Բժշ կա կան հա մալ սա րա-
նի անց յա լը, ներ կան ու ա պա գան շաղ կապ ված է  սե րունդ նե րի 
հեր թա փո խով:  Սա մի  ջա վայր է, որ տեղ կրթութ յու նը, գի տութ-
յունն ու ա ռող ջա պա հութ յու նը շաղ կապ ված են ան բա ժա նե լի 
կա պով: Բժշ կա կա նում կրթութ յուն ստա ցող ե րի տա սար դը ձեռք
է բե րում ոչ մի այն մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, այլև աշ խար-
հա յացք ու ար ժե հա մա կար գ: Այս ԲՈւՀ-ի բո լոր շրջա նա վարտ նե-
րը, վստահ եմ, հրա շա լի գի տեն նրա պատ մութ յու նը և  ե րախ տա-
պարտ են՝ ստա ցած գի տե լիք նե րի,  դե պի կյանք տրված ու ղեգ րի
ու այս պա տե րի ներ քո ձևա վոր ված աշ խար հա յաց քի հա մար:     
Ժա մա նա կա կից բու հա կան կրթութ յան մար տահ րա վեր ներն

այլևս չեն կա րող սահ մա նա փակ վել մի այն  Հա յաս տա նի աշ խար-
հագ րա կան տա րած քով: Իմ ցան կութ յունն է տես նել ԵՊԲՀ-ն
 Հա յաս տա նի սահ ման ներց դուրս՝ մի  ջազ գա յին չա փա նիշ ե րով 
ճա նաչ ված վար կա նի շա յին սանդ ղակ նե րի ցան կում:  Սա ա ռողջ
ձգտում է, ո րը ԲՈւՀ-ը պետք է ան պայ ման  դնի իր առջև:  Պետք 
է նկա տել, որ  ԵՊԲՀ-ի շնոր հիվ այ սօր մե ր բու հա կան հա մա-
կար գը կա րո ղա նում է ա պա հո վել եվ րո պա կան չա փա նիշ ե րով
օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յան բարձր ցու ցա-
նիշ:   Ժա մա նա կա կից ԲՈւՀ-ը չի կա րող հա ջո ղութ յուն ու նե նալ, 
ե թե մի  ջազ գայ նաց ման աս տի ճա նը, շրջա նա վարտ նե րի ու դա-
սա խոս նե րի շար ժու նութ յու նը, ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի
տե սա կա րար կշի ռը մե ծ չէ:
Հա մալ սա րա նի հա մար շատ կար ևոր բա ղադ րիչ է նաև  հե տա-

զո տութ յուն նե րի ծա վա լը, և  այս ա ռու մով ևս բժշ կա կա նը ու նի
հստակ արդ յունք ներ:   Գի տա կան և  հե տա զո տա կան բա ղադ րի-
չի կար ևո րութ յամբ է նաև պայ մա նա վոր ված, որ ԲՈւՀ-ի հո բել-
յա նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի մե կ նար կա յին այ ցե քար տը  դար ձել 
են ու սա նո ղա կան և  դա սա խո սա կան  գի տա ժո ղովն  ե րը:
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Առաջին օրը՝ հանդիսավոր բացումի ց հետո,
մե կ նար կեց «Բժշ կա գի տութ յան ար դի հիմ-
նախն դիր նե րը խո րագ րով հո բել յա նա կան 
գի տա ժո ղո վը, որը փոր ձա րա րա կան և կ լի-
նի կա կան բժշկութ յան գի տակր թա կան և 
 կա ռա վար ման հա մա կար գի զար գա ցումն  ե րին 
և  բա րե փո խումն  ե րին մի տ ված քննար կում-
ների, գի տա գործ նա կան հան դի պումն  երի,
ու սա նո ղա կան և  գի տա կան այլ մի  ջո ցա ռում-
ների լայն հնարավորություններ ստեղծեց:
Ըստ ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր

 Կոնս տան տին Են կո յա նի՝ ու սա նո ղա կան գի-
տա կան օր վա ղե կա վա րու մը վստահված էր
ու սա նող նե րին, ո վքեր նաև մե ծ դեր են ու նե ցել
այն կազ մա կեր պե լու գոր ծում:
Օր վա մի  ջո ցա ռու մը բաղ կա ցած էր եր կու մա-

սից:
Ա ռա ջին մասն իր մե ջ նե րա ռում էր օ տա-

րերկր յա այն պի սի հայտ նի մաս նա գետ-
նե րի դա սա խո սութ յուն ներ, ինչ պի սիք են
 Վա հագն Օ հան յա նը (Հ յու սի սար ևել յան Օ հա-
յո յի բժշկա կան հա մալ սա րան, ԱՄՆ),  Բարտ 
Էգ գե նը (Գ րո նին գե նի հա մալ սա րա նա կան
բժշկա կան կենտ րոն,  Նի դեր լանդ ներ), Աբ-
րա համ Ա վի տա լը (ECNP), Գ ևորգ  Հո պա յա նը 
( Թա գա վո րա կան քո լեջ,  Մեծ Բ րի տա նիա), 
 Րաֆ ֆի Ա վե տիս յա նը (Ք լիվ լեն դի կլի նի կա, 
ԱՄՆ):
Երկ րորդ մա սում ԵՊԲՀ 13 ու սա նող ներ ներ-

կա յաց րին ի րենց կող մի ց կա տար ված հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք նե րը:

«Բժշ կա գի տութ յան ար դի 
հիմն  ախն դիր նե րը

գի տա ժո ղո վի 
կրե դի տա վո րում

Ի ու րա խութ յուն մե զ՝ Եր ևա նի
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի
 95-ամ յա կին նվիր ված 

«Բժշ կա գի տութ յան ար դի 
հիմն  ախն դիր նե րը խո րագ րով 

գի տա ժո ղո վը նե րառ վել է 
 շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթութ յան

եվ րո պա կան կրե դի տա վոր ման 
խորհր դում և շ նորհ վել է 19 կրե դիտ:
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Շա րու նակ վեց ԵՊԲՀ 95-ամ յա կին նվիր-
ված՝ «Բժշ կա գի տութ յան ար դի հիմն  ախն-
դիր նե րը խո րագ րով հո բել յա նա կան գի-
տա ժո ղո վը, որին ներ կա էին ՀՀ կրթութ յան 
և  գի տութ յան նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը, 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան փոխ նա խա րար
 Գա գիկ  Մի րի ջան յա նը,  Հա յաս տա նի ե րի-
տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու-
նե րի խորհր դի համակարգող  Կա րեն Ա վագ-
յա նը, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս, բժշկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ 
նախկին ռեկտոր  Վի լեն  Հա կոբ յա նը, այլ 
բարձ րաս տի ճան հյու րեր, ար տա սահ մա նից 
ժա մա նած մաս նա գետ ներ:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րարի և  իր 

ա նու նից ներ կա նե րին ող ջու նեց և ԵՊԲՀ 
95-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո-
րեց փոխ նա խա րար  Գա գիկ  Մի րի ջան յա նը։ 
«Ան ցած 95 տա րի նե րի ըն թաց քում մե ր սի րե-
լի մայր բուհն ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տին 
հմուտ մաս նա գետ ներ և  հա մաշ խար հա յին 
մասշ տա բի գիտ նա կան ներ է տվել, ով քեր 
ի րենց ա վանդն են ու նե ցել մե ր երկ րի ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց ման 
գոր ծում: Այ սօր ա վե լի` քան երբ ևէ, ակն հայտ 
է դառ նում, որ ցան կա ցած բա րե փո խում 
անհ նար է ի րա կա նաց նել ա ռանց հե տա զո-
տա կան լուրջ աշ խա տան քի: Կար ևո րե լով 
Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան
բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե րը՝ որ պես 
բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի դպրոց՝ 
Գ. Միրիջանյանը հավելեց. «Ն մա նա տիպ 
գի տա ժո ղովն  ե րի անց կա ցու մը հրա շա լի 
հնա րա վո րութ յուն է հա մա տեղ գի տա հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք ներ և  փոր ձի փո-
խա նա կում ի րա կա նաց նե լու հա մա ր:
ՀՀ ԿԳ նախարար Արմե ն Աշոտյանից 

հետո ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ նաև 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս, ԵՊԲՀ նախ կին 
ռեկ տոր  Վի լեն  Հա կոբ յա նը. « Սի րով շնոր-
հա վո րում եմ բո լո րիս՝ բժշկա կան կադ րե-
րի պատ րաստ ման 95-ամ յա կի կա պակ ցու-
թյամբ: Ան ցած տա րի նե րը ցույց են տա լիս, 
որ բժշկա կա նը ե ղել և մն  ում է մե ր կրթա կան 
հա մա կար գի լա վա գույն ԲՈւՀ-ե րից մե  կը: 
Մաղ թում եմ, որ մե ր սի րե լի ԲՈւՀ-ի ա պա-
գան պայ ծառ լի նի:  Կա նաչ ճա նա պարհ բո-
լո րիդ և  ա մե  նայն բա րի ք:
Գի տա ժո ղովն  ե րի շար քը շա րու նակ վեց ևս 

2 օր՝ նե րա ռե լով քննար կումն  եր, զե կու ցում-
ներ և հան դի պումն  եր:

ՕՐ  ԵՐԿՐՈՐԴ



 Գի տա ժո ղո վի 4 օ րե րի ըն թաց քում ար տա սահ-
մա նից ժա մա նածների և  տե ղա ցի ա ռա ջա տար
մաս նա գետ նե րի կող մի ց ներ կա յաց վե ցին զե կու-
ցումն  եր բժշկա գի տութ յան ար դիա կան թե մա նե-
րի և խն դիր նե րի շուրջ՝ նաև առ ցանց տար բե րա-
կով, ստեն դա յին դա սա խո սութ յուն ներ, զու գա հեռ 
ըն թա ցող սեկ ցիա ներ, կլոր սե ղան ներ՝ նաև առ-
ցանց ըն թա ցող քննար կումն  ե րով:
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով գի տա ժո ղո վի աշ-

խա տանքն երին մաս նակ ցութ յան հա մար՝ ԵՊԲՀ 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց. Ցանկանում եմ 
մի  քա նի խոսք ա սել այս գի տա ժո ղո վին մե ր կող-
մի ց կա տար ված նո րա մու ծու թյուն նե րի մա սին: 
Սկ սենք գի տա ժո ղո վի ժամանակ օգ տա գործ ված 
գույ նե րից՝ մե նք ընտ րել էինք կա նաչ և  դե ղին 
գույ նե րը, քա նի որ այժմ աշ նան մի ջ նա մա սում
ենք:  Նո րա մու ծութ յուն էր նաև մե ր կող մի ց կի-
րառ ված՝ մաս նա կից նե րի առ ցանց գրան ցու մը, 
ինչ պես նաև տե ղում գրանց վե լը և գ րան ցու մի ց 
դուրս գա լը: Ցանկանում եմ հատ կա պես ընդգ-
ծել, որ ար տերկ րից ժա մա նած մե ր հյու րե րից շա-
տե րը այս գի տա ժո ղո վից հե տո ու նեն կոնկ րետ 
ա ռա ջարկ ներ մե ր ու սա նող նե րի հա մար, այն է՝ 
անվ ճար կուր սեր, ռազ մա վա րա կան նոր մո տե-
ցումն  եր, հա մա գոր ծակ ցութ յուն մե ր ամ բիոն նե րի 
հետ, լա բո րա տոր աշ խա տանք ներ:
Ամ փո փե լով գի տա ժո ղո վի 4 աշ խա տան քա յին 

օ րե րը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յանն 
ա սաց. «Հ րա շա լի է տես նել նմանատիպ հե-
տաքրքր ված լսա րան, ո րին հա մախմ բում է գի-
տե լի քի, գի տութ յան հան դեպ սե րը, հե տաքրք-
րութ յու նը:  Կար ևոր է, որ մե ր ու սա նող նե րը այս 
օ րե րի ըն թաց քում հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան ոչ 
մի այն տես նել հայտ նի գիտ նա կան նե րի, ա ռա-
ջա տար մաս նա գետ նե րի, այլև աշ խա տել նրանց 
հետ, ստա նալ ար ժե քա վոր գի տե լիք ներ, մաս նա-
գի տա կան հմտութ յուն ներ:  Կար ծում եմ, որ մոտ
ա պա գա յում կու նե նանք գի տա կան ամ բի ցիա նե-
րով օժտ ված ե րի տա սարդ կո լեկ տիվ, ո րը կհեն-
վի մե ր լա վա գույն ա վան դույթ նե րի վրա: Ես ևս  
ցանկանում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել գի-
տա ժո ղո վի բո լոր մաս նա կից նե րին, հյու րե րին, 
հատ կա պես կազ մա կեր պիչ նե րին՝ կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի հա մա ր:
Գի տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին ի րենց ներդ-

րումն  ու նե ցան ընդ հա նուր առ մամբ 2.000 մաս-
նա կից ներ, ո րոն ցից՝ 1.000 ու սա նող, 300 կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր և պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան
անձ նա կազ մի  150 ներ կա յա ցու ցիչ:

ԱՄ ՓՈՓ ՎԵՑ 
ՀՈ ԲԵԼ ՅԱ ՆԱ ԿԱՆ
  ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ



 Ե րև  ա նում աշ խա տանք նե րը սկսեց Սև ծով յան երկր նե րի 
9-րդ  մի  ջազ գա յին նյար դա վի րա բու ժա կան հա մա գու մա րը, 
ո րին  մաս նակ ցեցին տար բեր երկր նե րի ա ռա ջա տար մաս-
նա գետ ներ։
Համագումարին ներ կա էին ՀՀ փոխ վար չա պետ, մի  ջազ-

գա յին տնտե սա կան ին տեգր ման և  բա րե փո խումն  ե րի 
նա խա րար  Վա չե  Գաբ րիել յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան փոխ նա խա րար  Տիգ րան  Սա հակ յա նը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր
 Մի քա յել  Նա րի ման յա նը, ԵՊԲՀ նյար դա վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, Սև ծով յան երկր նե րի 9-րդ  մի  ջազ գա յին
նյար դա վի րա բու ժա կան կոնգ րե սի նա խա գահ  Ռու բեն 
 Ֆա նարջ յա նը, ն յար դա վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո-
ցիա ցիա յի նա խա գահ, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նը, ինչ պես նաև ան վա նի բժիշկ ներ 
ԱՄՆ-ից,  Գեր մա նիա յից,  Ռու սաս տա նից, Վ րաս տա նից, 
 Հու նաս տա նից, Շ վեյ ցա րիա յից, Ուկ րաի նա յից և  այլ երկր-
նե րից: Ն րանց թվում էին նաև մե ր ԲՈւՀ-ի շրջա նա վարտ նե ր, 
ո վքեր մե ծ հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել աշ խար հի զար գա ցած 
երկր նե րի կլի նի կա նե րում:
Հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեցան 

կիս վել վեր ջին տաս նամ յա կի  ըն թաց քում ձեռք բեր ված մի -
ջազ գա յին փոր ձով և  գի տե լիք նե րով:
Բաց ման խոս քում ՀՀ փոխ վար չա պետ  Վ.  Գաբ րիել յա նը,

կա ռա վա րութ յան ող ջույ նը փո խան ցե լով մաս նա կից նե րին, 
ա սաց. «Ու րախ եմ, որ կոնգ րե սի աշ խար հագ րութ յու նը դուրս 
է Սևծով յան երկր նե րի սահ ման նե րից:  Հու սով եմ` այս հա-
մա գու մա րը արդ յու նա վետ կլի նի փոր ձի փո խա նակ ման և 
 հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ ման տե սա կե տից:  Ցան կա նում 
եմ բո լո րին բեղմն  ա վոր աշ խա տան ք»:
Ող ջու նե լով կոնգ րե սի մաս նա կից նե րին՝ ռեկ տոր  Մ. 

 Նա րի ման յա նը նշեց. « Մեր հա մալ սա րա նը և առող ջա պա-
հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տը մե ծ ու շադ րութ յուն են դարձ-
նում նյար դա վի րա բու ժութ յան զար գաց մա նը, և  այս կա պակ-
ցութ յամբ ես հատ կա պես ցան կա նում եմ շեշ տել մե ր ԲՈւՀ-ի՝
այս ո լոր տում մե ծ հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած և  աշ խար հի 
ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րում աշ խա տող շրջա նա վարտ նե րի 
դերն այս գոր ծըն թա ցում:  Դա մե ծ  պա տաս խա նատ վութ յուն է 
մե զ հա մար:  Կոչ եմ ա նում մի աց յալ ու ժե րով ամ րապն դել այդ 
կա պը` դարձ նե լով այն ա վե լի ա մուր, ա վե լի արդ յու նա վետ և  
ա վե լի գի տա տա րո ղու նակ, այն պես, ինչ պես դա ա րե ցին ներ-
կա նե րից շա տե րը: Որ պես ԲՈւՀ-ի ներ կա յա ցու ցիչ՝ ցան կա-
նում եմ նշել, որ այն ա մե  նը, ին չի մա սին խոս վե լու է այս հա-
մա գու մա րի շրջա նակ նե րում, կար տա ցոլ վի մե ր բարձ րա գույն 
և  հետ բու հա կան կրթա կան ծրագ րե րում, և  դա պետք է ար վի 
մի ջ դիս ցիպ լի նար մա կար դա կով, որ պես զի այն, ին չը մե նք ան-
վա նում ենք նյար դա վի րա բու ժութ յուն, չմն ա մի այն նեղ մաս-
նա գի տա ցում, այլ ներդր վի և՛ կան խար գե լիչ բժշկութ յան, և՛ հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում»:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան փոխ նա խա րար  Տիգ րան 

 Սա հակ յա նը, նա խա րա րութ յան ա նու նից ող ջու նե լով մաս նա-
կից նե րին, նշեց. «Այս հա մա գու մա րը իր հե ղի նա կութ յամբ և  
ար դիա կա նութ յամբ կնպաս տի նյար դա վի րա բու ժութ յան զար-
գաց մա նը, փոր ձի փո խա նակ մա նը և  կա պե րի ամ րապնդ մա-
նը ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես էլ մաս նա կից երկր նե րում: 
Ն յար դա վի րա բու ժութ յան ո լոր տի հիմն  ա կան խնդիր նե րը 
կապ ված են բժշկա կան սար քա վո րումն  ե րի հետ, սա կայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը  դրանք լու ծե լու նպա տա կով  քայլ առ քայլ 
փոր ձում է ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի ծախ սա յին մասն ա վե-
լաց նե լ»: 
 Հա մա գու մար ի նպա տակն էր ծա նո թա նալ նյար դա վի րա բու-

ժութ յան ո լոր տում ախ տո րոշ ման և  բուժ ման նո րա գույն ձեռք-
բե րումն  ե րին, կլի նի կա կան պրակ տի կա յում նրանց կի րառ մա-
նը, մաս նա գետ նե րի մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված 

կրթա կան ծրագ րե րի ստեղծ մա նը, ինչ պես նաև հի վանդ նե րի 
բուժ ման արդ յունք նե րի բա րե լավ մա նը: Սև ծով յան երկր նե-
րի 9-րդ  մի  ջազ գա յին նյար դա վի րա բու ժա կան հա մա գու մա րը 
նպաս տեց նաև տվյալ տա րա ծաշր ջա նի և  ամ բողջ աշ խար-
հի մաս նա գետ նե րի ջան քե րի հա մախմբ մա նը, ամ րապն դեց 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի և  տար բեր երկր նե րի կլի նի կա-
նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, բարձ րաց րեց գի տա կան 
ու սումն  ա սի րութ յուն նե րի նկատ մամբ ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի 
հետքրք րութ յունն  ու հնա րա վո րութ յուն տվեց նրանց ծա նո թա-
նալ տվյալ ո լոր տի նո րա մու ծութ յուն նե րին:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան գլխա վոր նյար-

դա վի րա բույժ   Ռու բեն   Ֆա նարջ յա նի խոս քով` մի  ջո ցա ռու մը 
տա րի ներ շա րու նակ նպաս տում է տա րա ծաշր ջա նի նյար դա-
վի րա բույժ նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ մա նը. 
«Այս հա մա գու մա րը մասշ տա բա յին մի  ջո ցա ռում է, ո րի աշ-
խա տան քում մաս նակ ցում են և՛ Սև ծով յան տա րա ծաշր ջա նի 
երկր նե րի մաս նա գետ ներ, և՛ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ամ բողջ աշ-
խար հի ց»:
    Մի ջազ գա յին հա մա գու մա րի շրջանակներում անց կաց վեցին 

պլե նար նիս տեր, ո րոնց ըն թաց քում ներ կա յաց վեցին տար բեր 
երկր նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի զե կույց նե րը:
Կազ մա կերպ վեցին նաև ախ տո րոշ ման և  բուժ ման նո րա-

գույն մե  թոդ նե րի ու սուց ման վե րա բեր յալ դա սըն թաց ներ, ներ-
կա յաց վեցին ա ռան ձին կենտ րոն նե րի և  հե ղի նակ նե րի գի տա-
կան ձեռք բե րումն  երն ու գործ նա կան փոր ձի ամ փո փումն  ե րը:
Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում   Հա յաս տա նում զար գա ցում է 

ապ րում նյար դա վի րա բու ժա կան գի տութ յունն ու ծա ռա յու-
թյու նը: Այ սօր վա դրութ յամբ   Հա յաս տա նում գոր ծում է 8 նեյ-
րո վի րա բու ժա կան կլի նի կա, և  տա րե կան ի րա կա նաց վում է 
2.500 վի րա բու ժութ յուն: Ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի ո րա-
կա վոր ման բարձ րաց մա նը, բարձր տեխ նո լո գիա կան մե  թո դի-
կա նե րի կի րառ մա նը հա մըն թաց, շա րու նակ վում է մի  ջազ գա-
յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ: 
Անգ նա հա տե լի է հայ կա կան սփյուռ քի ա վան դը, ո րը թույլ է 
տա լիս մե ր երկ րի նյար դա վի րա բու ժութ յա նը հան դես գալ մի -
ջազ գա յին մա կար դա կում և  տար բեր հար թակ նե րում ներ կա-
յաց նել սե փա կան արդ յունք նե րը:   Հա մա գու մա րի ընթացքում 
կազմակերպվեց նաև նոր տեխ նո լո գիա նե րի, դե ղա մի  ջոց նե-
րի, բժշկա կան տեխ նի կա յի և  սար քա վո րումն  ե րի ցու ցա հան-
դե ս:
Այս հա մա գու մա րի պատ մութ յու նը սկսվել է դեռևս 1999-ին, 

երբ այն ա ռա ջին ան գամ կազ մա կերպ վել   է Ռու մի  նիա յում: 
2013-ին Թ բի լի սիում ո րոշ վել է հեր թա կան հա մա գու մարն 
անց կաց նել   Հա յաս տա նում: 
  Պետք է նշել, որ այս ո րո շու մը կա յաց վել է այն բա նից հե տո, 

երբ Ադր բե ջա նը հրա ժար վեց անց կաց նել հեր թա կան հա մա-
գու մա րը կա նո նադ րութ յան հա մա ձայն, և  այդ պա տաս խա-
նատ վութ յու նը ըն կավ   Հա յաս տա նի վրա:

 ՀԱ ՄԱ ԳՈՒ ՄԱ ՐԸ ՄԻԱ ՎՈ ՐԵԼ Է ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ 
ՏԱՐ ԲԵՐ ԱՆԿ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ԺԱ ՄԱ ՆԱԾ

 ՆՅԱՐ ԴԱ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ ՆԵ ՐԻՆ 

կրթական ծրագրերի ստեղծմանը ինչպես նաև հիվանդների
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Ըն տա նե կան բժշկութ յան 3-րդ մի -
ջաազ գա յին գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր
ԵԵՊԲՀ-ի 95-ամ յա կին: Գի տա ժո ղո վի
աա ռանց քա յին թե մա ներն էին՝ շնչա ռա-
կկան հա մա կա ր գի խնդիր նե րը ըն տա-
ննե կան բժշկութ յան պրակ տի կա յում,
ռռեա բի լի տա ցիա յի ար դի մե  թոդ նե րը և  
աա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան-
մման (ԱԱՊ) օ ղա կում հա ճախ հան դի-
պպող այլ ա ռող ջա կան խնդիր ներ:
Ողջունելով գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-

ննե րին՝ ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք-
ննե րի գծով պրո ռեկ տոր Կոնս տան տին
ԵԵն կո յա նը կար ևո րեց նման մի  ջո ցա-
ռռումն  ե րի անց կա ցու մը նաև ար տա-
սսահ ման ցի գոր ծըն կեր նե րի ին տեգր-
մմամբ, քա նի որ դրանց ըն թաց քում 
կկա տար վում է փոր ձի արդ յու նա վետ 
փփո խա նա կում: 
Այ նու հետև գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-

ննե րին ող ջու նեց նաև «Ըն տա նե կան
բբժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա վո-
րրում» (ԸԲԱՄ) հա սա րա կա կան կազ մա-
կկեր պութ յան հա մա նա խա գահ Մա րի նա 
ՕՕ հան յա նը: Նա ևս  ընդգ ծեց մի  ջազ-
գգա յին այս գի տա ժո ղո վի անց կաց ման
կկարևո րութ յու նը և դ րա աշ խա տանք-
ննե րին ար տա սահ մանցի գործըն կեր-
ննե րի ներգ րա վու մը: « Դա նպաս տում է 
ՀՀա յաս տա նի և  ար տերկ րից ժա մա նած
ըըն տա նե կան բժիշկ նե րի հա մախմբ մա-
ննը, փոր ձի փո խա նակ մա նը և Հա յաս-
տտան-Սփ յուռք կա պի ամ րապնդ մա նը: 
ԱԱյս գի տա ժո ղո վի նպա տա կը ըն տա-
ննե կան բժշկութ յան զարգա ցումն  է, ո րի
հհիմքն այ սօր հի վան դութ յան կան խար-
գգել ման սկզբունքն է, այն է՝ խնդրի 80%-
ըը լու ծում պետք է ստա նա ա ռաջ նա յին
օ ղա կում», - նշեց ԸԲԱՄ հա մա նա խա-
գգա հը: Նա նաև տե ղե կաց րեց, որ այս
աանգամ փոխ վել է զե կու ցումն  ե րի ձևա-
չաա փը. այժմ դրանք հիմն  ված են խնդրի, 
պպրոբ լե մի  վրա:
« Ռես պի րա տոր բժշկութ յան տե ղը ընդ-

հհա նուր բժշկութ յան պրակ տի կա յում» 
թթե մա յով զե կու ցու մով հան դես ե կավ 
ննաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր, «Ընտանեկան 
բբժշկության ակադեմի ական 
միմի ավորում» կազմակերպության 
հհամանախագահ Մի քա յել Նա րի ման-
յաա նը: Իր զե կուցման մե ջ նա ի րա վի ճա-
կկա յին վեր լու ծութ յան մի  ջո ցով ներ կա-
յաաց րեց ռես պի րա տոր բժշկութ յու նը և  
ըընդ հա նուր բժշկա կան պրակ տի կա յի
վվի ճակն ու այդ եր կու սի հա մախմբ ման
իիր տես լա կա նը:
« Նախ կի նում չկար այն պի սի ին տեգ-

րրաց ված հաս կա ցութ յուն, ինչ պի սին է 
ռռես պի րա տոր բժշկութ յու նը. ախ տո րո-
շոում էր մե  կը, բու ժում էր մյու սը, ա պա-

քի նում՝ ֆի զիո թե րապև տը:
Մեր մաս նա գի տութ յան 
մե ջ կա յին բազ մա թիվ ուղ-
ղութ յուն ներ, ո րոնք եր բեմն  
ի րար օգ նում էին, եր բեմն  էլ 
գտնվում էին կոնֆ րո նտա-
ցիոն վի ճա կում: Ա ռաջ նա յին
օ ղա կում պետք է աշ խա տեն 
ընդ հա նուր պրակ տի կա-
յի բժիշկ ներ, մաս նա գետ-
ներ, ով քեր պետք է լի նեն
պրոբ լեմ լու ծող: Պ րոբ լեմ-
ներն ընտ րե լուց մե նք ոչ թե
մե զ վրա պետք է վերցնենք 
ա մե ն ինչ՝ ան կախ պա ցիեն-
տի սե ռից, տա րի քից և ն րա 
մոտ ե ղած պրոբ լե մի ց, այլ ցու ցա բե-
րենք դի ֆե րենց ված մո տե ցում: Դա 
կփրկի ընդ հա նուր բժշկա կան պրակ-
տի կա յի մաս նա գե տի մաս նագի տա-
կան վար կա նի շը: Ե թե ան գամ մե զ վրա 
վերց նում ենք այդ պա տաս խա նատ-
վութ յու նը, պետք է կա րո ղա նանք ճիշտ 
գծել սահ մա նը, թե որ տեղ է ա վարտ-
վում ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յու նը և
որտեղ սկս վում նեղ մաս նա գի տա կա-
նը: Այ սու հետ պետք է աշ խա տել՝ այդ 
պրոբ լեմն  ե րի վրա կենտ րո նա նա լով: 
Երկ րում այդ պրոբ լեմն  ե րի ի րա կան 
տա րած վա ծութ յու նը ու սումն  ա սի րե լով, 
վաղ ճա նա չե լով, կան խե լով պրոբ լե մի  
խո րա ցու մը, պրոբ լե մը լու ծե լով և դա 
սո վո րեց նե լով՝ սա կլի նի լուրջ և կարե-
վոր աշ խա տանք, և  այս ա մե  նը պետք է 
լի նի գի տութ յան վրա հեն ված»:
Նա նաև կար ևո րեց կրթա կան ծրագ-

րե րում կլի նի կա կան կան խար գե լիչ 
բժշկութ յան ներդ րու մը որ պես ին տեգ-
րաց ված, պրակ տիկ ուղղ վա ծութ յուն

ու նե ցող մո դուլ:
Գի տա ժո ղո վին զե կուցումն  ե րով հանն-

դես ե կան նաև փոր ձա ռու այլ մաս նաա-
գետ ներ Հա յաս տա նից, ինչ պես նաևև 
ա ռա ջա տար ըն տա նե կան բժիշկ ներ ևև 
հրա վիր ված դա սա խոս ներ Մեծ Բ րիի-
տա նիա յից, Շ վե դիա յից, Ռու սաս տա նիի 
Դաշ նութ յու նից, Ուկ րաի նա յից, Ա մե  րիի-
կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րից:
Երկօր յա գի տա ժող վի աշ խա տանք նեե-

րին մաս նակ ցեց ա վե լի քան 500 բժիշկկ 
ինչ պես Եր ևա նից, այն պես էլ ՀՀ տարր-
բեր մար զե րից:
Ըն տա նե կան բժշկութ յան ար դիի 

խնդիր նե րին նվիր ված 3-րդ մի  ջազզ-
գա յին գի տա ժո ղո վը կազ մակեր պել էրր 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալլ-
սա րա նը՝ «Ըն տա նե կան բժշկութ յանն 
ա կա դե մի ա կան մի ա վո րում» հա սա րաա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան հետ հաա-
մա տեղ:

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ 3-ՐԴ 
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ

ունեցող մոդուլ
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Բժշկական համալսարանում կայացած մի  ջազ գա յին 
 կոնգ րե սը կազ մա կեր պել էին պլաս տիկ, վե րա կանգ-
նո ղա կան և  էս թե տիկ վի րա բույժ նե րի հա յաս տան յան 
ա սո ցիա ցիան, պ լաս տիկ և  վե րա կանգ նո ղա կան վի րա-
բույժ նե րի վրա ցա կան կազմակերպությունը և  Երևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը:
 Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ պլաս տիկ, վե րա-

կանգ նո ղա կան և  էս թե տիկ վի րա բույժ նե րի հա յաս տան-
յան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ար մե ն  Հով հան նիս յա նը. 

«Ող ջու նում եմ բո լո րիդ այս կար ևո րա գույն մի  ջո ցառ մա ն 
համար, որը կազ մա կերպ վում է արդեն 5-րդ  ան գամ: 
 Կոնգ րե սը նպա տակ ու նի քննար կել ո լոր տի խնդիր նե-
րը, ի րա կա նաց նել փոր ձի փո խա նա կում՝ հաշ վի առ նե-
լով ո լոր տի ա րագ զար գա ցու մը և  նոր տեխ նո լո գիա նե-

իրի ու մեմե  թոդն նեե իրի իի հհայտ գա լը:
 Կոնգ րե սի մաս նա կից նե րին և հ յու րե րին ուղղված 

ողջույնի իր խոսքում ԵՊԲՀ ռեկտորը նշեց. «Ու րախ 
եմ ող ջու նե լու ձեզ «Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան և 
 դեր մա տո կոս մե  տո լո գիա յի նոր հո րի զոն նե րը թե մա յով 
միմի ջ ջազազգ գաա յիյինն 5-5 րդրդ  կոկոնգնգր րեե սիսի շշրջրջաանանակկ նեներ րուում:մ:  ԹեԹեմ մանան 
ար դիա կան է, քա նի որ այս ո լոր տը պա հանջ ված է: 
 Մաս նա գի տութ յամբ լինելով ին տեր նիստ՝ շատ լավ գի-
տեմ, որ բազ մա թիվ ներ քին հի վան դութ յուն ներ ու նեն 
ի րենց ար տա քին պատ կե րը և  դեմ քը՝ բա ռի լայն ի մաս-
տոտով:վ: ԲԲաա ցացառ ռուութթ յոյունւն չչենեն ննաևաև աայնյն հհիիվավանն դոդութւթյ յուունն նեներ րըը, 
ո րոնք ել նե լով ներ քին օր գան նե րի ֆունկ ցիա նե րի խա-
թա րու մի ց՝ ի հայտ են բե րում ո րո շա կի էս թե տիկ, մաշ-
կա բա նա կան և  կա ռուց ված քա յին պրոբ լեմն  եր, ո րոնք 
բա ցի հի վան դութ յու նից ա ռա ջա ցած ան հար մա րութ յու-
նինի ՝ց  պա իցիենեն տինին պատճ ճա ռո մւմ եենն ննաևև այլ նանհ հ նանգս-
տութ յուն ներ. երևան են գա լիս բազմաթիվ ֆի զի կա կան 
և   հո գե բա նա կան խնդիր ներ: Ես հու սով եմ, որ ար տաք-
նա պես ար տա հայտ ված այդ նշան նե րի վե րա ցու մը մե զ 
հնհնա րավ վո րութ յունն կկտա հեհե տա դա ձրձ կկապ ա պա հհով վեելու

և  ազ դե լու այն օր գա նի վրա, ո րը հան դի սա ցել է այդ 
պրոբ լե մի  հա րու ցի չը:  Կար ծում եմ, որ ե կել է ժա մա նա-
կը, երբ ներ քին հի վան դութ յուն նե րը, էն դոկ րի նո լո գիան, 
ին տեր նո լո գիան կա րող են ի րենց ներդ րումն  ու նե նալ 
այն պի սի հե տաքր քիր ուղ ղութ յան բազ մա դիս ցիպ լի նար 
զար գաց ման մե ջ, ինչ պի սին է պլաս տիկ, վե րա կանգ նո-
ղա կան և  էս թե տիկ վի րա բու ժու թյու նը: Այս տեղ կար ևոր 
է նաև մաս նա գի տութ յան ի րա վա կան կող մը, և  հու սով 
եմ, որ այ սօր վա քննար կումն  ե րի արդ յունք նե րը կար տա-
ցոլ վեն նաև կրթա կան ծրագ րե րում:

 Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց նաև ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի տե ղա կալ  Գա գիկ 
 Մի րի ջան յա նը՝ ընդգ ծե լով ար տա սահ մա նից,  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղից ժա մա նած մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ-
յանն կկար ևևո րութ յու ննը ննմման նա իտիպ միմի  ջո ցա ռումնմն եե րինին: 
«ԱՄՆ-ից, Անգ լիա յից, Ավստ րիա յից,  Ռու սաս տա նից, 
Վ րաս տա նից և Ուկ րաի նա յից ժա մա նած մե ր գործ-
ըն կեր նե րը, հան դես գա լով պլաս տիկ վի րա բու ժութ-
յան խնդիր նե րի շուրջ, կներ կա յաց նեն ի րենց փոր ձը, 
հմհմտոտութւթյ յուունն նեներ րը:ը: ՎՎսս տատահհ եմեմ,, որոր եեռ ռօրօրյ յաա քնքննանարր կոկումնւմն  ե-ե
րը գի տա կան, գործ նա կան և  ու սու ցո ղա կան կարե վոր 
նշա նա կութ յուն կու նե նան և կխթա նեն  Հա յաս տա նում 
պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան հե տա գա զար գաց մա նը, - 
նշեց փոխ նա խա րա րը:
Կ Կոնոնգգ րերես սինին զզեե կոկոււ ցոցումնւմն  եերորովվ հահանն դեդեսս եկեկանան ոոլ լորորտտիի ակակ-

նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝  Վիեն նա յի Ա վե տա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի դի մած նո տա յին բաժ նի գլխա վոր բժիշկ 
և  Վիեն նա յի Wilhelminenspital հի վան դա նո ցի պլաս տիկ 
և  վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժութ յան բաժ նի խորհր-
դակ կ նան  ՔՔուրթ ՎՎինին ցենեն ցը,  ՄՄո կսկվվա իյի ԻԻ Մ.Մ. ՍՍեե եչեն նո վիվի 
ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Ռու բեն 
Ա դամ յանը և այլոք։

Պ ԼԱՍ ՏԻԿ 

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ  

ԴԵՐ ՄԱ ՏՈ ԿՈՍ ՄԵ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ 

ՆՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈՆ ՆԵ Ր

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ 5-ՐԴ  ԿՈՆԳ ՐԵՍԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

ց
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2004-ին ա վար տել է ստո մա տո-
լո գիիակ կանան ֆֆաա կոկուլւլտ տեե տըտը, , 2005-ին՝ 
ԵՊԲՀ-ի ին տեր նա տու րան, իսկ 
2008-ին, ա վար տե լով  Հա յաս տա նի 
պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա-
մալ սա րա նի հան րա յին կա ռա վար-
ման ֆա կուլ տե տը, ստա ցել է մա-
գիստ րո սի աս տի ճան: 2007-09թթ. 

աշ խա տել է  Բեր դի բժշկա կանն
կենտ րո նում՝ որ պես ստո մա տո լոգ: 
2010-15թթ. ե ղել է ՀՀ կրթութ յան 
և  գի տութ յան նա խա րա րի օգ նա-
կան, այնուհետև՝ ՀՀ կրթութ յան և 
 գի տութ յան նա խա րա րի խորհր դա-
կական:ն:

20200606 ի-ինն աա վավարրտետելլ է է դդե ղաղ  գի տա-
կան ֆա կուլ տե տը, 2007-ին՝ ԵՊԲՀ ի-ի 
դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման 
ամ բիո նի ին տեր նա տու րան: 2009-
ին, ա վար տե լով  Հա յաս տա նի ա մե -
րիկ յան հա մալ սա րա նի  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի մա-

գիգիստստր րաատոտ ւ րար ն, ստա ցել 
է մա գիստ րո սի աս տիիճճանն: 
2014-ին ստա ցել է դե ղա գոր-
ծա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծո ւի գի տա կան աս տի-
ճան: 2002-03թթ. Ռ. Յոլ յա նի 
ան վան ար յու նա բա նա կան 
կենտ րո նում աշ խա տել է որ-
պեես ռեռեֆ ֆեե րերենտնտ-օօգգնանակկան,,
2005-06թթ.՝ Ալ ֆա-ֆարմ դե-
ղա գոր ծա կան կազ մա կեր-
պութ յու նում՝ որ պես դե ղա-
գետ, 2006-08թթ.՝ ԵՊԲՀ-ի 
դե ղա գոր ծութ յան կա ռա-
վար ման ամ բիո նի ա վագ լա-
բոբո ր րանանտ,, 2008-15թթ.՝ նույն 
ամ բիո նի ա վագ դա սախոխոսս, 
2015-ից առ այ սօր՝ դո ցենտ:

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ
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Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա-
տի հեր թա կան նիս տի ըն թաց քում  ներ կա յաց վեցին 
ԲՈԲՈւՀւՀ ի-ի ննորոր աաշշխախ  տա կից նե րը՝ ֆի նան սատն-
տե սա կան աշ խա տանք նե րի գծծովվ պրպրոո ռեռեկկ տոտորր 
(բժշկական համալսարանի պատմության մե ջ մի նչ 
այժմ գոյություն չունեցող հաստիք) Կա րեն Ա րա մի  
 Հա րութ յուն յա նը և  «Հերացի» ար հես տակ ցա կան 
կազմակերպութ յան  նախագահ  Մար թա  Հեկ տո րի 
 Սի մոն յա նը:
Այյ նու հետև  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը ՀՀ նա խա-

գահ  Սերժ  Սարգս յա նի ա նու նից բուժ ծա ռա-
յութ յան փոխգն դա պետ, բ.գ.թ.  Կա մո  Ռա ֆի կի 
 Շա բո յա նին փո խան ցեց «Մ խի թար  Հե րա ցի» մե -
դադալ,լ, իիսկկ ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար  Սեյ րան 
Օ հան յա նի ա նու նինից ԵՊԵՊԲՀԲՀ աաշշ խախատ տա ա կիկիցց Հ րար չ յա 
Ի վա նի  Շա բո յանին՝  «Վազ գեն  Սարգս յա ն» մե  դալ:
 Նիս տի ա վար տին Սամվել  Բա րո յա նը ներ կա նե-

րին ցու ցադ րեց Ա րա րա տի գա գա թին իր կող մի ց 
ար ված տե սա ձայ նագ րութ յու նը և  ԲՈւՀ-ի թան գա-
րա նին նվի րեց բժշ կա կան հա մալ սա րա նի դրո շը...

 ԿԱ ՐԵՆ Ա ՐԱ ՄԻ 
ՀԱ Ր� Թ Յ� Ն ՅԱ Ն

ՄԱՐ ԹԱ  ՀԵԿ ՏՈ ՐԻ ՄԱՐԹԱ ՀԵԿՏՈՐԻ
 ՍԻ ՄՈՆ ՅԱ Ն
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 ևա նի Մ խի-Ուրախութ յամբ տե ղե կաց նում ենք, որ Եր
ն հա մալ սա-թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան

րա նի « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը ընդգրկ վել 
ա նի Thomson է Web of Science լայ նա մասշ տաբ շտե մա րա
ցիտ ման ին-Reuters-ի նոր ի հայտ ե կած աղբ յուր նե րի ց

SCI):դեք սում (Emerging Sources Citation Index (ES
uters-ը հան-Ինչ պես ար դեն հայտ նի է, Thomson Reu
ր հա յին ին-դի սա նում է ա ռա ջա տար համաշ խար

տե լեկ տուալ տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր նե րից մե -
կը, ո րի բա զա նե րում հայտն վե լը մե ծ ձեռք բե րում է 
մե ր հա մալ սա րա նի հա մար:
Շ նոր հա վո րում ենք բո լո րիս և  մաղ թում

 նո րա նոր հաղ թա նակ ներ:
 Ման րա մաս նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ՝ 

http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdf :f

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՊԱՏՎԱԲԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵ ՐՈՒ ՄԸ

Սի րե լի Ար տո,
Ինչ վե րա բե ր� մ է մե ր նա խորդ նա-

մակ նե րին, ե թե ձեր գի տա կան ամ-
սա գի րը  հա սա նե լի է օն լայն տար բե-
րա կով, ա պա մե ր աշ խա տան քա յին 
թի մը կներ բեռ նի ամ սագ րի բո վան-
դա կ� թ յ�  նը ձեր կայ քից: IP մի  ջա կայ-
քե րը (ցան կա ցած տի պի) պար զա պես 
հա վե լ� մ են, ե թե դ� ք կցան կա նաք: 
 Դ� ք կա րող եք օգ տա գոր ծել մար կե-
տին գա յին նյ�  թե րը, ո րոնք ես �  ղար-
կել եմ այս պա հից սկսած ցան կա ցած 
ժա մա նակ և՛ ձեր տպագր ված, և՛ օնլ-
յան տար բե րակ նե ր� մ: Եվ մի  ան-
հանգս տա ցեք �  շաց ման հա մար: 

ՄԻԼԱ ՔԱՀՈւ,
Տարածաշրջանային գիտական 

Thomson Reuters կայքի խմբագիր

Dear Arto, 
As per our previous mails, if your journal is Open 

Access, our production team will upload the jour-
nal contents from your website. Allowing IP ranges 
(any) is just an addition, if you feel more comfort-
able.
You may use the marketing materials I sent to you 

any time from now on, both in your print and on-
line issues of your selected journal. And don’t worry 
about the delay.   

Mila Cahue, M. Sc.
Web of Science Regional Editor

Thomson Reuters



Գեր մա նա ցի օն կո լոգ նե րի պատ վի-
րա կութ յա ն հետ հանդիպմանը, ո րի
կազ մում էին  Բեռ լի նի օն կո լոգ նե-
րի մի ութ յան փոխ նա խա գահ, պրո-
ֆե սոր Ք լաուս- Պե տեր  Հելլ րի գե լը,
 Գեր մա նիա յի ֆե դե րալ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ յան երկ-
կողմ քա ղա քա կա նութ յան վար չու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ  Սո ֆի  Մեյ սե րը,
 Գեր մա նիա յի ման կա կան օն կո լոգ նե րի
ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ, պրո-
ֆե սոր  Յուր գեն սը, հայ կա կան կող մի ց
ներ կա էին ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել
 Նա րի ման յա նը, կլի նի կա կան աշ խա-
տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն
 Մի նաս յա նը, 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 և
« Մու րա ցա ն հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի քի մի ա թե րա պիա յի կլի նի-
կա յի ղե կա վար  Սամ վել  Դա նիել յա նը:
 Հան դիպ ման նպա տա կը երկ կողմ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան քննար կումն  էր:
Ինչ պես իր ող ջույ նի խոս քում նշեց

ԵՊԲՀ ռեկ տորը՝ անհ րա ժեշտ է հստա-
կեց նել հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ-
յուն նե րը թե՛ գի տա կան, թե՛ կադ րա յին
ա ռումն  ե րով:
«Ու րախ ենք այս հան դիպ ման և 

 հա մա գոր ծակ ցութ յան  սպասվելիք
շարու նա կութ յան հա մար:
 Հատ կա պես ցանկանում եմ
կար ևո րել մե ր հա մա տեղ
աշ խա տան քի կրթա կան և 
 հե տա զո տա կան բա ղա դրիչ նե-
րի պար տա դիր առ կա յութ յու-
նը,- նշեց ռեկ տո րը՝ ընդգծելով,
որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
և  Հա յաս տա նում բժշկա կան
կրթութ յան հիմ քում ըն կած է

բժշկութ յան գեր մա նա կան դպրո ցի
փորձը, քա նի որ հենց  Գեր մա նիա յում
ու սա նած բժիշկ ներն են մե ր երկ րում
հիմք դրել բժշկա կան բարձ րա գույն
կրթութ յա նը:  Ռեկ տո րը նաև ընդգ ծեց
երկ կող մ տե ղե կատ վութ յան փո խա-
նակ ման կար ևո րութ յու նը, քա նի որ
դա հնա րա վո րութ յան կտա հստա-
կեց նե լու, թե երբ են մե ր մաս նա գետ-
նե րը սկսելու զբաղ վել օն կո-հի վանդ-
նե րով, ինչ քայ լեր են ի րա կա նաց վում
կան խար գե լիչ բժշկության ուղ ղութ-
յամբ, ինչ պես նաև հաս կա նալ, թե
որ մա կար դա կից է պետք սկսել
ու սու ցու մը, թրեյ նինգ նե րը մե ր մաս նա-
գետ նե րի հետ:
 Գեր մա նիա յի ա ռող ջա պա հութ յան

նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
 Սո ֆի  Մեյ սե րը նշեց, որ այդ ա մե  նը
նե րառ ված է նա խա րա րութ յան կող-
մի ց ա ռա ջարկ վող փո խա նա կա յին
ծրագ րում, ո րը ի րենք ա ռա ջար կում են
ի րա կա նաց նել և  ընդգ ծեց, որ ծրագ-
րի ֆի նան սա կան ամ բողջ բե ռը գեր-
մա նա կան կող մը վերց նում է իր վրա:
 Նա տե ղե կաց րեց, որ երկ կող մա նի
հա մա գոր ծակ ցությու նը կլի նի օն կո-
լո գիա յի ո լոր տում՝  Գեր մա նիա յում
կվե րա պատ րաստ վեն և կկրթ վեն մե ր
օն կոլոգ նե րը, ինչ պես նաև օն կո լո-

գիա յին մոտ մաս նա գի տա կան ուղղ-
վա ծութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րը.
փո խա նա կա յին ծրա գի րը նե րա ռում
է կե սից մի նչև մե կ տար վա ու սու ցում 
և  հա մա պա տաս խան թրեյ նինգ ներ: 
Ն մա նա տիպ փո խա նա կա յին ծրա գիր 
կի րա կա նաց վի նաև ման կա կան օն կո-
լո գիա յի ուղ ղութ յամբ:
Ող ջու նելով հյուրերին՝ ԵՊԲՀ կլի-

նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Ա.  Մի նաս յա նը նշեց. 
«Ցանկանում եմ շնոր հա կա լութ յուն
հայտ նել գեր մա նա կան կող մի ն՝ եր-
կա րատև հա մա գոր ծակ ցութ յան, ինչ-
պես նաև հա մա տեղ աշ խա տան քի այս 
նոր հնա րա վո րութ յան հա մար:  Դուք 
հյու րըն կալ վել էիք մե զ մոտ հու լի սին, 
և  այժմ մե նք ու նենք հա մա գոր ծակ-
ցութ յան նոր ի րա կան ծրա գիր: Ն շեմ, 
որ այս քան կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում՝ 3 ամ սում մե նք ար դեն ու նենք 
արդ յունք ներ, ո րոնք կամ րագր վեն այ-
սօր ձեր կող մի ց ներ կա յաց ված փո խա-
նա կա յին ծրագ րո վ:
Հս տա կեց նե լով հա մա գոր ծակ ցութ-

յան շրջա նակ նե րը՝ մի  ջազ գա յին գոր-
ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Ե.  Սա հակ յա նը ևս
ող ջու նեց և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ-
նեց գեր մա նա ցի օն կո լոգ նե րի պատ-
վի րա կութ յա նը՝ այս նոր հնա րա վո-
րութ յան հա մար, ինչ պես նաև հա տուկ
շեշ տեց  Սո ֆի  Մեյ սե րի դե րը այդ կարե-
վոր գոր ծում:
 Հան դի պու մի ց հե տո հյու րե րը շրջե-

ցին հա մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի
թիվ 1 և « Մու րա ցա ն հի վան դա նոց-
նե րում, ծա նո թա ցան հա մա լիր նե րի 
գոր ծու նեութ յա նը, կա տար վող աշ խա-
տանք նե րին և  ա ռա ջի կա ա նե լիք նե-
րին:
 Հա ջորդ օ րը գեր մա նա ցի օն կո լոգ-

նե րը թե մա տիկ դա սա խո սութ յուն ներ
կար դա ցին « Մու րա ցա ն հի վան դա նո-
ցա յին հա մա լի րում:
Հա մա գոր ծակ ցութ յան նա խանշ ված

ծրագ րե րը կի րա կա նաց վեն գեր մա նա-
կան և  հայ կա կան հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա նե րի մի ջև:

ԿՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԵՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԵՎ  ԳԵՐ ՄԱ ՆԻԱ ՅԻ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐԸ
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Բժշկա կան հա մալ սա րան այ ցե-
լեց  Թուրք մե նս տա նի կրթութ յան 
նա խա րա րու թյան պատ վի րա-
կութ յու նը:
Պատ վի րա կութ յան ան դամ-

նե րը հան դի պե ցին ԲՈւՀ-ի 
ղե կա վա րութ յան հետ: Պատ-
վի րա կութ յան ան դամն  ե րին 
ներ կա յաց վեցին բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ մութ յու նը, գոր-
ծու նեութ յու նը,   ֆա կուլ տետ նե րը և  
ու սումն  ա կան ծրագ րե րը:
Նաև ընդգծվեց այն 

հանգամանքը, որ ԵՊԲՀ-ում 
ու սա նում են մե ծ թվով ար տա-
սահ ման ցի ու սա նող ներ և  ի րա-
կա նաց վում է ե ռա լե զու կրթու-
թյուն:
 Թուրք մե նս տա նի ազ գա-

յին ինս տի տու տի տնօ րեն 
 Բայ րամ Բ յա շի մո վը նշեց, որ 
այ ցի նպա տակն է քննար կել 
հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հե-
ռան կար ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
ու սա նող նե րի փո խա նակ ման 
ծրագ րե րի առնչությամբ:

 ԹՈՒՐՔ ՄԵՆՍ ՏԱ ՆԻ 
ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ
 ԱՅ ՑԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԱԼՍԱՐԱՆ

CLINICALKEY 
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԱՌ ՑԱՆՑ 
ՇՏԵ ՄԱ ՐԱ ՆԻՑ ԱՆՎ ՃԱՐ 

ՕԳՏ ՎԵ Լ�  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ Ր� Թ Յ� Ն

 Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նին ClinicalKey մի  ջազ-
գա յին առ ցանց շտե մա րա նից անվ ճար օգտ վե լու 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռն վել: Օգտ վել կա րող
եք մի նչև 2015 թվականի նո յեմ բե րի 15-ը հա մալ-
սա րա նի տա րած քում գտնվող հա մա կար գիչ նե-
րից:
Տվ յալ նե րի բա զա յից օգտ վե լու հա-

մար անհ րա ժեշտ է հետևել հղմա նը՝
http://www.clinicalkey.com:

ՀՀ պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն հրա պա-
րա կել է 2015 թվա կա նի հու ն վար-սեպ տեմ բեր ժա-
մա նա կա հատ վա ծի ա ռա ջին հա զար խո շոր հարկ
վճա րող նե րի ցան կը` հա մա ձայն վճար ված հար-
կե րի և տու ր քե րի մե  ծու թ յան:  Ցան կու մ ընդգրկ-
ված են նաև կրթա կան ծա ռա յու թ յու ն մա տու  ցող
25 կազ մա կեր պու թ յու ն` այդ թվու մ 19 ԲՈւՀ, 2 
կրթա հա մա լիր, 1 դպրոց, 1 քո լեջ,  1 գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տ և ՀՀ ԿԳՆ կրթու թ յան ազ-
գա յին ինս տի տու  տը:
 Խո շոր հար կա տու ԲՈւՀ-ե րի ցու  ցա կը գլխա վո-
րու մ է Երևանի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը, ո րը 1.000 խո շոր հար կա տու  նե րի ցու  ցա-
կու մ զբա ղեց նու մ է 52-րդ  տե ղը:

 ԽՈ ՇՈՐ ՀԱՐ ԿԱ Տ� 
 Բ� ՀԵ ՐԻ Ց�  ՑԱ ԿԸ ԿՐԿԻՆ 
ԳԼԽԱ ՎՈ Ր� Մ Է ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑ�  ԱՆՎԱՆ  

ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ
 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԸ
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« Մու րա ցա ն» հի վան դա նո ցում կա յա ցավ աշ խա տան քա յին հեր-
թա կան խորհր դակ ցութ յու ն, ո րին մաս նակ ցում էին ԵՊԲՀ կլի նի-
կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նը, 
« Մու րա ցա ն» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժիշկ 
 Բագ րատ  Բա վե յա նը, բա ժան մունք նե րի ղե կա վար ներ, բու ժանձ-
նա կազ մը:
 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վե ցին ըն թա ցիկ աշ խա-

տան քա յին հար ցեր, ո րից հե տո « Մու րա ցա ն» հի վան դա նո ցի ախ-
տո րո շիչ կենտ րո նի ման կա կան նյար դա բան  Լի լիթ  Գալստ յա նը 
շնոր հան դե սի տես քով ներ կա յաց րեց նոր ձեռք բեր ված ժա մա նա-
կա կից EBNeuro Basis BE է լեկտ րաէն ցե ֆա լոգ րա ֆիա յի սար քը:
Սար քը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս վե րահս կել ընդ հա նուր

նյար դա բա նա կան ստա տու սը, ա պա հո վում է բազ մա ֆունկ ցիո-
նալ վեր լու ծութ յուն, հայտ նա բե րում է ցնցումն  ե րը, դրանց տևո-
ղութ յու նը, հա ճա խա կա նութ յու նը, ծա ռա յում է որ պես լրա ցու-
ցիչ գոր ծիք գլխու ղե ղի հի պոք սիկ-ի շե մի կ էն ցե ֆա լո պա թիա յի
և  ներ փո րո քա յին ար յու նա զե ղումն  ե րի ախ տո րոշ ման հա մար, 
ա պա հո վում է գլխու ղե ղի ոչ նոր մալ ակ տի վութ յան վաղ հայտ-
նա բե րու մը, թույլ է տա լիս վե րահս կել կի րառ ված դե ղի ազ դե ցու-
թյու նը, կա տար ված բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը, ինչ պես նաև 
կան խա տե սել հի վան դութ յան ել քը և  կա տա րել գլխու ղե ղի բո լոր
բա ժին նե րի քար տե զագ րում:
Ի տա լա կան EB Neuro S.P.A. ըն կե րութ յան բազ մա ֆունկ ցիո-

նալ այս սարքն ու նի բարձր տեխ նի կա կան բնու թագ րեր և 
 բա վա րա րում է եվ րո պա կան զար գա ցած երկր նե րի բժշկա կան 
կենտ րոն նե րին ներ կա յաց վող ինչ պես գործ նա կան, այն պես էլ 
հե տա զո տա կան պա հանջ նե րը: Այն կա րող է կի րառ վել ցան կա-
ցած նյար դա ֆի զիո լո գիա կան ախ տո րոշ ման պրակ տի կա յում՝ քնի 
ա նա լիզ, է պի լեպ սիա յի եր կա րատև մո նի տո րինգ և  այլն:
Ամե նակարևորն այն է, որ սար քը թույլ է տա լիս հե տա զո տե լ 

ցան կա ցած տա րի քի պա ցիենտի, այդ թվում՝ նո րա ծին նե րի:

 Է ԼԵԿՏ ՐԱԷՆ ՑԵ ՖԱ ԼՈԳ ՐԱ ՖԻԱ ՅԻ  Է ԼԵԿՏ ՐԱԷՆ ՑԵ ՖԱ ԼՈԳ ՐԱ ՖԻԱ ՅԻ ՆՈՐ ՆՈՐ ՍԱՐ ՔՍԱՐ Ք  

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն»» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

зрешите мне от лица Российско-
общества симуляционного обу-
ия в медицине, поздравить вас с
ником – 95-летием Ереванского
нского университета. 
громное значение не только для

медицины Армении, но и для медицинской общественно-
сти всего мира. Ваши выпускники работают, наверное, на
всех континентах нашей планеты.
Ваш университет идет в ногу со всеми ведущими ВУЗами 

мира, подтверждением тому является открытие в прошлом 
году симуляционного центра по обучению студентов и 
практикующих врачей. Создание подобного центра на се-
годняшний день – огромный шаг навстречу решения про-
блем обучения специалистов.
Мы, симуляционное сообщество России, очень рады тем

контактам, которые возникли между нашими и армянски-
ми специалистами. Это направление в России появилось
несколько раньше, чем у вас и мы будем рады поделиться
нашими наработками в данном направлении. Хочется на-
деяться, что и специалисты вашего ВУЗа будут участвовать 
в наших мероприятиях и обмениваться с нами своим опы-
том.
Руководство РОСОМЕДа поручило мне сделать подарок 

для вашего симуляционного центра, это виртуальный симу-для вашего симуляционного центра это виртуальный симу
лятор по отработке навыков клинического мышления при 
оказании неотложной помощи, разработанный россий-
скими специалистами. Надеюсь работая на нем вы будете 
вспоминать нас добрым словом.

А.Л. КОЛЫШ 
исполнительный директор РОСОМЕД
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государственного медицин
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- Ի՞նչ ա սել է հա մալ սա րա նա կան պո-
լիկ լի նի կա, և  ինչ  ՞ով է այն տար բեր-
վ7 մ սո վո րա կան պո լիկ լի նի կա յից: 
  - Բու հա կան կլի նի կան, ընդ հան րա-

պես, են թադ րում է ստա ցիո նար՝ ԲՈւՀ-ի 
կազ մում, որ տեղ բու ժա կան, ման կա-
վար ժա կան և  գի տա հե տա զո տա կան 
պրո ցես նե րը ի րար հետ շաղ կապ ված 
են հան դես գա լիս: Եվ քա նի որ պո-
լիկ լի նի կան գտնվում է բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի կազ մում, հետ ևա բար, մե ր 
պո լիկ լի նի կա յում էլ այդ բո լոր պրո-
ցես նե րը ըն թա նում են հա մա հունչ և
 մի աս նա կան, քա նի որ այստեղ ի րա-
կա նաց վում է նաև կրթա կան գոր ծո նը:
- Որ պես 7  ս7 մն  ա կան բա զա՝ օգ տա-

գործ վ7 ՞մ է, արդ յոք, պո լիկ լի նի կա ն, 
ե թե ա յո՝ ա պա ո՞ր կ7 ր սե րի  հա մար:
  - Հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լի նի կան 

հան դի սա նում է ընդ հա նուր բժշկու-
թյան և ռազմաբժշկական ֆա կուլ-
տետ նե րի ուսանողների, ընտանեկան 
բժշկության և մանկաբուժական ամ-
բիոն նե րում կրթվողների հա մար:
 Փաս տո րեն, 4-րդ  կուր սի ու սա նող նե-
րը ընտանեկան բժշկի օգնական
ուսումն աարտադրական պրակտիկան, 
ինտերնները և կլինիկական օր դի-
նա տոր ները՝ Իմունիզացիան գործ-
նականում, ԱԱՊ հիմն ահարցեր
անց նում են պո լիկ լի նի կա յում: Ս տաց-
վում է այն պես, որ պո լիկ լի նի կա յի յու-
րա քանչ յուր բժիշկ, ում այ ցե լում են նա-
խա- կամ հետ դիպ լո մա յին կրթութ յուն 
ստա ցող նե րը, ինչ-որ տեղ հան դի սա-
նում է նաև դա սա խոս նրանց հա մար, 
քա նի որ կա րող  է ու սու ցա նել պրակ-
տիկ հմտութ յուն ներ և, մի ա ժա մա նակ,
ցույց տալ այ սօր վա ամ բու լա տոր օ ղա-
կի գործառույթ նե րը:
Պո լիկ լի նի կան, ինչպես նաև հի վան-

դա նո ցա յին հա մա լիրը հանդիսանում
են մասնագիտության կողմն որոշման 
վայր դպրոցականների համար:
Այսպես մե զ մոտ այցելում են 
Հերացի և Գ. Էմի նի անվան ավագ 
դպրոցների կենսաբանական հոսքի 
աշակերտները, ով քեր պատրաստվում
են դառնալ բժիշկներ և ավելի մոտիկից 
են ցանկանում հասկանալ՝ ի՞նչ է նշա-
նա կում հի վան դա նոց, ի՞նչ է նշա նա կում
պո լիկ լի նի կա և  ցան կա նում են անց նել 

սկզբնա կան պրակ տի կա: 
  Մեր ա ռա վե լութ յու նը նաև այն է, որ 

մե նք, գտնվե լով բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի կազ մում, հնա րա վո րութ յուն 
ու նենք պա ցիենտ նե րի հա մար կազ-
մա կեր պել խորհր դատ վութ յուն ներ՝ լա-
վա գույն մաս նա գետ նե րի, պրո ֆե սոր-
նե րի կող մի ց:
-   Հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի 

և  7  սա նող նե րի սպա սար կ7  մը ի՞նչ հի-
մ7 նք նե րով է ի րա կա նաց վ7 մ հա մալ-
սա րա նա կան պո լիկ լի նի կա յ7 մ:
- Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի աշ խա-

տա կից նե րից մո տա վո րա պես 2.000 հո-
գի ի րենց ըն տա նիք նե րով հա վա քագր-
ված են և ս պա սարկ վում են մե ր կող մի ց: 
  Պոլիկլինիկայում հավաքագրված 
բնակչության համար բժշկական օգ-
նությունն ու սպասարկումը անվճար է:
Մեր պո լիկ լի նի կա յի հա մալ սա րա-

նա կան լի նե լու փաս տը շատ կար ևոր 
է պա ցիենտ նե րի հա մար, քա նի որ 
նրանք նույն պես կա րող են դառ նալ որ-
ևէ գի տա հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կի ցը: Օ րի նակ՝ հի մա հա մալ-
սա րա նի ամ բիոն նե րից մե  կը կա տա-
րում է գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք՝ կապ ված շա քա րա յին դիա բե տի
և  ժա ռան գա կան ֆակ տոր նե րի հետ, և  
այդ հե տա զո տութ յան մե ջ ի րենց մաս-
նակ ցութ յունն ու նեն նաև պա ցիենտ նե-
րը, աշ խա տա կից նե րը:
- Ունե՞ք, արդ յոք, հա մա գոր ծակ ց7 -

թյ7 ն այլ երկր նե րի հա մալ սա րա նա-
կան կլի նի կա նե րի հետ:
  - Յու տա յի հա մալ սա րա նը ար դեն 

2 տա րի համագործակցում է մե ր 
պոլիկլինիկայի հետ: Ն րանց աշ խա տա-
կից նե րը գա լիս են մե զ մոտ, շա քա րա-
յին դիա բե տով մարդ կանց, նաև ա ռողջ
բնակ չութ յան հա մար կազ մա կեր պում 
են ա ռողջ ապ րե լա կեր պին վե րա բե-
րող դա սա խո սութ յուն ներ և  կա տա րում 
են հե տա զո տութ յուն ներ, տրա մադ-
րում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պին վե-
րա բե րող գրքույկ ներ: Անցկացվեցին 
նաև դասախոսություններ շաքարային
դիաբետ և սիրտանոթային հիվան-
դություններ թեմաներով: Օ րի նակ՝ այս
տա րի նրանք չա փե ցին հա սա կը, կշի ռը 
և դ րանց հա մադ րութ յու նով բա ցա հայ-
տե ցին ճար պա կա լու մը, սիր տա նո թա-

յին հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի 
և  շա քա րա յին դիա բե տի ռիս կի աս տի-
ճա նը:
Մեր պո լիկ լի նի կա յի աշ խա տա կից-

նե րից ո մանք հան դի սա նում են նաև 
ամ բիո նի աշ խա տա կից ներ, ո րը նույն-
պես ա ռա վե լութ յուն է մյուս պո լիկ լի-
նի կա նե րի հա մե  մա տութ յամբ:   Մենք 
ու նենք և՛ հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց նե րում, և՛ ամ բիոն նե րում ի րենց 
աշ խա տան քը հա մա տե ղող 5 բժիշկ-
մաս նա գետ ներ:   Պո լիկ լի նի կա յի բաժ նի 
վա րիչ   Սո նա   Տեր մե նջ յա նը հան դի սա-
նում է ՄԱԿ-ի բժիշկ և  կենտ րո նաց նում 
է այն բո լոր աշ խա տանք նե րը, ո րոնք 
կապ ված են ՄԱԿ-ի աշ խա տա կից նե րի 
ա ռող ջա կան հար ցե րի հետ, այդ թվում 
տարեկան և աշխատանքի ընդունվելուց 
առաջ կանխարգելիչ մի ջոցառումն երի 
կազմակերպումը: ՄԱԿ-ի աշ խա տող-
նե րը տեղեկացված են ԵՊԲՀ կլի-
նիկաների հնարավորությունների
մասին և օգտվում  են նաև մե ր ծա ռա-
յութ յուն նե րից:   Սա ևս  խո սում է մե ր 
բարձր վար կա նի շի մա սին:
-   Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, պո լիկ լի-

նի կա յի մի  ջազ գա յին կա պե րը, կա՞ն, 
արդ յոք, աշ խա տա կից նե րի գոր ծ7 -
ղ7 մն  եր, վե րա պատ րաս տ7 մն  եր:
- Ա յո, մե ր աշ խա տա կից նե րը ստա նում 

են ա նընդ հատ, շա րու նա կա կան հետ-
դիպ լո մա յին կրթութ յուն նաև ար տերկ-
րում՝ օրինակ, Զալց բուր գի բժշկական 
բաց հա մալ սա րա նի դասըն թաց նե րին 
են մաս նակ ցում: Այդ բժիշկ նե րի թի վը 
գնա լով ա վե լա նում է, և  ես շատ ու րախ 
եմ դրա հա մար:
  - Մի քա նի խոսք պո լիկ լի նի կա յի 

ստեղծ ման մա սին, ե՞րբ է բաց վել, ի՞նչ 
փո փո խ7 թ յ7 ն ներ և  տեխ նի կա կան 
վե րա զի ն7 մն  եր են ե ղել այս ըն թաց-
ք7 մ:  
- ՀՀ կա ռա վա րութ յան 22.07.2010 

թիվ 952-Ա ո րոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ 
1 հա մալ սա րա նա կան և Մա նուկ

ՊԵՏՔ Է ԱՇ ԽԱ ՏԵՆՔ ԼԻ ՆԵԼ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅ ՆԸՊԵՏՔ Է ԱՇ ԽԱ ՏԵՆՔ ԼԻ ՆԵԼ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅ ՆԸ

Ինչ պես գի տենք՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Հե-
րա ցի» պո լիկ լի նի կան ընդգրկ ված է թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի
կազ մում:  Պո լիկ լի նի կան սպա սար կում է ավելի քան 12.500 բնակչի. 0-18 
տարեկան՝ 7.000 հոգու, 18-ից բարձր՝ 5.500 հոգու: Բժշ կա կան հա մալ սա-
րա նի շուրջ 2.000 աշ խա տա կից ներ ու նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  եր 
նույն պես սպա սարկ վում են այս տեղ: Այս առիթով է մե ր հարցազրույցը 
«Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժշկի՝ ամ բու լա-
տոր գծով տե ղա կալ, ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի դա սա խոս
Ան նա  Բալ յա նի հետ:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ

յին համակարգի հիվանդությունների
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ՓԲԸ պո լիկ լի նի կա նե րի մի ա վոր-
ման արդ յուն քում ստեղծ վեց այ սօր վա 
  Հե րա ցի հա մալ սա րա նա կան պո լիկ-
լի նի կան: Հա մալ սա րա նին մի ա վոր վե լու
և  հա մալ սա րա նի կազ մի  մե ջ մտնե լու 
շնորհիվ պոլիկլինիկան  ապահովվեց 
անհրաժեշտ ամե ն ինչով՝ որակյալ 
բու ժօգ նութ յուն մա տու ցե լու հա մար:
  Պո լիկ լի նի կան այժմ հա գեց ած է բո լոր 
անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  ե րով:   Բո լոր
այն մաս նա գետ նե րը, ով քեր պո լիկ լի նի-
կա յի աշ խա տող նե րի կազ մի  մե ջ չեն, 
սա կայն կան հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նոց նե րի կազ մում, տրամադրում
են մե զ անհ րա ժեշտ խորհր դատ վու-
թյուն:
Պոլիկլինիկայի կողմի ց սպա-

սարկվող բնակիչները օգտվում են
բոլոր այն հետազոտությունների
հնարավորություններից, ո րոնք 
ու նեն բժշկա կան հա մալ սա րա նի կլինի-
կաները:   Դա, ի հար կե, ա ռա վե լու թյուն է
և՛ բժշ կի, և՛ բնակ չութ յան հա մար:   Մենք 
կազ մա կեր պում ենք նաև բժիշկ նե րի
թի մա յին աշ խա տանք, որն ըն դուն ված է
ամ բողջ աշ խար հում:   Դա ար վում է շնոր-
հիվ այն լայն հնա րա վո րութ յուն նե րի, 
ո րը տա լիս է բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
կազ մում գտնվե լը:   Նույ նիսկ դպրոց նե-
րը, ո րոնք գտնվում են մե ր սպա սարկ-
ման տա րած քում, ար ժա նա նում են
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա-
րութ յան ու շադ րութ յա նը և  ա պա հով վում
են անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  ե րով:
Այս տա րի, ապ րի լ-հու նիս ա մի ս նե րին

  Հա յաս տա նի Ա մե  րիկ յան հա մալ սա րա-
նի աշ խա տա կից ներն ան ցան պրոֆզն-
նումն  եր մե ր պո լիկ լի նի կա յում՝ պայ մա-
նագ րի հա մա ձայն: Այս փաս տը խո սում
է բժշկա կան հա մալ սա րա նի մաս նա-
գետ նե րի հան դեպ մե ծ վստա հութ յան 
մա սին, ո րը շատ պարտավորեցնում է 
մե զ և կար ևոր վում մե ր կող մի ց:
  Հե րա ցի և  թիվ 71 դպրոց նե րը 

ընդգրկ վել են Ա րաբ կիր բժշկա կան
հա մա լի րի կող մի ց կազ մա կերպ ված 
Ին տեգր ված դպրո ցա հա սակ ե րե խա-
նե րի և  դե ռա հաս նե րի բար յա ցա կամ
բժշկա հո գե բա նա սո ցիա լա կան ծա ռա-
յութ յուն ներ պի լո տա յին մո դե լի ներդր-
մա նը   Հա յաս տա նում: Այս ա ռու մով 
անց կաց վել են տար բեր դա սըն թաց-
ներ բժիշկ նե րի, բուժ քույ րե րի, հո գե բա-
նի և սո ցաշ խա տող նե րի հետ՝ տար բեր 
հմտութ յուն նե րի զար գաց ման նպա տա-
կով:   Դե ռա հաս նե րի հետ աշ խա տե լու
հա մար ստա ցել ենք տար բեր մե  թո դա-
կան ձեռ նարկ ներ: Դե ռա հաս նե րի հետ
կապ ված կան տար բեր սքրի նին գա յին
ծրագ րեր, հե տա զո տութ յուն ներ, խորհր-
դատ վութ յուն ներ, և  այդ ծրա գի րը ա վե-
լի լայն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, 
քա նի որ դրա մե ջ ընդգրկ ված են նաև 
հո գե բան ներ, սո ցաշ խա տող ներ, դպրո-
ցա կան բուժ քույ րեր, բժիշկ ներ, ով քեր
ա վե լի են հմտա նում այս ծրագ րե րի 
շրջա նա կներում:

Լուսանկարային ռեպորտաժ «Հերացի» պոլիկլինիկայիցԼուսանկարային ռեպորտաժ «Հերացի» պոլիկլինիկայից
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- Մի քա նի խոսք՝ արդեն մե ծ 
ճանաչ7 մ գտած մի  երև7 յթի՝ պրո-
ֆե սո րա կան շա բաթ նե րի մա սին:
- Պ րո ֆե սո րա կան շա բաթ նե-

րի նա խա ձեռ նութ յու նը պատ կա-
նում է բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Միքայել 
  Նա րի ման յա նին:   Յու րա քանչ յուր 
շա բաթ օր, ժա մը 10:00-12:00-ը
հա մալ սա րա նի տար բեր մաս-
նա գի տությունների 11 պրո ֆե-
սոր նե ր  անց կաց նում են անվ-
ճար խորհրդատվություններ 
բնակիչների համար՝ ան կախ 
դիմողների տա րի քից և բնակության 
վայրից:   Պո լիկ լի նի կա յում հա վա-
քագր ված բո լոր մարդ կանց սպա-
սար կու մը՝ խորհր դատ վա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րը, պրո ֆի լակ տիկ 
այ ցե լութ յուն նե րը անվ ճար են, 
բա ցա ռութ յամբ դժվա րա մատ չե լի 
և  հա տուկ հա մար վող ո րոշ հե տա-
զո տութ յուն նե րի:  Գաղտ նիք չէ, որ 
հան րա պե տութ յու նում ճա նաչ ված 
լա վա գույն մաս նա գետ նե րը հա մալ-
սա րա նի կլի նի ցիստ ներն են: Ա հա 
ին չու սա շատ լավ հնա րա վո րու-
թյուն է, քա նի որ բնակ չութ յան հա-
մար մատ չե լի և  հա սա նե լի է դառ-
նում բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի 
խորհր դատ վութ յու նը: Իսկ պո լիկ-
լի նի կա յի բժիշկ նե րին ու կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րին այն կա տա-
րե լա գործ վե լու հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում, քա նի որ նրանք, ներկա 
լինելով, այս պես ա սած, վար պե-
տաց դա սեր են ստա նում այդ պրո-
ֆե սոր նե րից:
- Նշեք խնդրեմ օտարերկրացի-

ների հետ կոնկրետ գործ7 -
նե7 թյան օրինակներ:
- Վեր ջերս մե զ այցելել էր պրո-

ֆեսոր Լ. Կուլիկովը, (Սանկտ Պե-
տերբուրգ, Մեչնիկովի անվան 
պետական համալսարանի մանկա-
բուժության ամբիոնի պրոֆեսոր 
դեռահասներին բարյացկամ 
կլինիկաների զարգացման 
ուսումն ամե թոդական կենտրոնի 
ղեկավար), ով ուսումն ասիրում էր, 
թե ո րոնք են դե ռա հաս նե րի մոտ 
ա վե լի հա ճախ հան դի պող դժվա-
րութ յուն նե րը Հայաստանում, ա ռող-
ջութ յան հետ կապ ված խնդիր նե-
րը, ինչ պես են պո լիկ լի նի կա յում 
կա տար վում այդ ա մե  նի հե տա-
զո տութ յուն նե րը, ինչ պես ա ռա վել 
բար յա ց  կամ դարձ նել դե ռա հաս նե-
րին նվիր ված հար ցե րի կազ մա կեր-
պու մը, քա նի որ մե նք գի տենք, որ
այս պա րա գա յում կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ՝ ծնող-դե ռա հաս-բու ժաշ-
խա տող-դպրոց առն չութ յուն նե րում, 



Պրոֆեսորական
շաբաթները
«Հերացի»

պոլիկլինիկայում
Պացիենտների ընդունելությունը

իրականացնում են պրոֆեսորներ
Մ. Զ. Նարիմանյանը, 

Ա. Մ. Մինասյանը, 
Ա. Ա. Շաքարյանը, 

Մ. Մ. Միրիջանյանը,
 Կ. Ռ. Բաբայանը,

Ռ. Վ. Ֆանարջյանը, 
Հ. Մ. Մանվելյանը, 
Ա. Կ. Շուքուրյանը, 

Ն. Գ. Բաղդասարյանը, 
Հ. Ս. Սիսակյանը, 

Է. Դ. Թորոմոնյանը:

և  այս օ ղակ նե րը պետք է շատ հա մա-
հունչ աշ խա տեն, բայց դեռևս բազ-
մա թիվ խնդիր ներ կան, հատ կա պես, 
ո րոնք կապ ված են սե ռա կան դաս-
տիա րա կութ յան հետ, հոգեկան և 
վերարտադրողական առողջության 
հետ:
Մ յու սը Շվե դա կան Ա պա վեն

բժշկա կան ա սո ցիա ցիա հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան հետ 
եր կար տա րի ներ տևած հա մա գոր-
ծակ ցութ յունն է, ո րի ա ջակ ցութ յամբ 
կա հա վոր վել է պո լիկ լի նի կա յի սեն-
յակ նե րից մե  կը, ո րը նա խա տես ված 
է բնակչության տարբեր խմբերի հետ 
կազմակերպվող հանդիպումն երի 
համար (դե ռա հաս նե ր և ն րանց ծնող-
նե ր, հղի նե ր, կրծքի տա րի քի ե րե խա-
նե ր, մայ րե ր...): Այս տեղ հրա վիր վում 
են նաև հա մա պա տաս խան մաս նա-
գետ ներ, և  ա մե ն խմբի հետ հա մա-
պա տաս խան թե մա յով զրույցներ
են կազմակերպվում: Այս ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում անց յալ տա րի անց-
կաց վել է 46 հան դի պում 1-3 և 3-5
տա րի քա յին խմբե րի 41 ծնող նե րի 
և 54 դե ռա հաս նե րի, նաև հղի նե րի 
հետ:   Հան դիպ ման թե մա նե րը վե րա-
բե րում էին ա ռողջ ապ րե լա կեր պին, 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել մա-
նը, վն ա սա կար սո վո րութ յուն նե րի,
ինչպես նաև անձ նա կան հի գիե նա յի, 
կեց ված քի շե ղումն  ե րի, սթրե սի հետ
կապված հարցերին, օ դա կա թի լա յին
ճա նա պար հով տա րած վող տար բեր 
ման կա կան ին ֆեկ ցիա նե րի, ռա ցիո-
նալ սնուց մա նը և  այլն:
  Բա ցի նրա նից, որ մե ր աշ խա տող-

նե րը ստա նում են շա րու նա կա կան 
կրթութ յուն բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ամ բիոն նե րում, մե նք նույն պես 
ա նընդ հատ կազ մա կեր պում ենք սե-
մի  նար ներ բժիշկների և բուժ քույ րե-
րի հա մար:   Դա ար վում է նրանց գի-
տե լիք նե րի ա նընդ հատ թար մաց ման 
նպա տա կով, քա նի որ լի նել բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի աշ խա տող՝ 
նշա նա կում է, որ դու պետք է կա րո-
ղա նաս սո վո րեց նել, իսկ սո վո րեց նե-
լու հա մար դու պետք է ա նընդ հատ
սո վո րես:
  Այս տարի հետաքրքիր փորձ ա րե-

ցինք. պրո ֆե սոր   Հմայակ Սի սակ-
յա նը մե ր խնդրանքով դիտարկեց 
սիրտանոթային հիվանդություններ 
ունեցող հիվանդների վարումը 
ըստ ամբուլատոր քարտերի՝
համապատասխանումը գործող 
ուղեցույցների, ժամանակակից 
մոտեցումն երի: Վերհանվեցին 
վրիպումն երը, թերությունները:
Որակի բարելավման առումով 
կազմակերպեցինք քննարկում  

բժիշկ նե րի հետ, որ տեղ նա ներ կա-
յաց րեց իր բո լոր դի տար կումն  ե րը, 
և  դա մե զ հա մար շատ լավ հնա րա-
վո րութ յուն էր տե ղում, գործ նա կան 
աշ խա տան քի ըն թաց քում շտկել մե ր  
բաց թո ղումն  ե րը: Ցանկալի է, որ այս  
փոր ձը լի նի  շա րու նա կա կան և  ոչ մե կ 
ուղ ղութ յամբ: Ա ռա ջար կում եմ, որ 
տար բեր ամ բիոն նե րի պրո ֆե սոր նե-
րի կող մի ց դի տարկ վի հի վանդ նե րի 
վա րու մը պոլիկլինիկայի բժիշկների 
կող մի ց, որ պես զի մե նք չու նե նանք
վրի պումն  եր և  կա րո ղա նանք ցու ցա-
բե րել հնա րա վո րինս ո րակ յալ բուժ-
օգ նութ յուն:
  Մեր բո լոր խնդիրների դեպ քում 

բժշկա կան հա մալ սա րա նը ար ձա-
գան քում է՝ ի դեմս ԵՊԲՀ կլի նի կա-
կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Մի նաս յա նի: 
  Ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յունս 
հայտ նել ԵՊԲՀ ղեկավարությանը՝ 
հետևողական և սրտացավորեն 
վերաբերվելու համար, նաև  բո լոր 
կո լե գա նե րին՝ մե զ հետ հա մա գոր-
ծակ ցե լու հա մար: Ադ մի  նիստ րա-
ցիան մե զ մե ծ ա ջակ ցութ յուն է ցու-
ցա բե րում նաև աշ խա տա կից նե րի 
ըն տա նիք նե րում դժբախտ դեպ քե-
րի կա պակ ցութ յամբ ֆի նան սա կան 
օգ նութ յուն տրա մադ րե լու, բո լոր 
աշ խա տա կից նե րին ամ բու լա տոր 
հե տա զո տութ յուն նե րի ու հի վան դա-
նո ցա յին բու ժօգ նութ յան դեպ քե րում 
զեղ չե րի կի րառ ման, ԵՊԲՀ հանգստ-
յան տնե րում հան գիս տը կազ մա կեր-
պե լու, տար բեր մշա կու թա յին մի  ջո-
ցա ռումն  ե րին մե ր մաս նակ ցությունը 
ապահովելու հար ցե րում, ո րի հա-
մար նույն պես ցան կա նում են հայտ-
նել խո րին ե րախ տա գի տութ յունս:
  Մենք մի  նպա տակ ու ե րա զանք 

ու նենք.  յու րա քանչ յուր այ ցե լու պետք 
է վստահ լի նի, որ հա վուր պատ շա-
ճի բու ժօգ նութ յուն է ստա նում այս 
պո լիկ լի նի կա յում:   Մենք հա մալ սա-
րա նա կան ենք, և  դա մե ծ պա տաս-
խա նատ վութ յուն ու պար ծանք է մե զ 
հա մար: Պետք է աշ խա տենք լի նել 
լա վա գույ նը, քա նի որ ու նենք լայն 
հնա րա վո րութ յուն ներ՝ թե՛ տեխ նի-
կա կան հա գեց վա ծութ յուն, թե՛ պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան մե ծ նե րուժ: 
-Աննա Յ7 րիի, շ նոր հա կա լ7 թ յ7 ն 

բավականին ընդարձակ և կարևոր 
տեղեկ7 թյ7 ններով լեց7 ն հար-
ցազ ր7 յ ցի հա մար, տա Աստ ված, որ 
բո լո րը վե րա բեր վեն ի րենց աշ խա-
տան քին այն պես, ինչ պես դ7 ք: 

Հարցազր� յցը՝
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 
ԳՈՐԾՈՒՄ Է ՆՈՐ ԳՈՐԾՈՒՄ Է ՆՈՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Սիի րե լլի՛ գորր ծընն կերններ, Երր ևա նիՄՄ խի թար ՀՀե րա ց�  ան վաան 

պեե տա կան ն բժշկկա կաան համմալ սա րրա նի շրջաա նակ նե ր� մ իիր 
աշ խխա տտաննք ներրն է սկսել «Հերաացի» ար հես տակ ցա կաան 
մի �� թ յ��  նը։։ Տե ղղե կացց ն7 մ եենք, որ մի նչ այժժմ հա մալ սա րաա-
նի շրջաա նաակ նե րր� մ գգոր ծողղ ար հեսս տակ ցաա կան մի � թ յաննը 
ձերր կաա տա րրե լիքք հատտ կա ց��  մը կազ մե լ է ձերեր ե կա մ� տ նե րրի 
1%-ըը, իսկ ««Հերաացի» ար հեես տակ ցցա կան միմի � թ յա նը հատտ-
կաաց� մնմն  երրը կկկազմեմե ն ձերր ամ սաական ե կաա մ� տի 0.5%-ըը։
Ովվք քե՞րր ենն այնն ներր կա յաաց ն7մմ։
ԱրԱր հեսս տաակ ցաա կան մի � թ յյ�  նը հաա մա կարգգ վ� մ է մե ր հաա-

մաալ սա րրա ննի և կլի ննի կա կաան հիվվանդա նոոց նե րի ե րիտաա-
սաարդ և  աավ յ� ննով լիի աշխխա տակկից նե րի կող մի ց, ո վքերր,
հստտակկ տեես նե լլով հաա մալ սսա րա նաա կան աշ խխա տա կից նե րրի 
խննդիր ներնն �  աանհ րաա ժեշտտ� թ յ�նն նե րը, կաազ մ� մ և կ յան քքի 

են կո չ� մ բազ մա թիվ ա ջակ ցող նա խագ ծեեր։  
Ի՞նչ է ա ռա ջար կ7 մ մի 7 թ յ7  նը։
Մի� թ յ�  նը իր ան դամն  ե րին ա ռա ջաա ր կ� մ է բազ-

մա թիվ փա թեթ ներ, մաս նա վո րա պեես՝ ա մա ռա յին 
հանգս տի, ա ռող ջա պա հա կան, ա ռողջջ ապ րե լա կեր-
պին նպաս տող, ո րոնք հա սա նե լի են ոչչ մի այն ան դամ-
նե րի, այլև նրանց մե ր ձա վոր հա րա զաատ նե րի հա մար։
Ինչ պե՞ս ան դա մակ ցել «ՀԵՐԱՑԻ» աար հես տակ ցա-
կան մի 7 թ յա նը։
Մի� թ յա նը կա րե լի է ան դա մակ ցել պաար զա պես լրաց-

նե լով հա մա պա տաս խան դի մ� մ հայ տը,, ո րի հա մա ձայն 
դ� ք կխզեք ձեր նախ կին պար տա վոր � թ յյ� ն նե րը այլ ար-
հես տակ ցա կան մի � թ յան հետ և կ դառ նաաք մե ր մի � թ յան 
ան դա մ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նիս տտի օօ րա կկար գոում քնն նարկ վվե-
ցինն հետև յաալ հաար ցեե րը՝
1. « Goold’s Gymm» սպպոր տտա յին հհա-

մաա լի րիից օօգտ վվե լու զեղ չաա յին հննա-
րաա վո րրութ յուն ննե րը,
2. «ՀՀե րաա ցի» ար հհես տաակ ցա կաան 

մի ոութ յաաննն ան դդա մաակ ցողղ ԵՊԲՀՀ-ի 
աշ խխա տտա կկից նե րի հհա մաար մատ չչե-
լի պայյ մանն նե րրով աանգ լերրե նի պպա-
րաապ մոունք ննե րիի անցցկա ցոու մը,
3. Ծաաղ կաա ձո րրում՝ 3-րդ սս պոր տտա-

յինն հաա մա լլի րոււմ, միմի  ջամ բիո նա կաան 
հաա մա տտեղ ծրաագ րե րրի անց կաց մաան 
դեպպքոում ծրաագ րի մաս ննա կից ննե-
րի աննվ ճաար կաա ցա րրա նի և սննն դի 
ա պպահոովոււ մը նույնն սպպոր տա յին 
հաա մա լլի րոււմ:
Քնն նաարկ մման դրվեե ցին «« Հե րա ցի» 

արր հես տակկ ցա կկան կաազ մա կեեր-
պոութ յաան աան դաամ ԽԽա չա տտուր Մաար-
գաար յաան նի կողղ մի ց ա ռաա ջարկ վաած 
տաար բեեր ամ բիոն ննե րի հա մաար 
մաաս նաա գի տտա կաան գգրա կաա նութ յոուն 
ա պպահոովե լլու ծրրա գիի րը:
Ա ռռա ջջարկկ վեց նաաև կաազ մա կեեր-

պոութ յաանն անն դա մմակ ցողղ ԵՊԲԲՀ 
աշ խխա տտա կկից նե րի հա մաար ձեեռք 
բե րրել ններկկայաացումնմն ե րի, հա մե րրգ-
նե րրի մմատ չչե լի տտոմ սսեր:
Ոււ րախխ կլլի նեննք կաար դալլ նաև ձձեր 

արր ձա գգանքք նե րրը և սի րոով կպպա-
տաաս խաա նեենք բբո լոր հարցե րին:

ԿԱ ՅԱ ՑԱՎ ԿԱ ՅԱ ՑԱՎ ««ՀԵ ՐԱ ՑԻՀԵ ՐԱ ՑԻ»» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՆԻՍ ՏԸԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՆԻՍ ՏԸ
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Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի գի տա կան խորհր դի հաստատմանը ներ կա յաց վե ցին 
ընդ հա նուր բժշկութ յան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 
ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի թեկնածուները:
Գիտական խորհուրդը հաստատեց  Անուշ Ղա րա բաղց յանին՝ 

(ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ) Մ խի թար  Հե րա ցու 

ան վան,  Սենիկ Մա տին յանին՝ (ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տետ) Ռ.  Յոլ յա նի ան վան և Լուսինե Ե նոք յանին՝ (դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տետ) Հ.  Հով հան նիս յա նի ան վան կրթա թո-
շակների տրամադրման որոշումը: 
Շ նոր հավո րում ենք մեր ու սա նող նե րին և  մաղ թում նրանց, որ 

հաս նեն ա ռա վել հա ջո ղութ յուն նե րի:

ՃԱՆԱՉԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ՝ 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻՆ

 Ծն վեվ լ լ եմ  Տավվ�  շշի ի մար րզիզի Արծր վվա բեբ րդրդ գգյ�յ   ղ�ղ  մ։ 
 Գե րա զան ց� թ յամբ ա վար տե լով մի ջ նա կարգ 
դպդպրոր  ցցը՝ը ըըն դ�դ  նվվելլ եմ ԵՊԲՀ։ Այյժմ սո վով  րր� մ եմ  
5-րդ  կ� ր ս� մ։  Հե տաքրքր վ� մ եմ ծրագ րա վոր-
մամբ և IT տեխ նո լո գիա նե րով։ Կ յան ք� մ ա ռաջ-
նորդ վ� մ եմ այն գա ղա փա րով, որ հաղ թա նա կի 
հահամմարար պպետետքք էէ նանախխ սոսովվոո րերելլ պապարտրտվվելել։։ 
Կ ցան կա նա յի նշել, որ մե ծ պա տիվ է լի նել հայտ-

նի վի րա բ� յժ  Ռ�  բեն  Յոլ յա նի ան վան կրթա թո-
շա կա ռ� ։ Բժշ կի մաս նա գի տ� թ յ�  նը, հի րա վի, 
ա մեմե ննա ծծաննրնն � պա տաս խխաննա տ�նն էէ, ո րը 
ենենթ թադադր ր�� մմ էէ անանմնմն աաց ցորորդդ նվնվիի ր�ր�մմ ևև  աա ռառավվեե-
լա գ� յն կա մա յին հատ կ� թ յ� ն ներ։  Գործ �  նե-
նա լով մարդ կա յին ա մե  նա մե ծ ար ժե քի՝ կյան քի 
հետ, պետք է լիո վին գի տակ ցել բժիշկ դառ նա լ�  
ծանր և  մի և ն� յն ժա մա նակ հա ճե լի պար տա վո-
ր� թ յ�  նը։ Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն եմ հայտ ն� մ մե ր 
հահամմալալսսաա րարաննիի պրպրոո ֆեֆեսսոո րարադդաա սասախ խոո սասակկանան 
անձ նակազմի ն՝ ինձ այս դժվար ճա նա պար հին 
� ղ ղոր դե լ�  և  մաս նագի տա կան գի տե լիք նե-
րը իմ մե ջ այս քան խո րը սեր մա նե լ�  հա մար։ 
 Հան դի սա նա լով ԵՊԲՀ �  սա նո ղա կան գի տա-
կան ըն կե ր� թ յան փոխ նա խա գա հը՝ կցան կա-
նա յի ան պայ ման նշել այդ կա ռ� յ ցի դերն �  
կկար ևևո ր� թ յ�  ննը իիմմ մմաս ննա գիի տակկ նան վվեե երել իքի 
և գի տա կան ճա շա կի ձևա վոր ման հար ց� մ։ Եվ, 
ի հար կե, ա մե  նա մե ծ ե րախ տի քի խոսքս � ղղ-
ված է իմ շատ սի րե լի հա մալ սա րա նին՝ որն իր 
պա տե րի տակ ար դեն գրեթե մե կ դար կրթ� մ է 
տար բեր սե ր� նդ նե րի։
 Յ�  րա քանչ յ� ր ոք Alma Mater-ի դռնե րից ներս 

մեմե ծծ պա տասխ խա ննատ վվ� թ յ� նն էէ կկր� մմ մամ բողջ 
կյան քի ընթաց ք� մ �  սա նե լ�  և կրթ վե լ� ։ Ուս-
տի նոր ըն դ� ն ված �  սա նող նե րին մաղ թ� մ 
եմեմ սսոո վովոր րելել իիր րենենցց ողողջջ կյկյանանք քիի ընընթթացացք ք�� մմ, ըըն-ն
դօ րի նա կել ի րենց ան վա նի դա սա խոս նե րին և 
 բ�  ժել հի վանդ նե րին՝ նրան ցից սո վո րած գի տե-
լիք ներն օգ տա գոր ծե լով: Եվ ա մե  նա կար ևո րը՝ 
երերբբ ևիևիցցեե ձեձեռռ քըքը չչհեհեռռացացննելել բբժշժշկակագգիի տ�տ�թթյ յանան 
զար գաց ման զար կերա կից և չվն  ա սել, եթե չեն 
կա րող օգ նել։ 

 Ծն վեվ լ լ եմ 1994-ինի ,,  Եր-ր
ևա նում:  Սո վո րել եմ թիվ 
195 մի միջ ջնա կկարրգ գ դպդպրոր -
ցում, զբաղ վել եմ նաև 
պա րով, սպոր տով և  
ե րաժշ տութ յամբ, ա վա-
րտրտելել եեմմ ՄՄ.  ՄիՄիրր զոզոյ յաա նինի 
ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի դաշ նա մու րա-
յին բա ժի նը: 2012-ին 
ըն դուն վել եմ ԵՊԲՀ-ի 

եդե ղա իգի տա կկանն ֆֆակ կուլ-
տե տը և  այժմ սո վո րում 
եմ նույն ֆա կուլ տե տի 
4-րդ  կուր սում: Այս տա-
րի ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռու նե րի շար-
քում ընդգրկ վե ցի նաև 
ես և  ար ժա նա ցա  Հա կոբ 
 Հով հան նիս յա նի ան-
վան կրթա թո շա կին: 
 Ցան կա նում եմ հայտ նել 
իմիմ խխոո րիրինն եե րարախխտատագ գի-ի-
տոտութւթյ յուուն նըը հահամ մալալս սաա րարա-
նի ղե կա վա րութ յա նը, 
գի տա կան խորհր դին՝ 
ինձ նման պատ վի ար-
ժա նաց նե լու հա մար, ինչ-
պես նաև իմ դա սա խոս-
նե րին և  ըն կեր նե րին, 
քաքան նիի որոր յյուուր րաա քաքանչնչյ յուուրր 
խնդրի դեպ քում նրանք 
ե ղել են ինձ ա պա վեն: Ես 
ինի ձ շաշ տ պապ ր րտա վվորրվված 
եմ զգում նման պատ վի 
ար ժա նա նա լու հա մար և 
 կար ծում եմ, որ մի այն լավ 
մաս նա գգետ դդառ նա լոլ վ վ
կա րող եմ ար դա րաց նել 
այս մե ծ վստա հութ յու նը:       

ՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՆՆ Ն Ն Ն Ն ՆՆՆՆՆՆՆՆՆԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿ ՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆ� � � � � � � � �������Շ Շ Շ Շ Շ Շ Շ ՇՇՇՇՇՇՇՇ ՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂԱԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱԲԱՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՂՑՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅ ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ  ԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼ� � � � � � � � � � � � ���ՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍԻ Ի Ի Ի Ի Ի Ի Ի Ի Ի ԻԻԻԻԻՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵ Ն Ն Ն Ն Ն Ն ՆՆ ՆՆՆՆՆՆՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՈՔՔ Յ Յ Յ Յ Յ ՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍԵՍ ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿԻԿ ՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱԱՆ
 Դեպպ քքե րիրի բբերուր  մով վ երր կկարր տա րիրի ներր 

ապ րել եմ  Ռու  սաս տա նի  Դաշ նու թ յու  նու մ: 
2011-ինի  ոս կեկ  մե  դադ  լլովվ ա վվարր տելլ եմ զոզ -
րա մա սին կից ռու  սա կան դպրո ցը, այ նու -
հետև ըն դու ն վել եմ Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան:
Ց Ցանանկ կաա նունումմ եեմմ շնշնորորհ հաակակալ լուու թթ յույուննսս 

հայտ նել մե ր դա սա խոս նե րին, ով քեր
մե զ հետ կիս վել են ի րենց գի տե լիք նե րով,
փոր ձով, տվել են մե զ ճիշտ խոր հու րդ-
նեներ, սո վվո րեեց րեել եենն հհաղ թահ հա երել կկյ նան-
քիքի դդժվժվաա րուրութթյ յուու նննեներ րը:ը: ԱԱյսյս 44 տտաա րիրին նեե րիրի 
ըն թաց քու մ մե նք ստա ցել ենք գի տե լիք-
ներ, սո վո րել աշ խա տել թի մով և  ա րել 
ենք ա ռա ջին քայ լե րը գի տա կան աշ խա-
տանք նե րի բնագավառու մ: Ի հար կե, մե նք 
դեռ շատ բան ու  նենք սո վո րե լու , քան զի 
բժբժշկշկիի մամասս նանագգիիտուտութթյ յուու ն նըը պապահ հանանջ ջուու մմ 
է շատ գի տե լիք, ու ժ, հա մա ռութ յու ն և
 համ բե րու թ յու ն: Գ րե թե բո լոր բժիշկ ներն 
էլ ստիպ ված են լի նու մ անց նել ցա վի, հի-
վանդ նե րի մահ վան, ան քու ն գի շեր նե րի 
դժվար ճա նա պար հով: Երբեմն  բժշ կի մե կ 
խոս քից է կախ ված լինու մ հի վան դի կյան-
քը: Գ թասր տու թ յունն՝ սա էէ բժժշկիկի ա մե  ննա-
կարևոր հատ կա նի շե րից մե  կը:  

 Ցան կա նու մ եմ, որ մե ր ու  սա նող նե րը
եր բեք չհանձն վեն և  հաս տա տու ն քայ լե-
րով գնան դե պի ի րենց նպա տակ ները:
 Ցան կա նու մ եմ, որ նրանք երբե վէ չկորց-
նեն ի րենց  հե տաքրք րու թ յու  նը նոր գի տե-
իլիք նենե րիի նկնկատմ մ մամբ:  ԽԽոր հհու րդ եմեմ տա իլիս 
նրանց օգտ վել ար տա սահ ման ցի բժիշկ-
նե րի և  գիտ նա կան նե րի կող մի ց ստեղծ-
վավածծ գրգրաա կական նուու թթյույու  նինից:ց:

 Նաև ցան կա նու մ եմ խո րին շնոր հա կա-
լու թ յու նս հայտ նել մե ր հա մալ սա րա նին՝
մե զ ու  շադ րու թ յան ար ժա նաց նե լու  և  մե ր
գիգիտ տեե լիլիքք նեներնրն ուու  աշաշխ խաատատաս սիի րուրութթյ յուու ն նըը 
գնա հա տե լու  հա մար:    
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« Բա րե կա մութ յու ն» փա ռա տո նի 
ընթացքում բժշկա կա նում սո վո րող 
հայ և  ար տա սահ ման ցի ու սա նող-
նե րը ներ կա յաց րին ի րենց ազ գա-
յին մշակույթը, խո հա նո ցը, տա րա-
զը, սո վո րութ յուն նե րը։
  Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե-

ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նը,  Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի հա-
մա կար գող  Կա րեն Ա վագ յա նը, 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի պրո-
ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը և  
ու սա նող նե ր:
Ա ռան ձին տա ղա վար նե րով 

ներ կա յաց ված էին 14 երկր-
ներ՝  Հա յաս տան, Ար ցախ, 
 Ռու սաս տան, Վ րաս տան, Հնդ-
կաս տան, Ի րան,  Ղա զախս տան, 
 Հոր դա նան,  Լի բա նան, Ուկ րաի-
նա,  Թուրք մե նս տան,  Սի րիա, 
 Հու նաս տան, ԱՄՆ:

ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ 
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2-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի  Սալ մազ 
 Սի րանն Ի րա նի Իս լա մա կան 
 Հան րա պե տութ յու նից է, պարս կու-
հի է։ Ար դեն 12 տա րի բնակ վում է 
 Հա յաս տա նում և  շատ վարժ խո-
սում է հա յե րեն։  Ներ կա յաց նե լով 
ի րա նա կան մի  քա նի ու տեստ ներ՝ 
ա սում է, որ դրանք հայ կա կան կե-
րա կուր նե րից տար բեր վում են 
հատ կա պես շատ օգ տա գործ վող 
հա մե  մունք նե րով։
« Բա րե կա մութ յու ն» ծրա գի րը 

կյան քի է կոչ վել  Հա յաս տա նի ե րի-
տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  և 
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րա նի կող մի ց։
 Փա ռա տո նը ու ղեկց վեց ազ գա յին 

պա րե րով և  ա վարտ վեց  համ տե-
սու մով:

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՓԱՌԱՏՈՆՓԱՌԱՏՈՆ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԻ ՏԱԿ ՄԵԿ ՀԱՐԿԻ ՏԱԿ 



Վերջերս բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ տե ղի ու  նե ցավ 
«ՀՀ ան կա խու թ յան ձեռք բեր ման ճա նա պար հը» թե մա յով 
կլոր սե ղան-քննար կու մ՝  Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա-
կերտ նե րի մաս նակ ցու թ յամբ:
Քննարկ ման ըն թաց քու մ ա շա կերտ նե րը ծա նո թա ցան 
ՀՀ ան կա խու թ յան հռչակ ման գոր ծըն թա ցին, լսե ցին 
ի րենց դա սըն կեր նե րի կող մի ց պատ րաստ ված զե կու -
ցու մն  ե րը` « Գոր բա չով յան վե րա կա ռու  ցու  մը և Ար ցախ-
յան հար ցի բարձ րա ցու  մը», « Սու մ գա յիթ յան ող բեր-
գու թ յու  նը, հա մազ գա յին պայ քա րի վե րել քը, բռնա գաղթ, 
1988-ի երկ րա շար ժը», « Ժո ղովր դա կան հու  զու մն  ե-
րի նոր ա լիք  Հա յաս տա նու մ: Ար ցախ յան գո յա մար տ», 
« Հա յաս տա նի ան կա խու թ յան հռչա կա գի րը:  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տու թ յու  նը ինք նիշ խան պե տու թ յու ն: ԽՍՀՄ 
փլու  զու  մը:  Պե տու թ յան կա յաց ման գոր ծըն թա ցի սկիզ բը: 
 Հա յոց ազ գա յին բա նա կի կազ մա վո րու  մը» թե մա նե րով: 

Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց րին թե մա նե րի շու րջ գի տա-
կան մե կ նա բա նու թ յու ն ներ, ինչ պես նաև սե փա կան տե-
սա կետ նե րը:

 Հան դի պու մն  ա վարտ վեց դպ րոց-կենտ րոն նե րի մի ու թ-
յան կող մի ց հայ տա րար ված մրցու յ թու մ լա վա գու յն 
տասն յա կու մ հայտն ված «Չք նաղ եր կիր իմ նաիր յա ն» 
աշ խա տան քի շնոր հան դե սի ներ կա յաց մամբ:

«Ե րե խա նե րին դաս տիա րա կող �  ս�  ցի չը հար-
գան քի է ար ժա նի ա վե լի` քան ծնո ղը, ո րին ե րե խան 
պար տա կան է լոկ իր ծն� ն դով. մե  կը մե զ կյանք է 

պարգ և� մ, մյ�  սը` ար ժա նա վոր կյան ք»:

ԱՐԻՍՏՈՏԵԼ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը ևս  ան մասն 
չէր մն ա ցել շնոր հա վո րանք նե րից: Տո-
նի կա պակ ց� թ յամբ շնոր հա վո րանք ներ 
ստա ցան « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի �  ս� -
ցիչ նե րը: Կար ևո րե լով �  ս� ց չի դե րը հա-
սա րա կ�  թյան մե ջ և բո լո րիս կյան ք� մ՝ 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Մի քա յել Նա րի ման յանն 
ա սաց. « Կան մար դիկ, � մ մե նք հի շ� մ ենք 
մե ր ամ բողջ կյան ք� մ՝ �  ս�  ցի չը և բ ժիշ կը: 
Դ� ք �  նեք շատ դժվա րին, պա տաս խա նա-
տ� , բայց և պատ վա բեր ա ռա քե լ� թ յ� ն` 
կրթել �  դաս տիա րա կել ա պա գա սե ր� նդ»: 
Մի ջո ցառ ման ա վար տին « Հե րա ցի» 

ա վագ դպրո ցի �  ս�  ցիչ ներ Սոն յա Սի մոն-
յա նը, Կա րի նե Ա վե տիս յա նը (քի մի ա), Ռ� -
բի նա Հա ր� թ յ� ն յա նը (կեն սա բա ն�  թյ� ն), 
Լե նա Ղա սաբ յա նը, Ի րա Գաբ րիել յա նը 
(մա թե մա տի կա), Լա լա գե Հա կոբ յա նը, Լի-
լիթ Մի րիբ յա նը (հա յոց լե զ�  և հայ գրա-

կա ն� թ յ� ն), Ռ�  զան նա Մ խի թար յա նը (ֆրան սե րեն), 
Էլ մի  րա Հա ր� թ յ� ն յա նը (պատ մ� թ յ� ն), Գա յա նե Պետ-
րոս յա նը (դա սա րան նե րի ղե կա վար՝ դաս ղեկ), Զա ր� -
հի Այ վազ յա նը (դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պիչ) դպրո ցա կան նե րի ա ռար կա յա կան օ լիմ-
պիա դա յ� մ բարձր ց�  ցա նի շեր ա պա հո վե լ� , անձն վեր 
աշ խա տան քի և  ազ գան վեր գոր ծ�  նե� թ յան հա մար 
խրա խ� ս վե ցին պատ վոգ րե րով:

ՄԵԾԱՐՎԵՑԻՆ «ՀԵՐԱՑԻ» ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ
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Օրերս տե ղի ու նե ցավ « Ձեռ նար կա տի րա կան և 
 քա ղա քա ցիա կան կրթութ յուն ե րի տա սարդ ների հա մա ր ծրագ-
րի ցու ցա հան դես-վա ճառ քը, ո րին մաս նակ ցում էին 10-3 դա-
սա րա նի ա շա կերտ նե րը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում վա ճառ վեց 
նրանց ձեռքերի աշխատանքը, ո րից ստաց ված հա սույ թով ա շա-
կերտ նե րը կփոր ձեն լու ծել որ ևէ հիմն  ախն դիր:  Հա ջող ըն թաց քի 
հա մար շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում 10-3 դա սա րա նի ա շա-
կերտ նե րին և  դաս ղեկ՝ Ա.  Գաս պար յա նին:

Հ.  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ   
ծրագ րի ղե կա վար, 

 սո ցիա լա կան ման կա վարժ 

Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի 100-ամ-
յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նա-
կում դպրո ցի 50 ա շա կերտ ներ այցելե ցին 
հե րո սա մար տին նվիր ված թան գա րան, այ-
նու հետև՝  Մայր Ա թոռ  Սուրբ Էջ մի ա ծին:

 Հե րա ցի ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յան շնոր-
հիվ  Հե րա ցի ա վագ դպրո ցի 
30 ան դամն  եր հնա րա վո րութ-
յուն ու նե ցան 3 օր հանգս տա-
նալ  Ծաղ կա ձո րում, մաս նակ ցել 
փոր ձի փո խա նակ մանն ուղղ-
ված սե մի  նար նե րին:
Աշ խա տա կից նե րի հա մար 

կազ մա կերպ վել էր ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան տե ղե կատ-
վա կան սե մի  նար, որն անց-
կաց րեց  արհեստակցական 
կազմակերպության թիմի  
նախաձեռնող անդամն երից 
Խա չա տուր  Մար գար յա նը: 
Հե րա ցի ա վագ դպրո-

ցի աշ խա տա կից նե րը շնոր-
հա կա լութ յուն են հայտ-
նում արհեստակցական  
կազմակերպության նախագահ 
 Մար թա  Սի մոն յա նին և  բո լոր 
ա ջա կից նե րին: 

ՀԵՐԱՑԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ...
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Ա ռաջ նու թյու նը կազ մա կեր պել էին ԵՊԲՀ ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նը և  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմն  ադ րա մը՝ «Փ յու նի կ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյան հետ հա մա տեղ:
Ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցեցին 40 մար զիկներ:  Շախ մատ, 

բազ կա մարտ, բաս կետ բոլ, վո լեյ բոլ մար զաձ ևե րում «Փ յու-
նի կ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ֆի զի կա կան 
սահ մա նա փակ կա րո ղութ յուն ներ ու նե ցող ան դամն  ե-
րը, նրան ցից ձևա վոր ված թի մե  րը մրցեցին մի մ յանց և 
 հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի հետ:
 Նա խա ձեռ նութ յան նպա տակը հաշ ման դա մութ յուն 

ու նե ցող ան ձանց շրջա նում սպոր տի զար գաց մա նը 
նպաստելն էր:
Ն մա նա տիպ մի  ջո ցա ռումն  ե րի մի  ջո ցով փորձ է ար վում 

բարձ րաց նել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ֆի զի-
կա կան ակ տի վութ յու նը, քա նի որ սա կավ ֆի զի կա կան ակ-
տի վութ յու նը նրանց մոտ այլ պա թո լո գիա նե րի զար գաց-
ման պատ ճառ է դառ նում։
Ս պոր տը ոչ մի այն հաշ ման դամն  ե րին հա սա րա կութ յա նը 

ին տեգ րե լու լա վա գույն մի  ջոց է, այլև հնարավորություն՝ 
ցույց տա լու նրանց և  բո լո րին, որ հաշ ման դա մութ յու նը խո-
չըն դոտ չի կա րող լի նել, ե թե կա ա մուր կամք, հա վատ՝ սե-
փա կան ու ժե րի նկատ մամբ և  հաղ թե լու մե ծ ցան կութ յուն:
Ա ռաջ նութ յան մաս նա կից նե րը մրցեցին նաև ին տե լեկ-

տուալ խա ղե րում:

ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱՆՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱՆՆ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՐԵՑ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՐԵՑ 

«Ս ՊՈՐՏ ԲՈ ԼՈ ՐԻ ՀԱ ՄԱ Ր«Ս ՊՈՐՏ ԲՈ ԼՈ ՐԻ ՀԱ ՄԱ Ր»»
ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ՝ ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ՝ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ 

ՀԱ ՄԱՐՀԱ ՄԱՐ



ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի ֆուտ բո լա յին թիմը Ս լա վո նա կան հա մալ սա-
րա նում ա պա ցու ցեց, որ ա պա գա բժիշկ ներն ու ժեղ են ոչ մի այն գի-
տե լի քով, այլև ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծութ յամբ։
Շ նոր հա վո րենք մե ր թի մի ն ոչ մի այն մաս նակ ցութ յան, այլև 

հաղթանակի՝ մրցա շա րի 1-ին տե ղը գրա վե լու առ թիվ։

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԹԻՄԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԹԻՄԸ 
ԱՌԱՋԱՏԱՐՆ ԷԱՌԱՋԱՏԱՐՆ Է



Եր ևա նում ըն թա ցավ «Ե ղիր ակ տիվ, ապ րիր ա ռող ջ խո րագ րով 
մար զա կան փա ռա տո նը, ո րը կազ մա կեր պել էր Coca-Cola ըն կե րու-
թյու նը:
 Փա ռա տո նում նե րառ ված էին սթրիթ բո լի (բասկետբոլ, որը 

խաղում են փողոցում), վո լեյ բո լի, հե ծան վա սպոր տի և  այլ մար-
զաձ ևե րի ա ռաջ նութ յուն ներ, ո րոնք անց կաց վում էին բու հա կան 
շուրջ 30 թի մե  րի մի ջև:  Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էին նաև բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի տղա նե րի «YSMU և  աղ ջիկ նե րի «Medicus 
թի մե  րը, ո րոնք մրցում էին սթրիթ բոլ մար զաձ ևում:
 Ցու ցա բե րած լավ խա ղի արդ յուն քում եզ րա փա կիչ դուրս ե կան 

մե ր ԲՈւՀ-ը ներ կա յաց նող եր կու թի մե րն էլ, որ տեղ մե ր տղա նե րի 
թի մը մրցում էր  ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան պե տա կան 
ինս տի տու տի տղա նե րի «Fantastic four թի մի , իսկ մե ր աղ ջիկ նե-
րը՝  Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
«Жох թի մի  հետ:  Հա մառ և  ան զի ջում պայ քա րի արդ յուն քում չեմ-
պիո նի կոչ մանն ար ժա նա ցան մե ր եր կու թի մե րը:
Շնոր հա վո րում ենք մե ր չեմ պիոն նե րին և  մաղ թում նո րա նոր հա-

ջո ղութ յուն ներ ու ձեռք բե րումն  եր:

ԵՊԲՀ-Ն  ՆՈՐ
ՉԵՄ ՊԻՈՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԻ



- ԵՊԲՀ-ի լո ղա վա զա նը բաց վել է 1996-ին:  Նախ կին ռեկ-
տոր  Վի լեն  Հա կոբ յա նը մե զ տրա մադ րեց լո ղա վա զա նը, ես 
ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նում աշ խա տում էի 
որ պես դա սա խոս լո ղի սպոր տա յին խմբա կում, նաև լո ղա-
վա զա նի ղե կա վարն էի: Չ նա յած նրան, որ լո ղա վա զա նը հին 
էր՝ այն աշ խա տեց 11 տա րի:  Լո ղա վա զա նը փոքր էր, սա կայն 
այս տեղ տա րե կան մոտ 100 ու սա նող սո վո րում էր լո ղալ, 
ե թե մե ր պայ ման նե րը լա վը լի նեին, ա վե լի մե ծ թվով ու սա-
նող ներ կա րող էին գալ: 2007-ից մի նչ այ սօր լո ղա վա զա նը 
այլևս չի գոր ծել:  Նախ կին ռեկ տոր Դերենիկ  Դու ման յա նի 
ժա մա նակ սկսվե ցին վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը, 
տա րած քը սա լի կա պատ վեց, ցնցուղ ներն աշ խա տում են, 
ու նենք տաք ջուր, հան դեր ձա րան նե րը ո րոշ չա փով վե րա-
նո րոգ ված են, աշ խա տում է օ դա փո խութ յան հա մա կար գը: 
 Հիմն  ա կան աշ խա տանք նե րը ար ված են, մն ում է վե րա նո րո-
գել մի այն ա վա զա նը, այն պետք է ուղ ղա կի սա լի կա պատ վի, 
զտիչ տե ղադր վի, ո րի հա մար այդ քան էլ մե ծ գու մար ներ չեն 
պա հանջ վում:  Նույ նիսկ մաս նա գետ ներ են ե կել, հաշ վել են, 
թե որ քան գու մար կպա հանջ վի աշ խա տանք ներն ա վար տե-
լու հա մար, սա կայն սայ լը այդ պես էլ տե ղից չի շարժ վում:
Չ նա յած այս բոլոր դժվարություններին՝ մե նք այդ ըն թաց-

քում ու նե ցել ենք լավ լո ղորդ ներ: Նրանցից Ս տա նիս լավ 
 Կա րա պետ յա նը  Հա յաս տա նի լո ղի չեմ պիոն է, լո ղի վար-
պետ: Ի դեպ՝ նրա մար զի չը և  դա սա խո սը ես եմ: Այժմ Ս տա-
նիս լա վը ծա ռա յում է հայ կա կան բա նա կում, այդ պատ ճա-
ռով էլ չմաս նակ ցեց այս տար վա ա ռաջ նութ յա նը:
 Լո ղա վա զա նի փակ վե լուց հե տո մե ր հա մալ սա րա նը գու-

մար էր փո խան ցում  Պո լի տեխ նիկ մար զա-
յին ա կում բին, որ պես զի մե ր լո ղի խմբա կի 
պա րապ մունք նե րը անց կաց նեինք այն տեղ: 
 Սա կայն  Պո լի տեխ նիկ լո ղա վա զա նը նույն-
պես փակ վեց վե րա նո րոգ ման նպա տա կով: 
Այժմ մե նք լո ղի մար զումն  ե րը անց կաց նում 
ենք Ս պի տակ մար զա հա մա լի րի լո ղա վա-
զա նում, ո րը գտնվում է Ա ջափն յակ հա մայն-
քում: 
 Հոկ տեմ բե րի 3-ին տե ղի ու նե ցավ մի ջ բու-

հա կան լո ղի հան րա պե տա կան ա ռաջ նութ-
յու նը:
Այստեղ նույնպես մե ր լողորդները փայլեցին 

իրենց ուժերով և պատրաստվածությամբ: 
Է լին  Մե լիք- Հա կոբ յա նը (2-րդ  կուրս) ա զատ 
ո ճից գրա վեց 1-ին տե ղը, իսկ բա տերֆ լայ 
ո ճից՝ 2-րդ  տե ղը:  Շու շան  Հով սեփ յա նը (2-րդ 
 կուրս) գրա վեց 2-րդ  տե ղը ա զատ ո ճից, 3-րդ 

 տե ղը՝ բա տերֆ լայ ո ճից: Էլ մի  րա Գ յուրջ յա նը (1-ին կուրս) 
գրա վեց 2-րդ  տե ղը 50մ  թիկ նա լո ղից:  Հաս մի կ  Հա կոբ յա նը 
(1-ին կուրս) գրա վեց 2-րդ  տե ղը 50մ բ րա սից, 3-րդ  տե ղը՝ 
ա զատ ո ճից:  Գա րիկ  Մե լիք յա նը (ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի 3-րդ  կուրս) գրա վեց 3-րդ  տե ղը բա տերֆ լայ ո ճից: 
4-5-րդ  կուր սե րում մե նք ու նենք է լի լավ ու սա նող ներ, ուղ ղա-
կի զբաղ վա ծութ յան պատ ճա ռով նրանք չկա րո ղա ցան մաս-
նակ ցել մրցումն  ե րին:  Խա ղարկ վում էին 24 մե  դալ ներ, ո րոն-
ցից 8-ը շա հե ցին ԵՊԲՀ-ի ու սա նող նե րը: Ա ռաջ նութ յա նը 
մաս նակ ցում էին Եր ևա նի, Գ յում րիի ֆի զի կա կան կուլ տու-
րա յի ինս տի տուտ նե րի, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի, 
 Հա յաս տա նի ճար տա րա գի տա կան, տնտե սա գի տա կան և  
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան նե րի լո ղորդ ու սա նող-
նե րը:  Մեր մար զիկ նե րին տվե ցին նաև պատ վոգ րեր:  Բա ցի 
մրցա նա կա յին տեղ գրա ված լո ղորդ նե րից՝ կա րե լի է նշել նաև 
մե ր մյուս ու սա նող լո ղորդ նե րին, ով քեր զբա ղեց րել են 4-րդ 
և 5-րդ  տե ղե րը: Ն րանք են  Կոր յուն Մկրտչ յա նը (ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուրս),  Տիգ րան  Ծա տուր յա նը 
(ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին կուրս), Ար սեն 
Մ խի թար յա նը (օր դի նա տոր),  Ծո վակ  Թո րոս յա նը ( քո լե ջի 
2-րդ  կուրս): Ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցում էին նաև մե ր 
ամ բիո նի դա սա խոս ներ  Հաս մի կ  Պետ րոս յա նը և Ալ վարդ 
 Պետ րոս յա նը:
 Հու սով ենք՝ մոտ ա պա գա յում մե նք կու նե նանք մե ր սե փա-

կան լո ղա վա զա նը և կ շա րու նա կենք հաս նել նո րա նոր հաղ-
թա նակ նե րի:

ԿՐԿԻՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԵՎ ԿՐԿԻՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐ

 Լո ղը  Հա յաս տա նում ոչ այդ քան զար գա ցած մար զաձ ևե րի թվին 
է դաս վում, ո րի հե տա գա ա ռա ջըն թա ցի հա մար, ցա վոք, չկան անհ-
րա ժեշտ նա խադր յալ ներ: Ս պոր տի զար գաց մա նը նպաս տե լը ոչ 
մի այն մար զիկ նե րի նվա ճումն  ե րի ու հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին խո-
սելն է, այլև նշելն այն բա ցերն ու թե րութ յուն նե րը, ո րոնք խան գա րում 
են ա վե լի մե ծ թվով մե  դալ ներ նվա ճե լուն: Չ նա յած այն հան գա ման-
քին, որ ԵՊԲՀ-ն  տա րի ներ շա րու նակ ու նե ցել է լո ղա վա զան, ո րից 
օգտ վել է մի  քա նի սե րունդ և  հա սել բա վա կա նին լավ արդ յունք նե րի 
լո ղի ա ռաջ նութ յուն նե րի ժա մա նակ, սա կայն այ սօր այդ ա վան դույթ-
նե րը չեն շա րու նակ վում, քան զի մե ր հա մալ սա րա նի լո ղա վա զա-
նը չի գոր ծում: Այս ա ռի թով է իմ զրույցը ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս-
տիա րա կութ յան ամ բիո նի դա սա խոս, լո ղի խմբա կի ղե կա վար Ա րամ 
 Խա ռատ յա նի հետ, որի ընթացքում պարզվեց հետևյալը...

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ



 39-ամ յա  Սու սան նա յի հա մար ա ռաջ նե կի ծնուն դը 
վտանգ վեց հու նի սի 21-ին Եր ևան-Ս ևան մայ րու ղում 
վթա րի են թարկ վե լուց հե տո։  Սա կայն ձեռ նարկ ված 
հրա տապ և ճշգ րիտ ո րո շումն  ե րի շնոր հիվ նո րա ծին 
 Մա րիա յի կյան քին այլևս վտանգ չի սպառ նում։  Ս ևա-
նի բժշկա կան կենտ րո նից ան մի  ջա պես կապ վել են ՀՀ 
ԱՆ գլխա վոր ման կա բարձ-գի նե կո լոգ, վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի նա տո լո գիա յի, ման կա բար-
ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հան րա պե տա կան ինս տի-
տու տի տնօ րեն, ա կա դե մի  կոս  Ռազ մի կ Աբ րա համ յա նի 
հետ։ Շ տապ բու ժօգ նութ յան մե  քե նա յով, բժշկի ու ղեկ-
ցութ յամբ ա րագ կազ մա կերպ վել է հղիի տե ղա փո խու մը 
Եր ևան։  Մինչ նրանց մե զ հասնելը  հրա վիր վել է վն աս-
ված քա բան։ 33-34 շա բա թա կան հղին վթա րի հետ ևան-
քով ստա ցել է աջ ազդ րի բազ մա բե կո րա յին կոտր վածք, 
սալ ջար դեր և  հե մա տո մա ներ։  Տե ղի է ու նե ցել ըն կեր քի 
ան ջա տում և պտ ղի սուր շնչար գե լու թյուն։  Հենց ըն դու-
նա րա նից  Սու սան նա յին տե ղա փո խել են վի րա հա տա-
րան։  Կե սար յան հա տու մով հա ջող վել է նախ փրկել 
փոք րի կի կյան քը։ Ծն վել է 1.800գր  քա շով աղ ջիկ։ Այ նու-
հետև կա տար վել է ստո րին վեր ջույ թի լոն գե տա յին ամ-
րա ցում։  Մոր և  ե րե խա յի վի ճա կը մաս նա գետ նե րը գնա-
հա տում են բա վա րար։ 
Եր կու օր անց  Մար տու նու բժշկա կան կենտ րո նից 

նույն ինս տի տուտ տե ղա փոխ ված 27-ամ յա, 29-30 շա բա-
թա կան հղի  Նաի րա յի վի ճա կը ծայ րա հեղ ծանր էր. մա-
հա ցած պտուղ, ըն կեր քի ան ջա տում, ար յու նա հո սութ-
յուն, տրոմ բո ֆի լիա, ա նե մի ա, հե մո ռա գիկ շոկ։  Ու նե ցած 
հի վան դութ յան պատ ճա ռով կի նը մշտա պես գտնվել է 
ար յու նա բան նե րի հսկո ղութ յան տակ և  բուժ վել ՀՀ ԱՆ 
պրոֆ.   Ռ. Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ-
րո նում։  Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի նա-
տո լո գիա յի, ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հան-
րա պե տա կան ինս տի տուտ է ըն դուն վել բա վա կան ցածր 
հե մոգ լո բի նով, ար յան 0 մա կար դե լիութ յամբ։ Կ յան քի 
ցու ցու մով ան մի  ջա պես կա տար վել է կե սար յան հա տում, 
մա հա ցած պտղի հե ռա ցում։ Ե րի տա սարդ կնո ջը փրկե-
լու հա մար մե ծ քա նա կութ յամբ պլազ մա յի և  ար յան 
փոխ նե րար կում է կա տար վել, հի վան դա նոցն ա պա հո-
վել է նաև անհ րա ժեշտ թան կար ժեք դե ղա մի  ջոց նե րով։ 
 Հե տա գա բուժ մանն ան մի  ջա կան մաս նակ ցութ յուն է ու-
նե ցել ար յու նա բա նը։  Այ սօր ար դեն  Նաի րա յի կյան քին 

վտանգ չի սպառ նում։ Ա մու սին նե րը խոս քեր չեն գտնում 
ի րենց ե րախ տի քը հայտ նե լու հա մար։ Իսկ վի րա հա տող 
բժիշկ  Ռազ մի կ Աբ րա համ յա նը կար ևո րում է, որ նաև 
հա ջող վել է պահ պա նել ե րի տա սարդ կնոջ վե րա տադ-
րո ղա կան ֆունկ ցիան։
  Կո տայ քի մար զի  Նոր  Գե ղի հա մայն քի 50-ամ յա 

բնակ չու հի Ջ. Ս.-ի՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րին հաս ցեագ րած շնոր հա կա լա կան նա մա կը գու ցե թե 
ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան չար ժա նա նար, ե թե ար տա-
ռոց դեպ քի մա սին Ա բով յա նի ծննդատ նից նա խա պես 
տե ղե կատ վութ յուն ստաց ված չլի ներ։  2015-ի հու լի սի 
8-ին Ա բով յա նի ծննդա տուն է ըն դուն վել  Նոր  Գե ղի հա-
մայն քից 50 տա րե կան Ջ. Ս.-ն՝ ծանր վի ճա կում` ար յու-
նա հո սութ յուն, գի տակ ցութ յան կո րուստ, հե մո ռա գիկ 
շոկ: Կ նոջ մոտ ան մի  ջա պես ախ տո րոշ վել է ար գան դի 
խո շոր չա փե րի մի ո մա:  Ո րոշ վել է ա ռա ջին հեր թին ի րա-
կա նաց նել ան հե տաձ գե լի, վի ճա կը կա յու նաց նող ին ֆու-
զիոն-տրանս ֆի զիոն բու ժում։ Ար յան և  ար յան փո խա-
րի նիչ նե րի նե րարկ ման արդ յուն քում հի վան դի վի ճա կը 
կա յու նաց վել է։ Այ նու հետև կա տար վել է վի րա հա տութ-
յուն, կնոջ ո րո վայ նից հե ռաց վել է 12 կգ  քա շով հսկա յա-
կան ու ռուցք:  Հետ վի րա հա տա կան շրջա նում շա րու նակ-
վել է ին տեն սիվ բու ժու մը: 
 Նա խա րա րին հաս ցեագ րած նա մա կում նա շնոր հա-

կա լութ յուն է հայտ նում ծննդա տան բու ժանձ նա կազ մի ն` 
ա ռա ջին հեր թին բաժ նի վա րիչ Ս լա վիկ Օ հան յա նին և  
ա նես թե զիո լոգ Ալ բերտ Մ նա ցա կան յա նին, ով քեր ի րեն 
երկ րորդ կյանք են պարգ ևել: Ե րախ տի քի խոս քեր է հղել 
նաև ծննդա տան տնօ րեն  Լա րի սա  Մա դո յա նին` հո գա-
տա րութ յան հա մար։ Ա պա քին վող կինն իր խո րին շնոր-
հա կա լութ յունն է հայտ նում ծննդա տան ամ բողջ կո լեկ-
տի վին։ Ար տա ռոց այս դեպ քը բժիշկ նե րին պար տադ րել 
է դի մե լ բո լոր կա նանց` հոր դո րե լով ա ռա վել հո գա տար 
և  ու շա դիր գտնվել սե փա կան ա ռող ջութ յան հան դեպ։ Ջ. 
Ս.-ն 10 տա րի ի րեն հի վանդ է հա մա րել, պար բե րա բար 
ար յու նա հո սութ յուն է ու նե ցել, ո րո վայ նի չա փե րը գնա լով 
մե  ծա ցել են, սա կայն երբ ևէ բժիշ կի չի դի մե լ: Բ ժիշկ նե րը 
բո լոր կա նանց հոր դո րում են տա րին մե կ ան գամ դի մե լ 
տե ղա մա սա յին ման կա բարձ-գի նե կո լո գին՝ մաս նա գի-
տա կան զննում և  կան խար գե լիչ հե տա զո տութ յուն ներ 
անց նե լու հա մար: Դ րանք բա ցա ռա պես ի րա կա նաց վում 
են անվ ճար` պե տա կան պատ վե րի շրջա նա կում:

Եր բեմն  մե ր կյան քը սո վո րա կա նից վե րած վում է զա վեշ տի ու գրե թե մո տե նում ող բեր գութ յա նը: 
Եր բեմն  սո վո րա կան մար դիկ մե կ ակն թար թում դառ նում են հե րոս: Եր բեմն , հե րո սութ յան հա մար 
շատ թանկ ես վճա րում: Այս հա մա րում ձեզ ենք ներ կա յաց նում բժշկա կան տար բեր սխրանք ներ, որ-
տեղ մե ր բժիշկ նե րը չէին ծրագ րել, նա խա պատ րաստ վել կամ հայ տա րա րել այդ մա սին, բայց նրանք  
արդ յուն քում հե րոս ներ են դարձել:  Սո վո րա կան հե րոս ներ…

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցավ ռե ժի սոր  Ջի վան 
Ա վե տիս յա նի՝ Ար ցախ յան ա զա տա մար տի մե կ օր վա 
մա սին պատ մող «Թ ևա նի կ» ֆիլ մի  ցու ցադ րությու-
նը: Այն բաղ կա ցած է ե րեք մա սերից, ո րոնցից յու րա-
քանչ յուրն ա ռան ձին-ա ռան ձին պատ մում է ե րեք պա-
տա նի նե րի՝ Ա րա մի , Աստ ղի կի և Թ ևա նի կի մա սին: 
 Ֆիլ մը նկա րա հան վել է Առ նոլդ Ա ղա բա բո վի՝ Թ ևա նի-

կի մա սին պատ մող սցե նա րի հի ման վրա, ո րին  Ջի վան 
Ա վե տիս յա նը և ս ցե նա րիստ  Կա րի նե  Խո դիկ յա նը 
ա վե լաց րել են ևս  եր կու պատմ վածք:  Հե րոս նե րին մարմ-
նա վո րում են  Սոս  Ջա նի բեկ յա նը, Ար թուր  Մա նուկ յա նը, 
 Մա րի նե  Գաբ րիել յա նը,  Սեր գեյ  Մա գալ յա նը,  Վա հագն 
 Գալստ յա նը, Ա րա  Սարգս յա նը, Գ րի գոր  Գաբ րիել յա նը և  
այ լոք:  Ֆիլ մի  պրե մի ե րան կա յա ցել է Եր ևա նի՝ « Մոսկ վա» 
կի նո թատ րո նում 2014-ին:  Մեկ տար վա ըն թաց քում այն 
հասց րել է ճա նա պար հոր դել աշ խարhով մե կ և  բա զում 
հե ղի նա կա վոր կի նո փա ռա տոն ե րում նվա ճել մրցա նակ-
ներ. «Ոս կե  Ծի րա ն»-ում (« Լա վա գույն խա ղար կա յին 
ֆիլ մ»), Romania International Film Festival Ro-IFF-2015-
ում (« Լա վա գույն ֆիլ մ»),  Չի նաս տա նի «First Silk Road 
International Film Festival»-ում (« Հան դի սա տե սի հա մակ-
րան ք»),  Լոս Ան ջե լե սի «Arpa International Film Festival»-
ում (« Լա վա գույն սցե նա ր»), Հ ռո մի  «Overlook CinemAv-
venire» մի  ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նում (« Լա վա գույն 
ինք նա տիպ աշ խա տան ք»), ԱՄՆ-ում կա յա ցած «2-nd An-
nual World Entertainment Awards»-ում (« Լա վա գույն հայ-
կա կան ֆիլ մ»):

« Հայկ յա ն» մրցա նա կա բաշ խութ յու նում  Ջի վան 
Ա վե տիս յա նին շնորհ վել է հա տուկ մրցա նակ, իսկ 
 Հու նաս տա նում ֆիլ մի  ցու ցադ րութ յու նից հե տո  Նեա 
Զ մի ռ նա յի քա ղա քա պե տի կող մի ց արժանացել է ոս կե 
մե  դալի: 
 Ջի վան Ա վե տիս յա նը, ֆիլ մի  ցու ցադ րութ յու նից հե-

տո շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ներ կա նե րին, նշեց, 
որ նկա րա հա նող խմբի հետ փոր ձել է ստեղ ծել մի  ֆիլմ, 
ո րը հաս կա նա լի լի նի ոչ մի այն հայերին՝ Ար ցա խում, 
 Հա յաս տա նում կամ Սփ յուռ քում, այլև ու նե նա օ տա ր հան-
դի սա տես, ո րին նույն պես կհու զի պա տե րազ մը: 

Թ ԵՎԱ ՆԻ ԿԹ ԵՎԱ ՆԻ Կ ՖԻԼ ՄԻ  ՖԻԼ ՄԻ 
ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
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Բ րեժնև յան դա րաշր ջա նի բժշկա-
կան ինս տի տու տը կա տա կով ան-
վա նում էին ՍՄԿԿ պատ մութ յան և 
 քաղտն տե սութ յան թե քու մով ֆիզ-
կուլտ ինս տի տուտ: Ա ռա ջին ե րեք 
կուրսե րում այս ա ռար կա նե րով ուղ-
ղա կի մզում էին ու սա նող նե րին:  Մի 
տե սակ ա պա թիկ-բթաց ման ճիզ վի-
տա կան մթնո լորտ էր տի րում: Ոչ 
մե  կիս հա մար տա րօ րի նակ չէր, որ 
ա սենք, բոլշ ևիկ յան հա մա գու մար-
նե րի թե զե րը չի մա նա լու հա մար 
ա պա գա բժիշկ նե րը կա րող էին ինս-
տի տու տից դուրս մն ալ, ինչ պես որ 
մի ջ նա դար յան Եվ րո պա յի հա մալ-
սա րա նից կա րող էին վռնդել  Պա պի 
հրո վար տակ նե րը չի մա ցող ու սա-
նող նե րին:  Տար բե րութ յունն այն 
էր, որ մե  րոնց խա րույ կի վրա չէին 
այ րում: Ա հա բա րո յաի մա ցա կան 
նար կո զի այս շրջանն անց նե լուց հե-
տո մի այն, ա նո րոշ տագ նապ նե րի 
մե ջ սկսում էինք մաս նա գի տա կան 
ա ռա ջին լուրջ ա ռար կան՝  ներ քին 
հի վան դութ յուն նե րի դիագ նոս տի-
կայի ամ բիո նում:
 Մեր դա սա խո սու հին, ո վ շատ հա-

ջող մաս նա գետ էր և  բա րե կիրթ 
անձ նա վո րութ յուն, ու ներ խիստ 
տպա վո րիչ հա յե ցի խոսք: Ե րա նի 
չու նե նար…  Հի վան դա գին վի ճակ-
նե րի նկա րագ րութ յունն ա նում էր 
կյան քից ա ռած օ րի նակ նե րի վրա: 
Ե րա նի չա ներ… «Ա հա այս ա նա լի զը 
պատ կա նում է 20-ամ յա վա ղա մե  ռիկ 
ե րի տա սար դի…»,- սկսում էր հեռ-
վից, մի  տե սակ նրբա շունչ ցա վա-
գին տո նով: Եվ քա նի որ բո լորս էլ 20 
տա րե կան էինք, պա պանձ ված-պա-

ղած հետ ևում էինք պատ մութ յա նը: 
«Տ ղան անզ գու շութ յուն է ու նե նում 
բնութ յան գրկում թաց խո տի վրա 
քնե լու, իսկ ա ռա վոտ յան… Ա հա, 
խնդրեմ, ար յան պատ կե րը. լեյ կո-
ցիտ նե րը 60.000»: 
«Շա տե րը կար ծում են, թե պար զա-

պես թո քա բորբ է,-շա րու նա կում էր 
դա սա խո սու հին,-ոչ, սի րե լի ներս, մի  
քա նի շա բա թից տղան մա հա նում է 
սուր լեյ կո զից»: 
… Եր բեմն  մտա ծում էինք՝ էն ՍՄԿԿ 

պատ մութ յան դա սերն ա վե լի լա վը 
չէ ՞ին:  Բա հի մա ի՞նչ ա նենք… մե կ-մե կ 
գո նե քա ղա քից դուրս էինք գնում, 
բնութ յան գիր կը. էդ էլ կտրվեց:
 Հա կա ռա կի պես, մե ր պեր ճա խոս 

կլի նի ցիս տի բո լոր օ րի նակ նե րը վե-
րա բե րում էին ե րի տա սարդ նե րին:
«… Ա նո րոշ, ան բա ցատ րե լի մե ղմ 

ջեր մութ յուն, ան նա խա դեպ հևոց. 
սիր տը պար զա պես թա վալ-գլոր է 
լի նում:  Կար ծում են, թե տա րի քա յին 
պոռթ կում է, կանց նի: Ոչ, սի րե լի-
ներս, օ րիոր դի մոտ շու տով ի հայտ 
են գա լիս սրտի ա րա տի ան վե րա-
դարձ ախ տա նիշ ներ…»: 
Այն պի սի հու զա շաղ վի ճա կի մե ջ 

էինք ընկ նում, որ վա լե րիա նի հա բեր 
էինք խմում, մի այն թե ան փոր ձանք 
տուն հաս նեինք…  Հա ջորդ օ րը 
շրջան նե րից ե կած ու սա նո ղու հի նե-
րը դա սի էին գա լիս մուգ զգեստ ներ 
հա գած, չքսված, կարմ րած աչ քե-
րով: «Ա հա այս մե  կը բնցքա մար տիկ 
էր, սպոր տի վար պետ…  Թեթև 
գլխապ տույտ է ու նե նում… իսկ հի-
մա տե սեք ԷՆԱ-ի (ռոէ-ի) պա տաս-
խա նը՝ 80 մմ/ ժամ: Ախ տո րո շու մը՝ 

ար յան քաղց կեղ…»:
 Թե մի նչ այդ պատ մութ յուն նե-

րը գո նե ա ռա վոտ նե րը գնում էի 
մար զան քի, էդ էլ վեր ջա ցավ… 
Իսկ կլի նի կա կան դեպ քե րի վեր-
ջը չէր եր ևում…  Քա նի խո րա նում 
էինք դիագ նոս տի կա յի աշ խար հում, 
այն քան մե ր ռե պե տի տո րի խոս քը 
դառ նում էր ա վե լի ա հա սար սուռ: 
« Ճա կա տա գի րը կա մե  ցել էր, որ 
այս մի  ե րի տա սար դը լի ներ բժշկա-
կան ինս տի տու տի ու սա նող», -մի  
դա սի սկսեց նա, ա սես, դու դու կի 
մե ղմ նվա գակ ցութ յամբ: «Դի մե լ էր 
մե զ, դեմ քին ա ռա ջա ցած ցա նա վոր-
ման ա ռի թով: Ա ռա ջին հա յաց քից 
շատ նման էր սննդա յին ա լեր գիա-
յի, բայց… մի այն ա ռա ջին հա յաց-
քից…»: Ա պա մի ան գա մի ց ձայ նի 
ե րան գը փո խե լով՝ լե գեն դար աս-
մուն քող  Վե րա  Հա կոբ յա նի պա թո-
սով ազ դա րա րեց. «Շու տով բա ցա-
հայտ վեց սի ֆի լի սը, ա վաղ, ար դեն 
ա ռա ջա ցած ստա դիա յում: Տ ղան 
խոս տո վա նեց, որ մե կ տա րի ա ռաջ 
այ ցե լել է ինչ-որ ան ծա նոթ տիկ նոջ: 
 Կա րո՞ղ էիք պատ կե րաց նել…»:
Այլևս ո չինչ չէինք պատ կե րաց-

նում: Էն եմ հի շում, որ հե տա գա 
օ րե րին տղա նե րը դա սի էին գա լիս 
պա տե րին քսվե լով, թրաշ նե րը թո-
ղած…  Կարճ ա սած՝ մի նչև ա վար-
տե ցինք «Ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի դիագ նոս տի կան», գնա ցինք 
մահ վան դու ռը, ետ ե կանք:  Հե տո 
ի մա ցանք, որ այս ա մե  նը պար զա-
պես կոչ վում է 3-րդ  կուր սի հի վան-
դու թյուն…       

 Մեր շրջա նա վարտ  Վարդ գես  Դավթ յա նի՝ ԱՄՆ-ում 
հրա տա րա կած «Շո ղա ցող ստվեր ներ կամ Առջևում 
պրե մի ե րան է» և «Լե գի տիմ կա տակ ներ լրջա նա լու 

պա հին» գրքե րի մի  մե ծ խմբաքանակ հե ղի նա կը մե ծ 
սի րով ու ղար կել է «Ա պա գա բժշկին»: 

 Բո լոր նրանք, ով քեր ցան կա նում են ունենալ 
այս գրքե րը, որոնք, ի դեպ, ընթերցվում են մե ծ 

հետաքրքրությամբ, կա րող են դրանք անվ ճար վերց նել 
«Ա պա գա բժիշկ» թեր թի խմբագ րութ յու նից:
Ներ կա յաց վող պատմ ված քները  Վարդ գես 

 Դավթ յա նի   «Շո ղա ցող ստվեր ներ կամ Առջևում պրե-
մի ե րան է» հո գե բա նա կան նո վել նե րի ժո ղո վա ծո ւից են:   

ՑԱՎԱԳԱՐՆԵՐԸՑԱՎԱԳԱՐՆԵՐԸ

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԵՌԱՎՈՐ 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՑ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Նոյեմբեր 2015 N 15-16 (1326-1327)32



 Վար դգես  Դավթ յա նը ծնվել և  մե  ծա ցել է Եր ևա-
ն� մ: Ա վար տել է պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը, աշ խա տել է հո գե բ�  ժ� թ յան, բժշկա կան հո-
գե բա ն� թ յան և  նար կո լո գիա յի ամ բիո ն� մ՝ որ պես 
պրո ֆե սո րի ա սիս տենտ:

THIS IS AMERICATHIS IS AMERICA

Լոս Ան ջե լես տե ղա փոխ վե լուց հե տո ա հա գին ժա մա-
նակ տաք սի էի վա րում. մի  բան, որ նույ նիսկ ման կու-
թյանս վատ ե րազ նե րում էլ չէի կա րող տես նել: Ես, որ 
մի շտ հե ռու եմ ե ղել ավ տո յից ու մե  խա նի զա ցիա յից և  
ա մոթ չի լի նի ա սել, Ա մե  րի կա յում եմ սո վո րել մե  քե նա 
վա րել, էս գոր ծի մե ջ զգում էի սար սա փե լի մե ծ պա տաս-
խա նատ վութ յուն, հետն էլ՝ հո գե կան-հու զա կան ահ ռե լի 
լար վա ծութ յուն: Ա մե ն օր գոր ծից տուն էի գա լիս՝ ինչ պես 
պա տե րազ մի  դաշ տից: Աստ ծուն փառք էի տա լիս, որ 
է սօր էլ ողջ մն ա ցի: Ու մե կ էլ փառք էի տա լիս, ներ քուստ 
ու րա խա նում, որ ծնող ներս ողջ չեն, թե չէ վշտից կխե-
լա գար վեին: Էդ ան տեր ֆրի վեյ նե րի վրա ու ժեղ լար վա-
ծութ յու նից ներսս ան կա ռա վա րե լի տագ նա պի ա լիք էր 
բարձ րա նում, ա հա վոր տագ նապ, ուղ ևորն էլ՝ մե  քե նա-
յի մե ջ: Դա ան փորձ վա րորդ նե րին ծա նոթ սո վո րա կան 
վա խե րից չէր, այլ էդ պա հե րին քեզ իր բռի մե ջ առ նող 
մի ս տի կա կան-ցնո րա կան ու ժի պես մի  բան: Ու ես ինձ 
մտքիս մե ջ հրա հանգ ներ էի տա լիս.  Հան գիստ, ա վե-
լի հան գիստ… Հա ճախ մտա բե րում էի ի րեն խե լա գար 
ձևաց նող Կա մո յի հա տու, խիստ հրա ման նե րը, ուղղ ված 
սե փա կան ան ձին.  Դու այլևս մա՛րդ չես… դու եր կա՛թ 
ես… դու պե՛տք է դի մա նաս…:
Հե տա գա յում, երբ ար դեն վար պե տա ցա, սթրե սա-

յին վի ճակ նե րից դուրս գա լուն օգ նում էր հու մո րը: Մի 
ան գամ օ դա նա վա կա յա նից եր կու գի տաշ խա տո ղի էի 
բե րում հյու րա նոց: Կի նը Չի նաս տա նից էր, տղա մար դը՝ 
Ֆի լի պին նե րից: Եր կուսն էլ ա ռա ջին ան գամ էին Ա մե -

րի կա գա լիս՝ ինչ-որ գի տա ժո ղո վի: Ճա նա պար հի մե ծ 
մա սը լուռ ան ցան, մի այն հիա ցա կան հա յացք նե րով 
դի տում էին մե ր ձար ևա դար ձա յին բնա պատ կե րը, գի-
գանտ, մե  կը մյու սին հյուս վող ճա նա պարհ նե րը, մե ծ-մե ծ 
ցու ցա նակ նե րը: Մեկ էլ սկսե ցին կոտր ված անգ լե րե նով 
զրու ցել գլխու ղե ղի կեն սա քի մի ա կան պրո ցես նե րի, ինչ-
որ կոն ցեպ ցիա նե րի մա սին: Թեք վե լով նրանց կող մը և 
նե րո ղութ յուն խնդրե լով՝ հարց րի. Իսկ նեյ րո մե  դիա-
տոր նե րի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րը որ ևէ նոր 
բան չե՞ն ա սում: Իմ օ րիեն տալ ուղ ևոր նե րը, հար ցից 
հան կար ծա կիի ե կած, ա պուշ կտրած, նա յե ցին ի րար 
ե րե սի: 
- Դուք գի տեք նեյ րոտ րանս մի  տոր նե րի մա սի՞ն,-  զար-

ման քով հարց րեց չի նու հին:
- Ի հար կե,- ա սա ցի,- այս տեղ տաք սու վա րորդ նե-

րը քննութ յուն են հանձնում գլխու ղե ղի բիո սին թե տիկ 
ռեակ ցիա նե րի վե րա բեր յալ:
Ֆի լի պին ցին ապ շա հար դի մե ց իր կո լե գա յին.
- Դուք կա րո՞ղ էիք ի մա նալ, որ տաք սիստ ներն այս քան 

պատ րաստ ված են Լոս Ան ջե լե սում, կպատ կե րաց նե՞ք, 
թե ի՜նչ են հա պա պրո ֆե սոր նե րը:
- Մեր տղա նե րից մե  կին տաք սիս տի ար տո նա գիր 

չտվե ցին,- շա րու նա կե ցի ես մի ան գա մայն լուրջ տո նով,- 
ո րով հետև չգի տեր դո ֆա մի  նի փո խա նա կութ յու նը:
Իմ ուղ ևոր նե րի տրա մադ րութ յու նը մի ան գա մի ց ըն-

կավ: Մինչ դեռ ուղ ևո րութ յան վեր ջում իմ տագ նապ նե-
րից նշույլ ան գամ չէր մն ա ցել: 

ՈՏՆԱՀԵՏՔԵՐ ՆՈՐԱԳԱՂԹԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆՈՏՆԱՀԵՏՔԵՐ ՆՈՐԱԳԱՂԹԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ

Մեր շրջանավարտներից ևս մե կի մասին...Մեր շրջանավարտներից ևս մե կի մասին...
 Բ�  ժա կան և  ման կա բ�  ժա կան ֆա կ� լ տետ նե ր� մ 

վա րել է «Բժշ կա կան հո գե բա ն� թ յ� ն» նո րա բաց դաս-
ըն թա ցը: 1990-ին հիմն  ել և  մի նչև 1992-ը խմբագ րել է 
« Նա րեկ» բժշկա կան հան դե սը: 1994-ին պաշտ պա նել է 
գի տա կան թեզ: 1995-ին մաս նակ ցել է  Կա լի ֆոր նիա յի 
Սան  Դիե գո յի հա մալ սա րա նի «Տ րա մադ ր� թ յ� ն» մի -
ջազ գա յին գի տա կան կենտ րո նի կազ մա կեր պած սիմ-
պո զի�  մի ն: Ն րա հոդ վա ծը տեղ է գտել մե  նագ ր� թ յան 
մե ջ: 1993-98թթ. աշ խա տել է  Հա յաս տա նի ա ռա ջին նա-
խա գա հի անձ նա կազ մ� մ՝ որ պես ա ռա ջա տար մաս-
նա գետ: Ե ղել է նաև «Հայք» պաշ տո նա թեր թի գլխա վոր 
խմբա գի րը: 2000-ից ապ ր� մ է ԱՄՆ-� մ: Ն րա բժշկա-
կան դիպ լո մը և  գի տա կան աս տի ճա նը վա վե րաց վել 
են ա մե  րիկ յան գի տակր թա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի 
կող մի ց: ԱՄՆ-� մ նա զբաղ վ� մ է գի տահրա տա րակ-
չա կան, ինչ պես նաև հո գեկր թա կան գոր ծ�  նե� թ յամբ: 
 Լոս Ան ջե լե սի հե ռ� ս տա ծրագ րե ր� մ վա րել է «Հո գե-
բ� յ ժը հրա վի ր� մ է զր� յ ցի» և «Ց տե ս� թ յ� ն, թա խիծ» 
հա ղոր դա շա րե րը:  Գի տա կան, գի տա հան րա մատ չե լի և 
հ րա պա րա կա խո սա կան բն� յ թի բազ մա թիվ գրքե րի և 
 հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:
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Ա դա  Թադ ևոս յա ն ա նու նը շա տե րի հա մար բա վա կան է խորհր դա յին և 
 հետ խորհր դա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում  Հա յաս տա նում և ն րա սահ ման նե-
րից դուրս պատ կե րա ցում կազ մե  լու մե ր երկ րում սթրե սա բա նութ յան լա վա գույն 
ա վան դույթ նե րի ներդր ման և  զար գաց ման մա սին:
Ան վա նի հո գե բույ ժը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան հի սու նից ա վե լի տա-

րի նե րը նվի րել է մար դու հո գե կան ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող տար բեր հիմն  ա-
հար ցե րի ու սումն  ա սիր մա նը, դրանց լուծ ման բա նաձ ևե րի մշակ մա նը: «Կ յան քը 
կազմ ված է սթրես նե րից և դ րանց շա րու նա կա կան հաղ թա հա րու մի  ց»,- ա սում 
է հո գե բույ ժը` ժպտա լով ա վե լաց նե լով հո գե բույժ նե րի շրջա նում տա րած ված 
մի  ա սույթ. « Մի ան գամ Աստ ված դիմում է  Նո յին՝ տա ռա պում ես,  Նոյ, ու րեմն  
մարդ ես դառ նու մ»: 
Իր ըն տա նի քի պատ մութ յու նը նա սկսում է հո րից՝  Սի մոն  Թադ ևոս յա նից: 

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա կա նա տես-վե րապ րա ծը ծնվել է Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նի Տ րա պի զոն նա հան գում:  Սի մո նը ճա կա տագ րի բե րու մով հայտն-
վում է ման կա տա նը,  Մեծ ե ղեռ նից շատ մա զա պուրծ նե րի նման անց նում բա-

զում դժվա րութ յուն նե րի մի  ջով:  Պատ մա կան հայ րե նի քում 
1910-ի ըն տա նե կան լու սան կա րը կար ծես առ այ սօր, 100 
տա րի անց, խորհր դան շում է գաղ թի ճա նա պար հը, ա հը, 
սար սու ռը, պատ մա կան հայ րե նի քը կորց նե լու ամ բողջ ցա-
վը, ո րոնք Ա դա  Թադ ևոս յա նի հա մոզ մամբ` անջն ջե լի հետք 
են թող նում մար դու գե նե տիկ հի շո ղութ յան մե ջ` փո խանց-
վե լով սերն դե սե րունդ: 2013-ին Եր ևա նում նյար դա գի տու-
թյան և  կեն սա բա նա կան հո գե բու ժութ յան մա սին «Սթ րես 
և  պահ ված ք» խո րագ րով,  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ 
 տա րե լի ցին նվիր ված մի  ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի ժա մա-
նակ Ա դա  Թադ ևոս յա նը հան դես էր ե կել « Հի շո ղութ յունն իմ 
տի րա կալն է» զե կույ ցով, ին չը ևս  մե կ ան գամ փաս տում էր 
ցե ղաս պա նութ յան և դ րա` մար դու հո գե կան ա ռող ջութ յան 
վրա թո ղած հետ ևանք նե րի մի ջև կա պի մա սին:  Զե կույ ցում 
նա ընդգ ծել է, որ սթրե սը, հատ կա պես դրա հաղ թա հա րու մը 
անհ րա ժեշտ գոր ծոն ներ են, խթան ան ձի ա ճի, սո ցիա լա կան 
դիր քի, մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հա մար:

Ա դա  Թադ ևոս յա նը բ.գ.թ. դո ցենտ է, պրո ֆե սոր, էկո լո գիա-
յի և  անվ տանգ կեն սա գոր ծու նեութ յան մի  ջազ գա յին ա կա դե-
մի ա յի ա կա դե մի  կոս, լի ցեն զա վոր ված հո գե բույժ, հո գե վեր-
լու ծա բան, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ: 2003-ին նա 
Ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տում կազ մա կեր-
պել է նաև սթրե սա բա նութ յան ամ բիոն:  Մաս նակ ցել է հինգ 
հա մաշ խար հա յին կոնգ րես նե րի և  մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղով-
նե րի: Ա դա  Թադ ևոս յա նի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
մե ջ շրջա դար ձա յին են եղել Ս պի տա կի 1988-ի ա վե րիչ երկ-
րա շար ժին հա ջոր դող տա րի նե րը: Ար հա վիր քից ըն դա մե  նը 
չորս ա մի ս անց՝ 1989-ին,  նրա ջան քե րով  Հա յաս տա նում 
հիմն  ադր վել է հո գե կան ա ռող ջութ յան «Սթրե ս» կենտ րո-
նը:  Ղե կա վա րե լով այս կա ռույցն ա վե լի քան տա ս տա րի՝ 
նրա շնոր հիվ ա պա հով վել է  Հա յաս տա նում հո գե բու ժա կան 
մաս նա գի տա ցած ծա ռա յութ յան զար գա ցու մը:  Նա ա ռա ջին-
նե րից մե կն էր, որ խո սեց հո գե կան տրավ մա յի և  մի  շարք 
հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծում դրա ու նե ցած 
պա թո լո գիա կան դե րի մա սին:  Նաև ա ռա ջինն է բարձ րա-

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՆԵՐ
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի նա խա-

ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող «Կո չու մով բժիշկ» նա խագ ծի այս անդ-
րա դար ձը նվիր ված է   Թադ ևոս յան-Գ րի գոր յան նե րի ըն տա նի քին:
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ձայ նել ու սա նող նե րի հա մար «Սթ րե սա բա նութ յու ն» 
ծրագ րի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: 
«Երբ ինձ նշա նա կե ցին «Սթ րե ս» կենտ րո նի տնօ րեն, 
ի դեպ կենտ րո նին այդ ա նու նը մե նք ինք ներս տվե-
ցինք, ա մե ն ինչ սկսվում էր ե րեք 0-ից, չկա յին կադ-
րեր, բա զա և  ա մե  նա կար ևո րը` գի տե լիք հո գե կան 
տրավ մա յի մա սին: Ես ա ռա ջին հեր թին խնդրե ցի, 
որ մե զ  Լե նի նա կա նում հատ կաց նեն եր կու եր կաթ-
յա տնակ, որ տեղ անց կաց վեց կո յու ղի, ջրա մա տա-
կա րա րում: Դ րանք տե ղա կայ ված էին ան մի  ջա պես 
ե կե ղե ցու հետ ևում, և  այդ պես մե նք եր կու տա րի 
աշ խա տե ցինք այդ տնակ նե րու մ»,- պատմում է Ա. 
Թադևոսյանը:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում «Սթրե ս» 
կենտ րո նը վե րած վեց գի տա գործ նա կան հաս տա-
տութ յան:
 Հե տերկ րա շարժ յան տա րի նե րին ՄԱԿ-ի կող մի ց 

ստեղծ վեց «Ա ղետ նե րի բժշկութ յու ն» ծրա գի րը: Ա. 
 Թադ ևոս յա նը իր թի մա կից նե րի հետ հե ղի նա կեց 
հա տուկ ձեռ նարկ, ինչ պես նաև փրկա րար նե րի հա-
մար անց կաց րեց վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
ներ ոչ մի այն  Հա յաս տա նում, այլև Ար ցա խում: Այս 
աշ խա տան քի հա մար նա  Բու դա պեշ տում 1996-ին  
պարգ ևատր վում է հու շա մե  դա լով: Ն րա ամ բողջ գի-
տա կան, ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը նվիր-
ված է ե ղել «Սթ րե սա բա նութ յա ն» գծով կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի վե րա պատ րաստ մա նը: 
Ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան 40 տար վա 

փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը ա վե լի քան 30 տա րի աշ-
խա տել է Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում, ա վե լի քան 15 տա րի՝ 
 Հայ կա կան բժշկա կան ինս տի տու տում, որ տեղ 1990-
ին «Սթ րե սա բա նութ յա ն» կուր սին զու գա հեռ կազ մա կեր-
պել է հո գե կան ա ռող ջութ յան և  հո գե բու ժութ յան ամ բիո-
նը: Այ սօր էլ Ա դա  Թադ ևոս յա նը իր գոր ծը կեր նե րի հետ 
շա րու նա կում է օգ նել կյան քի տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
ծանր հո գե բա նա կան ցնցումն  եր ստա ցած մարդ կանց:
Ու սա նող նե րի հա մար «Սթ րե սա բա նութ յա ն» ա ռա ջին 

երկ հա տոր յա դա սագր քի հե ղի նակ Ա .  Թադ ևոս յա նը 
կրթու թյան և  մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յան անվ տան-
գութ յան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում ու նե ցած ներդր-
ման հա մար պարգ ևատր վել է Մ.Վ.  Լո մո նո սո վի ան-
վան ոս կե մե  դա լով:  Նա  Հայ կա կան հո գե բու ժա կան, 
 Հո գե բույժ նե րի հա մաշ խար հա յին, Տ րավ մա տիկ սթրե սի 
ա սո ցիա ցիա նե րի ան դամ է:
Ա.  Թադ ևոս յա նը փաս տում է, որ «Սթ րե ս» կենտ րո-

նի կա յաց ման տա րի նե րը, թեև դժվար էին, բայց իր և 
 գոր ծըն կեր նե րի հա մար դրանք լա վա գույնն էին, ո րով-
հետև ի րենք ապ րում էին հե ռան կա րա յին գա ղա փար նե-
րով, ծրագ րե րով: «Գ նա ցինք նկուղ նե ր, որ տեղ թաքն ված 
էին մար դիկ:  Բա ժա նում էինք գրքե րը նաև ու սա նող նե րին, ո վքեր 
ա ռան ձին սթրե սա բա նութ յան կուրս էին անցնում: Ե թե սկզբում 
մի այն երկ րա շար ժից տու ժա ծե րին էր օգ նութ յուն ցու ցա բեր վում, 
ա պա հե տո նաև  Բաք վի փախս տա կան նե րին, զին ծա ռա յող նե-
րին, բան տարկ յանլ նե րին, պար զա պես այն մարդ կանց, ով քեր 
հայտն վում էին բարդ հո գե բա նա կան ի րա վի ճակ նե րում: Այս 
նյու թե րը հա վա քագր վում էին, և ձ ևա վոր վում էր սթրե սո լո գիա-
յի մա սին ընդ հա նուր պատ կե րա ցում: Ա ռա ջին ան գամ «սթրե-
սա բա նութ յու ն» տեր մի  նը կի րա ռվել է Ամս տեր դա մում՝ 1991-ին 
ան հե տաձ գե լի էքստ րե մալ հո գե բու ժութ յա նը նվիր ված կոնգ րե-
սի ժա մա նա կ»,- պատ մում է ան վա նի մաս նա գե տը:
« Դուք կհարց նեք, թե ին չո՞վ են նրա դա սերն ան սո վոր: 

 Հա վա նա բար նրա նով, որ այդ 10-15 րո պե նե րի ըն թաց քում մե  զա-
նից յու րա քանչ յուրն իր հա մար ինչ-որ նոր բան է բա ցա հայ տել: 
Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծը ոչ մի այն պատ րաստ վե լու, այլև 
մտքե րի և զ գաց մունք նե րի խառ նաշ փոթ է ր»,- ի րենց ու սուց չի 
մա սին գրում են բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը` հա վե-
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լե լով, որ Ա . Թադ ևոս յա նի շնոր հիվ ի րենք ոչ մի այն կա րո ղա ցել 
են ծա նո թա նալ հո գե բու ժութ յան գաղտ նիք նե րին, այլև ա ռա վել 
լավ են ճա նա չել ի րենք ի րենց, ըն կա լել դի մա ցի նի ցավն , ինչ պես 
սե փա կա նը: « Նա արթ նաց րել է մե ր հո գի նե րը` սեր մա նե լով մե ր 
մե ջ հա վատ սե փա կան ան ձի հան դեպ, ո րը մե նք կկի րա ռենք նաև 
կյան քու մ»,- ի րենց ե րախ տի քի խոսքն այս պես են եզ րա փա կել 
ու սա նող նե րը:
Ա . Թադ ևոս յա նի հու շե րում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նի ա կա-

նա վոր բժիշկ-գիտ նա կան, ա ռող ջա պա հութ յան հմուտ կազ մա-
կեր պիչ, պե տա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նախ կին նա խա րար (1975-89թթ.),  Դե ղե րի և բժշ կա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի գոր ծա կա լութ յան հիմն  ա դիր, ա կա դե մի  կոս 
Է մի լ  Գաբ րիել յա նի հետ աշ խա տած տա րի նե րը:
Աբ րա համ Գ րի գոր յա նը` Ա դա  Թադ ևոս յա նի ա մու սինն էր:  Տա սը 

տա րե կա նում սի րա հար վե լով` նա մի նչ կյան քի վերջն ան դա վա ճան մն աց մա թե-
մա տի կա յին և  է լեկտ րո նի կա յին: Ա վար տել է 3 հա մալ սա րան:  Բա զա յին գի տե լիք-
նե րը ստա ցել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տում` ա վար տե լով հաշ վիչ 
մե  քե նա նե րի ֆա կուլ տե տը:
«Ն րա մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րի մա սին գի տեր ամ բողջ պո լի տեխ նի կա-

կան ինս տի տու տը:  Վերց նե լով ձեռ քը կա վի ճը` գրա տախ տակն ամ բող ջո վին ծած-
կում էր բա նաձ ևե րով, իր հմտութ յուն նե րի մա սին լե գենդ ներ էին հյուս վու մ»,- ան-
թա քույց ժպի տով հի շում է Ա դա  Թադ ևոս յա նը,- « Ռո ման տիկ և  շատ ու րախ մարդ 
էր, հու մո րի լավ զգա ցու մով էր օժտ ված:  Լավ ձայն ու նե նա լով` նա ապ րում էր 
եր գով, ե րաժշ տութ յամբ, հենց այդ պի սին էլ կմն ա բո լո րի հի շո ղութ յան մե ջ: Կ նոջ 
նկատ մամբ սե րը և  հա վա տար մութ յու նը ըն տա նի քին նրա կյան քի ի մաստն էի ն»:
Ա դա  Թադ ևոս յա նի և Աբ րա համ Գ րի գոր յա նի ա վագ որ դին` Ար թուր Գ րի գոր յա նը, 

ծնվել և  մե  ծա ցել է  Հա յաս տա նում, նախ նա կան բժշկա կան կրթութ յու նը ստա ցել 
է Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում: «1980-ին ըն դուն-
վե ցի բժշկա կան ինստիտուտի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը, այն ժա մա նակ մտա ծում 
էի գնալ ին ժե ներ հորս, թե հո գե բույժ մորս հետ քե րով: Ի հար կե, 70 տո կո սով հա-
մոզ ված էի, որ պետք է դառ նամ բժիշկ և  մի այն վի րա հա տութ յուն ներ կա տա րեմ: 
1987-ին, ա վար տե լով բժշկա կանը, ես մե կ նե ցի  Մոսկ վա, ռե զի դեն տու րան և  աս պի-
րան տու րան ա վար տե լուց հե տո էլ` ԱՄ Ն»,- պատ մում է Ար թուր Գ րի գոր յա նը, ով 
կլի նի կա կան օր դի նա տու րան ա վար տել է  Մոսկ վա յի  Բուր դեն կո յի ան վան նյար-
դա վի րա բու ժութ յան ա ռա ջա տար ինս տի տու տում:  Հա ջոր դիվ շա րու նա կել է ու սու-
մը ԱՄՆ-ում, ուր 1999-ին UMDNJ (University of Medicine and Dentistry Newark NJ) 
հա մալ սա րա նում ա վար տել է ռե զի դեն տու րան: Այ նու հետև նեղ մաս նա գի տա ցում 
է ստա ցել ԱՄՆ-ի մի  շարք հե ղի նա կա վոր կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում:
Ա. Գ րի գոր յա նը ա մե  րիկ յան և  եվ րո պա կան նյար դա վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա-

ցիա յի, բազ մա թիվ այլ մի ա վո րումն  ե րի, մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
պատ վա վոր ան դամ է, ա վե լի քան 40 մաս նա գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ: 
2014-ին ար ժա նա ցել է Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ ման:  Գոր ծըն կեր նե րի բնո րոշ մամբ` իր մաս նա գի-
տա կան ո լոր տում նա մի շտ ձգտում է կա տա րե լութ յան, եր բեք չկտրվե լով ար-
մատ նե րից՝ հա ջո ղութ յուն ներն ու բա րի համ բա վը ծա ռա յեց նում է հայ րե նի քին: 
2004-ին Ա. Գ րի գոր յա նը պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ 
« Ներ գան գա յին անև րիզ մա նե րի բու ժու մ» թե մա յով։ Բ ժիշ կը մե ծ ներդ րում ու նի 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Լ ևոն և Ք լո տիա  Նա զա րիա ն» 
ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի զար գաց ման գոր ծում և  այդ կենտ րո նում վի րա հա տել 
է նյար դա վի րա բու ժա կան հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող բազ մա թիվ հի վանդ նե րի։ 
 Հենց նրա հո վա նա վո րութ յամբ և  ա ջակ ցութ յամբ ա վե լի քան 40 ԵՊԲՀ օր դի նա-

տոր ներ հնա րա վո րութ յուն են ստա ցել վե րա պատ րաստ վե լու  Ջոր ջիա յի 
նյար դա վի րա բու ժա կան ինս տի տու տում։
Ա. Գ րի գոր յա նը 2012-ին ար ժա նա ցել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

նա խա գա հի մրցա նա կին: Այժմ նա աշ խա տում է  Ջոր ջիա յի նա հան գի 
հա մա նուն, կաթ վա ծի բուժ մամբ զբաղ վող մաս նա գի տա ցած բժշկա կան 
կենտ րո նում: « Դա ա նընդ հատ, շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է: Հ նա-
րա վոր չէ լի նել ժա մա նա կա կից բժիշկ և  աշ խա տել ա ռանց նո րա գույն 
սար քա վո րումն  ե րի օգ նութ յան: Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը մե ր «Alma mater»-ն  է, և  մե նք պետք է ի րեն վե րա դարձ նենք, 
 Հա յաս տան բե րենք ար տերկ րի լա վա գույն փոր ձը»,- ա սում է բժիշ կը: 
2014-ի մա յի սին Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
բաց վեց նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ-
ման մաս նա գի տաց ված կենտ րոն, ո րի նա խա ձեռ նութ յու նը հենց ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ, հայտ նի վի րա բույժ Ար թուր Գ րի գոր յա նին էր:  Նա էլ 
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նման կենտ րոն բա ցե լու գա ղա փա րը ստա ցել է մո րից՝ 
Ա դա  Թադ ևոս յա նից:  Մեծ համ բավ ու նե ցող նյար դա-
վի րա բույ ժի օգ նութ յամբ կլի նի կա յի նյար դա բա նութ յան 
բա ժան մուն քը հա մալր վեց սրտա նո թա յին հի վան դու-
թյուն նե րի ու գլխու ղե ղի կաթ վա ծի կան խար գել ման ու 
բուժ ման սար քա վո րումն  ե րով:  Բաց ման ա րա րո ղութ-
յա նը Ա դա  Թադ ևոս յա նը կենտ րո նի ղե կա վա րութ յա նը 
փո խան ցեց ա պա կե զանգ, ո րը տա րի նե րի պատ մու-
թյուն ու ներ. նրան, որ պես ու սա նո ղա կան պրակ տի կա-
յի լա վա գույն ղե կա վա րի, զան գը Պ րա հա յում նվի րել են 
չեխ ու սա նող նե րը` ա ռա ջար կե լով հնչեց նել այն տեղ, որ-
տեղ մար դիկ ու նեն օգ նութ յան կա րիք:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա-

նա վարտ ներն ան գամ հե ռա վոր Ա մե  րի կա յում բարձր 
են պա հում  Հա յաս տա նի պա տի վը:  Հե ղի նա կա վոր ամ-
սագ րե րի շա պի կին պար բե րա բար հայտն վող  Ռու բեն 
Գ րի գոր յա նը` Ա դա  Թադ ևոս յա նի կրտսեր որ դին, ևս  
ընտ րեց բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:  Լի նե լով բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ու սա նող` Ռ. Գ րի գոր յա նը ցան կա ցել էր ծա ռա յել բա նա կում: 
 Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը նա ան ցել է  Գեր մա նիա յում:
« Մայրս շատ մե ծ ազ դե ցութ յուն ու ներ բժիշկ դառ նա լու իմ ո րոշ ման վրա, ինչ պես 

նաև ա վագ եղ բայրս, ով մե ծ է ին ձա նից վեց տա րով և  իր գոր ծու նեութ յունն ա վե լի 
վաղ սկսե լով` նույն պես մե ծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ իմ ընտ րութ յան վրա: Երբ ես 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում էի, նաև պրակ տի կա էի անց նում 
օֆ տոլ մո լո գիա յի և  ռե տի նո լո գիա յի բնա գա վա ռում, շատ եր կար ժա մա նակ պա-
հանջ վեց, սա կայն, վեր ջի վեր ջո, ես հա սա իմ նպա տա կի ն»,- նշում է Ռ. Գ րի գոր յա-
նը:  Բան ակից զո րացր վե լուց հե տո ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի կլի նի կա կան օր դի նա տու րան` օֆ տոլ մո լո գիա յի գծով:  Շա րու նա կե լով 
կրթութ յու նը` ԱՄՆ-ում ան ցել է ռե զի դեն տու րա UMDNJ- ում: 2009-ին LSU/Ochsner 
Ophthalmology Residency Program և LSU Retina Fellowship Program կրթա կան ծրագ-
րերն ա վար տե լուց հե տո ստա ցել է ակ նա բույ ժի դիպ լոմ:  Շուրջ տա ս տա րի է՝ նա 
զբաղ վում է ակ նա բու ժութ յամբ, կամ ինչ պես ինքն է բնո րո շում՝ «սի րած գոր ծո վ»: 
« Կո չու մով բժիշ կը պետք է մի շտ մտա ծի իր հի վանդ նե րի մա սին: Երբ ա մե ն ինչ 
ա նում ես հա նուն հի վանդ նե րի, դա քեզ հետ է գա լիս ինչ-որ ձևով, ես այժմ իմ կլի-
նի կան ու նեմ: Գ րե թե ա մե ն տա րի գա լիս և զն նում եմ հի վանդ նե րին, եր բեմն  վի-
րա հա տում եմ հայ բժիշկ նե րի հետ:  Դա շատ է օգ նում, հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
քննար կել դժվար դեպ քե րը:  Մենք սո վո րում ենք մի մ յան ցից, և  դա շատ օգ տա կար 
է»,- ընդգ ծում է ակ նա բույ ժը, ով 2014-ի սեպ տեմ բե րին Եր ևան էր ժա մա-
նել  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի նա տա լո գիա յի, ման կա բար-
ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հան րա պե տա կան ինս տի տու տի տա րած քում 
« Ման կա կան կու րութ յան կան խար գել ման գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի» 
բաց մա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով: 
Ռու բեն և Ար թուր Գ րի գոր յան նե րի քույ րը` Ան նան, այժմ նույն պես ըն տա-

նի քի հետ բնակ վում է ԱՄՆ-ում:  Նա ա վար տել է  Սանկտ  Պե տեր բուր գի 
հա մալ սա րա նի անգ լո-իս պա նա կան ֆա կուլ տե տը, դրա նից հե տո ու սու մը 
շա րու նա կել նույն ԲՈւՀ-ի եր ևան յան տնտե սագիտա կան մաս նաճ յու ղում: 
 Վարժ տի րա պե տում է հա յե րե նին, ռու սե րե նին, անգ լե րե նին, իս պա նե րե-
նին և ֆ րան սե րե նին: Ար տերկ րում բնակ վե լու տա րի նե րին նա նույն պես 
ո րո շել է կա պել իր կյան քը բժշկութ յան հետ: Քն նութ յուն ները հանձ նե լուց 
հե տո նա կհաս տա տի իր բժիշ կի դիպ լո մը` մաս նա գի տա նա լով նյար դա բա-
նութ յան կամ ման կա կան բժշկութ յան ո լոր տում:
Ա դա  Թադ ևոս յա նը հպար տա նում է իր ե րե խա նե րով, ով քեր 

ա ռող ջա պա հութ յան տար բեր ո լորտ նե րում ի րենց հաս տա-
տուն քայ լերն են ա նում` ա պա հո վե լով նաև հայ րե նի քի հետ 
ա մուր կա պը: Հ մուտ հո գե բույ ժը հույս ու նի, որ տա րի ներ անց 
թոռ նե րը ևս կ հա մալ րեն բժշկա կան ըն տա նի քի շար քե րը:
Ա.  Թադ ևոս յա նի ան թա քույց ե րա զանքն է ա ռա ջի կա յում 

հիմն  ել սթրե սա բա նութ յան գի տա գործ նա կան կենտ րոն` շա-
րու նա կե լով նախ կին «Սթ րե ս» կենտ րո նում ո լոր տի ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ նե րի հետ ձեռք բե րած լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րը: 
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(2001-2005 թվականների տարեգրությունները 
Ապագա բժշկի նախորդ՝ N 13‒14 թողարկման մեջ)

֍ Բա ցա ռիկ դեպք հա մալ սա րա նի պատ մու թ յան մե ջ. 
կլի նիկական օր դի նա տո ր Կոնս տան տին Են կո յա նը, ով 
նաև կեն սա քի մի ա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ է, ար ժա նա-
ցավ Վիլեն  Հա կոբ յա նի խրա խու  սա կան մրցա նա կին:
֍ Ուս ման վճա րի փոխ հա տու ց ման նպաս տի հա մա-

կար գու մ ընդգրկ վե լու  պար տա դիր պայ ման են հա մար-
վու մ ու  սա նո ղի վար կա նի շա յին հա մա կար գի և գ րա վոր 
քննու թ յու ն նե րի արդ յու նք նե րը:
֍ Վեր ջին ռեկ տո րատ նե րից մե  կու մ մե  ծա թիվ ան հար-
գե լի բա ցա կա յու թյ ւոն նե րի և  ա կա դե մի ա կան ցածր ա ռա-
ջա դի մու թ յան պատ ճա ռով հա մալ սա րա նից հե ռաց վե ցին 
մե ծ թվով ու  սա նող ներ: 
֍ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի թի մը ՀՀ մի ջ-
բու  հա կան ա ռաջ նու թ յան մրցա շա րու մ գրա վեց երկ րորդ 
տե ղը՝ ար ժա նա նա լով ար ծա թե մե  դալ նե րի և  տա նե լով 7 
ա նընդ մե ջ հաղ թա նակ:
֍  Ռեկ տո րատ նե րից մե  կի ո րոշ մամբ մի  խու մբ ու  սա նող-
ներ հե ռաց վել են հա մալ սա րա նից, ո մանց թու յ լատր վել է 
կրկնել կու ր սը: Այդ ցու  ցա կու մ և՛ տե ղա ցի, և՛ ար տա սահ-
ման ցի ու  սա նող ներ կան:
֍ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի խոր հու րդն ընտ րեց նոր 
ռեկ տո րին:  Միա ձայն քվեար կու թ յան արդ յու ն քու մ Եր-
ևա նի Մ.  Հե րա ցու  ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի  ռեկ տոր դար ձավ նախ կի նու մ բու  ժա կան 
ֆա կու լ տե տի դե կան, այ նու  հետև  Հա յաս տա նի մոր ֆո լոգ-
նե րի ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ, ԱՄՆ-ի և  Մեծ Բ րի-
տա նիա յի կլի նի կա կան ա նա տոմն  ե րի ա սո ցիա ցիա նե րի 
իս կա կան ան դամ, բժշկա կան գի տու թ յու ն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, հա մալ սա րա նի ա ռա ջա տար ամ բիոն նե րից 
մե  կի՝ նոր մալ ա նա տո մի ա յի ամ բիո նի վա րիչ  Գո հար 
Ք յալ յա նը:
֍ Կ յան քի 73-րդ  տա րու մ իր մահ կա նա ցու ն կնքեց 
բժշկա կան բարձ րա գու յն կրթու թ յան և  ման կա կան ա ռող-
ջա պա հու թ յան բնա գա վա ռի ան վա նի գոր ծիչ, ճա նաչ ված 
ման կա բու յժ, ՌԴ ԲԳԱ թղթա կից-ան դամ, ՀՀ գի տու թ-
յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տու թ յու ն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, բժշկա կան հա մալ սա րա նի ման-
կա բու  ժու թ յան ա ռա ջին ամ բիո նի հիմն  ա դիր-վա րիչ, 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի նախ կին ռեկ տոր  Վի լեն 
Աստ վա ծատր յա նը:

֍ Ռեկ տո րա տի ա ռա ջին նիս տու մ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թ յան կրթու թ-

յան և  գի տու թ յան նա խա րար  Սեր գո 
Ե րից յա նը ներ կա յաց րեց հա մալ-

սա րա նի նոր ռեկ տո րին՝  Գո հար 
Ք յալ յա նին:  Հին ռեկ տո րը՝ 

 Վի լեն  Հա կոբ յա նը, շնոր հա-

վո րեց ի րեն փո խա րի նո ղին և ն րան ու ղ ղեց բա րե մաղ-
թան քի հղու մն  եր: Այ նու  հետև նոր ռեկ տո րը, ի թիվս այլ 
նկա տա ռու մն  ե րի, նշեց.  Միա ձայն ընտր վելն ա ռա վել 
մե ծ պա տաս խա նատ վու թ յան կո չող վստա հու թ յու ն է:
֍ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ 
ա վե լի քան 20 երկր նե րից սո վո րու մ են 1.500-ից ա վե լի 
ու  սա նող ներ, այդ թվու մ՝ Հնդ կաս տա նից,  Չի նաս տա նից, 
ԱՄՆ-ից,  Գեր մա նիա յից, Ի րա նից,  Սի րիա յից,  Նե պա լից, 
Իս րա յե լից,  Ռու  սաս տա նի  Դաշ նու թ յու  նից, Վ րաս տա-
նից… 
֍ Շր ջա նա վարտ նե րը, հայ թա թե լով քննա կան հար ցա-
շա րե րը, սկսել են լրջո րեն պա րա պել: Ըստ ա վար տա կան 
պե տա կան քննա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, պրոֆ. 
Մ.  Նա րի ման յա նի՝ այս տա րի ևս քն նար շա վը ե ռա փու լ է՝ 
գործ նա կան հմտու թ յու ն նե րի ա տես տա վո րու մ, որն անց-
նե լու  է ստա ցել է, չի ստա ցել սկզբու ն քով, թես տա-
յին ա տես տա վո րու մ և  բա նա վոր քննու թ յու ն, ո րոնց արդ-
յու նք նե րի մի  ջին թվա բա նա կա նը կլի նի շրջա նա վար տի 
վերջ նա կան գնա հա տա կա նը:
֍ Ա պա գա բժշկի խմբագ րա կազ մը հյու  րըն կա լել է 
Եր ևա նի պե տա կան բարձ րա գու յն ու  սու մն  ա կան հաս-
տա տու թ յու ն նե րի թեր թե րի խմբա գիր նե րին: Այս հա-
վա քը նպա տակ ու  ներ քննար կել բու  հա կան պաշ տո նա-
թեր թե րի խմբա գիր նե րին հու  զող բազ մա թիվ հար ցեր: 
 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քու մ կա յա ցած մտքե րի փո խա նա-
կու թ յու  նը հան գեց րեց այն ո րոշ մա նը, որ նման հան դի-
պու մն  ե րը չա փա զանց արդ յու  նա վետ են և  օգ տա կար:
֍ Հա մալ սա րա նու մ հյու  րըն կալ վու մ է հան րա պե տու -

թյան ա ռա ջին տի կին  Բե լա  Քո չար յա նը:
֍ Բժշ կա կան կրթու թ յան հա մաշ խար հա յին ֆե դե րա-

ցիան, դի մե  լով աշ խար հու մ բժշկա կան կրթու թ յան գործ-
ըն թա ցը ի րա կա նաց նող բո լոր հաս տա տու թ յու ն նե րին, 
մատ նան շել է հե ռան կա րա յին աշ խա տան քի ա ռաջ նա յին 
ու ղ ղու թյ ու ն նե րը, ո րոնք են՝ ո րա կի ա պա հո վու մ, եր կաս-
տի ճան կրթա կան հա մա կարգ և  կո չու մն  ե րի ու  ու  սու ց-
ման ժամ կետ նե րի ըն դու  նու մ:
֍ Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թ յան կրթու թ յան և 

 գի տու թ յան նա խա րա րու թ յան նա խա ձեռ նու թ յամբ կա-
յա ցավ Ու սու  ցու  մը  Հա յաս տա նու մ 5-րդ  մի  ջազ գա յին 
ցու  ցա հան դե սը:  Ցու  ցա հան դե սին մաս նակ ցու մ էին հան-
րա պե տու թ յան բո լոր պե տա կան, պե տա կան հա վա տար-
մագ րու մ ստա ցած ԲՈւՀ-ե րը և  մի  շարք այլ կրթա կան 
հաս տա տու թ յու ն ներ:  Լա վա գու յն տա ղա վա րի կո չու մ 
ստա ցած ԵՊԲՀ-ն  ոչ մի այն զբա ղեց նու մ էր ցու  ցա հան-
դե սի կենտ րո նա կան տա ղա վա րը, այլ նաև գտնվու մ էր 
մաս նա կից նե րի և հ յու  րե րի ու  շադ րու թ յան կի զա կե տու մ:
֍ Մ.  Հե րա ցու  ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-

րա նի բա կից մե կ նար կեց Ա նար ծաթ բժիշկ ներ խմբի 
հեր թա կան ու խ տագ նա ցու թ յու  նը: Ն պա տա կա կե տը այս 
ան գամ  Լո ռին է:

2006 ԹՎԱԿԱՆ
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֍ Ապ րի լի 27-ին նիս տե րի դահ լի ճը լեփ-լե ցու ն էր: Ար-
տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի հա մար լե զու  նե րի ամ բիո-
նը կազ մա կեր պել է հու շ-ե րե կո՝ նվիր ված  Մեծ Ե ղեռ նի 
զո հե րի հի շա տա կին, ո րը թե՛ իր ու  սու  ցո ղա կան բնու յ-
թով, թե՛ իր գե ղար վես տա կան ձևա վոր մամբ և  թե՛ ու  սա-
նող նե րի գե րա զանց կա տար մամբ մե ծ տպա վո րու թ յու ն 
թո ղեց:
֍  Գի տա կան խոր հու ր դը ո րո շեց գի տա հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րի բա րե լավ ման և  հա մա տեղ գոր ծու -
նեու թ յու ն ի րա կա նաց նե լու  նպա տա կով մշա կել ԵՊԲՀ 
հիմն  ա րար գի տա կան ու ղ ղու թ յու ն նե րը, ԵՊԲՀ ման կա-
վար ժա կան կադ րե րի գի տա կան զար գաց ման և  ա ճի 
նպա տա կա յին ծրա գիր, նա խա պատ րաս տել գի տա հե-
տա զո տա կան կենտ րո նի տա րած քի վե րա նո րոգ ման 
և  սար քա վո րու մն  ե րով վե րա զին ման նա խա գիծ, մշա-
կել գի տա կան աշ խա տանք նե րի, պլան-ա նո տա ցիա նե-
րի հաս տատ ման և  փոր ձաքն նու թ յան ի րա կա նաց ման 
գործըն թա ցի նոր կարգ:
֍ Գի տա կան խոր հու ր դը ո րո շեց սեպ տեմ բե րից բարձ-

րաց նել բժշկա կան հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի 
աշ խա տա վար ձը՝ տար բե րա կե լով գի տա կան տիտ ղոս 
ու  նե ցող նե րի, ամ բիո նի վա րիչ նե րի աշ խա տա վար ձը. 
հան գա մանք, ո րը չա փա զանց ընդգծ ված էր խորհր դա յին 
ժա մա նակ նե րու մ:
֍ Մա յի սի 5-9-ը հա մալ սա րա նի փրկա րա րա-

կան ջո կա տի 15 ան դամն  եր՝ ջո կա տի պետ  Մար տին 
 Մար տի րոս յա նի ղե կա վա րու թ յամբ մաս նակ ցե ցին 
ու  սու մն  ա մար զա կան ար շա վի:
֍ Այս ու  սու մն  ա կան տա րու մ ա ռա ջին ան գամ ա ռա ջին 

կու ր սի ու  սու մն  ա կան ծրագ րու մ նե րառ վել է Ա ռա ջին 
օգ նու թ յու ն ա ռար կան:
֍ Մ.  Հե րա ցու  ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի հյու ս վա ծա բա նու թ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
բժշկա կան գի տու թ յու ն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ար-
տա շես Ազ նաու ր յա նը հան րա պե տու թ յան նա խա գա հի 
հրա մա նագ րով ՀՀ ան կա խու թ յան 15-րդ  տա րե դար ձի 
ա ռի թով ար ժա նա ցել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թ յան 
գի տու թ յան վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կոչ ման:
֍ Հե ղի նա կա վոր ժյու  րին  Կոնս տան տին Են կո յա նի զե-

կու յ ցը ճա նա չել է 6 լա վա գու յն նե րից մե  կը:
֍ Ա ռա ջին ան գամ այս տա րի սեպ տեմ բե րին ի րա կա-

նաց վու մ է բժշկա կան ա պա հո վագ րու թ յու ն:
֍  Սեպ տեմ բե րի 16-ին մե ր հա մալ սա րա նի ու  սա նող-

ներն ու  աշ խա տա կից նե րը մե ծ ե ռան դով մաս նակ ցե-
ցին հա մա քա ղա քա յին շա բա թօր յա կին, ո րը նպա տակ 
ու  ներ ան կա խու թ յան 15-րդ  տա րե դար ձի ա ռի թով քա ղա-
քը ա վե լի տո նա կան ու  մա քու ր դարձ նել:
֍ ՀՀ նա խա գահ Ռ.  Քո չար յա նի՝ Գեր մա նիա կա տա րած 

այ ցի ժա մա նակ հայ-գեր մա նա կան քա ղա քա կան ջերմ 
ձեռք սեղ մու  մը նե րա ռեց նաև կրթա կան ո լոր տը: Այս 

նկա տա ռու  մով Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի և  Գեր մա նիա յի հե ղի նա կա վոր  Շա րի տե կլի նի-
կա յի մի ջև կնքվեց հա մա գոր ծակ ցու թ յան տի պա յին հա-
մա ձայ նա գիր:
֍ Այս տա րի ա ռա ջին ան գամ մե ր կրթա կան հա մա կար-
գու մ կի րառ վու մ է ու ս ման վար ձի վճար ման նոր հա մա-
կարգ՝ ռո տա ցիա, երկ րորդ կու ր սե ցի նե րի հա մար:
 ֍ 2005-06 ու  սու մն  ա կան տար վա ձմե  ռա յին քննաշր ջա-
նի կազ մա կերպ ման և  արդ յու  նա վետ անց կաց ման նպա-
տա կով հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի հրա մա նով սահ մա նվել 
է քննու թ յու ն նե րի կազ մա կերպ ման և  ա կա դե մի ա կան 
պարտ քե րի մար ման ժամ կետ նե րը՝ հանձ նա րա րե լով 
քննու թ յու ն ներն անց կաց նել հա մալ սա րա նի գի տա կան 
խորհր դի (24.09.2005թ.) ո րոշ ման հա մա ձայն, հաշ վի առ-
նե լով վար կա նի շա յին  հա մա կար գի սկզբու նք նե րը:
֍  Յու  րա քանչ յու ր հինգ տա րին մե կ հա վաք վու մ է 1970-

71 ու  սու մն  ա կան տա րու մ ա վարտ ված մի  կու րս, ո րի 
շրջա նա վարտ նե րը հա մա ռո րեն չեն ցան կա նու մ վերջ-
նա կա նո րեն ու  ան վե րա դարձ կորց նել հա մա կու ր սե ցի 
լի նե լու  զգա ցու  մը:
֍ Մեր ու  սա նող նե րի 80 տո կո սը կա րիք չու  նեն 
հսկողու թ յան, նրանք բա րե խիղճ են, ըն դու  նակ, խե լա ցի: 
Մ նա ցած 20 տո կո սի հետ պետք  է աշ խա տանք տար վի: 
Ն րանց է պետք հսկո ղու թ յու ն, խոր հու րդ, օգ նու թ յու ն: 

  Վ. Պ.  Հա կոբ յան
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր

֍ Բժշ կա կան հա մալ սա րա նու մ տե ղի ու  նե ցավ կրթու -
թյան և  գի տու թ յան նա խա րա րու թ յան սփյու ռ քի հետ 
կա պե րի բաժ նի և սփ յու ռ քա հայ ու  սա նող նե րի մի ջ բու -
հա կան խորհ դի հա մա տեղ մի  ջո ցա ռու  մը՝ սփյու ռ քա հայ 
ու  սա նող նե րի հա յա գի տա կան գի տա ժո ղո վը՝ նվիր ված 
հա յոց գրե րի ստեղծ ման 1600-ամ յա կին:
֍  Մար տի 28-30-ը ՆԱՏՕ-ի դրո շի ներ քո կա յա նա լիք 
երկ րորդ մի  ջազ գա յին ռազ մաբժշ կա կան գի տա ժո ղո վի 
ա ռի թով ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տի բա զա յի 
վրա սեպ տեմ բե րի 8-19-ը ստեղծ վել է զո րա վար ժու թ յան 
հա մա կարգ չա յին զո րա խա ղե րի շտա բա յին օ ղակ, ո րի 
աշ խա տան քը վե րսկ սվել և  ու ղ ղորդ վել է ԱՄՆ զին ված 
ու  ժե րի սպա նե րի և 2 ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ նե րի 
կող մի ց:
֍ Ու ժը կորց րած ճա նաչ վե ցին բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի և՛  կա նո նադ րու թ յու  նը, և՛  կա նոնադ րու յթ նե րը: 
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը կոչ վեց Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու  ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան պե տա կան ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պու թ յու ն:

(շար� նակելի)
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1945-ին   Լոն դո նում տե ղի ու նե ցած 
ե րի տա սարդ նե րի հա մաշ խար հա յին հա-
մա ժո ղո վի ըն թաց քում հիմն  ադր վել է ժո-
ղովր դա վա րա կան ե րի տա սար դու թյան 

հա մաշ խար հա յին ֆե դե րա ցիան։   Պատ մա կան այս հա մա-
ժո ղո վը հրա վիր վել էր Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի  տա րի նե րին ֆա շիզ մի  դեմ պայ քա րե լու նպա տա-
կով ձևա վոր ված ե րի տա սարդ նե րի մի  ջազ գա յին խորհր դի 
նա խա ձեռ նութ յամբ: Ա ռա ջին ան գամ այս հա մա ժո ղո վին 
հա վաք վել էին մի  ջազ գա յին ե րի տա սար դա կան շարժ ման 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք հա մախմ բում էին 63 ազ գութ-
յուն նե րի ե րի տա սարդ նե րի։   Ամ բողջ աշ խար հում այս օ րը 
նշվում է որ պես ե րի տա սարդ նե րի հա մախմբ վա ծութ յան և 
 հա մե  րաշ խութ յան տոն՝ ևս  մե կ ան գամ հի շեց նե լով ե րի տա-
սարդ նե րի ու ժի և ա պա գան կա ռու ցե լու նրանց մե ծ ցան-
կութ յան մա սին։  

  Ռու  սաս տա նը և ԱՊՀ մի  շարք երկր ներ 2001-ին ա ռա ջին 
ան գամ նշել են ու  րախ նե րի և հ նա րա մի տ նե րի ա կու մ բի՝ ՈւՀԱ-ի 
մի  ջազ գա յին օ րը։   Տո նի գա ղա փարն ա ռա ջար կել է ՈւՀԱ-ի մի -
ջազ գա յին ա կու մ բի նա խա գահ Ա լեք սանդր   Մասլ յա կո վը: Օրն 
ընտր վել է ի պա տիվ ա ռա ջին խա ղի, ո րը ե թե րու մ է հայտն վել 
1961-ի նո յեմ բե րի 8-ին։ ՈւՀԱ-ի մի  ջազ գա յին օ րը դեռևս ընդգրկ-
ված չէ ՄԱԿ-ի հա մաշ խար հա յին տո նե րի ցու  ցա կու մ, այն 
պաշ տո նա կան տոն չէ նաև   Ռու  սաս տա նու մ։ ՈւՀԱ-ի մի  ջազ-
գա յին ա ռաջ նու թ յու ն նե րու մ բազ մա թիվ ան գամն  եր հան դես 
են ե կել հայ կա կան թի մե ր, ով քեր հիմն  ա կա նու մ ա ռա ջա տար 
հո րի զո նա կան ներ են զբա ղեց րել:  Այդ ա ռի թով շնոր հա վո րու մ 
ենք հատկապես բժշկա կան հա մալ սա րա նի այն ու  սա նող նե-
րին, ով քեր ի րենց ու  սա նո ղա կան տա րի նե րին ե ղել են բժշկա-
կա նի ՈւՀԱ-ի կազ մու մ  բազ մի ցս...

Այս օ րը սահ մա նել է ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա-
կեր պութ յու նը: Այդ կա ռույ ցը կոչ է 
ա նում պե տութ յուն նե րին բարձ րաց-
նել ծխա խո տի վրա դրվող հար կը՝ 
դրա նով իբր պայ քա րե լով այդ չա րի-
քի դեմ:   Տա րե կան ողջ աշ խար հում 
զուտ ծխե լուց մա հա նում է 6 մլն  մարդ: 
  Փաս տո րեն ծխա խո տի ար տադ-
րութ յու նը պա տե րազ մի ց ա հա վոր է, 
թվե րը հսկա յա կան են, դա կա րե լի է 
մարդ կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի շար քին դա սել:   Հա յաս տանն այդ 
ա ռու մով տխուր վի ճա կում է, չա փա զանց շատ են ծխող նե րը: Ըստ տվյալների՝ 
մե նք աշ խար հում 4-րդ  տե ղում ենք: 

«Ճշ մա րիտ ար վես տա գետն ար տա-
հայ տում է այն, ինչ մտա ծում է և  չի վա-
խե նում դա րա վոր նա խա պա շա րումն  ե-
րի հա կազ դե ցութ յու նի ց:

ՕԳՅ8 ՍՏ ՌՈԴԵՆ

Ֆ րան սիա ցի քան դա կա գործ և գ րա-
ֆիկ, 19-րդ  դա րի երկ րորդ կե սի ա կա-
նա վոր քան դա կա գործ։ 1854-57թթ. 
սո վո րել է   Փա րի զի նկար չութ յան և 
 մա թե մա տի կա յի դպրո ցում:   Սի րե լի 
քրոջ մա հից հե տո նա ընտ րում է ե կե-
ղե ցա կան կյան քը: Չ կա րո ղա նա լով 
հրա ժար վել ար վես տից՝ թող նում է ե կե ղե ցին և սկ սում նո-
րից զբաղ վել քան դա կա գոր ծութ յամբ: Ն րան հա մա րում 
են XX դա րի քան դա կա գոր ծութ յան մար գա րե:   Ռո դե նը 
բազ մա թիվ քան դակ նե րի հե ղի նակ է, դրանց մե ծ մա-
սը պահ վում են   Փա րի զում`   Ռո դե նի թան գա րա նում: 
Երևանում՝ Ֆրանսիայի հրապարակում է տեղադրված Օ. 
Ռոդենի հեղինակած Ժյուլ Բաստիեն Լըպաժի արձանը: 

Նոյեմբերի 10

Նոյեմբերի 8

Նոյեմբերի 15

Նոյեմբերի 12

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

ՈՒՐԱԽՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀՆԱՐԱՄԻՏՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԾԽԵԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՕԳՅՈՒՍՏ ՌՈԴԵՆ-175
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Այս օ րը աշ խար հի մի  շարք երկր նե րում նշվում է 1946-ից 
Պ րա հա յում անց կաց ված ու սա նող նե րի հա մաշ խար հա յին 
կոնգ րե սի ո րոշ մամբ:   Թե պետ ու սա նո ղութ յան տո նը ե րի-
տա սար դա կան ե ռան դի, ու րա խութ յան և  սի րա հա րա կան 
խեն թութ յան խորհր դա նիշ է, սա կայն տո նի ա կունք նե-
րում ող բեր գա կան դեպ քեր են: 1939-ի հոկ տեմ բե րի 28-ին 
ֆա շիստ նե րի կող մի ց շրջա փակ ված   Չե խոս լո վա կիա յում  
սպան վել է բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող   Յան Օպ-
լե տա լը, ում հու ղար կա վո րութ յու նը վե րած վում է բո ղո քի 
ակ ցիա յի, ձեր բա կալ վում են տասն յակ ու սա նող ներ: Այս 
դեպ քին հա ջոր դած բո ղո քի ակ ցիա ներն ա ռա վել վայ րագ 
ու ա նար դար ելք են ու նե ցել. նո յեմ բե րի 17-ին ձեր բա կալ-
վել է 1.200 ու սա նող և  ու ղարկ վել   Զաք սեն հաու զե նի հա-
մա կենտ րո նաց ման ճամ բար։   Տասն յակ ու սա նող ներ ու 
շարժ ման ակ տի վիստ ներ բան տի պա տե րից ներս՝ ա ռանց 
դա տի են թակ վում են մա հա պատ ժի: 

Սկսած 1981-ից՝ ակտիվիստ կանայք 
նշում են այս օ րը: 1999-ի դեկ տեմ բե րի 
17-ին ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեան 
այս օ րը հայ տա րա րեց կա նանց դեմ 
բռնութ յան վե րաց ման մի  ջազ գա յին 
օր: Օր վա պատ մա կան նա խադր յա լը 
  Դո մի  նիկ յան   Հան րա պե տութ յու նում 
1961-ին տե ղի ու նե ցած մի  ջա դեպն 
էր: Բռ նա պետ   Ռա ֆա յել Տ րու խիլ յո յի 
հրա մա նով գա զա նա բար սպան վել են 
  Մի րա բալ քույ րե րը, ով քեր քա ղա քա-
կան ակ տի վիստ ներ էին: 

1998-ի ՄԱԿ-ի 
գլխա վոր ա սամբ-
լեան պե տութ-
յուն նե րին հոր-
դո րում էր տո նել 
այդ օրն այն պի սի 
հե ռուս տա տե սա-
յին ծրագ րե րով, 
ո րոնք նվիր ված են 
խա ղա ղութ յա նը, 
անվ տան գութ յա նը, 
տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան, ինչ պես նաև մշա կու-
թա յին խնդիր նե րին:   Ներ կա յումս աշ խար հում չկա 
այն պի սի պե տութ յուն, ո րը չու նի հե ռուս տա տե սու-
թյուն:   Ռու սա կան ծա գու մով ա մե  րի կա ցի ին ժե ներ 
Վ լա դի մի ր Զ վո րի կի նին հա ջող վել է 1933-ին ստեղ ծել 
կա տո դա յին լամպ, ո րը մի նչ այժմ շատ հե ռուս տա-
ցույց նե րի գլխա վոր մասն է: Ն րա հայտ նա գոր ծութ-
յան շնոր հիվ 1936-ից կա նո նա վոր հե ռար ձա կումն  եր 
են սկսվել   Մեծ Բ րի տա նիա յում և   Գեր մա նիա յում, 
իսկ 1941-ից նաև ԱՄՆ-ում:   Սա կայն Եվ րո պա յում 
հե ռար ձա կու մը լայն տա րա ծում է գտնում մի այն 20-
րդ  դա րի 50-ա կան թվա կան նե րից: 1956-ի նո յեմ բե-
րի 29-ի ա ռա ջին փորձ նա կան հա ղոր դու մի ց հե տո 
հայ կա կան հե ռուս տա տե սութ յու նը դար ձավ մե ր 
կյան քի ան բա ժա ն մասը:   Հե ռուս տա տե սութ յու նը, 
բա ցի աշ խար հի ան ցու դար ձի մա սին ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր դե լուց, դար ձել է նաև հա-
սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման հզոր մի  ջոց:

Աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի մի  լիո նա վոր ե րե խա-
ներ դառ նում են ֆի զի կա կան, սե ռա կան և  հո գե բանական 

բռնութ յան զոհ: Ե րե խա նե րի 
հան դեպ բռնութ յան կի րա ռու-
մը ամ բողջ աշ խար հում լուրջ 
հիմն  ախն դիր է, քա նի որ այն 
լրջո րեն վն ա սում է զո հե րի 
ֆի զի կա կան, հո գե կան ա ռող-
ջութ յա նը, բա րե կե ցութ յա նը, 
ան ձի զար գաց մա նը: Նրանք 
կարող են լինել անպաշտպան 
ամե նուրեք, իսկ բռնության 
դեպքերի մե ծ մասն էլ չի 
բացահայտվում:

Եկեք պաշտպանենք մե ր փոքրիկներին, քանզի նրանց անհոգ 
մանկությունը լուսավոր ապագայի հիմքն է: 

Նոյեմբերի 17

Նոյեմբերի 25

Նոյեմբերի 21

Նոյեմբերի 19

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

Այսս օօրրը աշխաարրհի միմի շաարքրք եերկրկրնեերրրոուուումմմ նշվով ւմմ էէ 1946 ից
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1996-ին ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեան իր ան դամ-երկր-
նե րին ա ռա ջար կեց ա մե ն 
տա րի այս օ րը նշել որ պես 
հան դուր ժո ղա կա նութ յան մի -
ջազ գա յին օր:   Բանն այն է, որ 
դրա նից ճիշտ մե կ տա րի ա ռաջ՝ 
1995-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ան դամ- 
երկր նե րը հան դուր ժո ղա կա նութ-
յան սկզբունք նե րի մա սին հռչա-
կա գիր էին ըն դու նել:   Սա կայն 
մի այն դա չէր պատ ճա ռը:   Ամ-
բողջ աշ խար հում, հատ կա պես 

վեր ջին տա րի նե րին, ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դրսևոր-
ման ու բռնութ յան դեպ քե րը գնա լով ա վե լի տագ նա պա-
լի ծա վալ ներ են ըն դու նում: Ա մե ն օր հա զա րա վոր մար դիկ 
դառ նում են դա ժա նութ յան ու բռնութ յուն նե րի թի րախ` ի րենց 
էթ նիկ, կրո նա կան, ազ գա յին կամ այլ ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի պատ ճա ռով:   

Նոյեմբերի 16

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՕՐ
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ ԿԱՆԱՉՆԵՐՈՒՄ

Դ Ա Ս Ա Մ Ի Ջ Ո Ց...

Լուսանկարն արված է խմբագրության աշխատասենյակի
 պատուհանից՝ լաբորատոր մասնաշենքի 4-րդ հարկից: 

Լուսանկարում պատկերվածներին խնդրում ենք 
այցելել խմբագրություն՝ հարցազրույցի:
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Having universities and higher educational institutions in the 
Middle Ages and later losing them along with the loss of the 
state, the youth of Armenia had to receive education in the lead-
ing Universities of the world. In our region, the Armenian stu-
dents were studying at a private university in the Transcaucasia 
in Tbilisi, one of the faculties of which was carrying  the medical 
education of the Armenian students. But the private University 
in Georgia was closed on the basis of establishing state University 
in Georgia.
Newly created Armenian government decided to establish a 

University in Yerevan, which would have 4 faculties - History 
and Linguistics, Physics and Mathematics, Medicine. The base 
for this event was the approved order by the minister’s council 
on May 19.

Minister of Public Education
G.Meliq-Gharagyozyan’s report

2015 IS THE 95TH 2015 IS THE 95TH 
ANNIVERSARY OF THE 
ESTABLISHMENT OF ESTABLISHMENT OF 

THE HIGHER MEDICAL 
EDUCATIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONINSTITUTION
 IN ARMENIA IN ARMENIA

  CONGRATULATIONS 

THE ONLY MEDICAL 

HIGHER INSTITUTION 

IN ARMENIA

E E

LL 

"The demand of medical help is enormous… because 
the Armenians that relived the genocide, war and dev-
astation not only have needs in care and medicine, but 
also the future generation  will have the need in health 

care. There is no basis to postpone the opening of the 
university "

THE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGETHE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE
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FACULTY OF YSUFACULTY OF YSU

THE MEDICAL  UNIVERSITY WITHOUT THE MEDICAL  UNIVERSITY WITHOUT 
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The background of the creation of the medical univer-
sity is presented in very dark shades, but because the 
historic facts are the most valuable, the story is presented 
without any bombastic qualities, because information in 
archives will eventually be revealed.
Without getting deep in the centuries, when we had 

universities, schools and institutes – let’s start from 1917 
April 9, when seim decided to proclaim Transcaucasia 
as independent democratic federative republic of Trans-
caucasia, but on 26-th of May Transcaucasian Seim an-
nounced about its self-destruction. On the same day 
Georgia announces its independence.  On 27-th of May 
Azerbaijan announced about its independence. And fi nal-
ly on 28-th of May Armenian National council in Tbilisi, 
as mentioned in documents - "forcefully and unwillingly 
announced themselves as supreme authority of Arme-
nian provinces".
And so Armenia had to have its own building and struc-

tures, as well as its own university, which was opened in 
1920 – giving the start to the higher medical educational 
center.
In 1930, on the base of a few faculties of Yerevan State 

University, independent institutes were formed. Medical 
faculty was the base to form the Yerevan State Medical 
University, which was named a¥ er medieval doctor and 
great thinker Mkhitar Heraci, in 1995 it was reorganized – 
“Yerevan state medical university” a¥ er Mkhitar Heraci.
Fthe State University).

Before having high schools in Armenia ,Armenian youth 
was studying in private university in the Transcaucasia. 
On the 25 of January, 1919 a meeting in the Ministry of 
Public Education was held devoted on changing the place 
of Transcaucasias private university from Tbilisi to Yere-
van. D. Zavarian in his speech substantiated why Arme-
nia needed his own universities based on the three-fl esh 
notes:
Half of the students were Armenians,but not only stu-

dents but some teachers were also Armenians.In 1919 on 
January 25th there was a conference that discussed the 
possibilitie of moving South Caucasian private university 
to Armenia.
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THE BIRTH OF THE 
YEREVAN UNIVERSITY  

AND ITS MEDICAL 
FACULTYTHE ANATOMIC BUILDING IS BEING BUILTTHE ANATOMIC BUILDING IS BEING BUILT

THE FIRST LESSONSTHE FIRST LESSONS

GRIGOR ARESHYAN IS GIVING A LECTUREGRIGOR ARESHYAN IS GIVING A LECTURE

THE STUDENTS IN THE CLINICTHE STUDENTS IN THE CLINIC
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First basis was the increased economical and 
cultural knowledge,the second one was the 
medical department of the university which 
would provide Armenia with medics who have 
good knowledge,third basis was the number 
of teachers in Armenia and the fourth advan-
tage was that the huge amount of Armenians 
that le¥  their country to study, would have the 
opportunity to come back and continue their 
learning in their own country.When the con-
ference was over the G.Meliq-Gharagyozyan 
applied to the minister senate to move the 
South Caucasian university to Armenia.Sen-
ate quickly approved the idea and brought in 
some orders, which included the date when 
the university was to  open, fi rst departments 
that the university needed to have and which 
department needed to be opened fi rst.The uni-
versity needed to be ready to  open in between 
1919-1920.The faculties were going to be the 
economics,history,physics and mathematics 
and medical.The fi rst department was going 
to be History of Linguistics.The grand open-
ing of the university was 1920 on January 31st.
But along with opening the university Arme-
nian ministers were hardly working on open-
ing the medical department.As Armenian med-
ics at that time did not have good knowledge 
ministers wanted to do the best for the new 
generation to overcome the medical degrada-
tion in Armenia.Thats why three sessions took 
place to fi gure everything out.In the fi rst ses-
sion minister discussed what kind of books and 
medical terminology the students needed.In 
the second session they considered  the profes-
sors that had to be invited to give consultations 
to students.In the third session they discussed 
the program that students were going to study.
The fi nal decision was to open the 4th year of 
medical department in that academic year and 
and the 1st year for the next one. 
 So a¥ er 2 years of hard and determined work  

in 1920, at the end of October, the law about 
opening  a faculty of medical department  in 
the University was  accepted.        
It was a chance to come home to study.

Minister H. OHANDZANIAN
Minister of Public Education 

G. ZHAZARIAN

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Նոյեմբեր 2015 N 15-16 (1326-1327)46



 The last decade is of particular importance in the his-
tory of development of Yerevan State Medical Univer-
sit : in this period, despite objective serious diffi  culties 
for the medical University can be considered as the 
period of the educational reform process, the  technical 
equipment aquirement  and the expansion of interna-
tional cooperation:
In 1991 the Republic Of Armenia declared its inde-

pendent statehood: the 70-year Communist  communi-
ty was committed to the transition to a new economic 
system to a market economy. As any  newly born state 
state independent Armenia  faced numerous  and var-
ied problems. On one hand, the characteristic features  
for transitional period , on the other hand, the mili-
tary situation and related neighboring countries from 
the economic blockade and  extremely harsh living 
was created for Armenia.Economy, transport and, of 
course, also the whole educational system was paral-
ized. However, it was encouraging to note that in crisis 
years, these cruel times Yerevan state Medical Univer-
sity continued to exist  and even to live an active life. 
The rise of the Medical University also continued in the 
post-crisis years-since 1996, when the socio-economic 
life began gradually to revive, and the collaborations 
with other  countries and leading medical centers was 
noticebly active. It is no exaggeration to say that the 
positive tendencies and tangible progress was evident 
in almost all aspects: the improvement of educational 
process, scientifi c research, higher educational and re-
search units, in the performance and international re-
lations.

The 1999-2000 academic year was the unifi cation of 
the faculties: medical, pediatric and medical preven-
tion departments were merged into one-the faculty of 
General Medicine. The opening of Military Medicine 
Faculty was of special impoartance.it is no secret that 
a¥ er a long and diffi  cult struggle for independence, our 
country appeared in an undeclared war in 1992, and, 
of course, exept a powerful national army, we had 
to have military doctors. So valueing the fact of hav-

ing physically strong, healthy and effi  cient army, and  
high-quality military doctors , in 1994, Military Medi-
cal Faculty was created.
University organization of student work is the role 

of Student Parliament, which was formed in 1992 on 
the initiative of the students acting as the fi rst student 
organisation in the University system of the Republic.
Because of the collapse of the USSRthe lecturers were 

deprived of professional training opportunities in the 
centran cities and in 1997 the medical University starts  
the training process of the lecturers.
Since 1996-97 academic year, the University partici-

pated in transeuropean project in the framework of 
cooperation in the sphere of higher education of the 
Council of Europe and between the countries of the 
CIS "Tacis-Tempus" program, which targets foreign 
countries medical schools, educational and scientifi c in-
stitutions with linkages, international University wide 
recognition of medical specialists in the preparation of 
international experience, studying and implementing 
best practices.

YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY 
FROM 1990 UP TO NOW

DID YOU RECONGNIZE THE BUILDING? DID YOU RECONGNIZE THE BUILDING? 
THIS IS THE UNIVERSITY'S BLACK BUILDING  THIS IS THE UNIVERSITY'S BLACK BUILDING  

WITHOUT THE DOMEWITHOUT THE DOME



On the occasion of the anniversary a Conference 
took place at YSMU during October 12-15 period. 
During 4 days of the Conference lectures and re-

ports over current topics and issues of medical sci-
ence were delivered by international and local spe-
cialists; online lectures, stand reports, 11 parallel 
sections, round table discussions were also deliv-
ered.
The closing ceremony of the Current Issues of Med-

ical Science Conference in the frame of YSMU 95th 
anniversary took place.
Research works of the last one year conducted by 

YSMU students were one of the key aspects of the 
anniversary Conference. The research works were 
conducted by future physicians and pharmacists to-
gether with students from other universities taking 
into consideration the Conference slogan which is as 
follows: "Research. Discover. Change".
Another importance is that students will receive 

credits for their participation in the Conference as 
the latter has been involved in the European Accred-
itation Council for Continuing Medical Education.
Extending gratitude for participation into the Con-

ference organization works YSMU Vice Rector for 
Science and Research Konstantin Yenkoyan men-
tioned: "I would like to say a couple of words regard-
ing the innovations done within this Conference. We 
should start from the colors used: we have chosen 
green and yellow taking into account that we are in 
the middle of the Fall.
Another innovation was the online registration of 

participants, as well as check-in and check-out. I 
would like to in particular highlight that most of our 
guests from foreign countries have exact proposals 
for our students, i.e. free courses, new strategic ap-
proaches, cooperation with our departments, labora-
tory works, and I am thankful for that".
Concluding the 4 working days of the Conference 

YSMU Rector Mikayel Narimanyan said: "It is won-
derful to see such an auditorium with people inter-
ested. Auditorium where people are united over the 
love and interest towards knowledge. It is important 
that our students had opportunity to not only see 
well known scientists and leading specialists dur-
ing those days but also to work with them, to obtain 
valuable knowledge, professional skills. I think that 
in the future we will have a young staff  with scien-
tifi c ambitions which will rely upon our best tradi-
tions. I would also like to thank all the participants, 
guests, in particular the organizers of the Confer-
ence".
Worth mentioning the Conference had around 

2000 participants out of which 1000 students, 300 
clinical resident students, 150 representatives of lec-
turer staff .

 

YSMU CELEBRATED THE 95TH YSMU CELEBRATED THE 95TH 
ANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENTANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENT
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The 2nd international conference 
"Evidence-Based Medicine: From The-
ory to Practice" commenced  in Yere-
van State Medical University, which 
was attended by Armen Mouradyan, 
RA Health Minister, Vilen Hakobyan, 
NASRA academician, well known spe-
cialists of evidence-based medicine 
from various countries.

Welcoming the Conference partici-
pants, RA Health Minister Armen Mou-
radyan said: "I am happy to say that 
during the last decade evidence-based 
medicine is successfully applied in Ar-
menia. We have a generation of young 
doctors who do not imagine themselves 
out of evidence-based medicine, and 
are based on those out of their activi-
ties, thinking, scientifi c searches".

YSMU Rector Mikayel Narimanyan 
started his welcome speech with a Latin 
proverb: "The fact is always stronger 
than the word. The activities in medi-
cal science which are based on those 
facts have their peculiarities. What are 
the prerequisites of theory, concep-
tion, direction in scientifi c laboratory? 
Scientist’s idea, scientist’s initiative, ex-
perience, facts accumulated by the sci-
entists, and as a result there is theory, 
conception, direction. It is important 
that those facts are knowledge based, 
and all which is summarized in scien-
tifi c theses and articles, should be sub-
ject to expertise, and then be presented 
to medical society and those involved 

in medical education in all stages of 
education including pre-diploma, post-
diploma and qualifi cation phases. I wel-
come the idea of conducting this Con-
ference, and I am sure that as a result 
of it we will obtain safe proposals for 
both our patients and for us, and our 
students and qualifying doctors will get 
clinical proposals based on facts, which 
is the guarantee of quality".

NASRA Academician Vilen Hakobyan 
welcomed the guests on behalf of the 
National Academy of Sciences, and 
mentioned that evidence-based medi-
cine is a scientifi c methodology, and is 
a very important bridge between sci-
entifi c medicine and practical health. 
"I also welcome the idea of holding 
this Conference and I hope that such 
kind of initiatives will also be eff ective 
in teaching practice, and medical and 
diagnostic actions will only be based on 
facts".

CONFERENCE IN YSMU "EVIDENCE-BASED 
MEDICINE: FROM THEORY TO PRACTICE"

YSMU Rector Mikayel Narimanyan
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On 30.09.2015 the nominal scholarship winners for general medicine and pharmacology faculties 
were introduced during YSMU Scientifi c Council session. 3 students, namely Anoush Gharabaghtsyan, 
scholarship a¥ er M. Heratsi (General Medicine Faculty), Senik Matinyan, scholarship a¥ er R. Yolyan 
(General Medicine Faculty), Lousine Yenokyan, scholarship a¥ er H. Hovhannisyan (Pharmacy Faculty).
We hereby extend our congratulations to our students and wish them new endeavors.

NOMINAL SCHOLARSHIPS PRESENTED
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 The opening ceremony of the new 
super powerful General Electric Brivo 
MR 355 1,5T magnito-resonance tomog-
raphy division of the YSMU Heratsi N1 
Hospital Complex Radiology center a¥ er 
Levon and Claudia Nazaryan was held. 
RA Health Minister Armen Mouradyan, 
AGBU Chairman Perch Sedrakyan, 
AGBU Armenian representation direc-
tor Ashot Ghazaryan, representatives 
from the Ministry of Health and AGBU 
high-level guests took part in the event.
Welcoming the high-level guests in 

the University Hospital and extending 
gratitude to the Nazaryan family, YSMU 
Rector Mikayel Narimanyan said: «Dear 
guests, I am happy to welcome you and 
note that today we have the honor to 
introduce new super powerful General 
Electric Brivo MR 355 1,5T magnito-
resonance tomograph, which has been 
donated by national benefactor, mem-
ber of AGBU Board of Trustees Nazar 
Nazaryan and his son, American-Arme-
nian leading radiologist, Head of the US 
Thomas Jeff erson ultrasound and radiol-
ogy research institute Levon Nazaryan. 
The equipment has powerful magnetic 
fi eld and visualization, which ensures 
high-level refl ection of an image and 
supports the diagnosis accuracy.
With the help of this new generation 

magnito-resonance tomograph it will be 
made possible to conduct researches, 
to discover cardiovascular pathology 
in early stage and we can consider the 
changes which can bring to stroke, as 

indication for endovascular operations. 
Thus we take the professional responsi-
bility to move invasive operations from 
extreme situations to preventive activi-
ties, i.e. those activities will already have 
a life-saving meaning, and if those ac-
tivities are implemented in early stage, 
we will be able to speak about clinical 
preventive medicine.
I think all this should be integrated 

into educational programs».
AGBU Chairman Perch Sedrakyan 

welcomed the guests on behalf of the 
Nazaryan family. "I am happy that our 
union is able to support the develop-
ment of national institutions in Arme-
nia. And I hope that this equipment will 
serve its goal and our collaboration com-
menced from establishing the Jeff erson 
center in YSMU by the Nazaryans’, will 
have a mutually benefi cial and effi  cient 
continuation".
RA Minister Armen Mouradyan high-

lighted that today it is diffi  cult to over-
evaluate the role of our well known doc-
tor in medical science development. "I 
consider equipping our medical institu-
tions with diagnostic technique through 
the help of Armenian benefactors, spe-
cifi cally the donation by the Nazaryan 
family to YSMU Heratsi N1 Hospital 
Complex Levon and Claudia Nazaryan 
Radiology Center.
The presence of this equipment will 

give the change to prevent a series of 
diseases and/or to ease the treatment 
through early diagnosis.
It is also important that our young 

doctor from the university years have 

the opportunity to work with such new 
technologies. Once again I extend my 
gratitude to the Nazaryan family for the 
donation and I hope that our coopera-
tion will be continuous".
A¥ er the welcome speeches YSMU 

Rector M. Narimanyan and AGBU 
Chairman Perch Sedrakyan signed a 
cooperation agreement between two in-
stitutions.
This was followed by ceremonial cut-

ting of the red ribbon by M. Nariman-
yan and P. Sedrakyan. Later the guests 
made a tour in the division where the 
staff  introduced the guests if many dif-
fi cult examinations which can be done 
by the tomograph, including cardio 
ischemic diseases, arrhythmia, tumors, 
parenchymatous changes of abdomen 
and liver, osteoarticular, musculoskel-
etal and other examinations.
At the end of the event YSMU Rector 

M. Narimanyan presented a handmade 
picture with the crossstone shape to 
AGBU Chairman P. Sedrakyan.
YSMU has been in long lasting coop-

eration with US Philadelphia Thomas 
Jeff erson Ultrasound and Radiology Re-
search Institute with the help of which in 
2000 the Ultrasound educational center 
was opened in YSMU, and in 2010 t he 
«AGBU-YSMU Levon and Claudia Naz-
aryan» Radiology Center was opened.
American-Armenian benefactor Nazar 

Nazaryan and his son, a well known ra-
diologist in the USA, Levon Nazaryan, 
have been professionally and fi nancially 
supporting the establishment and fur-
ther functionality of the centers.

A NEW SUPER POWERFUL MAGNITORESONANCE 
TOMOGRAPHY UNIT ESTABLISHED IN YSMU 

"HERATSI" N 1 HOSPITAL COMPLEX
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The traditional festival was held in YSMU dur-
ing which YSMU students from Armenia, Art-
sakh, India, Georgia, USA, Russian Federation, 
Kazakhstan, Ukraine, Lebanon, Turkmenistan, 
Iran and other countries introduced their nation-
al food and cuisine.
YSMU Rector Mikayel Narimanyan, coordina-

tor of Board of Trustees of Youth Foundation of 
Armenia Karen Avagyan, YSMU lecturers and 
students took part in the event.
The festival was followed by national dances and 

national food tasting.
 On the occasion of Teachers’ Day the teachers 

of Heratsi high school were praised in YSMU.
Considering the teacher’s role of importance in 

the society and in people/s life, YSMU Rector 
Mikayel Narimanyan said: "In our life t here are 
people whom we remember for our whole life: 
those are teachers and doctors. You have a very 
complex, responsible and honorable mission, i.e. 
to educate a coming generation. We are thankful 
to you for your dedication and work".
At the end of the event the following teachers of 

Heratsi high school were awarded with certifi cates 
of honor: Sonia Simonyan, Chemistry teacher, 
Karine Avetisyan, Chemistry teacher, Roubina 
Haroutiunyan, Biology teacher, Lena Ghasabyan, 
Mathematics teacher, Ira Gabrielyan, Mathemat-
ics teacher, Lalage Hakobyan, Armenian language 
and Armenian literature teacher, Lilit Miribyan, 
Armenian language and Armenian literature 
teacher, Rouzanna Mkhitaryan, French language 
teacher, Elmira Haroutyunyan, History teacher, 
Gayane Petrosyan, Head of class, Zarouhi Ayva-
zyan, organizer of educational works.
Once again we congratulate our teachers and 

wish them health, enthusiasm, patience, eff ective 
and fruitful work.

TRADITIONAL "FRIENDSHIP" FESTIVAL 
HELD IN YSMU
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