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 Ջեկկկկկկկկկկկկկ  ԼԼոԼոԼոԼԼԼԼԼ ն դոո ննըը ը (ի((  րաաաաա կակականննն աաա ա անոնոնոնոնոն ւ ււււնըընըըըըըն ՝՝՝
Ջոն ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ րրրրր րրրիֆիֆիֆֆիիի ֆֆ ֆիիտ  ՉՉՉեյ նննիիիի) աաա մե մե մեմե մե րրի իիիի կակակկաակկ  ցի իիիիիիի
գրող,  լրլրրրլրլրլրլ աագաաա  րրողղ ևևևևև հահաաաաաա սսաա արարարարարա կ կաաա ա ակակակակակակ ն 
գոր ծիիչչչչչչչ էէէ։է։է։։էէէ   ՀաՀայտյտտտյյյ նննն ն նիի ի ստստտեղեղեղծծա ագգոգոոգոր-ր-ր--ր
ծութ յունննն ն ննննննեննենեեեեեեննն  րրր րիցիցիցիցց եեեեեեեեենն «««Ն Ն Նախախխխ ննն ն նիի նենեեե րրրր րի ի ի իի
կակակակկակկ ն չը», «««««Ս ՍՍպպպիպիպիիպպ տտտտտտտաաաակակ ժժա աաննինի քքըը»»»ը , 
«««««« ՄՄՄ ՄՄՄ ՄՄ Մ ՄՄՄՄ ՄՄար տինննննննննն ԻԻԻԻԻԻԻ դեեեենննննննեննն» » »»» ևև ևևև բբբաազազզզ մմմմ մա ա ա թթիթիիիվ վ վ վ 
այայյյյյյյլլլլլ լլլլլլ պապապպպպպպպ տմմ վվվվ վվվվվվաաաաածածաա ք քնննենեեեննեենեենեեն ր ր ր ր րր ոուո վվի պապաաաաաաաակկնենեեր:րր: 
Ն րարարաաաաաաաաաաա ըըըըըըըըըըընննննննննտաաաաաատ  ննն ն ն ն ն նիիի ի իիիքըքըքըքըքըքքըքըքըըքըքըըք հհհհհհհհաաաաաա արրորորրրրրր ւսւ տտտտ տտտ տ չչչէչէչէչէչչէչ ր, ևևև 
ննա,ա, սսսսսստիտիտիտիտիտտիտտիտիտիիպպպպպպպպպպպվավաավավաավաաավաավվավ ծծծծ ծծծ թթթոթոոթոթոթթթթթթ ղ ղղղղ ղղղ ղնենենեեեեենննեննենե լով ոոոոոոու սոսոսոոոոոոոու մըմը, 
աշաշխ խխխխխխխա աաատետետետետետետետետետել լլ լ լլ էէէէէէէէէէէ որորորորորրոոորորոորրրրպ պպպպպպ պպպպպպեսե լլլլրարարաաաագգգգգ գրաաարաաաաա վ վվ վ վ վա-աա
ճճաճառռ, գգգգգգգգորորրրորրրծծծ ծծծծ ծծծծ ծծծծաաա աաաա աարարարարաարարրարարար  ննննն ննի իիիի բաաաաաաաբբ ն ննվվվվոոովովվոովվոր,ր, ննննննննննաա-ա
վաս տիտիտիտիտիտիտիտիտիի,, լվվվվացացացացացացաց ք ք քքքաաաաաա աաատտատաաաատաաննննննննն աարարարաաաաաա դ դուկկկկկկկոոոողողողող, 

հհնհնո ցա պանանն: Ո րո շեեե եեե ելլով, որ գոգոգոգոգոոգոգ ււ մամամամամամմմմմար աշաշաշշաշխխխխխխխխխաաաա աաաատետեեե լլուուուոոո աաաա մեմե  ննաաաաանաննանննա--
հեշտ մի  ջոոոցը գրելելլն ննն նն նննն է՝է  նա սկկկկսեսեսսեսեսեսեսես լ լ լլ էէ ամամաաամամամամաաա  սագգր րուուուումմ կակաակարճրճրճրճճ պպպպատատատտմմ-մ-մ-մ-մ
վածք ներր հհհհհրաաաատ տ տ տտա ա արրարա կելելել,, ո ո ո րորորորոնցնցնց գգգլխլխխխխխխխխաաաա վոր թեեմմաանանաա ծծծծծծո ոոոոոոոովավավավավա յ յ յինինիննննն 
ճա նա պապաաաաաարրր րրրրր հհոհոորր րրդոդոոդ ւթւթթ յուունն նենեներ րիցցցցցց և Ալ յաաաաասս ս սսսսսսկկակկկ  յից ստտաա ցաածածածծծծծծծծ աաաաննձնձնձնձնձննձձձ---
նան  կան տտտտտտտտտպպպպպապապապպ վվո ո րորորութւթթ յ յուուուննն նենենենեեեերննննրննրնրնրրր էէէէէէէէէէէէէէինինինինինինիիինիինի :

ՕՕսիսիպ Է ԷԷմի մի լի  ՄՄանա  դելշ տա մը ը ռոռոււս բա-
նաս տետետեեեեեղծղղծղղծղղծղծղծղղծղղղղղ , , , ,, թաթարգգրգգրգմ մա անիիչ չ ևև գ րա կա նաա-
գեգետ տ տ տ տ էէէէէէ։է։էէէ   ՍոՍոՍոՍոՍոՍոՍոՍոՍոոՍո վվ վ վվվ վոո րեել է ժաժաժաա մաաաաննանա կկկ կի ի լալավվաագոգոգույյննն
ուու սսսսսսսոոոուոոուոոուոումնմնմն մն մնաաա կկկկկկկաանաաանաա հհհհաաասասասստտտտաաա տոոււթ յուննննե ր րուուուում,մ,մ  
այայայյյյյյյդդ դդդդդ թվթթթթվթթվուուոոո մմմմ՝մմ՝մ՝մմմմ   ՍոՍոոորրրբո նի ևև ևև  Հ Հայայա դդելել բերր գ գիիիի
հահաաաաաաաաաա մ մմմալալալալալալալլլլ ս սսս ս սսաա աաաաարարրաանննն ն ննննննենենեներրում։  ՄաՄաաաՄաննն ն դդեդեդելշլ  տաաաաաա ամըմըըըմմըմմը 
եե եեե եեղղեղեղեղ լ լ լլլլ լլ է էէէէէէէ էէ  ՀՀաաաաաաաաա յյայասս տաա ն նում, ոո րրիցիցց սստատատտտտատատատտ --
աաածծ տտտտպտպտտ ա վվվով  րութ յոյունն ն ներերնն ամամ փ փփփփփփփփոոոփոփոոո ---

վավաածծ ենեեեենենեննենենենենեենենն ««««««««  Ճաաաա ն նաապաապպպպպ ր ր հհորրդոդութ յյուուուն ն դեդդդդեդեդեեդեդդ  պպիիիի
ՀՀա ա յայաս ստատտտատատատատտա նն ն» » գրգգգ քոքոոոոււմմււմմւմււմ ևև ««  ՀաՀա յաս տաաաաաանննննն»ն»ն» բբբա-ա---ա

նան ս տեղղղղ ղ ղ ղ ղղղղծծծոծոոոծոոութթ յ յոոոոոււն ննեե րրիիի ի իի շաշաշաաաշաաարրրրրրրքքքքոքումւմ: : ԱնԱնԱնԱնԱնԱնԱԱԱնԱնն հա ա տիտ  պաշշշշտ տտտտտտտաաաաա ամո նւնն---
քքիքքքք տտաաաաաա աաաաաա րիրրրիրիիիրրի ննեե րիրիիիիիր ն ննն  Մանանննանան դդդդդեեելելշ շշ շշշ տտատտ  մըը հահահաահահա լածածածաածաաաածա վվել է.. աաաաաառռաաջջինիննն 
աաաաանա  գամամամամամամմմմ ձձձձերերբ բբաաաաաաակկակ լ վեվեվվեեել լ էէ էէէ 19999333 -իինն:  ՄաՄՄաՄաՄաաաաահհհ հհհհաա ացեեել լ լ էէէէ է է է եեեեերերրե կկրրոորդրդդդդրդ 
ձձձձձեեձձ ր ր բբբաբաաբաաաաբաաբաբբա կկկկկաաաա լոլութւթթթթթթյ յուո  նից հհհեեե տտտտտտո՝ բաբաբբ ն ն տտոոոոոումւմմմւմմ::::
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ն եե ծծծծծ

ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակ% լտետի ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակ% լտետի 
% սանողները և դասախոսները % սանողները և դասախոսները 

Եռաբլ% ր% մԵռաբլ% ր% մ

ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄերերրրրրրերրրրրր բա նանանա կկկըըը ըը ը կակակաաաաաակաաաաակակաաարրրրճրճրճրճրր պպպպպատաատատտտտա  մա կաաաաաաան նննննն ժաժաժաաժաժաժ --
մամաաաաաա ննաաաաաա ակակակակաաաաակկ  հատտտ վվաաաաա ածոոոոոոոոոուււմւմւմւմւմմւմւ աաաննննցնցնցնն  ննն ննեե ե լոլոլոլոոոոոլով վ վ վ վ վ վ ծածածածածծծծ նրննրնրնրնրննրնր փփփփփորոորրրորոր-
ձոձձոոոոձոձձձձ ւթւ  յյոոոոոււո նննննն ներ՝ պպպպպպաաաաատետտտտտտտտտետտտ  րազզմնմն մնմն մն մնմնեեե րր րրրրոոովովվ ևևևևևևևևև  բաբաբբաբաբաբաբբաբաա ննննննննա աա աաաակկիկիկիիկիկիկիկկիկկ  
խխխխխխախխխխխ  ղղղղղաաաաաաաղղղղաաաղղ կկկա ա ա ռոռոռոււցւցցցցցցցմմմ մմմմմմմմմաամբ, թթթթթրծրծրծվեվեեեեվեվ լ լ լ էէէ էէ ևև և  դ դդդդդդարարրարարարաա ձձձձձ ձձ ձեելելելելլել 
մեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմեր ր ր ր րր աաաաաննանննննն կ կկ կաա խութւթթթթթթթթթթթթյյյ յյ յյաան գլխխխաաաա ա ավոոովոորրրր ե ե երարաաաշշ շ շ խիխիխիխիխիիիք ք ք ք քը ը և  
աաայայայսսսսսոոոււուոոո հհ հհհհեեեետտետետետ լլլի ի ի ինեեեեեեենեննեեեենեենե լ լոււուու է մերրրրրրրր հհհհհպապաար րր ր րտտտտոտտտ ւթթթթթթթթյյյ յ յյանանանննաննանննա ևևևևևևև 
ննննն ն ննեեերրերե շնշնննչչ չ մմամամաաանն նն աաաաաղաղղղղղղղղղբբ բ  յոյյոյոյոոոյյոյյյ ււ ււ րրըրըըըը::::: ՏՏՏՏՏՏՏՏոոոո ոոննինինիննիիցցց աննննննմմմմմմմմաաաաաասաաաաաա ննննննն եչեեեեեեեեն նն նն
ննան և մե մե մե մեմերր ռռռռառաաաազզզզզ զզ զ մամմմմամամամամամամամամամ բժբ շ կակկաակկկ կկկկ կկ կկաննանանանանանաան ֆֆֆֆֆֆֆֆաաաաաա աա աակկկկկկոկոկկ ւււլւլւլւլլլլտ տտ տե ե ե տտիտիտիիիիտ  
ուոո  սա աանոնողղղ նննեե ր րրրրրրրրըը ըըը ևևևևևևևևև ևև շրշշրշրրր ջջանանաա վարարրրրրրրրտտտտտտտտնեննենենենենեեեեե ր րը,ը,ըը,ը,, քքանաանաննանանաանն զզզզի իիի 
նննրնրնրանանաննք ք կկկկակաատտտտտտտտտտտա արրրրրրոոորոորոումմմմ եենննն իիիրերեեեեննցնցնցննցնցցց պպպպպպաաարարարաարրտ տտտաաաա աաա աակակաաակակակաակկ --
ննննոնոնոոււթւթթւթ յ յյուուուննն ննն նննն նննենննե րրրրր րըըը ը ը երերերրե  կկկկաա ակիկիիիկ իի մմ մասասասասսա տտ տտտտտտտովովվվվով՝՝՝՝ ևևև՛և՛և՛ևև ոոոոոոոոր ր րր ր րրրրրպեպեպեպեպեպեեսսսսսսս 
բժբժբժբժիիշիշիշկկ,կկ,,կ ևևևև՛ որորրրրո պ պպպեեեեեսեսե զզզզզզզիննի  վվ վվվվվորորորոոորոոոոո :: ՇՇ Շ Շ նննոոր րր հհաաաաաաաավվվվվվվ վվվոոո րրրրորորոումմմւմւււ եեեենքնքնքնքնք 
մե մե մեմե մեմե մեր ր ր ր հահահաաղ թթթաթաթաթ  կկաաան բբաա ա անաննննաաանանաանննն  կկկկիիի տոտտոոոոտոո նըըըը ըը ը ըը և  մմաաաղաղաղ թթթ թթթուուուումմմ,մմմ,մ,մ,մ  
որորորրրոոորո  բա ա ննանաակկկկկկկըը գգոր ր րրծծի ոոոու ւււ զազազազաաաազաազ ր ր գգգգագաագա նն նաա ա խախաաաղղղղաղաղաղղաղղա  
պապպաաաաապապայ մաաանն նենեեեեն րրուում՝մ խխա ղաղաղղաաաղղղաղ  ղ ղղոոոոուուո թ թթյաայաաաանննննննն մե մե մե մե մեջ ջ ջջ պապապապաա հհհեե ե լոլոլովվվ վ վ
մե մեմեմեմե մերրր ր ր երերրերրկ կկ կկկիիի րրրըըր ևև  ժոժո ղղղղովովվվովվրդիդիդիդիիիիին։նն։ն։։

ԱՊԱՊ ԳԱ ԲԲԲԺԻԲ ՇԿԿ
(FUTUTUREEE DODDODOOD CTOR)))
Գլխավոր խմբագիրիրիր

ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐԹՈՐՈՐՈՈՍՅՈ ԱՆ
EdiEE tor

SEDE A TOROSYANNNN
Թղթակից

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու

ԱՆԱՀԻՏ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համմմմակաաա րգչային ձևավվորող
ՎԱՐԱՐԱՐԱԱԱ ԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍՍՍԵԹՅԵԹՅԵԹՅԹՅԱՆԱԱԱՆ

Լրաատվականանննան գործունեութւթթւ յոյույո ն ին ին իրակկկանաանաանաանացնոցցնոցնող՝ղ՝ղ՝
ԵրևԵր անիիի ՄխՄխՄխՄխՄխխիթար Հերացուււ անվանվավա  պետական  

բժշբժշբժշբժշկակկակկակկկակկկական աա համալսարանննն հիիհիմնամնամնամ դրադրդրր մ:
ԹերԹերԹերԹԹԹ թը թը թը գգրագգր նցված է ՀՀ արդարդ րադադադդդաաատոա ւթյւթյւթյանաաա

նախարարությոոոթյոթյոոթ ւնոում:
Գրանցման վկաաաաաայակյյյ ան՝ N 29929

Տպագրվգրրվրվվրր ում է
Լեգեգեգեգաալ ա Պլյլյուսւսս ՍՊԸ հհհհհհրրատարաաակչությունումոոււումումմւ :

ՀասՀասՀասՀասցե՝ե՝ե՝ ԵրրԵրրևաևաևևանևևև 000000000 25,22  Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ս՝ (06666( 0)0)0)0)0)0)) 662-12-2-12-46,44  2-46, 2-47

E-m-mE-mE-m iiail: apagggabzabzabzabzhishishishishk@hk@khk@ysmu.am
Ծավվվալըաա ՝ 44 էջ

Տպաքանակը՝ 500 00 օրիօրիօրինակնանա
Անվվճարճարճար

ԱԱՊԱՊՊԱԱԳԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ԿԿԿԿ ՀոՀոՀոՀունւնննւնննւնվավավավաար-ր-ր-ր-ր փեփեփեփետրտրվվար 2015555555555555551555555555 NN 119-9-9 202 ((133333033333333003030303000030333033300303030303303030303333000003333 -1-1113333 1)2



ՓԵՏՐՎԱՐ 14ՓԵՏՐՎԱՐ 14

ՓՓՓԵՏՐՎԱՐ 16ՓԵՏՐՎԱՐ 16

ՓԵՏՐՎԱՐ 21ՓԵՏՐՎԱՐ 21

ՓԵՏՐՎԱՐ 19ՓԵՏՐՎԱՐ 19

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ 
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ԳՐՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎ� ԹՅԱՆ ՕՐ

Ա վեվե լի քքք րրրբբբբբ էէէ, յյ րրրրրրր քաղցցցկկկ ղղղիիի,ի,իի կկկա-ա
պեպպպպպ ս ս մաաաաաաաաննն ն ն նկկակակակաաակկակ կկ կկկ կկկանանանան քքքքքքքաղաղաղղղղղցցկեե ղ ղղղ ղղղղղղի ի ի ի իիի իի դեդդդդդ մ հա մախախախախաախախախախմբմբ վ վածա  և 
 միմիմիմիմի միաաս ս սնաաաաաանաաաա կ կկ կկկանաանաանաան պպպպպպպայայայայայայ քքքք քքքքքաաաաա աաաարրրիրիիր  կաաաա աաաաարիրիրիիիիիրրիիրրիք քք քքք քք կկկկակակակակ :  Հաաաաամամամամամաամամ շշշշշշխխխխախ ր հա յին 
տվվվվվվվվվյայայալ լննննեեենեն  րրր րրովովովվ մմմմմմմանանանանաանա  կկկ կկ կկկաաաաա ա կկաան ն նն քքքքքաաքք ղցղցղղցկկկկ կե եե ե ղաղաղաղաղաղաղաղաաղ յյյյ յիիիինի հհհհհիիվան դոդոդոդդդ ւ-ւ-ւ-ւ-ււ
թթթթթյյթթ ոոոոոուոուո ն ն ննննեեեեերրրրրրր րրիի ի իի թիթթիիթիթիիվնվն վն վնվնվնվնվնվնվն աաաաաաաաճճճճճճ ճճ ճոոււմ մ է` տտտաաաաա ռառառա  պապպապապապապապ ննննքնքնքքքնն ներեր պպպպպպպպատատատատատտտատատտտտտ ճճճճճճ ճճճճճճ ճաաաաաաա ա եռեռե-
լոլոոոոոլոլոլոոոովվվվվ վվվ վվվվվ բբաբաաաբազզզզզզ մամաամաամմ թթ թթթթթիվիվիվիվիվիվվվվվ եեեեերրրրե խխախա ննեե րի և ննննննր րր ր ր րր րրաաաանանանանա ցցցց ընընընըննընննըը տտտտտտտտտտաաաաա աաա անինինինիիիինինինինին քք քնե րին: 
ՅՅՅՅՅՅ Յ Յոոուուրրրրաաաա աքաքաաաաաաաանչնչնչնչնչնչն  յյյյ յյ յ յուուո րր տտտտտատտ  րրիի աշխխարարաարարարրա հհհհհհուուուււուուււմմմմմ մմմ հահահահահահահահաայտյյտն նա բեբեր վովովոոոումւմւմւմւմւմմւմւմմ 
էէ է մամաաամաաննննն կակաաակկկկկ կկաաանանանաա քքաղց կե ղի մոմոմոմոմմոմոմոմմ տտտ տ տտ տտ 20220000202020020200000.00000000 նոնոր րր դեդեեդեդեդեդեդեդեդեեդեդեդ պքպպպքպքպքքքքպքպք,,,,
ևև և աաաաամեմեմեմեմեմեմենն օր 250 ե րե խա մաաաաաաաաահհհհհհհհ հհաաա նոնոումւ էէէ քքաղաղաղղա ցցցցցկեկե ղղիիիցիցցցիցց:::::
ԸսԸստ տտ հահհա յաս տան յան վի ճա կագ րա կակաաան նն տվտվտվվյյայայալլլ լ նենենենե րր րի՝ի՝ի՝իիիիիիիիի  
ա մե մեննննն նն տտաա րի  Հա յաս տա նում 80-100 ե րե խա յի մոտտ
քաաղցղցղղց կեղղ է ախ տո րոշ վում:  Սա կայն, ըստ ԵԵԵՊԲՊՊ Հ 
ուուոուռոռոոուցւցցւցււցքաքաքաք բբանության ամա բիոնի մասնագետներիրիրիրիրիրի, այս 
հիհհհ  վան դութ յան ն մա հա ցոցու ել քից կա րե լի է խոխոխոխու սա փել 
վավվավվ ղ ղ կան խար գել ման մի մի  ջ ջոոցով:

ԳրԳրր քքե րը նման ն ենենն մմմաարարդ-
կակկկկ նցց և  ու նեն ի րենց ճա-
կակակակակակ  տա աագի րը, սպա սումն  ե րը: 
 ԶԶԶԶԶինինիինիինի  վորոր նե րի նման շար վե լով 
դաաաաարրրրրակակ նե րում կողք կող ղ քիքի՝՝
նրնրանանանանաննքք ք սպս ա սում են, թե երրբբ
ենենեն հհհհհհաայաաայա տտն վե լու մե րր ու շադ-
րութթթ յյյ յ յանանանան կենտ րո նոււմ,մ, ոոր հի-
շեց նեեեեննն ննն մեմե զ՝ հո գու ւ դռննե րի ի ի բաբբբաբաբ  նննննաաաաաաալիլիլիլիլիլիլիլլ նն ի րերեեեեերենցնցնցնցնցննն ձձեռեռ քում մ 
է… Չ կկաաաանան աան պի տտանա գգրքքքքքքերեերերերերերերե , յյոյոոյոյոյ ւ ւ ւ ււ ւրրրրարարրրր  քանանաննննննչչ չչչչ չ յյոյոյուրւր գգիիրք իրր 
խոր հուրրրրրդդդդնդդ  ու նի, իիր գաղաղղղղտտտտտտտտննիննինիիքք ք քքքքըը::ը:ը:ը:ը:ը:  ԴԴԴարրրրրձեձեձեձեձեձեձ ք ք նրնրնրաա ընընը  կ կե ե րըրը,,
ևևև ևևևև  ննաա կդկ առաառաաաառաաաաա  նա ձեր ուո  ղղղե եե ե ե եկիկկիկկկիկկ  ցը ը ոողողողղջ կյկյկյկյկյյանաաաա  քի ըն թացցք քքում:

  Հաաաաաաշ շ շվվվվիվիվիվիվ  առ նեելլ լով ան ցած դա րի կե սե րին մայ րե-
նինինինինինինինինիին լլլլլլեեեզեզեզեզեզզզվվվվ վ վվվվի ի ի րաաարաաաավվվվոունքնք նե րի դեմ մի  շարք ընդվ զոումնւմն  եե րըրը`
191991919119999999-ի-ի-ի-իիիիիիիինննն ն ՅՅՈՅՈՅՈՅՈՅՈՒՆՒՆՒՆՒՆՒՆԵՍԵՍԵ ԿՕԿՕ-ն-ն  այայսս օօ րըրը հհռչռչ կակեեց մայ րեե նինի լլեզեզզզ-
վվիվիվվի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի  ջաջազ զ զզ գագգգա յինինինին օօօօր՝ր՝րր  ի ննպապաստտտտտտտտ լե զու նենենննն  ր րի ի իիիրարար  վ վ վոուուո նքնք-
նենեեեեեեեե րի ճաճա նաչչ մման և  գոր ծա ծութ թ թթթյայայյ ն աա ջաջաջաաջակցկցկցկցկկց մ մմմանանանան։։ ԱԱյ սսօօր 
աշաշաշաշաաաշ խխ խ խ խխխար հոււմ մմ մ լլել  զուււււ ն ն ն նե րի ա պա գան աաանոնոոոն  րրրրրրոշոշոշ վվվվիիիիիիիիճճաճ  կում է, 
քաքաքաքաքաաքաք ն ննի որր մի  ջազ գագագգգագագա յին մի  քա նի լե զոււ նն ներեր աաս ստի ճա նա-
բբար ստստտի պում են մամմմմմմմմմ րդ կանց հրա ժարր վեվել սեես  փ փա կաանննն
լեզ վիիցց: 
« « Լե զ� ն ն գագ նձ էէէէէ,,,, ո րին չի կա րող փո խխաա րիրիննելելլ աշ շխախարր-

հիիիի ոոոչ չչ մի մի հհարս տ�տտտտտտտ  թ յ� ն::: ՆաՆ ՛ է էէ � �րրա խ�խ�թթ յ յանանա պպա ահիհինն 
բաա ցցցցցց� ��մ մ մեմե ր ր սիս ր տըըտըտըտըտ , իսկ կկկ տտրտրտմմմմտմմմմ� � ��թ թ յյան ժաժամեմեմեմեմե  րիրիրրր ն սփո-
փ�����մմմմմ է մե զ: Ուս տիտիտիտիտիտիտիիի,,, մամամամամամ յյ յրերեննիի ի լելե զ� ��ն ն վավատ տ ի ի մամաաացցցցո ղըը կկեսես 
մարդրդրրրդդդ է, չի մա ցողղղղըըըըըը՝ը թթշվշվվառառռ, , ծաառռիցից ըընն կակաաաաաաաած ծծծծծ մի միմիմի մի միմի տերև,և  
որ տտտտտտտտտաա աաատատան վ� մ էէ ամեմենն միմիմի  պաատտա ահահ կկանաաան քա մ� ց...»:

Ս ՏԵ ՓԱՆ  ԶՈՈՐ ՅԱՆ

  Տեառ նըն դա ռա ջի տո նը   Հաայյ Ա ռա քե լաաաաա կաաան ե կե ղեեեե ցուոււ 
կար ևոր տո նե րիցց մե մե կնն է, և  այդ կար ևո րորորոոր ւթ յուուոււ ն նըը պպապաապայյյ-
մա նա վորր վավավվ ծ էէ   Տի րոջջն նն ընըըը  դդա ռառաաջջջջ գնգնգգ ա ալոլոււ,ւ,, ԱԱԱսսստստտտսստտ ծ ծ ո սեեսեերրննր  
ու ո ղղորորրմմմուոութ թ յոոոոյոուննււ ն ն ն ընընդ դդդուու ն նեե  ելոոլոլոոււ ւ ևև   ՏիՏի ր րրրոջոոջջ պպատտատտտտվվ վ վիի իրարրարաաաաարանննննննննենե րրրոոովվ 
ապ րե լլոոոոււ ւ ւ հոհհոգ գևոևոորրրր խխխոխոխ հրհրհր րդոդովվ:վվ:
  ՀՀՀՀՀՀՀոգոգոոոոո  ևևոոր աայյս խխոր հուր ր դըդը յյուուո  րրրա աքանչնչյ յուրր քրքրքրքքք իսիսիսիսսիսիսսսսսստտ տտտտ տտոննննոո  յյաաաաաայիյիյիի 

հահաաաաաամ մմաաաաարաարար էէ.. այայսս ի մաս տով   Տեառ ննընընըն դ դա ռա ջը պպեպեեետտտքտքտք է տտտտտտտոոոննննեեեեեն նն
բոբոբոոոո լորրրրրր քքքքրրիս տոն յա նե երըրըըըը: : : Իսկ հար ր ցըցըց ՝՝   ՏեՏ առ ննընընըըննըննդդդա աառաաջջջջջը նոնոննոննն ---
րրրրարապպպսսսսասսաաակ նե րի՞, թե՞ նշնշշնշշանանանանվվվ վ վածաաա  նե րի հհհաամամամ ր է,է, պպպետեե ք ք ք էէ է նննաաա յյ յ յելլելել 
ոոոչո  թեեե  հոհհոոոգ ևոր այսս խխխոխոոխոխ հրհհհրհրրհրրր րրր դիդիդիդիդ ,,, աաայլ ժո ղովվովր րրդադակկկկկանանան աաաա վ վվ վանանանննն դդ դույ-
թթթի տտտեեեեե սաաանկ յու նիցցց::
 Ըսստստտտտտ ժժժժժժժժոողովր դա կկկականն ա վաաանն ննդդդդոդոոդ ւյւյ թթ թի`ի`ի`իիի  ՏՏՏեեաառռռ ռ նընընըն ն դադաաառռռռա ջջիջիիիիի օ րրրըըը

փո խխխխաաաաաաայա  ցցցեեեեեեեեեեեեեելոլլլ ւթ յուն ննենեեր էին կակաաաակ  տ տտտտտտաաա րում խխխնննաննանամիմի նեեեե րրրրրը, ննննոոոո րաաաա--
հահարսրսրսրսրս ոււ նննննենենեեեննեննն  ցող ըն տտտտա նի քիիննն այաաայայաա  ցցեե լոլումմ էէէիինինին հհարարր սսսսի հհահաաաաա րաաա-
զաաաատտտտ տտտնեն րրըըըը:ը:ը:ըը:ը: ՈՈՈր պեսս կակա նոն՝՝ խխաաաաաախ  րր րույկի դդդեեեեե զըզըզըզ պպատատատ րրաասասսս  տտտուոււմ 
էիիիննն նո րաաաաաա աաափփփեփեփեեփեփեփ սսսաաաաննենեննննն րրրը։ը։
  Տեառ ռ ննննընընընընընընընըըննն դդդդդդադա ռռ ռռռռռռռաաաա աջջիի տտո ոնինիին ն էրէէրրր,, որոր նննոո ոոո րարարա փ փեե ե սասասանն ն պսպպսսա-ա

կկիկիկ ց հեե տտտտտտտտտոոոոո ո ո աա ա ռռռռառառաաաաառռռա ջջջջջիիիիննիիիիիի աան ն գաամմ հհհաաաանննդիդիդիիդիպպ պպոոումմ մմմ էրէր աաա նննեե րոոոր ջջջջջ հեեետ:տ: 
ԱԱԱԱյդ պաաաաաաաաատտտտտտտտճաաաաաաաաաա ռռ ռռռովվվոովովվովվովվ ժժողողող վվրվրր դ դդաաա կկակաաաաննննն աաա վավան ն դոդոդ ւթւ  յյաաանննա մեմեջջ 

  ՏՏՏեեեՏՏՏ առ նընն դդդաաա առառ ջնջնջ ըըննկաալ վեվեել լ էէ է ոոոորր պպպպպպպեես փե եսսսսասս  յյյի  ա նե րորոոր ջ
տոտտտոոուն այ ցեցեցեել լ լեե լու արարարգեգ լքքը ը վեվե ր րրացաաացցցցցցց ննեե ելլլոոու հիմնմն մնմնմնմն աաաաակկկկկանանաննննա աառ ռիթիթթ: 
  ՆաՆաՆաՆաաախ կի նուում մ պապար տաա դդիրիրրիր կկկկարարարարա գգգիիի իի հհաաաաաաահա մ մա ձաայնյն՝ նոնոնոոնո րրաաապապ սսաակկկկկ 
եեե րիրի տտտտա սաարդրդ ներն ն ի ի րար  վվուուուունքնքնքն  չուոււնննն ննեիեեիեիեիեիննն ն նն հար սի ծնոոոող ղղղղննննեե րի ևև,, 
 հ հատտկ կաա պես,ս աա ննե երորոջջ հեետտտ տ հահաաաան ննննդի պել:
Տրն դե զի ի կրրա կիի վվրա յյով ցատաատատատատատտա  կե լը վե րաացցրել է աաարարարգգգգգելեե  քը, 

ին չիից հհեե տոտոոտո եե ր րի ի տատ  սարդ դնենեեերրրրրրրն իիիիիի րա վունքք ենենն սստա ցցեելելլ աաաաայցեե--
լել լ ծնողող ն նե երիիրի տտուուն:ն:ն:ն: ԱԱԱյս էէ պպպպպաաաատաա  ճճճճճ ճճաաառը, որ  ՏՏեաեեե ռռռնընընըն ննդադաաաաաաադառռռռռռռաաաջըջը 
ժոժողղովովր ր դադա կ կանան աաավվ վվ վվաանանդդդդոուո յյյթթթթիթ հհհհա ամա ձայաայն ն վեե ր րա ա բեբե ր րուումմ է 
նո րապսսաակկ ն ներիրիին,ն, ոչ թեթեթեեթթեթե ննշաշանննն ն վվավ ծ նե րին,, իննչ եպես նանաև՝ 
  հհռչակկվեվել լ էէէ է ննոնոր րապ սսակկկ ն ն նեեե եերրիի օօրրհրհհհհ նութ յան օր:

եառնըննդդդդաաաառաաառաջնջ ըըննկակակալլվեեել էէէ ոոորրո պպպպպպպեես փեսսսսաս յի՝ի՝՝՝ աներրոոջջ

ե լի քքաքաքաննն երերեերբբբ բ բբ ևևևէևևէէէևևև , աաայ սսսսօրօօրօրօօրօօրօրօ  քաղցցցկեկեկեեեեեկ ղղղղ ղղ ղղիիիի,ի,ի հհատա  
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 Ղե կա վար վե լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րութ յան 55-րդ  հոդ վա ծի 16-րդ  կե տով և 
 հիմք ըն դու նե լով « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան պարգև նե րի և  պատ վա վոր կո չումն  ե րի մա-
սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քը` ո րո շում  եմ.

ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
ßÝáñÑ³íáñáõÙ ¿ Çñ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ` Ï³é³í³ñ³Ï³Ý 

å³ñ·»õÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ³éÇÃáí

« Հայ րե նի քին մա տու ցած 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 

2-րդ  աս տի ճա նի 
մե  դա լով է պարգևատրվել 

ՀՀ ԿԳ նախարար 
Արմե ն Աշոտյանը

«Մխիթար Գոշ» մե  դա լով է 
պարգևատրվել Հայաստանի 

Երիտասարդական 
հիմն ադրամի  հոգաբարձուների 

խորհրդի համակարգող 
Կարեն Ավագյանը

 Հա յաս տա նի և Եվ րո պա յի ա ռա ջա տար ե րի տա սար-
դա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի փոխ գոր ծակ ցութ յան 
խթան ման գոր ծում ու նե ցած մե ծ ներդր ման հա մար 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր  Կա րեն  Կար լե նի Ա վագ յա նին պար-
գևատ րել «Մ խի թար  Գո շ» մե  դա լով:

ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի կող մի ց ար ժա նա-
նալ նման գնա հա տա կա նի՝  ինձ հա մար մե ծ պա տիվ է 
ու պա տաս խա նատ վութ յուն։
 Ան չափ շնոր հա կալ եմ:

ԿԱՐԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ  տա րե լի ցին նվիր-
ված գի տակր թա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի կազ մա կերպ-
ման և  անց կաց ման գոր ծում ներդ րած ա վան դի հա-
մար  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կրթութ յան և 
 գի տութ յան նա խա րար Ար մե ն Գ ևոր գի Աշոտյանին 
պարգ ևատ րել « Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն-
նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա նի մե  դա լով:

Տա րե վեր ջին  Հան րա պե տ� թ յան  նա խա գա հի կող մի ց 
ինձ շնորհ վեց պե տա կան պարգ և` « Հայ րե նի քին մա տ� -
ցած ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա նի  մե -
դա լ։
Այն ըն դ�  նել եմ ե րախ տա գի տ� թ յամբ, հպար տ�  թյամբ 

և ա վե լի լավ աշ խա տե լ�  պար տա վոր վա ծ� թ յամբ:

ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ� ԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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 Եր ևա նիիի ի Մ ՄՄՄՄխիխիխխխ  թթթ թթար  ՀեՀեՀեր րրա ցու անանանվ վվանանանաննն պպպպպպեեե եեետա կկկկկանաաա բբժշկա-
կակ ն հաաաամմ մմաալաաա  սա րա նի իիիի թիվ 45454 303 զոզզզ  րա մա սի հահահահհ  մա զոոոո-
րարարր  յյինինինի պատտտտտտ ր րրրաս տութթ թ թյայայայայ նննն ցիկ կ կ կկլիլիլիլիլի ա վագագագգգա  դա սա խոոսոսոսոս,,, մամամա-
յոյոոորրր ր  ԳԳԳԳԳԳԳԳԳառառառռռնննն նիկիկիկիկիկ  Պայ քաքաքաքաքա րրի ի  ԳԳԳԳաասաաա  պար յա աա  նննընն  եր կա րամմմմմ յյա ա աա ևևև
 բա աաարերերերե խ խխխ խխիղճ ծա ռա ա ա ա աայյյոյոյութ յաննննն հա մար ր ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ նա խագգգգգգա հիհիիիիի հրա-
մամամա ն ննագագագ րով պպպարգ ևաևաևաևատրտ  վվելել է «« ՄՄՄար տաաա կան նն ծա ռռա այոյ ւ-
թյթթ ան» մե մե մե դդդա լով:վվվ
 Բ ա նա կի իիիի օրօրօրօրվվվվա աաաառա  թթթիվվվվվ ՀՀ նա խխա ա գաահհհհիիիի նստտատտ  վվաաայաա  րուոււուոււմ մ մմ մե մեծ 

հհահհհ ն դի սա վոոոոոո ր րութթթ թյամբմբմբ պպպպպարգ ևատրտ  վել են նաև և և ևև և մի  խումբ 
զզզզիզ ն ծա ռա յող նենենենեներ՝ր՝ր՝ր՝ր  ծաաա աառա յյյո ոոոոողա կանն պպարր տտա կակակակակա նութ յուն նե-
րը կա տատատաատա ր րր ր րե լիս ցոցոցոցոււցացացացացց  բե րաաաաաածծծծծ ծ նվնվնվնվնվվիիիիի րոոոորորոււււմի միմիմի և  խիխխիխիխիի զզզա խութթթթթ յյյյյան,
մա տու ցաաածաա ննննշա նա կկակ  լի ծաաա ռռռռաաայոյ ւթ յոոունննննենենենե րր ր րիիի ի հաաաաամմ մմմարա ևևև աար-րրր-րր
ժա նա ցել զզիզիզզիզիննն վովովո ր րրաաակակական բաբաբարձր կոկկ չչչոուո մն  ե րի:

ՊԱՐԳ ԵՎԱՏ ՐՈՒՄ 

ԲԱ ՆԱ ԿԻ ՕՐ ՎԱ 

ԿԱ ՊԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՄԲ

Ռաաաաազմզզզզզ աբժշշշշշկակկկկ կան նն նֆաֆաֆաֆաաֆակկկկոկուլտետտետտետ տի ուսւսսաանաա ողղղղնեն րըր  գիտակկկցոցոցոցումմւմեեն,նննն ոոոոր րրրբանակի կայյյացացացացմմամմ ն գոգորրրծրծուուուումմմ մ չափազանցցցցց մե ծ 
էէէէէէ ռառռռ զզզմզմզզ ակական բժշժշժշժշժշժշկիիիի դդդդդդդերերեեե ը:ը  Այսսսսս գիտտաակկաակակցումովվ էէէէլ լ լ լ նրնրնրնրանանանա ք ստանանձնում մմմ են երկու երդում՝ նննննախախախախխխխ ոոոոորպրպրպրպրպր եսեսեսես զզզզինինինինվովովովորարարարակակակականն,ն,ն,ն, 
ապապապապպաա՝աաա  որպպես բժժժժիժ շկ:::: ԱյԱյԱյԱյԱյԱ ս ս երերկոկոկոկոկու պպաապպ րտտակա անություւննննննններերի արդյդյունավեվեվեետտ տտ հահահահամաամաատետետետեղմղմղմղմանանանանն ն է է է էէ էէ նպնպնպնպնպնպպատտատտակակաակաաոաոաուղղված 
բաբբբ րձրձրձրձրձր րարարարարագոգոգոգոգոգույւյն մամամամամասնաագաաա իտիտակակակկկկկանանանանան ուսումըմը ևև ռռազաազազմմամ կաաան ն բաբարձրակակարգ պատրաստտստստստվվվվավ ծոծոծոծոծութւթյունը:

ԲԱՆԱԿԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԱՌԱՆՑ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԱՆՀՆԱՐ Է



- Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր մե ր ԲՈւՀ-ը և  բ"  հա կան 
հա մա կարգն ընդ հան րա պես գտնվ" մ են փո փո-
խ" թ յ" ն նե րի, զար գա ց" մն  ե րի ըն թաց քի մե ջ: Այս 
առն չ" թ յամբ կխնդրեի պա տաս խա նել մի  քա նի 
հար ցե րի, ո րոնց պա տաս խան նե րը կհե տաքրք րեն 
շա տե րին: Մենք գի տենք, որ մե ր ԲՈւՀ-ը գտնվ" մ 
է մի  ջազ գա յին հա վա տար մագր ման գործըն թա-
ց" մ, և  ինչ պես յ"  րա քանչ յ" ր կար ևոր գոր ծըն-
թաց, այն պետք է "  նե նա իր ռազ մա վա ր" թ յ"  նը: 
 Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, այն մե ր ըն թեր ցո ղին:
 -  Պետք է նշեմ, որ ա ռա ջին իսկ հան դի պու մը, ո րը 

տե ղի ու նե ցավ իմ և  եր կու փոր ձա գետ նե րի մի ջև, 
չա փա զանց արդ յու նա վետ էր: Ա ռա ջին հար ցը, ո ր 
նրանք ուղ ղե ցին ինձ, հետև յալն էր. «Ո՞րն է ձեր 
ԲՈւՀ-ի ռազ մա վա րութ յու նը»: Ես, ան կեղծ ա սած, 
պատ րաստ էի դրան պա տաս խա նե լ՝ ցի տե լով 
 Լոն դո նի  Կինգս տոն հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի ե լույ-
թը, որ տեղ նա ա սաց. « Ռազ մա վա րութ յու նը պա-
տաս խա նում է 3 հար ցի՝ որ տեղ ենք մե նք, որ տեղ 
ենք ու զում լի նել և  որ տեղ պետք է լի նենք»:  Բայց, 
ի հար կե, ես չցի տե ցի նրան և  պա տաս խա նե ցի՝ 
ա սե լով, որ մե ր ԲՈւՀ-ի ռազ մա վա րութ յու նը ե ղել, 
մն ում է և կմն ա ո րակ յալ բժիշկ նե րի կրթութ յու նը: 

Այդ զրույ ցի վեր ջում մե նք բո լորս ե կանք այն հա-
մոզ ման, որ ռազ մա վա րա կան հար ցե րից մե  կը 

աշ խա տան քա յին շու կա յում ԲՈւՀ-ի շրջա նա վար տի 
պատ շաճ տեղ գրա վելն է: Այս տեղ խոսքը գնում է 
ոչ մի այն այն մա սին, որ մե նք պատ րաս տում ենք և 
 պետք է պատ րաս տենք ո րակ յալ մաս նա գետ ներ, 
այլ նաև, որ նրանք ի րենց տե ղը պետք է գտնեն աշ-
խա տա շու կա յում:  Դա ոչ մի այն մե ր ա ռա քե լութ յունն 
է, այլև՝ մե ր պա տաս խա նատ վութ յու նը:  

Գի տա կան խորհր դի նիս տում պրո ռեկ տոր Եր-
վանդ  Սա հակ յա նը և ուս ման ո րա կի գնա հատ-

ման և  վե րահսկ ման կենտ րո նի ղե կա վար, պ րո ֆե-
սոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նը մե զ հան գա մա նո րեն 
պատ մե  ցին բո լոն յան մե ր «ո դի սա կա նի» մա սին: 
 Տար բեր հա մալ սա րան նե րում մե նք փնտրում էինք, 
թե ինչ պես կա րե լի է ներդ նել բո լոն յան հռչա կագ րի 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը և  ոչ պար տադ րան քը: Եվ վեր-
ջա պես ե կանք այն եզ րա կա ցութ յան, որ  Բո լո նիա յի 
հռչա կա գիրն ի րե նից ներ կա յաց նում է ին տեգր վե լու 
ի դեա լա կան հնա րա վո րութ յուն և ընդունելի է բա-
ցա ռութ յամբ մե կ կե տի՝ բարձ րա գույն բժշկա կան 
կրթութ յունը չի ըն դուն ում եր կա տում, երկ փու լա յին 
ձև՝ բա կա լավ րիատ և  մա գիստ րա տու րա:
2010-ին հայ տա րար վե ցին 7 մա գիստ րո սա կան 

ծրագ րեր՝ վի րա բույժ, ման կա բույժ, թե րապևտ, ման-
կա բարձ-գի նե կո լոգ և  այլն: Եվ այդ պի սի ո րա կա վոր-
ման հա մար մի  ջազ գա յին շու կան փակ էր, ինչ պես 
նաև փակ էր շու կան մե կ այլ ո րա կա վոր ման հա մար, 
ո րը կոչ վում էր բա կա լավր՝ բժիշկ-օգ նա կան:
Բո լոն յան մա գիստ րա տու րան բարձ րա գույն 

կրթութ յան վեր ջին փուլն է:  Դա չպետք է շփո թել 

ՆՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ,

 ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՆԵԼԻՔՆԵՐ...
«ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» ՀՅՈՒՐՆ Է ԵՊԲՀ

 ՌԵԿՏՈՐ, ՊՐՈՖ. ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆԸ

մաս նա գի տացման հետ, և  հենց դրա նում էր այս մո տեց ման 
ան հա ջո ղութ յու նը:
2012-ին մե ր համալսարանում այդ կուրսերից չկա յին շրջա-

նա վարտ ներ, սա կայն ար դեն առկա էին ան հանգս տու-
թյուն ներ թե՛ մե զ մոտ, թե՛ ու սա նող նե րի շրջա նում՝ կապված  
բժշկական մագիստրոսի որակավորման հետ:
ԲՈւՀ-ի ստրա տե գիան սեր տո րեն կապ ված է շու կա յի հետ, 

իսկ սա նշանակում էր՝ բժշկա գի տութ յան մա գիստ րոս նե րի 
հա մար շու կան փակ է: Այս հարցով մե նք դի մե  ցինք ՀՀ ԿԳ 
նա խա րա րին, ով, ան հանգս տա ցած կրթօ ջա խի ճա կա տագ-
րով, օգ նեց լու ծել այս խնդիրը, ինչի առիթով ցանկանում եմ 
իմ շնորհակալությունը հայտնել:  

Այսուհետև մե ր ԲՈւՀ-ի շրջանավարտներին, ինչպես ԱԱնախկինում, կշնորհ վի « Բու ժող բժիշկ» ո րա կա վո-
րու մ: Փորձագետների կարծիքով որակավորումը կա, բայց 
նրանք պնդում են, որ ԲՈւՀ-ում կրթությունը պետք է լինի 
կոնցեպտուալ:
Գտ նե լով, որ մե ր ԲՈւՀ-ում կրթութ յու նը հիմն  ա կա նում 

դիս ցիպ լի նար է՝ ցան կա նում եմ ուղ ղել ու շադ րութ յունն 
ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի վրա: 
Ի դեպ՝ բո լոր ա ռա ջա տար ԲՈւՀ-ե րը զբաղեցնում են ա ռա ջին 

տե ղե ր մե կ պարզ ցու ցանի շով՝ ու սումն  ա կան պրո ցե սից ու սա-
նող նե րի բա վա րար վա ծութ յամբ:

Ուսումն ական ծ րագ րի վե րա բեր յալ կան ո րո շա կի ա ռա-
ջար կութ յուն ներ: Ծ րա գի րը, փաս տո րեն, ցույց է տա-

լիս, թե ինչ պես է ի րա կա նաց վում կոն ցեպ ցիան, ինչ պես է 
պատ րաստ վում բժիշ կը: Այս հար ցում, մի  ջազ գա յին փոր ձա-
գետ նե րի կար ծի քով, ա մե  նա խո ցե լին ա ռա ջին կուրսն է, քա նի 
որ, ըստ ն րանց, ա ռա ջին կուր սում չկան պարզ, հաս կա նա լի, 
ուղ ղոր դող, բժշկա կան բո վան դա կութ յուն և  ուղղ վա ծութ յուն 
ու նե ցող ա ռար կա ներ (անատոմի ա, հյուսվածաբանություն): 
 Ժա մա նա կին առաջին կուրսում մե նք դա սա վան դում էինք 
ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն, ա ռողջ կեն սա կերպ: Այդ ա ռար կա-
նե րը տե ղա փո խվեցին երկ րորդ կուրս, քա նի որ կար ֆա-
կուլ տե տից ֆա կուլ տետ փո խադր վե լու կամ այլ ԲՈւՀ-ից մե զ 
մոտ տե ղա փոխ վե լու խնդիր:  Սա կայն ցան կա նում եմ ու շադ-
րութ յու ն հրա վի րել մի  հարցի վրա. ե թե այս պրոբլեմը լու ծում 
չստա նա՝ բար դություններ կծագեն  Բո լո նիա յի հռչա կագ րով 
նախատեսվող կրե դիտ նե րի փո խա նակ ման հարցում: 
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Ո րա կը դի տարկ վում է որ պես ա ռանց քա յին երե-
վույթ, որն, այ նո ւա մե  նայ նիվ, կապ ված է շատ գոր-

ծոն նե րի հետ, և առաջինը, ո րի հետ կապ ված է ո րա-
կը՝ քա նակն է:  Քա նա կա կան փո փո խութ յուն նե րը, մե ր 
կամ քից ան կախ, բնութ յան և  դիա լեկ տի կա յի օ րեն քով 
բե րում են ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի: Սակայն՝   
ոչ մի շտ է քա նա կի բարձ րա ցու մը բարձ րաց նում ո րա-
կը: Ես կներ կա յաց նեմ 3 ան հա տա կան ցու ցա նիշ՝ 
%  սա նող նե րի քա նա կը, դա սա խոս նե րի ծան րա բեռն-
վա ծ% թ յ%  նը և բ յ%  ջեն: Ե րեքն էլ փոխ կա պակց ված 
են, ե րեքն էլ ու նեն ի րենց քա նա կա կան և  ո րա կա կան 
նշա նա կութ յու նը: Այս տա րի մե նք ըն դու նել ենք 1.000 
ու սա նող, քանակը ապահովվել է, ո րա կը՝ ոչ: Ես չեմ 
ու զում ոչ մի   վատ բան ա սել ու սումն  ա կան պրո ցե-
սի ո րա կի մա սին, պետք է այն հե տա զոտ վի, այ սինքն՝ 
ե թե ան գամ ո րա կը տու ժում է, ա պա տու ժում է մե ր աշ-
խա տա կից նե րի աշ խա տան քի ծան րա բեռն վա ծութ յան 
պատ ճա ռով: Իսկ բյու ջեն ու նի իր քա նա կա կան և  այ նու-
հետև ո րա կա կան՝ որ պես աշ խա տա վարձ՝ ի մաստ նե րը: 
 Մենք չենք կա րող գնալ քա նա կի կրճատ ման, դա կլի ներ 
ա մե  նա հեշտ ու ղին: 

Այս տեղ մե նք ու նենք հետև յալ ա ռա ջար կութ յու նը. 
գո յութ յուն ու նի շատ կար ևոր փաս տա թուղթ, ո րը 

կոչ վում է «Եվ րո պա կան դի րեկ տիվն  եր բարձ րա գույն 
կրթութ յան և, հատ կա պես, բժշկա կան կրթութ յան վե-
րա բեր յալ», որում նշվում է մաս նա գի տութ յուն նե րի մի  
խումբ, ո րոնք կոչ վում են «հարբժշ կա կան մաս նա գի-
տութ յուն ներ»՝ օպ տիկ, ֆի զիո թե րապևտ, դեն տալ հի-
գիե նիստ և պ րո թե զիստ, ո րոնք, ի դեպ, ըստ այդ դի-
րեկ տիվն  ե րի՝ պատ րաստ վում են բա կա լավ րիա տի 
ծրագ րե րով:  Դա ա մե ն ևին  Բո լո նիա յի բա կա լավ րիա տը 
չէ, դա ա ռան ձին ծրա գիր է, որ տեղ ու սա նողն ուսուցումն  
ա վար տում է 3 կամ 4 տա րի նե րի ըն թաց քում՝ ստա նա-
լով ո րա կա վո րու մ:  Կար ծում եմ՝ դա ճիշտ լու ծում կա րող 
է դառնալ, և քա նա կա կան կո րուստ ներն այն մարդ-
կան ցից, ով քեր ցան կա նում են այս կամ այն կերպ լի նել 
բժշկութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան մե ջ, մե նք չենք ու նե-
նա: Բայց ո րո շու մը պետք է կա յաց վի մի այն շու կա յի հե-
տա զո տում կա տա րե լուց հե տո:
Բո լորս գի տենք, որ կան և՛ օպ տիկ ներ, և՛ պրո թե զիստ-

ներ, և՛ ֆի զիո թե րապևտ ներ, բայց թե ի՞նչ ո րա կա վո րում 
ու նեն նրանք, ո՞ր դիպ լոմն  ե րի հի ման վրա են ըն դուն-
վում աշ խա տան քի՝ չգի տենք: Ե թե մե ր մար քե թին գա յին 
վեր լու ծութ յու նը նա խոր դի այս ո րոշ մա նը, մե նք այդ ո րո-
շու մը կներ կա յաց նենք գիտ խորհր դին, գիտ խոր հուրդն 
էլ, կար ծում եմ, մե զ կա ջակ ցի: Այդ հե տա զո տութ յու նը 
պետք է անց կաց նենք մե ր ու ժե րով:  Կար ծում եմ՝ մե ր նե-
րու ժը ամ բող ջութ յամբ տալիս է դրա հնարավորությունը:

Բա րե բախ տա բար՝ այդ փոր ձա գետ նե րից մե  կի հետ 
կա րո ղա ցանք ու նե նալ շատ կար ևոր խո սակ ցութ-

յուն ին տեր նա լո գիա դա սա վան դե լու ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի մա սին: Ն րանք մե ծ ու շադ րութ յուն դարձ րին 
այն հան գա ման քի վրա, որ մե ր ծրա գի րը շատ դիս ցիպ-
լի նար է և  բաղ կա ցած է տար բեր ա ռար կա նե րից, ո րոնք 
անց նում է ու սա նո ղը՝ մե  կը մյու սի հետ ևից:  Բայց նրանք 
պնդում էին, որ անհ րա ժեշտ է, որ պես զի լի նի բժշկի 
պատ րաստ ման կոն ցեպ ցիա:  Յու րա քանչ յուր կոն ցեպ-
ցիա ու նի իր մե  թո դա բա նութ յու նը: Ն րանք ա ռա ջար կում 
են մե զ այդ սկզբուն քին ծա նոթ, բայց ոչ այն քան կի րա-
ռե լի մե  թոդ ներ՝ խնդրի վրա հիմն  ված ու սու ցում, փաս-
տե րի վրա հիմն  ված բժշկութ յուն, դե րա յին խա ղեր և  
այլն:  Հի շենք մե ր կրթա կան նախ կին փոր ձը, ո րը կազմ-
ված էր Լ ևոն Անդ րե յի  Հով հան նիս յա նի, ում ան վան 
կրթա թո շակ է շնորհ վում մե ր լա վա գույն ու սա նող նե րին, 

և  Վա սի լեն կո յի աշ խա տութ յուն նե րի հի ման վրա, բայց 
չմո ռա նանք, որ դա ըն դա մե  նը ներ քին հի վան դութ յուն-
նե րի սիմ բիո տի կան է այն մա կար դա կով, ո րը ըն դու նե լի 
էր այն ժա մա նակ:  

Ես ա ռա ջար կում եմ հետև յա լը. դիագ նոս տիկ հե-
տա զո տութ յուն նե րը հի մա փոխ վել են: Հետ ևենք 

պա ցիեն տի շար ժին, երբ նա մտնում է ա ռող ջա պա հու-
թյան հա մա կարգ:  Նույ նը պետք է կա տա րի ու սա նո ղը. 
սկզբում նա պետք է ստա նա ամ բու լա տոր գի տե լիք ներ, 
հե տո մտնի մաս նա գի տաց ված բա ժան մունք ներ և  հե տո 
մի այն անց նի ա վե լի բարդ կրթա կան ծրագ րե րի:
Եր կար ժա մա նակ աշ խա տե լով ընդ հա նուր պրակ տի-

կա յի բժիշկ նե րի հետ՝ ես ե կել եմ այն հա մոզ ման, որ 
խնդրի վրա հիմն  ված ու սու ցու մը հենց այն դաշտն է, 
որ տեղ աշ խա տում է ընդ հա նուր պրակ տի կա յի բժիշ կը: 
 Սա շատ ա վե լի լայն է, քան ներ քին հի վան դութ յուն նե րի 
սիմպտոմատիկան և  սիմ բիո տի կան՝ դա ցավն  է, վա խը, 
մաշ կի փո փո խութ յուն նե րը, ար տադ րութ յուն նե րը: 
Բ ժիշկն էլ օգ տա գոր ծում է դիագ նոս տիկ մե  թոդ նե րի 

շատ ա վե լի լայն ցանկ. նա հա վա քում է այն, ինչ որ այդ 
առն չութ յամբ հա մալ սա րա նում կոչ վում է պա ցիեն տի 
ֆի զի կա կան պատ մութ յու ն:
- Որ քան տեղ յակ եմ, փոր ձա գետ նե րի "  շադ ր" թ յանն 

է ար ժա նա ցել հա մալ սա րա ն" մ գի տ" թ յան ե րի տա-
սար դաց ման հար ցը:
-Մեր մասնագետներն աշխատել էին փորձագետնե-

րին հնարավորինս ընդգրկուն ներկա յացնել գիտա-
կան գոր ծունեութ յան դրվածքը հա մալսարանում՝ նշե-
լով, որ ունենք ասպիրանտ ներ, մե ր դասա-խոսները 
մասնակցում են շատ հե ղի նակավոր մի ջազգային կոն-
ֆե րանս նե րի, ե լույթներ են ու նենում: Փոր ձա գետ նե րը 
դրա կան գնա հա տելով վերոնշ յա լը՝ ընդգ ծել էին, որ դա 
շատ լավ է, և հենց դա է կոչ վում «գի տութ յուն», սակայն 
ա ռա ջադրել էին հար ցեր, ո րոնք առնչ վում են գիտության 
առավել համակարգված լինելուն, հատկապես,ու սա-
նող նե րի ընդգրկ վա ծութ յանը ԲՈւՀ-ի հե տա զո տա կան 
գոր ծու նեութ յան մե ջ: 
Ինք ներս կար ևո րե լով այս հանգամանքը, նպա տակ 

ու նենք տա րե կան գի տա կան կոն ֆե րան սի ըն թաց քում 
քննար կել ու սա նող նե րին հե տա զո տա կան գոր ծու-
նեութ յան մե ջ ներգ րավ մանը և ու սա նո ղի մոտ հե տա զո-
տա կան մտա ծե լա կեր պի ստեղծ մա նը նպա տա կաուղղ-
ված հար ցեր: Մենք հաս կա ցանք, թե ինչ է պա հանջ վում 
մե  զա նից: Ե թե մե նք գնում էինք հե տա զո տութ յու նից 
դե պի գի տութ յուն, հի մա մե նք պետք է գանք գի տութ-
յու նից դե պի հե տա զո տութ յուն: Ման կա վար ժութ յու նը և 
այն գի տութ յուն նե րը, ո րոնք ու սումն  ա սի րում են դա սա-
վանդ ման մե  թո դա բա նութ յու ն, պետք է տան այն մե  խա-
նիզմն  ե րը, ո րոնք կկի րառ վեն որ պես հե տա զո տա կան 
ծրագ րեր:
Այս տա րի մե ր գի տա կան հա մա կար գը հարս տա ցավ 

ևս 9 գրան տա յին ծրագ րե րով, ին չը հան րա պե տութ յու-
նում թիվ 1 արդ յունքն է:  Սա կայն պետք է ստեղ ծել հե-
տա զո տա կան խմբեր, ո րոնք կբացահայտեն, թե ինչ է 
անհ րա ժեշտ ու սա նո ղին այդ ծրագրերում ներգ րա վե լու 
հա մար:  
- Մենք ի՞նչ վերաբերմ" նք " նենք այս հարցին:
- Արևմտ յան բարձ րա գույն կրթութ յան բա նա ձևը 

շատ հա սա րակ է, բայց նաև՝  շատ պատ կե րա վոր: 
Ն րանք մի աց նում են կրթութ յուն, հե տա զո տու թյուն 
և  նա խա ձեռ նութ յուն հաս կա ցութ յուն նե րը:  Մենք 
ու նեինք նա խա ձեռ նութ յան հա մար շատ մե ծ դաշտ, 
ինչպես մի նչև հիմա կոչում էինք՝ հետ դիպ լո մա յին 
ու սու ցում: Այն ե կավ մե զ մոտ իր ա վան դա կան ձևով՝ 
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կրե լով առողջապահության ազգային ինս տի տու տի սո-
վո րութ յուն նե րը, ո րոնք շատ լուրջ են և  շատ խո րը: Եվ 
այ սօր ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա-
կեր պութ յան բա նաձ ևը հետև յալն է. բա զա յին կրթութ-
յուն, հետ դիպ լո մա յին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն և 
 շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գոր ծում 
կամ զար գա ցում:  

Գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ մա գիստ րո սա-
կան ծրագ րեր, դրա նցից շատ ակ տիվ օգտ վում 

են  Մերձ բալթ յան տար բեր երկր նե րի հա մալ սա րան-
նե ր: Ն րանց մոտ կան հետ դիպ լո մա յին մա գիստ րա-
տու րա ներ՝ տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րով:  Մեզ 
մոտ դրանք ներ կա յաց ված են ամ բիոն նե րով, ամ-
բիոն ներն ու նեն ի րենց հաս տի քա ցու ցակ նե րը, նրանք 
ու նեն ի րենց ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ ի դեմս կլի-
նի կա կան օր դի նա տո ր նե րի: Սա կայն կա  մե կ թե-
րութ յուն, որն անհ րա ժեշտ է վե րաց նել. նրանք աշ-
խա տում են նաև բժիշկ նե րի վե րա պատ րաստ ման 
շրջա նում, ո րը պլա նա վոր ված չէ: Այս պի սով՝ մե նք 
չենք կա րող ի մա նալ, թե որ քան մարդ կվե րա պատ-
րաստ վի այս կամ այն տա րում: Այս տեղ պետք է 
ու սումն  ա սիր վի կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի շու կան: 
Այ սինքն՝ այս ո լոր տի, այս հի վան դա նո ցի, այս շրջա-
նի  բժիշկ ներն ինչ գի տե լիք նե րի կա րիք ու նեն: Միայն 
դրա հի ման վրա կա րե լի է կազ մե լ թե՛ նոր մա գիստ րո-
սա կան, թե՛ շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթութ յան և 
 զար գաց ման ծրագ րեր: 

Կր թութ յան ո րա կը և կլի նի կա նե րը մի  ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան ա մե  նա պա տաս խա նա տու դիրքն 

են գրա վում:  Վեր ջում նշեմ, որ պետք է ստեղծ վի աշ-
խա տան քա յին խումբ, ո րը ղեկավարվելու է Եր վանդ 
 Սա հակ յա նի կող մի ց՝ մի  ջազ գայ նաց ման այս ծան րա-
գույն խնդիրն ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Ցան կա նում եմ 
նաև նշել, որ մե ր կո լեկ տի վի աշ խա տան քը շատ բարձր 
է գնա հատ վում օ տարերկրյա փոր ձա գետ նե րի կող մի ց, 
ո րի հա մար ես շատ ու րախ եմ և հ պարտ:
- Խնդ ր" մ եմ ման րա մաս նել գի տ" թ յան ե րի տա սար-

դաց մա նը նպաս տող ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի 
մի " թ յ" ն ստեղ ծե լ"  անհ րա ժեշ տ" թ յա նն "  կար ևո-
ր" թ յա նը վերաբերող հարցը:  Մենք նմա նա տիպ կա-
ռ" յց "  նենք՝ դա ՈւԳԸ-ն ("  սա նո ղա կան գի տա կան ըն-
կե ր" թ յ" ն) է:
- Ա ռա ջին հեր թին ու սա նող նե րի գի տա կան ըն կե րու-

թյու նը նպաս տում է, որ գի տութ յու նը ե րի տա սար դա նա: 
 Կա մի  շատ կար ևոր նպա տակ գի տութ յու նը ե րի տա-
սար դաց նե լու տե սանկ յու նից՝ մե ղմ սերն դա փո խութ յուն 
և  գի տա կան դպրոց նե րի կա յու նա ցու մ նրանց իսկ ե րի-
տա սար դաց ման մի ջոցով:  Դա պետք է լի նի ոչ մի այն 
ա վագ սերն դի, այլև ե րի տա սարդ նե րի մտահոգությունը, 
ովքեր ԲՈւՀ-ում ա ռա ջին իսկ քայ լե րից սկսած պետք է 
տե ղե կաց ված լի նեն և  ըստ ի րենց ցան կութ յան ու նա-
խա սի րութ յան՝ ընդգրկ վեն գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
մե ջ: 

Երկ րորդ հանգամանքն այն է, որ ու սումն  ա կան պրո-
ցե սը և  հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յու նը պետք է 

լի նեն մի աս նա կա նաց ված:  Գի տա կան գոր ծու նեութ յու-
նը և  գիտ նա կան դառ նալն ու հե տա գա յում գի տութ յամբ 
զբաղ վե լը շա տե րի կո չու մը չի կա րող լի նել: Բ նա կա նա-
բար պա հանջ վում է ո րո շա կի հակվածություն՝ այդ գոր-
ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու հա մար, գիտ նա կան դառ նա լու 
հա մար: Խոս քը գնում է ֆուն դա մե ն տալ գի տու թյուն նե-
րի մա սին՝ գե նե տի կա, ի մու նո լո գիա, բիո քի մի ա, ախ-
տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա, ֆիզիոլոգիա, այ սինքն այն 

գի տութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն բիո լո գիա կան հիմք և 
 կազ մում են բիո գի տութ յուն ներ:  Սա կայն մյուս կող մի ց 
կան նաև հե տա զո տա կան ծրագ րեր, ո րոնց ուղղ վա-
ծութ յու նը հիմն  ա կա նում ա ռող ջա պա հա կան է և  ինչ-որ 
տեղ նաև սո ցիա լա կան՝ այ սինքն այն, ինչ կոչ վում է 
ա ռող ջութ յան մա սին գի տութ յուն:  Դա ու նի նաև շատ 
լավ ար տա հայտ ված սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն, և  
այս տեղ ես ու զում եմ հա մախմ բել եր կու կար ևո րա գույն 
ուղ ղութ յուն կամ նպա տակ: Ա ռա ջի նը՝ ու սա նո ղութ յան 
շրջա նում դաս տիա րա կել հե տա զո տա կան մտա ծե լա-
կերպ, և  երկ րոր դը՝ նպաս տել մե ր ու սա նող նե րի շրջա-
նում և ն րանց ըն տա նիք նե րում ա ռողջ կեն սա կեր պի 
ներդր մա նը: Այս տեղ կան տար բեր ուղ ղութ յուն ներ, օ րի-
նակ, նուտ րի ցո լո գիա՝ գի տութ յուն ճիշտ սննդակարգի 
մա սին, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յուն, վն  ա սա կար սո-
վո րութ յուն ների կամ ինք նա քայ քա յող վար քա գծի 
բացառում: Այդ ուղ ղութ յուն նե րը պետք է զար գա նան 
ու սա նո ղութ յան ան մի  ջա կան մաս նակ ցութ յամբ: Այս պի-
սով՝ ու սա նո ղը մի  կող մի ց դառ նում է հե տա զո տա կան 
գոր ծըն թա ցի մաս նա կից, մյուս կող մի ց մաս նակ ցում է 
հա վաք ված փաս տե րի քննարկ մա նը, եզ րա կա ցու թյուն-
նե րի արդ յունք նե րի ներդր մա նը: Ս տաց վում է մի  հե-
տաքր քիր կոմպ լեքս, երբ ու սա նո ղը, սո վո րե լով տար-
բեր ամ բիոն նե րում, ներգ րավ վում է այդ ամ բիոն նե րի 
կող մի ց մշակ ված հե տա զո տա կան ծրագ րե րի մե ջ, և 
դ րա արդ յուն քում կու տակ վում են տվյալ ներ նաև ի րենց 
մա սին, հանգամանք, որը կնպաս տի ի րենց և  ի րենց 
շրջա պա տի ա ռող ջաց մա նը: Այն ու սա նող նե րը, ով քեր 
ցան կա նում են և  ու նեն կո չում ու ըն դու նա կութ յուն ներ, 
պետք է ներգ րավ վեն լուրջ  գի տա հե տա զո տա կան նա-
խագ ծե րի մե ջ:
- Իսկ այդ ներգ րավ վ" մն  ա ռա ջին հեր թին " ՞մ գործն 

է՝ ամ բիոն նե րի, թե՞ գի տա կան ըն կե ր" թ յան:
 - Դա ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի ութ յան, ու սա-

նող նե րի գի տա կան ըն կե րութ յան, ամ բիոն նե րի, ադ մի -
նիստ րա ցիա յի գործն է և  ա ռա ջին հեր թին՝ այն վար չու-
թյան, ո րը կոր դի նաց նում է այդ ա մե  նը:  Դա ընդ հա նուր 
բու հա կան ծրա գիր է: Այս ծրագ րի նպա տա կը բա վա կա-
նին պարզ է. մն ում է, որ լի նեն ա ռա ջար կութ յուն ներ:

Ցան կա նում եմ հայ տա րա րել նոր ծրագ րերի մասին 
հետ դիպ լո մա յին ու սուց ման դաշ տում, ո րոնք կու-

նե նան ա ռող ջա պա հա կան ուղղ վա ծութ յուն, որ տեղ 
կներգ րավ վեն ոչ մի այն ու սա նող նե ր, այլև կլի նօր դի նա-
տոր նե ր, ան կախ նրա նից, թե ինչ մաս նա գի տութ յուն են 
նրանք ընտ րել. դրանք մի ջ դիս ցիպ լի նար ա ռող ջա պա-
հա կան ծրագ րեր են: Ինչ պես գի տենք՝ յու րա քանչ յուր 
նեղ մաս նա գի տութ յան շրջա նա կում գո յութ յուն ու նեն 
այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ պրո ֆի լակ տի կան, 
ա ռողջ կեն սա կեր պի մի  տումը և  վաղ ախ տո րո շումը: 
Օ րի նակ՝ էն դոկ րի նոլոգիայի դեպքում՝ մե  տա բո լիկ հա-
մախ տա նիշ, ա վե լորդ քաշ, այն վի ճակ նե րը, ո րոնք 
դեռ չեն բե րել, են թադ րենք, շա քա րախ տի զար գաց-
ման, բայց ար դեն կազ մում են բարձր ռիս կի խումբ: Այդ 
բարձր ռիս կի խմբե րի ձևա վո րու մը բնակ չութ յան շրջա-
նում, կար ծում եմ, կու նե նա շատ հե տաքր քիր արդ յունք: 
Այ սինքն` մե նք ու սա նող նե րի մոտ կձևա վո րենք հե տա-
զո տա կան մտա ծե լա կերպ:  Դա չի նշա նա կում, որ նրանք 
հե տա գա յում պետք է անպայման զբաղ վեն գի տա կան 
ակ տիվ գոր ծու նեութ յամբ, իսկ ու սա նող նե րի գի տա-
կան ըն կե րութ յունն ու նի այդ պի սի ուղղ վա ծութ յուն: Ես 
ինքս ե ղել եմ ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի ութ յան 
նա խա գահ՝ 1980-ա կան նե րին: Այդ մի ութ յան ան դամ լի-
նե լը նշա նա կում էր զբաղ վել կոնկ րետ գի տա կան գոր-

ԱԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Հունվար-փետրվար 2015 N 19-20 (1330-1331)88



ծու նեութ յամբ, սա կայն հե տա զո տութ յու նը պետք է լի նի 
բժշկի ա մե  նօր յա գոր ծու նեութ յան ան բա ժան մա սը, իսկ 
դրա հա մար ու սա նո ղը պետք է ու նե նա հե տա զո տա կան 
մտա ծե լա կերպ, ինչ պես նաև՝ այդ հետազոտության 
արդյունքները դասակարգելու հմտութ յուն ներ:  Դա 
ստա տիս տի կան է, փաս տե րի հա վա քու մը, դրանց 
մե կ նա բա նու մը, մշա կու մը և դ րա արդ յուն քում եզ րա-
կա ցութ յուն ա նե լը:  Կապ չու նի՝ մայ րա քա ղա քում, թե 
 մար զե րում: Պետք է լի նի մե կ մի աս նա կան մո տե ցում՝ 
մի տ ված ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան մա նը:
- Իսկ ծան րա բեռն վա ծ" թ յան առկա պայ ման նե ր" մ 

ինչ պե՞ս կա րող է "  սա նո ղը զբաղ վել հե տա զո տ" -
թյամբ:
 - Մեր ա ռաջ նա յին հար ցե րից մե կը դա սա խոս նե րի և  

ու սա նող նե րի զբաղ վա ծութ յու նն է, և  ար դեն կան ա ռա-
ջար կութ յուն ներ, որ ու սումն  ա կան ծրագ րե րի մե ջ 
ա ռանձ նաց վի ժա մա նակ, որը կկրե դի տա վո րվի և կն-
վիրվի հե տա զո տա կան մտա ծե լա կեր պի դաս տիա րակ-
մա նը:
- 3 տա ր" մ 2 ան գամ ան ցել եք ռեկ տո րի ընտ ր" թ յ" ն: 

Այս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծ" մ Դ" ք առնչ վել եք 
բա վա կա նին շատ հար ցե րի, ի րա վի ճակ նե րի, փո փո-
խ" թ յ" ն նե րի հետ: Դ րան ցից են ան ց"  մա յին շրջա նի 
մար տահ րա վեր նե րը, ա նընդ հատ "  ս" ց ման անց նե լը, 
մի  ջազ գա յին ճա նաչ ման պրո ցե սը...
-  Պատ կե րաց րեք՝ 3 տա րին այդ քան էլ կարժ ժա մա նա-

կա հատ ված չէ: Ես ԲՈւՀ-ի գոր ծու նեութ յու նը մի շտ դի-
տար կում եմ տար բեր և  մի ա ժա մա նակ ընդ հան րաց ված 
ուղ ղութ յուն նե րով: Սկ սենք ու սումն  ա կան պրո ցե սից: 
 Փո փո խութ յուն ներն ու սումն  ա կան պրո ցե սում ակն հայտ 
են և  շատ կար ևոր, քա նի որ մե նք ար դեն անց նում ենք 
ին տեգ րաց ված ծրագ րի, ո րի արդ յուն քում կրկին կշնոր-
հենք «բու ժող բժիշկ», «բժիշկ-ստո մա տո լոգ» ո րա կա վո-
րումն  ե րը՝ դրա նով վե րա դառ նա լով ոչ մի այն նրան, ինչ 
ե ղել է անց յա լում, այլ հա մա պա տաս խա նեց նե լով մե ր 
ուս ման արդ յունք նե րը մի  ջազ գա յին ստան դար տին:  Դա 
ակ րե դի տա ցիա յի պրո ցե սը անց նե լու պայ ման նե րից 
մե կն է, և եր կաս տի ճան հա մա կարգը, կա րե լի է ա սել, 
դաս էր, որը ապացուցեց, թե պետք չէ ա ռանձ նա պես 
շտա պել, երբ ու զում ես ձևա փո խել որ ևէ կառույց:  Դա 
ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է ու սումն  ա կան պրո ցե-
սին: Իմ խո րին հա մոզ մամբ` բարձ րա գույն բժշկա կան 
կրթութ յունն իր բո լոր է տապ նե րում բա վա կա նին պահ-
պա նո ղա կան, ա վան դա կան եր ևույթ է, ո րը հիմն  վում է 
կլա սի կա յի վրա:  Գո յութ յուն ու նի այս պի սի մի  հաս կա-
ցութ յուն` նեոկ լա սի կա: Չնա յած այս տեր մի  նը դեռևս 
մի այն ար վես տի մե ջ է կի րա ռե լի, սա կայն կա րե լի է այն 
տե ղա փո խել նաև կրթութ յան և  մաս նա գի տութ յան մե ր 
բնա գա վա ռը: Այ սինքն՝ պահ պա նե լով ա վան դույթ նե րը, 
ին չի մա սին մե նք մի շտ խո սում ենք, բարձ րա ձայ նե լով 
և  հար գե լով մե ր ու սու ցիչ նե րին` այ նո ւա մե  նայ նիվ պետք 
է ա դապ տաց նենք ու սումն  ա կան գործընթացը ներ կա 
պա հանջ նե րին: Իսկ ներ կա պա հանջ նե րը մե զ թե լադ-
րում է աշ խա տա շու կան:
Սա կայն ես հա մա րում եմ, որ ան ցած ու ղին մե զ տվեց 

մե կ ա ռա վե լութ յուն, դա այն է, որ մե նք բազ մա զան 
դարձրինք մե ր ու սա նո ղութ յան գի տե լիք նե րի ստուգ-
ման ձևե րը: Թես տա յին քննութ յուն նե րը գրա վե ցին շատ 
կար ևոր տեղ, բայց հի մա մե նք անց նում ենք բազ մա-
բա ղադր յալ գնա հատ ման, որ տեղ կլի նեն և՛ թես տա յին 
քննութ յուններ, ո րոնք հիմն  ա կա նում ստու գում են հի շո-
ղութ յու նը, և՛ բա նա վոր քննութ յուններ, ո րոնք ստու գում 
են տրա մա բա նութ յու նը և մտ քի ճկու նութ յու նը:  Մեր նվա-

ճումն  ե րից ա մե  նա խո շոր նե րի շար քին եմ դա սում նաև 
ի նո վա ցիոն տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը կրթական 
համակարգում: Օ րի նա կը՝ մե ր սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նը: 

Մեր կրթա կան հա մա կար գը մի շտ ու նե ցել է ե ռանկ-ՄՄյու նու տեսք` ու սու ցիչ-ու սա նող-պա ցիենտ:  Հի մա ՄՄ
կա րե լի է պա ցիենտ նե րին թող նել ա վե լի բարձր կուր սե-
րի հա մար, երբ մե ր ու սա նող ներն ար դեն ձեռք բե րած 
կլի նեն հի վան դի հետ շփման և փաս տե րի ու եր ևույթ նե-
րի գնա հատ ման ուղ ղութ յամբ ո րո շա կի փորձ:
Այս տեղ կա նաև մե կ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն 

ևս. սի մուլ յա ցիոն մե  թո դը թույլ է տա լիս աշ խա տել սխալ-
նե րի վրա: Երբ բժիշ կը դա սա վան դում է, նա քննար կում 
է իր փոր ձը, իր կա տա րած գոր ծե րը, և  կար ծում եմ, որ 
ոչ ոք իր սխա լը ցույց չի տա լիս, հա մե  նայնդեպս աշ խա-
տում է այն շրջան ցել: Իսկ այս տեղ կա րե լի է ի սկզբա-
նե դնել այն պի սի սցե նար, ըստ որի կա րե լի է ըն դու-
նել սխալ ո րո շում  կլի նի կա կան ի մաս տով և  ապա այդ 
ո րո շու մը քննար կել, թե ին չու՞ ար վեց այս սխա լը, ին չու՞ 
թույ լ տր վեց այս թե րացումը, և  կա՞ն, արդ յոք, այդ պի սի 
թե րութ յուն ներ և ս խալ ներ ի րա կան կյան քում: Ս խա լը 
նաև փոր ձի հիմ քե րից մե կն է:
-  Խո սենք մի  ջազ գա յին հա րա բե ր" թ յ" ն նե րի մա սին, 

մե ր ԲՈւՀ-ի մի  ջազ գայ նաց ման, մի  ջազ գա յին ճա նաչ-
ման մա սին:  Հի մա շատ են փո խայ ցե լ" թ յ" ն նե րը…
-  Մեզ հա մար մի  ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում նո-

րութ յունն այն է, որ հի մա այլ երկր ներն են ձգտում մե զ 
ճա նա չել:  Մենք հե տաքր քիր ենք այդ երկր նե րի ԲՈւՀ-
ե րի հա մար, մե նք պետք է հաս կա նանք, թե ին չո՞վ ենք 
հե տաքր քրում նրանց: Ա ռա ջին հեր թին մե ր մի  ջազ գայ-
նա ցու մը պետք է ծա ռա յեց նենք պրո ֆե սու րա յի փո խա-
նակ մա նը, ու սա նող նե րի շար ժու նութ յա նը: Ես հույս եմ 
փայ փա յում, որ մե ր նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը 
կթա փան ցի նաև մե ր հե տա զո տա կան գոր ծու նեու թյան 
մե ջ:  Մեր գի տութ յու նը կին տեգր վի մի  ջազ գա յին գի-
տութ յա նը, և  մե նք կստա նանք լուրջ գի տա կան արդ-
յունք ներ: Այս ա ռու մով մե նք շատ ա նե լիք ներ ու նենք, 
այդ պատ ճա ռով շատ եմ կար ևո րում  նո բել յան դափ նե-
կիր նե րի ա ռա ջի կա այ ցը մե ր հա մալ սա րան:  Մենք պա-
տիվ կու նե նանք ըն դու նել այդ մարդ կանց՝ այս տարվա 
ապ րի լին: Այդ այ ցե լութ յու նը ոչ մի այն ան մո ռա նա լի 
հան դի պումն  եր և ն րանց դա սա խո սութ յուն նե րը լսե-
լու հա ճույք կպարգ ևի, այլև հիմք կհան դի սա նա ռեալ, 
պրագ մա տիկ հա մա գոր ծակ ցութ յան նրանց լա բո րա տո-
րիա նե րի հետ:
Ես շատ եմ կար ևո րում և  աշ խա տում եմ, որ մե ր լսա րա-

նը պատ րաստ լի նի լսե լու  նո բել յան դափ նե կիր նե րին, 
որ կա րո ղա նա իր հար ցե րը տալ և ս տա նալ դրանց պա-
տաս խան նե րը: Այդ պի սի մի  դեպք մե ր հա մալ սա րա նում 
ե ղել է, երբ  նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աարոն Չեյ-
խա նո վե րը այ ցե լեց մե ր կրթօջախ, և  շատ հե տաքր քիր 
դա սա խո սութ յուն կար դաց:  Կար ծում եմ՝ այս եր ևույ թը, 
որն ար դեն ա վան դույթի է վերածվում, գնա լով կդառ նա 
էլ ա վե լի հե տաքր քիր և  գործ նա կան: 
- Անընդհատ " ս" ց" մը մե նք սկս" մ ենք այն կետի՞ց, 

որտեղ կանգնել էինք: 
- Անընդհատ  ուսուցումը մե նք կսկսենք՝ այդ գործընթացի 

մե ջ ներառելով այն բոլոր նորությունները, որոնք տեղի 
են ունեցել այլ կրթօջախներում, երբ մե նք ան ցանք եր-
կաս տի ճան հա մա կար գի: Այս տեղ մե զ շատ է օգ նում մի -
ջազ գա յ նա ցու մը և, հատկապես, համագործակցությունը 
գերմանական բժշկական բարձրագույն դպրոցի հետ, 
որը իրենից ներկայացնում է կլասիկա:  Դա կլաս իկ, տրա-
դի ցիոն բժշկա կան կրթու թյունն է, ո րի վրա հիմն  ված էր 
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սո վե տա կան բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յու նը, ո րը 
և  կի րա ռում էինք մե նք:
- Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ է անհ րա ժեշտ նո րից հին հա մա կար-

գին անց նե լ"  հա մար:
- Ա վան դույ թը կա, հա մա պա տա սա խա նե լիութ յու նը 

և հա մադ րե լիութ յու նը նույնպես, քա նի որ ծրագ րե րը 
նույնն են: Այ նու հետև, երբ ե կավ  բո լոն յան գոր ծըն թա-
ցը, մե նք կա տա րե ցինք շե ղում` ան ցանք եր կաս տի ճա ն 
համակարգի, ինք նու րույն ինչ-որ մո դել ձևա վո րե ցինք: 
 Սա կայն գեր մա նա ցի նե րը չըն դու նե ցին եր կաս տի-
ճան հա մա կար գը և  շա րու նա կե ցին ի րենց տրա դի ցիոն 
ու սու ցու մը՝ արդեն նոր պայ ման նե րով: Երբ հի մա մե նք 
ու սումն  ա սի րում ենք գեր մա նա կան կլաս իկ դպրոց նե-
րը, մե զ հե տաքրք րում է, թե այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
նրանք ինչ են ա րել, ուր են հա սել, և  փոր ձում ենք այս 
ին տեգ րաց ված ծրագ րի մե ջ դա ներգ րա վել: Եվ ներգ-
րա վե լով` ար դիա կա նաց նում ենք հենց այդ նույն ծրա գի-
րը: Օ րի նակ` գո յութ յուն ու նի թե րա պիա հաս կա ցութ յու-
նը, գո յութ յուն ու նեն ներ քին հի վան դութ յուն ներ: Այս տեղ 
շատ կար ևոր է, որ լի նեն է տապ ներ, որ սկզբից լի նի 
ներ քին հի վան դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա` այ սինքն 
նա խա պատ րաս տա կան կուրս, հե տո լի նեն հի վան դու-
թյուն ներ՝ ի րենց կլաս իկ ըն թաց քով, հե տո մի այն սկսվի 
այն, ին չը կոչ վում է դի ֆե րեն ցիալ դիագ նոս տի կա, հոս-
պի տալ թե րա պիա: Այ սինքն՝ լի նեն հի վան դութ յուն նե րի 
տար բեր ըն թացք նե րը, տե սակ նե րը, տար բե րակ նե րը: 
 Սա հարս տաց նում է գի տե լի քը: 
- Ի՞նչ կա սեք հետդիպ լո մային, ավելի ճիշտ՝ մասնա-

գիտացման "  ս" ցման մա սին: 
- Հետ դիպ լո մա յին ու սու ցումն  ինձ շատ է ան հանգս տաց-

նում այն ա ռու մով, որ սա բժիշկ մաս նա գե տի վերջ նա-
կա ն պատ րաստ ման փուլն է:  Գի տա կան խորհր դում այս 
առիթով քննարկման  ժա մա նակ նշե ցինք, որ պետք է ա սել 
ոչ թե հետ բու հա կան, ո րը մե զ կար ծես մե  կու սաց նում է, 
կամ հետ դիպ լո մա յին ուսուցում, քա նի որ յու րա քանչ յուր 
ու սու ցում իր դիպ լո մով է ա վարտ վում:  Մենք գտանք 
այդ բա ռի տար բե րա կը` մաս նա գի տաց ման ու սու ցում, 
ին չը և՛ տրա մա բա նա կան է, և՛ լավ է հնչում: Եվ ոչ թե 
մաս նա գի տա կան, քա նի որ յու րա քանչ յուր ու սու ցում, 
սկսած ա ռա ջին կուր սից, մաս նա գի տա կան է, այլ հենց 
մաս նա գի տաց ման ու սու ցում` կլի նօր դի նա տու րա և 
 տար բեր կար ճա ժա  ետ կուր սեր:  Մաս նա գի տա ցու մը 
մե զ մոտ պետք է զբա ղեց նի շատ կար ևոր տեղ, քա նի 
որ սա վերջ նա կան պա տաս խանն է ու սա նո ղին, ով ցան-
կա նում է դառ նալ բժիշկ և  մաս նա գետ: Այդ ա ռու մով 
շատ կար ևոր են ծրագ րե րը, ո րոնք պետք է լի նեն մի -
ջազ գայ նաց ված, հա մադ րե լի, ստան դարտ նե րի հի ման 
վրա կազմ ված, և  այս տեղ շատ մե ծ դեր են խա ղում նաև 
ամ բիոն նե րը, ո րով հետև նրանք դառ նում են նաև կլի նի-
կա կան դպրոց ներ: Ա ճում է ամ բիոն նե րի և՛ պա տաս խա-
նատ վութ յու նը, և՛ համ բա վը: 
-  Խո սենք նաև կլի նի կա նե րի մա սին:
- Մենք հրա շա լի կլի նի կա ներ ու նենք, « Հե րա ցի» կլի նի-

կան՝ 100-ամ յա կեն սագ րութ յամբ, « Մու րա ցա նը»՝ գնա-
լով ա ճող հե ղի նա կութ յամբ:
Այդ ա ռու մով մե ծ նշա նա կութ յուն ու նի այն հան գա ման-

քը, որ մե նք ի րա կա նաց նում ենք ա ռաջ նա յին,  երկ րոր-
դա յին մաս նա գի տա կան ստա ցիո նար բու ժօգ նութ յուն 
և  նոր ու բարձր տեխ նո լո գիա նե րի հի ման վրա բուժ-
ծա ռա յութ յուն ներ (կաթ ված նե րի կենտ րոն, ին վա զիվ 
կար դիո լո գիա յի կենտ րոն, ի մի  ջինգ, մոր ֆո լո գիա կան 
լա բո րա տո րիա): Այս ա մե  նը նոր եր ևույթ ներ են, որոնք 
ներ դաշ նակ ձևով մտնում են այն հա մա լի րի մե ջ, ո րը 
կոչ վում է հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա:  Ցան կա նում 

եմ նաև ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի վրա, ո րը 
ապ րում է նոր կյան քով և  վեր ջին մի  քա նի տա րում կա-
րո ղա ցել է դառ նալ շատ լուրջ և վս տա հութ յուն ներշն չող 
հի վան դա նոց: Այս տեղ ե րե խա յի ա ռող ջութ յան մա սին է 
խոս քը, իսկ դրա նից բարձր արժեք չի կա րող լի նել:  Այդ 
առումով շատ կար ևոր հան գա մանք է նաև այս հի վան-
դա նո ցին նվիր ված ման կա կան վե րա կեն դա նաց ման 
շտա պօգ նութ յան 2 մե  քե նա նե րի առ կա յութ յու նը:

 Մենք շատ ենք ու րա խա նում, որ ա ռա ջին հի վան դա-ՄՄնո ցը 100 տա րե կան է, քա նի որ դա պատ մութ յուն ՄՄ
է: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի  ժա մա նակ 
դա լուրջ մար տահ րա վե րի պա տաս խան էր, երբ մե նք 
ու նեինք հոս պի տալ:  Սա կայն այդ ու րա խութ յան մե ջ 
կա ո րո շա կի մտահոգութ յուն` այդ շեն քը 100 տա րե կան 
է և  ու նի վե րա նո րոգ ման լուրջ կա րիք: 100-ամ յա շեն քը 
շրջապատող մյուս ե րի տա սարդ կա ռույց նե րը ոգ ևո րում 
են մե զ՝  հա վաս տիաց նելով, որ ա ռա ջի կա յում մե նք մե ր 
ա ռա ջին հի վան դա նո ցը կբե րենք իր սկզբնա կան գույ-
նին:  Սա կայն մի այն ար տա քին մաք րութ յու նը բա վա րար 
չէ, նաև ներ քին մե ծածավալ վե րա կա ռու ցում պետք է 
ար վի, որ պես զի օգ տա գործ վեն շեն քի բո լոր հնա րա վո-
րութ յուն նե րը:  Շատ կար ևոր քայլ էր, որ սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րո նը տե ղադր վեց հենց այս հի վան դա նո ցում: 
 Նրան հատկացված տա րած քը նախ կի նում վի րա հա-
տարան է ե ղել, ո րը հա մա պա տաս խա նում է կենտրոնի 
այ սօր վա ֆունկ ցիա նե րին:  Հի մա մտադ րութ յուն 
ու նենք զար գաց նել նաև սի մուլ յա ցիոն ստո մա տո լո գիա՝ 
է լեկտ րո նա յին սցե նա րով մուլ յաժ նե րի և  ֆան տոմն  ե րի 
կի րառ մամբ.  հա մաշ խար հա յին բան կը մե զ ար դեն տրա-
մադ րել է վարկ` դա ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
-Այժմ ան ց" մ կա տա րենք պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի-

նի կա յին, ո րի գա ղա փա րը Ձեզ է պատ կա ն" մ:
-  Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հի վան դութ յուն նե րն ինչ-որ 

չա փով կան խար գե լե լու հա մար մե նք պետք է հզո րաց-
նենք ա ռաջ նա յին օ ղա կը` պո լիկ լի նի կա կան ամ բու լա-
տոր ծա ռա յութ յու նը:  Փոր ձե ցինք այն տեղ ներդ նել ըն-
տա նե կան բժշկութ յան, ըն տա նե կան բժշկի, ընդ հա նուր 
պրակ տի կա յի բժշկի մո դե լը, ին չը չա փա վոր հա ջող վեց: 
 Հատ կա պես մար զե րում դա հա ջող արդ յունք ու նե ցավ, 
Եր ևա նում  այն դեռ ան ցու մա յին շրջա նում է գտնվում: 
 Պո լիկ լի նի կա նե րը աշ խա տում են, բայց մե նք, մի և նույնն 
է, ապ րում ենք տրա դի ցիոն աշ խար հում:  Նեղ մաս նա-
գե տի ո րա կա վո րու մը, ռեյ տին գը բնակ չութ յան մե ջ ա վե-
լի բարձր է: Իսկ ըն տա նե կան բժիշ կը կամ ընդ հա նուր 
պրակ տի կա յի բժիշ կը կոչ ված են ի րա կա նաց նել ա ռաջ-
նա յին, ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն` ան կախ պա ցիեն տի 
սե ռից, տա րի քից և  ե ղած պրոբ լե մի ց:  Սա մե ծ ծան րա-
բեռն վա ծութ յուն և պա տաս խա նատ վութ յուն է պա րու-
նա կում իր մե ջ: Իսկ ո՞վ ա վե լի արդ յու նա վետ կա րող է 
լի նել այդ բնա գա վա ռում: Ի հար կե` պրո ֆե սու րան: Այդ 
պատ ճա ռով մե նք պրո ֆե սոր նե րին ի րենց նեղ մաս նա-
գի տա կան «բարձր» դիր քե րից հրա վի րեցինք պո լիկ լի-
նի կա, որ նրանք ամ րաց նեն և  նոր բո վան դա կութ յուն և 
 լիցք հաղորդեն ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յա նը:  Կար ծում 
եմ` բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե րը այս տեղ բա վա կա-
նին մե ծ է:
- Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կրթա կան հա մա կար-

գ" մ նո ր" թ յ" ն է են թա շեֆ դպրո ցը:  Խոսքս « Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցի մա սին է:
- ԿԳ նա խա րա րութ յան կող մի ց մե զ դպրոց տրա մադ-

րե լու ո րո շու մը կարևոր է:  Վեր ջերս ես մի  հա ղոր դում 
դի տե ցի` նվիր ված ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում  նո բել յան 
մրցա նա կի դափ նե կիր  Ժո րես Ալֆ յո րո վի ա կա դե մի ա-
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յին:  Նա խո սում էր իր ա կա դե մի ա յի մա սին, որ տեղ ինքն 
ան ձամբ ըն դու նում է ու սա նող ներ՝ ի՛ր ա վագ դպրո ցում 
նրանց ուս ման արդ յունք նե րի հի ման վրա: Այ սինքն՝ այս 
հա մա լի րը կա. ա կա դե մի ա կամ հա մալ սա րան և կից 
ա վագ դպրոց: Եվ դա պետք է դի տար կել որ պես դարբ-
նոց` մե զ հա մար լավ ու սա նող ներ դաս տիա րա կե լու հա-
մար: Իսկ ի՞նչ է նշա նա կում լավ ու սա նող. նա մարդ է` 
ում հե տաքրք րում է ու սու մը: Իսկ այդ հե տաքրք րութ յու-
նը որ քան վաղ ներդր վի մար դու մե ջ, այն քան հեշտ և 
 հա ճե լի կլի նի աշ խա տել նրա հետ: 
- Այդ հա ճ" յքն ար ժե՞, արդ յոք, այն ծախ սե րը, ո րոնք 

համալսարանը  ա ն" մ  է դպրո ցի հա մար: 
-  Կար ծում եմ` ա յո:  Վեր ջերս մե նք « Հե րա ցի» ա վագ 

դպրո ցում ստո րագ րե ցինք պայ մա նա գիր ՀՀ ԳԱԱ լեզ-
վի ինս տի տու տի հետ:  Դա շատ լուրջ քայլ էր, քա նի որ 
այդ քայ լով մե նք գնում ենք դե պի բժշկա կան հա յե րեն 
տեր մի  նա բա նա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մ:  
-  Քա նի որ Ձեր կա ռա վա րե լ"  ժա մա նա կաշր ջա-

ն" մ բժշկա կան հա մալ սա րա նը ոչ առևտ րա յի ն 
կազմակերպ" թյ" նից (ՊՈԱԿ) վերածվեց հիմն  ա-
դրամի ՝ ընդգ ծեք, թե Ձեզ հա մար, որ պես ռեկ տոր, ի՞նչ 
է նշա նա կ" մ այդ տար բե ր" թ յ"  նը: 
-  Տար բե րութ յու նը մե ծ է, քա նի որ ռեկ տո րը ընտր վել 

է հիմն  ադ րա մի  գոր ծա դիր տնօ րեն: Ինձ հա մար դա 
նոր ֆունկ ցիա է, նոր վի ճակ է, ո րը պա հան ջում է շատ 
լուրջ գի տե լիք ներ ֆի նան սա կան բնա գա վա ռում, լուրջ 
հմտութ յուն ներ տնտես վա րութ յան և մարդ կա յին ռե սուր-
սի կա ռա վար ման մե ջ:  Նա խա ձեռ նողականութ յու նը 
այս տեղ խա ղում է շատ կար ևոր դեր: Այն պետք է ուղղ-
ված լի նի զար գա ցող, բայց մի և նույն ժա մա նակ պրագ-
մա տիկ և  ի րա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 
Այս ա մե  նը տա նում է դե պի հար ցի ֆի նան սատն տե սա-
կան կող մը, այս տեղ մե նք ու նենք մե ծ ա նե լիք ներ: 
-  Խո սենք նաև ա ռող ջա պա հ" թ յան ազ գա յին ինս տի-

տ"  տի կրթա կան բլո կը մե ր հա մալ սա րան տե ղա փո-
խե լ"  մա սին:  Ներ կա յաց րեք այդ եր և" յ թը, ին չո՞վ այն 
օգ տա կար ե ղավ:
- Այդ մի ա ցու մի ց հե տո ես ե կա այն հա մոզ ման, որ 

բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում գո յու-
թյուն ու նի 2 տի պի դա սա խոս: Եվ այդ 2 տի պը մի աց-
նել մե կ ան ձի մե ջ ոչ բո լո րին է հա ջող վում:  Մե կը դա-
սա վան դում է նա խա դիպ լո մա յին բա զա յում, մյու սը` 
հետ դիպ լո մա յին:  Կան մար դիկ, ով քեր կա րո ղա նում են 
համատեղել այդ երկու մակարդակները, որի ցու ցա նի-
շը դառ նում է այն, որ ու սա նո ղը ընտ րում է հենց այդ 
ամ բիո նը:  Մի գու ցե այս տեղ կա մե կ այլ խնդիր ևս, ո րը 
ես հի մա ու սումն  ա սի րում եմ, կամ մյուս ամ բիոն նե րը 
լավ չեն ճա նա չում մե ր ու սա նող նե րին: Այս խնդի րը առ-
կա է, սա կայն ա մե  նա մե ծ խնդիրն այն է, որ պրո ֆե սո րը 
պետք է պատ րաստ լի նի դա սա վան դե լու, աշ խա տե լու և՛  
ու սա նո ղի, և՛ կ լի նի կա կան օր դի նա տո րի, և՛ կա տա րե լա-
գոր ծվող բժշ կի հետ:
- Ի՞նչ կա սեք կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լավ-

ման մա սին: 
- Ար տա սահ մա նում կա շատ կար ևոր մաս նա գե տ, ո րը 

կոչ վում է մե  նե ջեր, և  նա զբաղ վում է կա ռա վար ման 
հար ցե րով: Աշ խար հում հայտ նի շատ ան վա նի ԲՈւՀ-
ե րում կա շատ հե տաքր քիր մա գիստ րո սա կան ծրա-
գիր, ո րը կոչ վում է « Բիզ նես և  կա ռա վա րու մ» (“Busi-
ness and Administration”): 3 տա րի նրանք սո վո րում են 
«Բիզնեսի և կառավարման մասնագետ» (“Master in 
business and administration”) ծ րագ րով և  ընդգրկ վում են 
կա ռա վար ման մե ջ:  Կա նաև մե կ այլ հաս կա ցութ յուն` 
« Հի վան դա նո ցա յին մե  նե ջեր» (“Hospital manager”), և  

այս ա ռու մով մե զ հա մար մե ծ նշա նա կութ յուն ու նեն այն 
ամ բիոն նե րը, ո րոնք դա սա վան դում են ա ռող ջա պա-
հութ յան կազ մա կեր պում: Դ րանք մե զ պետք է ա վե լի 
լից քա վո րեն, և  մար դիկ գնան և  ընտ րեն այդ ուղ ղու-
թյու նը: Ն րանք ի սկզբա նե չեն ընտ րում կլի նի կա կան 
գոր ծու նեութ յու նը, սա կայն ու զում են դառ նալ արդ յու-
նա վետ մե  նե ջեր:  Մենք պետք է վերց նենք այդ ծրագ րե-
րը, ու սումն  ա սի րենք և  ներդ նենք մե զ մոտ` բժշկա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան ե րան գով: Դ րա ժա մա նա կը ե կել է, 
և  դա շատ հե տաքր քիր ու արդ յու նա վետ պրո ցես կլի նի: 
Այն փաս տը, որ հենց ԲՈւՀ-ն  է պատ րաս տում այդ մաս-
նա գետ նե րը, պա հան ջ է առաջանում, որ պես զի մե նք 
լրջո րեն հե տաքրքր վենք այդ ծրագ րով: Այդ ա ռու մով 
ինձ շատ է ոգ ևո րում մե ր ալ յան սը  Հա յաս տա նի Ա մե -
րիկ յան հա մալ սա րա նի հետ:
Յու րա քանչ յուր բա րե լա վում կախ ված է այն մարդ-

կանց պրո ֆե սիո նա լիզ մի ց, ով քեր աշ խա տում են տվյալ 
ո լոր տում` և  ու սումն  ա կան, և  բու ժա կան, և  մի  ջազ գա յին, 
ինչ պես նաև՝ կա ռա վար ման համակարգում: Իսկ ի՞նչ է 
նշա նա կում բիզ նես. դա այն է, երբ որ ևէ գոր ծու նեու-
թյուն բե րում է դրա մա կան կամ ֆի նան սա կան արդ յու-
նա վե տութ յուն: 
- Անդ րա դառ նանք նաև մե ր բա րե րա նե րին:
-  Բա րե րար նե րին ես հար գում և  սի րում եմ: Ն րան ցից 

մե կը Լ ևոն  Նա զար յա նն է, ով ա րեց այն, ին չը դժվար 
էր պատ կե րաց նել: Ես բո լո րից շատ շնոր հա կալ եմ, 
սպա սե լիք ներ ու նեմ, և  մե ր հա մալ սա րա նի հիմն  ա-
դրամ լի նե լու փաս տը կնպաս տի նրանց հետ համատեղ 
գործունեությանը:
- Թ վար կեք, խնդրեմ, մաս նա գի տա կան այն նոր ճյ" -

ղե րը, ո րոնք առողջապահական բնագավառ" մ հ" յս 
են ներշն չ" մ:
- Ին վա զիվ կար դիո լո գիա, նե րա նո թա յին` էն դո վաս-

կուլ յար բժշկութ յուն, մոր ֆո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն, 
քա նի որ այն հաս տա տում է ախ տո րո շու մը այն մա կար-
դա կի վրա, որն ա վե լի վստա հե լի է, քան մյուս մե  թոդ-
նե րը, ի մի  ջինգ` յու րա քանչ յուր հի վան դութ յուն ու նի իր 
պատ կե րը, և  այդ պատ կե րը մե նք տես նում ենք էկ րա-
նի վրա, նաև կեն դա նի մար դու պա թա նա տո մի ա` այն, 
ինչ մե նք կա րող էինք տես նել մի այն դիա հերձ ման ժա-
մա նակ, հի մա կա րող ենք տես նել ա ռանց ին վա զիվ մի -
ջամ տութ յուն նե րի: Այս խմբի մե ջ մտնում է նաև ման կա-
կան, հատ կա պես նո րա ծին նե րի վե րա կեն դա նա ցու մը, 
կար ծում եմ նաև, որ դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յու նը 
նույն պես կու նե նա նո րութ յուն ներ և, ի հար կե, ֆուն դա-
մե ն տալ գի տութ յուն նե րը: Ա ռանց այդ գի տութ յուն նե րի 
դժվար է պատ կե րաց նել բժշկա գի տութ յան զար գա ցու-
մը ընդ հան րա պես: Ա մե ն ին չը կա րող է զար գա նալ, և  
ա մե ն ին չը պա հան ջում է  զար գաց ման ե րաշ խի ք՝ ինֆ-
րաստ րուկ տու րա յի տես քով: Դ րա հա մար մե նք պետք 
է մի ատեղենք մե ր ստրա տե գիկ ցան կութ յուն նե րը և 
մ ղումն  ե րը՝ պրագ մա տիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ: 
- Որ պես հան րա պե տ" թ յ"  ն" մ ըն տա նե կան բժշկ" -

թյան հիմն  ա դիր` ի՞նչ կա րող եք ա սել այս " ղ ղ" թ յամբ:
- Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ես հիմն  ադ րել եմ ըն տա-

նե կան բժշկութ յան ամ բիոն: Երբ ես շփվե ցի ա ռաջ նա-
յին օ ղա կի` պո լիկ լի նի կա կան, ամ բու լա տոր` հատ կա պես 
հե ռա վոր վայ րե րում աշ խա տած բժիշկ նե րի հետ, նրանց 
նկատմամբ իմ մե ջ մե ծ հար գանք ա ռա ջա ցավ: Ես ներդ-
րե ցի մի  կուրս, ո րը կոչ վում է թո քա բա նու թյուն ըն տա նե-
կան բժիշկ նե րի հա մար:  Սա հայտ նութ յուն էր ինձ հա մար 
այն ի մաս տով, որ նեղ մաս նա գե տը պետք է կա րո ղա-
նա ձևա վո րել այն պի սի ծրա գիր, ո րը ուղղ վի դե պի այն 
մար դը, ով դրա պա հանջն ու նի:  Յու րա քանչ յուր մարդ, 
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ով նոր մաս նա գի տութ յան ներդր ման մե ջ է գտնվում, 
ստա նում է լուրջ մար տահ րա վեր՝ որ պես մաս նա գետ: 
Այդ շրջա նը չա փա զանց հե տաքր քիր էր ինձ հա մար, և 
 ցան կութ յուն ու նեմ, որ այն վե րա կանգն վի: 
- Որպես ադմի նիստրատոր և կլինիցիստ՝ ինչպե՞ս 

կբն" թագրեիք «Ընտանեկան բժշկ" թյ" ն» մաս-
նագիտ" թյ" նը և ընտանեկան բժշկին: Ո՞վ է ըն տա-
նե կան բժիշ կը, ո՞րն է նրա գլխա վոր ֆ" նկ ցիան: Մեզ 
մոտ դա նո ր" թ յ" ն է, սա կայն աշ խար հ" մ ըն դ" ն ված 
եր և" յթ է, և բո լո րը գի տեն` ո՞վ է ի րենց ըն տա նե կան 
բժիշ կը, գի տեն, որ նա պետք է " ղ ղոր դի, թե կոնկ րետ 
ո՞ր նեղ մաս նա գե տի մոտ գնա պա ցիեն տը:
- Ես սկսեմ բնո րո շու մի ց: Ըն տա նե կան բժիշ կը պար-

տա վոր է ի րա կա նաց նել ո րա կա վոր ված, ո րակ յալ բու-
ժօգ նութ յուն` ան կախ պա ցիեն տի սե ռից, տա րի քից և 
առկա պրոբ լե մի ց: Ըն տա նե կան բժշկութ յու նը այն հիմ-
նա կան մաս նա գի տութ յունն է, ո րը ի րա կա նաց նում է 
կան խար գե լիչ կլի նի կա կան բուժօգնություն:  Քա նի որ 
բժիշ կը կան խար գե լում է հի վան դութ յու նը, նա զբաղ-
վում է ըն տա նի քում ա ռողջ կեն սա կեր պի ներդ րու մով, 
նա պետք է շատ լավ ճա նա չի ա ռող ջութ յու նը որ պես եր-
ևույթ, կա րո ղա նա ախ տո րո շել և  չա փել օր գա նիզ մի  պա-
հես տա յին հնա րա վո րութ յուն նե րը և  պահ պա նել դրանք: 
Այդ ա մե  նը չի ա նում նեղ մաս նա գե տը:  Սա ա վե լի հե-
տաքր քիր աշ խա տանք է այն մար դու հա մար, ով ի րեն 
ա վե լի է տես նում որ պես կան խար գե լիչ բժշկութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ:  Նաև շատ կար ևոր է այն հան գա մանքը, որ 
ըն տա նե կան բժիշ կը ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան 
մե ջ ևս  մե ծ դե րա կա տա րում ու նի:  Նա պետք է ու նե նա 
տն տե սա գի տա կան և  ի րա վա բա նա կան գի տե լիք ներ և 
 պատ կե րա ցում, քա նի որ գործ ու նի ա ռող ջութ յան ա պա-
հո վագր ման հետ:  Կա բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յուն,  
բայց կա նաև ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րում:

 Յու րա քանչ յուր մաս նա գի տութ յուն, երբ հաս-
տատ վում է, իր հիմ քում ու նե նում է ո րա կա վոր-

ման բնու թա գիր: Այ սինքն` ի՞նչ պետք է ի մա նա, ի՞նչ 
ու նա կութ յուն ներ պետք է ու նե նա այն բժիշ կը, ով հան-
դի սա նում է այդ մաս նա գի տութ յան կրո ղը:  Բա վա կա նին 
դժվար է կողմն  ո րոշ վել սկզբից, թե ինչ պես պետք է 
այդ բժիշ կը պատ րաստ վի կամ վե րա մաս նա գի տա-
նա: Ս տեղծ վե ցին ամ բիոն ներ թե՛ հա մալ սա րա նում, թե՛ 
ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տում, և  այդ 
գոր ծըն թա ցը սկսվեց:  Բա վա կա նին բարդ էր ա ռա ջին 
տա րի նե րին, ինչ պես նաև բարդ է այ սօր ճիշտ պատ-
կե րաց նել, թե ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում այն հաս-
կա ցութ յու նը, ո րը աշ խար հում հայտ նի է որ պես «Ընդ-
հա նուր բժշկա կան պրակ տի կա» (“General practice”) և  
ինչ պե՞ս է դա ներդր վե լու  Հա յաս տա նում, երբ ա ռաջ նա-
յին օ ղա կը և  բու ժօգ նութ յու նը ներ կա յաց նում էին տե ղա-
մա սա յին թե րապևտ նե րը, ման կա բույժ նե րը և  կա նանց 
կոն սուլ տա ցիան:  Դա բա վա կա նին բարդ խնդիր էր, 
ո րը տե ղա փոխ վում էր ա կա դե մի ա կան դաշտ` կրթու-
թյան, գի տութ յան և  հե տա զո տութ յան: Այդ խնդիր նե րի 
լուծ ման հա մար ստեղծ վեց այն, ինչն այ սօր կոչ վում է 
« Հայ կա կան բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ութ յուն»: 

Իսկ ին չու՞ ա կա դե մի ա կան, քա նի որ խնդիր էր 
դրված ստեղ ծել նոր ու սումն  ա կան ա կա դե մի ա-

կան ա ռար կա` «Ըն տա նե կան բժշկութ յուն», տե ղադ րել 
այն նա խա դիպ լո մա յին շրջա նում, մշա կել ծրագ րեր` 
բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան մաս նա գի տա կան 
փու լում ըն տա նե կան բժիշկ պատ րաս տե լու հա մար և  
ա պա հո վել ա ռաջ նա յին օ ղա կում ար դեն իսկ աշ խա տող 
բժիշկ նե րի վե րա մաս նա գի տա ցու մը, շա րու նա կա կան 

բժշկա կան կրթութ յու նը և  շա րու նա կա կան մաս նա գի-
տա կան զար գա ցու մը: Այդ խնդիրն էր, որն ըն դու նեց 
ա կա դե մի ա կան մի ութ յու նը, և  կա րե լի է ա սել, որ բա-
վա կա նին հա ջող վեց այս գործընթացի իրականացումը 
մար զե րում:  Քա նի որ մար զե րում աշ խա տում են բժիշկ-
ներ, ով քեր ի րա կա նաց նում են ընդ հա նուր բժշկա կան 
պրակ տի կա և  ի րա կա նաց նում են այն պա հի պա հան-
ջով, երբ պա ցիենտ է հայտն վում այս կամ այն պրոբ-
լե մով: Բ ժիշ կը պետք է այդ պրոբ լե մը լու ծի` ոչ մի շտ 
ու նե նա լով դրա ի րա վուն քը: Օ րի նակ՝ մե  ծա հա սակ 
պա ցիեն տի հա մար պատ րաստ ված տե ղա մա սա յին 
թե րապև տը կամ գյու ղա կան ամ բու լա տո րիա յի բժիշ-
կը պետք է ի րա կա նաց նի ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յուն 
նաև ե րե խա նե րի, հղի կա նանց հա մար:  Մենք տվե ցինք 
այդ մարդ կանց հա մա պա տաս խան կրթութ յուն և, ա մե -
նա կար ևո րը, հա մա պա տաս խան ի րա վունք, որ նրանք 
ի րա կա նաց նեն ա ռաջ նա յին ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն` 
ան կախ պա ցիեն տի սե ռից, տա րի քից և  առկա պրոբ-
լե մի ց:  Մեծ քա ղաք նե րում կան խնդիր ներ ըն տա նե կան 
բժշկութ յան կա յաց ման և  կա ռա վար ման տե սանկ յու նից: 
Խնդրի պատճառն այն է, որ այստեղ գոր ծում են պո լիկ-
լի նի կա նե ր, ո րոնք ու նեն նեղ մաս նա գետ ներ:  
Խն դիրն ու նի նաև կրթա կան լու ծում:  Մենք պետք է 

ստեղ ծենք մաս նա գի տա կան դաշտ` ըն տա նե կան բժիշկ-
նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար և հա մա պա տաս խան 
կրթա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նենք:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յան նիս տե րին մասնակցելու նպատակով 

2013 թվա կա նին ես գտնվում էի  Կո պեն հա գե նում: 
Այն տեղ նոր կոն ցեպ ցիա էր ձևա վոր վում` կոչ վում էր 
«Ա ռող ջա պա հութ յուն 220 կամ 20/20»:  Դա նշա նա կում 
է, որ ա ռող ջա պա հական, ա ռա վել ևս կր թա կան հա մա-
կար գերում հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յու նը պետք 
է տե ղա փոխ վի պոստ ֆակ տում դաշ տից պրե ֆակ տում 
դաշտ` սա նշանակում է, որ պետք է զար գա նա կան-
խար գե լիչ բժշկութ յու նը:  Քա նի որ այն նույն կլի նի կա-
կան մաս նա գի տութ յունն է:  Մենք զար գաց նում ենք 
հան րա յին ա ռող ջութ յու նը, ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում 
այդ կար ևո րա գույն, չա փա զանց ակ տո ւալ հարցը: Բա-
րե բախ տա բար մե նք ու նենք և  ֆա կուլ տետ, և  մա գիստ-
րո սա կան ծրա գիր՝ այդ ուղղությունը զարգացնելու 
համար:
Ի դեմս ըն տա նե կան բժշկի` յու րա քանչ յուր մարդ պետք 

է ու նե նա իր անձ նա կան բժիշ կը: Իսկ ին չի՞ վրա է հեն-
վում անձ նա կան բժիշ կը` գի տե լիք նե րի, այդ թվում նաև 
տվյալ մար դու ծագ ման, կյան քի, ապ րե լա կեր պի մա սին 
ունեցած տեղեկությունների վրա:  
- Իսկ ե՞րբ կգա այն ժա մա նա կը, երբ բո լորս կվստա-

հենք ըն տա նե կան մե ր բժշկին, և  ըն տա նե կան բժիշկն 
ին քը կո րո շի` " ր "  ղար կի հի վան դին: 
- Ա պա գան պատ կա նում է ձեր նշած վի ճա կին:  Սա կայն 

դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ըն տա նե կան բժիշ կը լի-
նի լավ կրթված, շատ լավ ի րա զեկ ված բուժ ծա ռա յու-
թյուն նե րի պա հանջ վա ծութ յա նը, շատ լավ տի րա պե տի 
դիագ նոս տիկ շու կա յին և  ա մուր կա պեր ու նե նա նեղ 
մաս նա գետ նե րի հետ: 
- Շ նոր հա կա լ" թ յ" ն բա վա կա նին ծա վա լ" ն վեր լ" -

ծա կան զր" յ ցի հա մար: Վս տահ եմ՝ մե ր ըն թեր ցող նե-
րից շա տերն այս հար ցազ ր" յ ց" մ կգտնեն ի րենց հե-
տաքրք րող հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

Հարցազր" յցը՝
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ
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ՀՀ ԿԳ նախարար� թյ� նը հանդես է եկել 
առաջարկ� թյամբ՝ որոշվել է պատ ժա մի  ջոց ներ 
կի րա ռե լ բո լոր այն �  սա նող նե րի նկատ մամբ, 
� մ � ս ման վար ձը վճա րել է պե տ� թ յ�  նը, 
բայց ովքեր կհրա ժար վեն առն վազն հինգ տա-
րի աշ խա տել սահ մա նա մե րձ և  բարձր լեռ նա-
յին շրջան նե ր� մ։ ԿԳ փոխ նա խա րար  Կա րի նե 
 Հա ր� թ յ� ն յա նը կա ռա վա ր� թ յան նիս տ� մ նշել 
է, որ պա հան ջը չկա տա րե լ�  դեպ ք� մ �  սա նո ղը 
պետք է փոխ հա տ�  ցի իր � ս ման հա մար տրա-
մադր ված վճա րի և  կրթա թո շա կի կրկնա պա տի-
կը։ 
« Բարձ րա գ� յն և  հետ բ�  հա կան, մաս նա-

գի տա կան կրթ� թ յան մա սի ն» օ րեն քի 14-րդ 
 հոդ վա ծի եր րորդ կե տին հա մա պա տաս խան՝ 
սահ ման ված է փոխ հա տ� ց ման կար գը և  պայ-
մա նագ րա յին պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը չկա տա-
րե լ�  հե տև  անք նե րը: Ըստ այդմ. « Բարձ րա գ� յն 
�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� նն �  սա նո ղի հետ 
կնք� մ է պայ մա նա գիր, ո րի տեքս տը հրա պա-
րակ վ� մ է բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա-
տ� թ յան ըն դ�  նե լ� թ յան հայ տա րա ր� թ յան 
հետ և  նա խա պես տրա մադր վ� մ դի մորդ նե-
րին:  Բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ-

յան և  �  սա նո ղի մի  ջև  կնքված պայ մա նագ ր� մ 
պար տա դիր ամ րագր վ� մ են սո վո րե լ�  տա-
րի նե րի տև  ո ղ� թ յ�  նը և  տվյալ բարձ րա գ� յն 
�  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ բարձ րա գ� յն 
կրթ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր աս տի ճա նի հա մար 
նա խա տես ված � ս ման վար ձի ընդ հա ն� ր չա-
փը` ըստ �  ս� մն  ա կան տա րի նե րի: Ու սա նո ղի 
հետ կնքված պայ մա նա գի րը, այդ թվ� մ՝ այդ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված � ս ման վար ձի 
ընդ հա ն� ր և  դրա` ըստ տա րի նե րի բա ժան ված 
չա փե րը, �  ս� մն  ա ռ� թ յան ամ բողջ ըն թաց ք� մ 
փո փոխ ման են թա կա չե ն»:
Ամե ն տարի շ� րջ 70 տեղ է հա տկացվ� մ նպա-

տա կա յին � ս� ցման հետ՝ կախ ված մար զե րի 
զար գաց ման ծրագ րե րից:  
Կարևոր մի  հանգամանք ևս. եթե գոր ծա տ� ն 

շրջա նա վար տին չի ըն դ�  ն� մ աշ խա տան քի, այդ 
դեպ ք� մ դա տա րա նի ո րոշ մամբ փոխ հա տ� ց-
ված գ�  մա րը տվյալ ՊՈԱԿ-ից գանձն վ� մ է այն 
դեպք� մ, երբ �  սա նողն ա պա ց�  ց� մ է, որ ին քը 
դի մե լ է աշ խա տան քի, սա կայն ինչ-ինչ պատ-
ճառ նե րով, օ րի նակ՝ հաս տի քի կրճատ ման և  
այլն, տնօ րենն ի րեն չի ըն դ�  նել աշ խա տան քի»:

ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի ազ գա յին վար կա նի-
շա վոր ման հա մա կար գի 2015-ի արդ-
ունք նե րի ամ փոփ մա նը մաս նակ-
ցե ցին ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան 
նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը, ԲՈւՀ-
ե րի ռեկ տոր ներ, կրթութ յան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Այս ան գամ ևս 
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
ա վա գույն եռ յա կում է:
 Հատ կան շա կան է, որ ե րեք կրթա-

կան աս տի ճան նե րում և  մի նչև ե րեք 
մաս նա գի տա կան ո լոր տում կրթա-
կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ԲՈւՀ-
ե րի շար քում ԵՊԲՀ-ն գ րա վել է ա ռա-
ջին պատ վա վոր հո րի զո նա կա նը, իսկ 
մի աս նա կան վար կա նի շով՝ եր րորդ:

 Լա վա գույնների եռ յա կում են նաև Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը և  Հայ-ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) 
հա մալ սա րա նը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆԸ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ԵՌՅԱԿՈՒՄ Է
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2015-ի տա րե վեր ջին Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և ԱՄՆ-ի 
 Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա յին և 
 ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա կան ինս տի տու տի մի ջև 
կա յա ցավ հե ռուս տա կա մուրջ, ո րին ԵՊԲՀ-ի կող-
մի ց մաս նակ ցե ցին  ռեկ տոր Մ.  Նա րի ման յա նը, կլի-
նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ա. 
 Մի նաս յա նը, գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր Կ. Են կո յա նը, ուս ման ո րա կի գնա հատ ման 
և  վե րահսկ ման կենտ րո նի ղե կա վար Լ. Ա վե տիս յա-
նը, հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան ֆա-
կուլ տե տի դե կան Ս.  Բաղ դա սար յա նը, ընդ հա նուր և  
ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար Հ. 
 Սի սակ յա նը, նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի 
կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նի 
ղե կա վար Ռ.  Ֆա նարջ յա նը, նյար դա բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ Հ.  Ման վել յա նը, ռա դիո լո գիա յի կենտ-
րո նի բժիշկ ներ, իսկ ա մե  րիկ յան կող մի ց՝  Թո մաս 
 Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի 
հե տա զո տա կան ինս տի տու տի ղե կա վար, ռա դիո լոգ 
Լ ևոն  Նա զար յա նը և  նույն ինս տի տու տի կրթա կան 
գծով պրո ռեկ տոր Ա բի գայլ  Քե յը:
Ս կայպ-քննարկ ման արդ յուն քում ձեռք բեր վեց հա-

մա ձայ նութ յուն հա մա գոր ծակ ցե լու հետև յալ կե տե-
րով՝ 2 կող մե  րի բու հա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
դա սա խոս նե րը և  ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան հա մա գոր ծակ ցել մաս-
նա գի տա կան նեղ հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակ-
նե րում՝ փո խա դարձ այ ցե րի տես քով: Մեր ԲՈւՀ-ի 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րը կկա րո ղա նան այ ցե լել  Թո մաս 
 Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի 
հե տա զո տա կան ինս տի տուտ, ինչ պես նաև կի րա կա-
նաց վեն դա սա խո սութ յուն ներ հե ռուս տա կա մուր ջի 
մի  ջո ցով:

ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ԿԱ ՄՈՒՐՋ ԵՊԲՀ-Ի ԵՎ ԱՄՆ-Ի՝

  ԹՈ ՄԱՍ  ՋԵ ՖԵՐ ՍՈ ՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ՈՒԼՏ ՐԱ ՁԱՅ ՆԱ ՅԻՆ ԵՎ  ՌԱ ԴԻՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ 

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ ՄԻՋԵՎ

ԵՊԲՀ կլի նի կա կան խորհր դի ա ռա ջին նիս տին 
մաս նակ ցում էին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Մ. Նա րի ման յա-
նը, կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-
տոր Ա.  Մի նաս յա նը, կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման վար չութ յան, հաշ վա պա հութ յան, 
ի րա վա բա նա կան բաժ նի, ինչ պես նաև « Հե րա ցի» և 
« Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե-
րի կլի նի կա կան ստո րա բա ժա նումն  ե րի ղե կա վար-
նե րը:
Ող ջու նե լով կլի նի կա կան խորհր դի ստեղծ ման 

գա ղա փա րը` ռեկտորը նշեց կա ռույ ցի դե րի կարե-

վո րութ յու նը հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի 
արդ յու նա վետ աշ խա տան քի գոր ծում և  բեղմն  ա վոր 
գործունեություն մաղ թեց խորհր դին:
Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-

տոր, պրոֆ. Ա.  Մի նաս յա նը ներ կա յաց րեց կա ռույ-
ցի ստեղծ ման նպա տա կը, նրա գոր ծա ռույթ նե րը, 
ինչպես նաև  ներ կա յաց րեց խորհր դի կազ մը:
 Նիս տի ա վար տին, լսե լով և քն նար կե լով օ րա կար-

գում ար ծարծ ված հար ցե րը, կլի նի կա կան խորհր դը 
կա յաց րեց հա մա պա տաս խան ո րո շումն  եր:

Ս ՏԵՂԾ ՎԵՑ Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Ա 31)ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Հունվար-փետրվար 2015 N 19-20 (1330-1331)114



 Հա յոց բա նա կի կազ մա վոր ման 24-րդ 
 տա րե դար ձի նա խօ րեին բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե-
տի մա գիստ րա տու րա յի 2-րդ  կուր սի ու սա-
նող  Ռո բերտ Ա զա րում յա նն ար ժա նա ցավ 
 Գա րե գին Նժ դե հի ան վան կրթա թո շա կի:
 Բա նա կի օր վա կա պակ ցութ յամբ ՀՀԿ ե րի-

տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յու նը ռազ-
մա կան ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
և ԲՈւՀ-ե րի ռազ մա կան ֆա կուլ տետ նե րի գե-
րա զանց ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող-
նե րին շնոր հեց  Գա րե գին Նժ դե հի, Անդ րա-
նիկ  Մար գար յա նի, Ա շոտ  Նա վա սարդ յա նի և 
 Վազ գեն  Սարգս յա նի ան վան կրթա թո շակ ներ։

ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂՆ ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՑԱՎ  ԳԱ ՐԵ ԳԻՆ

 ՆԺ ԴԵ ՀԻ ԱՆ ՎԱՆ ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱ ԿԻ

 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող ներ, 
հետ ևեք մե ր կրթա թո շակ նե րի հայ տա-
րա րութ յուն նե րին, որ պես զի բաց չթող-

նեք դրան ցից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը:
 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մը (ՀԵՀ) 

հայ տա րա րում է կրթա թո շակ նե րի հատ կաց ման 
մրցույթ։ Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել պե տա կան, ոչ 
պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի առ կա ու սուց ման բա կա լավ րիա-
տի ա ռա ջին կուր սի` անվ ճար հա մա կար գում չընդգրկ-
ված ու սա նող նե րը։
 Հայ տա տու ու սա նո ղը պետք է բա վա րա րի նշված պա-

հանջ նե րից առն վազն մե  կին՝
1) սո ցիա լա պես ա նա պա հով (ըն տա նի քի ա նա պա հո-

վութ յան սահ մա նա յին մի ա վո րից բարձր մի ա վոր ու նե-
ցող) ըն տա նիք նե րի ան դամ,
2)  մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ,
3) եր րորդ խմբի հաշ ման դամ,
4)  հե ռա վոր լեռ նա յին և  սահ մա նա մե րձ գյու ղե րի,
5) տվ յալ ու սումն  ա կան տար վա կի սամ յա կի քննու-

թյուն նե րի և ս տու գարք նե րի արդ յունք նե րով ա ռա վել 
բարձր գնա հա տա կան ներ ու նե ցող,
6)  հա սա րա կա կան ակ տի վութ յուն ցու ցա բե րող,

7)  պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րող ու սա նողներ:
Այս ծրագ րին ոչ մրցու թա յին կար գով կա րող են մաս-

նակ ցել նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ սո ցիա-
լա կան ա ջակ ցութ յուն ստա ցող ՀՀ սահ մա նա մե րձ հա-
մայնք նե րի պե տա կան, ոչ պե տա կան, մի ջ պե տա կան 
ԲՈւՀ-ե րի առ կա ու սուց ման հա մա կար գի բա կա լավ րիա-
տի առաջին կուր սե րում սո վո րող ու սա նող նե րը։
 Դի մում-հայ տե րի ըն դուն ման վերջ նա ժա  ե տը 2016-ի 

փետր վա րի 10-ն  է։  Դի մումն  երն ու անհ րա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րը (ու սա նո ղի անձ նագ րի պատ ճե նը, որ տեղ 
առ կա է նաև գրանց ման վայ րի մա սին նշում, 3։4 չա փի 
1 լու սան կար, ա ռա ջա դի մութ յան թեր թի կի պատ ճե նը, 
որ տեղ նշված լի նի մի  ջին ո րա կա կան գնա հա տա կա նը, 
տե ղե կանք ԲՈւՀ-ից, ստուգ ման գրքույ կի պատ ճե նը, 
սահ մա նա մե րձ բնա կա վայ րե րի ու սա նող նե րի դեպ քում՝  
տե ղե կանք բնա կա վայ րից) ըն դուն վում են  Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  գրա սեն յա կում (հաս-
ցե՝ Եր ևան,  Տեր յան 74), ա մե ն օր, բա ցի շա բաթ և 
 կի րա կի օ րե րից` ժա մը 10.00-17.00 (ընդ մի ջ ման ժամն  է 
13.00-14.00): 
Ու սա նող նե րը կա րող են դի մե լ նշված եր կու ծրագ րե-

րից մի այն մե  կին։

ՀԵՀ-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է...

Է ՐԱԶ ՄՈՒՍ  ՄՈՒՆ ԴՈՒՍ ՄԵԴԵԱ 

ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱ ԿԱ ՅԻՆ ԾՐԱԳ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱՐԿ
 Մեկ նար կել է Է րազ մուս  Մուն դուս Մեդեա ծրագ րի 3-րդ 

 փու լը: Ծ րա գի րը մրցու թա յին կար գով տրա մադ րում է 
կրթա թո շակ ներ բո լոր նրանց, ով քեր ցան կութ յուն ու նեն 
շա րու նա կե լու ի րենց ու սու մը (կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա յում, աս պի րան տու րա յում և/ կամ դոկ տո րան տու րա-
յում) եվ րո պա կան ԲՈւՀ-ե րում: Ծ րա գի րը հա սա նե լի է 
ԵՊԲՀ և ՀՀ բժշկա կան այլ ԲՈւՀ-ե րի ու սա նող նե րի, դա-
սա խո սա կան և կ լի նի կա կան անձ նա կազ մի  հա մար:
Մր ցույ թի եր րորդ փու լի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու-

նը հա սա նե լի է www.ema2-medea.com հասցեով:
 Գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի կող մի ց ա ռա ջարկ-

վող ու սումն  ա կան ծրագ րե րը ներ կա յաց ված են http://
www.ema2-medea.com/index.php/partnerships/eu-partners 
հասցեով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ծրագ րին կա րող են դի մե լ նաև 

բա կա լավ րիա տի և  մա գիստ րա տու րա յի այն ու սա նող-
նե րը, ով քեր ու նեն հաշ ման դա մութ յան կարգ:
 Դի մումն  ե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժա  ետը 2016-ի 

փետր վա րի 15-ն է:
 Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար կա րող եք դի մե լ ԵՊԲՀ մի -

ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բա ժին:
 Հեռ.՝ (010) 547-263, (010) 529-605
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 - Վեր ջին տա րի նե րին մե ր հա մալ սա րա նի գոր ծու-
նեութ յան մե ջ ի հայտ են ե կել նոր գե րա կա յութ յուն ներ, 
ո րոն ցից, թերևս, ա մե  նա կար ևո րը հե տա զո տութ յան 
դե րի բարձ րա ցումն  է: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված 
գի տութ յան զար գաց ման նոր ռազ մա վա րութ յան մշակ-
ման, քա ղա քա կա նութ յան սկզբունք նե րի փո փո խութ յան 
նա խա ձեռ նութ յու նը:
 Նախ՝ հարկ եմ հա մա րում նշել, որ գի տա կան գոր ծու-

նեութ յան կազ մա կերպ ման ներ կա փու լում շատ լուրջ և 
 հետ ևո ղա կան աշ խա տանք ներ են տար վում գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ո րա կի բարձ րաց ման ուղ ղու-
թյամբ:  Փոր ձում ենք հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք-
նե րի հրա պա րակ ման հնա րա վո րինս վաղ փու լե րում 
հայտ նա բե րել թե րութ յուն ներն ու խախ տումն  ե րը:
 Հատ կա պես կար ևոր վում է ա նո րակ ա տե նա խո սա կան 

աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կին կան խու մը: Եվ այս ա ռու-
մով բա վա կա նին խիստ պա հանջ ներ ենք դրել ինք ներս 
մե ր առջև:  
Այժմ գոր ծում է հա տուկ մե  խա նիզմ/ծրա գիր, ո րը մե ջ 

ջան քե րի ու բազ մա թիվ հնարք նե րի շնոր հիվ հայտ նա-
բե րում է պլա գիա տը/գրա գո ղութ յու նը, և  ար տագ րու-
թյան կաս կած ներ պա րու նա կող աշ խա տանք նե րը փոր-
ձաքն նութ յան ըն թաց քում մե րժ վում են կամ ու ղարկ վում 
են կրկնա կի փոր ձաքն նութ յան: Հարկ եմ հա մա րում 
նշել, որ նախ կի նում եր բեք չեն ե ղել այդ պի սի դեպ քեր, 
սա կայն վեր ջերս ար դեն մի  քա նի թեկ նա ծո ւա կան և 
 դոկ տո րա կան աշ խա տանք ներ են ար ժա նա ցել այդ ճա-
կա տագ րին:
 Շատ կար ևոր խնդիր ենք հա մա րում նաև հե տա զո տո-

ղի՝ գի տա կան գոր ծու նեութ յան հան դեպ պա տաս խա-
նատ վութ յան բարձ րա ցու մը: Անհ րա ժեշտ է սեր մա նել 
այն հա մո զու մը, որ հե տա զո տա կան աշ խա տան քի նպա-
տա կը գի տե լի քի ընդ լայ նումն  ու նոր գի տե լի քի ստա-
ցումն  է, այլ ոչ եր բեք թեկ նա ծո ւա կան և  դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սա կան աշ խա տանք նե րի ար տադ րանք տա-
լը և դ րանց մի  ջո ցով կա րիե րա յի ա պա հո վու մը:
Անց յալ տա րի՝ հոկ տեմ բե րին, մե նք հաս տա տե ցինք 

և  գիտ խորհր դին ներ կա յաց րինք հա մալ սա րա նի 2016-
20թթ. գի տութ յան զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը և 
 քա ղա քա կա նութ յու նը: Այդ ծրագ րի հիմ քում ըն կած է 
հետ յալ  ընդ հա նուր գա ղա փա րը. վե րա կա ռու ցել հա մալ-
սա րա նի գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յու նը` հիմք 
ըն դու նե լով հա մալ սա րա նի հա վակ նութ յուն նե րից բխող 
գի տա կան գոր ծու նեութ յան նոր ռազ մա վա րութ յու նը և 
 քա ղա քա կա նութ յու նը: Այ սինքն մե նք պետք է հաս կա-
նանք, թե ինչ ռազ մա վա րութ յուն ենք որ դեգ րում մո տա-
կա 5-10 տա րի նե րի կտրված քով և դ րա տակ ինչ քա-
ղա քա կա նութ յուն ենք կի րա ռում:  Ռազ մա վա րութ յու նը 
մշա կե լիս հիմք է ըն դուն վել հա մալ սա րա նի  հա վա տար-

մագ րման գոր ծըն թա ցում  ինչ պես տե ղա կան, այն պես 
էլ, մե  ծա մա սամբ, ար տա սահ ման յան փոր ձա գետ նե րի 
կա տա րած աու դի տը: Ել նե լով նրանց խորհր դատ վու-
թյու նից՝ մե ր հա մալ սա րա նի գի տա կան մա սը մշա կեց 
այդ ռազ մա վա րութ յու նը:  Մենք այն բա ժա նում ենք 7 
հիմն  ա կան կե տե րի.   
 1. Հա մալ սա րա նի ընդ հա ն% ր բյ%  ջեից գի տ% թ յա նը 

հատ կաց վող մաս նա բաժ նի ա ռանձ նա ց% մ:
2016-20թթ. ըն թաց քում պետք է հստակ ձևա վոր վեն 

այն ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը, ո րոնք մի տ ված կլի նեն 
գի տութ յան զար գաց մա նը:  Պետք է վե րա նա յել ԲՈւՀ-ի 
բյու ջեից գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րին հատ կաց-
վող ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի ծա վալ նե րը, դրանց բաշ-
խու մը, ինչ պես նաև խթա նել ար տա քին ֆի նան սա կան 
ռե սուրս նե րի ձեռք բե րու մը: Այդ նպա տա կով պետք է 
մշա կել ԲՈւՀ-ի բյու ջեից հե տա զո տութ յանն ուղղ ված 
հատ կա ցումն  ե րի ա վե լա ցումն  ա պա հո վող մե  խա նիզմ-
ներ, վե րա նո րո գել և, հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում, 
ձեռք բե րել ժա մա նա կա կից լա բո րա տոր սար քեր, ա վե-
լաց նել հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յան հա մար ծախս-
վող նյու թե րի ծա վալ նե րը:
2.  Գե րա կա գի տա հե տա զո տա կան % ղ ղ% թ յ% ն նե-

րի ընտ ր% թ յ% ն` հիմ ք% մ դնե լով հա մաշ խար հա յին 
թրեն դը, ՀՀ բժշկա գի տ% թ յան ո լոր տի գե րա կա յ% -
թյ% ն նե րը, ամ բիոն նե րի մաս նա գի տա կան նե ր%  ժը, 
նյ%  թա տեխ նի կա կան բա զան, ել քը դե պի կի րա ռա-
կան բժշկ% թ յ% ն:
Այ սինքն` մե նք պետք է հաս կա նանք, թե ո րոնք են մե ր 

ԲՈւՀ-ի գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը, ինչ ենք դնում հիմ-
քում, որն է լի նե լու մե ր ռազ մա վա րութ յու նը կամ քա ղա-
քա կա նութ յու նը:  Հիմ քում դնում ենք այն, ին չն ակ տո ւալ 
է այ սօր ամ բողջ աշ խար հում, և  ին չը  նաև  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կող մի ց հաս տատ-
ված գի տութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն են: Մենք 
մե ր գոր ծու նեութ յան հիմ քում դնե լու ենք կա ռա վա րու-
թյան գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը և  լի նե լով հա մալ սա րան՝  
պետք է ա ռաջ նա հերթ մի տ ված լի նենք ֆուն դա մե ն տալ 
գի տութ յուն նե րի պահ պան մա նը և  զար գաց մա նը: Այս-
տեղ մե ծ դեր պետք է ու նե նա նաև ե րի տա սարդ սերն-

2015-ին կա յա ցած գիտ խորհր դի ընթացքում 
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը ներ կա յաց րեց իր զե կու ցու-
մը՝ «ԵՊԲՀ գի տութ յան զար գաց ման ռազ մա վա րու-
թյու նը և  քա ղա քա կա նութ յու նը 2016-20թթ.» թե մա յով: 
Ս տորև ներ կա յաց նում ենք Կ. Են կո յա նի զեկույցը՝ 
ա ռա վել ման րա մասնորեն: 

ԵՊԲՀ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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դի համար ճիշտ մի  ջա վայ րի ստեղ ծու մը, որ տեղ նրանք 
զար գա նա լու հնա րա վո րութ յուն կու նե նան:
3. Ու ս% մն  ա կան գոր ծըն թաց-հե տա զո տ% թ յ% ն կա-

պի ստեղ ծ% մ:
Այ սինքն՝ ու սումն  ա կան և  գի տա կան գոր ծըն թաց նե րը 

պետք է ձեռք ձեռ քի տված քայ լեն դե պի ա ռաջ, քա նի 
որ այ սօր վա ԲՈւՀ-ը կրթութ յան և  գի տութ յան հա մա-
տե ղումն  է: Ի վեր ջո` պետք է գի տութ յուն ի մա նանք, 
որ կա րո ղա նանք դա սա վան դել այն: Իսկ ի՞նչ է կրթու-
թյու նը. դա հենց գի տա կան արդ յուն քի դա սա վան դումն  
է:  Ժա մա նա կա կից պրո ֆե սո րը պետք է զբաղ վի գի-
տու թյամբ և դ րա մե ջ ընդգր կի ու սա նո ղին՝ դարձ նե լով 
նրան հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից:  Սա է 
կոչ վում ար դիա կան կրթութ յուն:
4.Ս տեղ ծել հա մալ սա րա նի գե րա զան ց% թ յան կենտ-

րո նի կա յաց ման նա խադր յալ ներ` հիմ ք% մ դնե լով 
ԳՀԿ-ի վե րա կա ռ%  ց%  մը և  նոր, ժա մա նա կա կից կեն-
դա նա նո ցի ստեղ ծ%  մը:
Իսկ ին չու նա խադր յալ ներ, քա նի որ օ րի նա կե լի գի տա-

կան կենտ րոն ու նե նա լը տա րի նե րի աշ խա տան քի արդ-
յունք է ոչ մի այն ֆի նան սա կան, այլև մարդ կա յին ռե սուր-
սի տե սանկ յու նից:  Մենք պետք է կադ րեր ու նե նանք այդ 
ա մե նն ի րա գոր ծե լու հա մար: Ե թե ու նենք ա ռա ջա դեմ 
սար քա վո րումն  եր, սա կայն չու նենք հա մա պա տաս խան 
մարդ կա յին ռե սուրս, ո չինչ չի ստաց վի մե ր աշ խա տան-
քից: Այ սօր վա դրութ յամբ կադ րա յին ռե սուր սը ա մե  նա-
մե ծ պրոբ լեմն  է: 
5. Որ պես հիմք ըն դ%  նել նաև գի տ% թ յան ե րի տա-

սար դա ց%  մը, դրա կա յ% ն, հա րա ճ% ն զար գա ց%  մը 
և  սա հ% ն սերն դա փո խ% թ յ%  նը:
Վեր ջին շրջա նում ակն հայ տո րեն ակ տի վա ցել է ու սա-

նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը՝ 
հատ կա պես ու սա նող նե րի մե ջ գի տա կան աշ խա տան քի 
հան դեպ հե տաքրք րա սի րութ յան զար գաց ման ա ռու մով: 
2014-ին նրանք նա խա ձեռ նել էին  նո բել յան մրցա նա-
կա բաշ խութ յան ցու ցադ րութ յուն մե ր հա մալ սա րա նում, 
ո րը բուռն ար ձա գանք ներ ու նե ցավ ու սա նող նե րի շրջա-
նում: Ու սա նո ղա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րին նոր շունչ հա ղոր դե լու հա մար շու տով կմե կ նար կի 
«Աշ խա տանք և  ու սու մ» ("Work and study") ծրա գի րը, 

ո րով նա խա տես վում է վար ձատր վող հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել 3-5 
ու սա նող նե րի:
6. Լ րամ շա կել և մ շա կել հե տա զո տա կան գոր ծ% -

նե% թ յան կա նո նա կար գեր և  այլ ի րա վա կան ակ տեր: 
Մենք ար դեն սկսել ենք  գի տա կոր դի նա ցիոն խորհր-

դի, կից գոր ծող փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի, 
 գի տութ յան վար չութ յան և  այլ գի տա կան ստո րա բա-
ժա նումն  ե րի կա նո նա կար գե րի, դրանց գոր ծե լա կեր պի 
լրամ շակ ման և  հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը:  Շու տով 
կվե րահ րա տա րակ վի գի տա կան գոր ծու նեութ յան կազ-
մա կերպ ման նոր ու ղե ցույ ցը: Ես վստահ եմ, որ փաս-
տաթղ թա վոր ման մի  ջո ցով կհստա կեց վի և  ա ռա վել 
մատ չե լի ու հաս կա նա լի կդառ նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան կազ մա կեր պան ողջ ըն թաց քը:
 7. Գի տա կան մի  ջա վայ րի ստեղ ծ% մ և  գի տ% թ յան 

մի  ջազ գայ նա ց% մ:
Ի վեր ջո` այս ա մե  նը պետք է ո րո շա կի մի  ջա վայ րում 

ի րա կա նաց վի:  Սա, թերևս, ա մե  նա կար ևոր կետն է, քա-
նի որ և՛ գե րա կա գի տա կան ուղ ղութ յան, և՛ նոր սերն դի 
աճի կամ զար գա ցման համար պետք է հա մա պա տաս-
խան մի  ջա վայ ր ստեղծ վի: Մտ նե լով ցան կա ցած տա-
րածք` որ ևէ գործ անելու համար նախ մի  ջա վայ րը պետք 
է հա ճե լի լի նի: Այ սինքն` մար դը պետք է ապ րի այդ մի -
ջա վայ րի մե ջ: Երբ մե նք գնում ենք ա ռա ջա դեմ ԲՈւՀ-եր, 
ա կա մա ա նում ենք տվյալ գոր ծը, քա նի որ մի  ջա վայ րը 
հա ճե լի է և ն պաս տում է աշ խա տե լուն:  Գի տա կան մի -
ջա վայր ա սե լով` մե նք հաս կա նում ենք նաև տար բեր 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի անց կա ցու մը: Այս տեղ չեմ կա րող չնշել 
նաև այն օբ յեկ տիվ ի րա դար ձութ յու նը, ո րը տե ղի ու նե-
ցավ 2015-ին` ԵՊԲՀ 95-ամ յա կին նվիր ված «Բժշ կութ-
յան ար դի հիմն  ախն դիր նե րը» մե ծ գի տա ժո ղո վը, ո րին 
նա խոր դեց մե ր ԲՈւՀ-ում ա ռա ջին ան գամ անց կաց վող 
«Ու սա նո ղա կան գի տա կան օ րը»:
Այս շրջա նակ նե րում նա խա տե սում ենք նաև ապ րի լի 

11-16-ը 5  նո բել յան մրցա նա կա կիր ներ հյու րըն կա լե լ և 
 նո բել յան օ րեր անց կաց նե լ մե ր հա մալ սա րա նում:  Դա 
կլի նի ան նա խա դեպ ի րա դար ձութ յուն ոչ մի այն մե ր տա-
րա ծաշր ջա նի, այլև նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի հա մար: 
 Կար ծում եմ՝ դա ևս  կո գեշն չի մե ր ե րի տա սար դութ յա նը:        



UNESCO-ի բիոէ թի կա յի ամբիո նի 11-րդ 
 կոն ֆե րան սը կա յա ցավԻ տա լիա յում՝ մի  
երկ րում, ուր դրա նից ա մի ս ներ ա ռաջ 
  Վա տի կա նի նշա նա վոր պա տա րա գի 
ընթացքում Նա րե կա ցին Հ ռո մի  Պա պի 
կող մի ց հռչակ վեց   Տիե զե րա կան վար դա-
պետ:

Այն գի տակ ցութ յամբ, որ մե ր ազ գա յին 
ար ժեք նե րը պետք է ոչ մի այն ճա նա չենք, 
այլև ճա նա չել տանք օ տար նե րին՝ յու րա-
քանչ յուրս մե զ ըն ձեռ ված հնա րա վո րու-
թյուն նե րի սահ ման նե րում, UNESCO-ի ամ-
բիո նի հայ կա կան մաս նաճ յու ղի վա րիչ, 
դո ցենտ   Սու սան նա   Դավթ յա նը այս ան-
գամ ևս  ոչ մի այն հան դես ե կավ զե կուց-
մամբ և  ղե կա վա րեց գի տա կան նստաշր-
ջան նե րից մե  կը, այլև ար դեն եր րորդ 
ան գամ ներ կա յաց րեց   Նա րե կա ցուն:

Հարկ է նշել, որ ի րեն հա տուկ հայ րե-
նա սի րութ յամբ յու րա քանչ յուր նման մի -
ջո ցառ ման մաս նակ ցութ յամբ նա խնդիր 
է դնում դրսում ներ կա յաց նել մե ր այն 
ար ժեք նե րը, ո րոնք պա տիվ կբե րեն ցան-
կա ցած երկ րի մշա կույ թի: Որ պես գիտ-
նա կան և ակ տիվ կեն սա դիրք ու նե ցող 
մտա վո րա կան՝ նրան մտա հո գում է մե ր 
ազ գա յին ար ժեք նե րին ան տեղ յա կու-
թյու նը ոչ մի այն դրսում, այլև մե  զա նում, 
նրանց հա վուր պատ շա ճի չարժ ևո րու մը, 
չճա նա չե լը: Վեր ջին դեպ քում նա լիո վին 
օգ տա գոր ծում է ա պա գա բժիշկ նե րին դա-
սա խո սե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ օգ տա-
գոր ծե լով իր իսկ հե ղի նա կած հա յե րեն 
լեզ վով «  Բիոէ թի կա» մի ակ դա սա գիր քը 

և «  Բիոէ թի կա յի նե րա ծութ յուն» մե  նագ-
րութ յու նը:

Ի դեպ՝ դա սագր քի մա սին. «15 տա-
րի ա ռաջ, երբ ինձ ա ռա ջարկ վեց սկսել 
«  Բիոէ թի կա» ա ռար կա յի դա սա վան դ� -
մը, ո րի ոչ մի այն հա յե րեն դա սա գիր քը 
չկար, այլև դա սա վանդ ման նա խա դե-
պը, ես ա ռա ջին հեր թին իմ ո րո ն� մն  ե րը 
սկսե ցի արտերկրի ԲՈւՀ-ե րի այդ ա ռար-
կա յի դա սագր քե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� -
նից՝ հա յե րեն դա սա գիրք ստեղ ծե լ�  
նպա տա կադր մամբ:

Իմ փնտրտ�  քի արդ յ� ն ք� մ բիոէ-
թի կա յի և  ոչ մի  դա սագր ք� մ չգտա ոչ 
մի այն հայ բժիշկ-փի լի սո փա նե րի աշ-
խա տանք նե րի վեր լ�  ծ� թ յ� ն ներ, այլև՝ 
ակ նարկ ան գամ այս բնա գա վա ռի հայ 
մտա վո րա կան նե րից որ ևէ մե  կի մա սին:  
Այդ դա սագր քե ր� մ կա յին Լո կը, Հ յ�  մը, 
Բերկ լին, Բեն տա մը և այ լոք, ո րոնք ոչ 
Պ լա տոն, ոչ Կանտ �  Հեգել էին, ա վե-
լին՝ ոչն չով չէին գե րա զան ց� մ հա յազ գի 
հզոր ան հատ նե րին՝ Դա վիթ Ան հաղթ, 
Մ խի թար Գոշ, Գ րի գոր Նա րե կա ցի… � մ 
գոր ծե ր� մ առկա են հար ցեր �  թե մա ներ, 
ո րոնք ար դիա կան են նաև այ սօր, վե րա-
բե ր� մ են կյան քին, մահ վա նը, ինք նաս-
պա ն� թ յա նը, բա ր�  և չա րի դրսևոր մանն 
�  հա րա բե ր� թ յ� ն նե րին:

Ա հա ին չ� ՝ ո րո շե ցի ոչ մի այն դա սա-
գիրք գրել՝ լրաց նե լ�  այդ բա ցը, նրա նով 
կրթել�  �  սա նող նե րիս և  այս հար ցով 
հե տաքրքր վող նե րին, այլև օգ տա գոր ծել 
UNESCO-ի բիոէ թի կա յի ամ բիո նը՝ դր ս� մ 
ներ կա յաց նե լ�  մե ր մե ծ մտա ծողներին»,- 
նշեց փի լի սո փա յութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
Ս. Դավթ յա նը մե ր զրույ ցի ըն թաց քում:

  Քա նի որ իմ զրու ցակ ցի կող մի ց ման-
րա մասն ու սումն  ա սիր վել է Նա րե կա ցին 
ու նրա նշա նա վոր «Մատ յան ող բեր գութ-
յան» պոե մը, նրան ուղ ղե ցի հարց, ո րի 
պա տաս խա նը կհե տաքրք րի շա տե րին. 
«Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում Տիե զե րա-
կան վար դա պե տի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, 
որը սրբաց վել է մե ր ազ գի կող մի ց դեռևս 
շատ վաղ ժա մա նակ նե րից: Գաղտ նիք չէ, 
որ ի րենց տնե րում այս գրքի ձե ռա գիրն 
ու նե ցող նե րը ի րենց տան մի  անկ յու նում 

սրբա վայր էին ստեղ ծում՝ մե  տաք սե թան-
կար ժեք թաշ կի նա կի մե ջ փա թաթ ված 
Նա րե կով, ո րին ձեռ քով դիպ չելն ան գամ 
բուժիչ էր հա մար վում»:

Ներ կա յաց ված պատ կե րը գնա հա-
տա կանն է այն ստեղ ծա գոր ծութ յան, «ի 
խո րոց սրտի» Աստ ծո հետ զրույ ցի այն 
դրսևոր ման, ո րը մի ջ նա դա րից սկսած 
ժո ղո վուր դը սրբաց րել է՝ այն հա մա-
րե լով մի ա ժա մա նակ և՛ ա ղո թա գիրք, և՛ 
բժշ կա րան, և՛ քերթողական բարձ րա-
գույն դրսևո րում: Աշ խար հում չկա նման 
դեպք, երբ գե ղար վես տա կան գոր ծը վե-
րած վի սրբութ յան՝ այս բա ռի ա մե  նաիս-
կա կան ի մաս տով: Մա տե նա դա րա նում 
պահպանվում են ցանկեր, ըստ ո րոնց՝ 
Նա րե կի 95 Բան-ե րից (գլուխ նե րից) յու-
րա քանչ յու րը բժշկում է կոնկ րետ հի վան-
դութ յուն: Ա վե լին՝ բժշկութ յան մե ջ գնա լով 
ա վե լի լուրջ վե րա բեր մունք է ձևա վոր վում 
նա րե կա բու ժութ յան հան դեպ»:

Ի դեպ՝ նման մի ջազգային գիտա-
ժողովն երին մաս նակ ցութ յու նից հե տո 
բա վա կա նին հա րուստ ու խոս տումն  ա-
լից է լի նում զրու ցակ ցիս փոս տը, ո րից 
մի  նա մակ, իսկ այդ պի սիք շատ են, 
ներ կա յաց նում ենք ձեր ու շադ րութ յա-
նը: Նա մա կի հե ղի նա կը Նյու Յորքում 
հրա տա րակ վող « Սո ցիո լո գիա կան ու-
սումն  ա սի րութ յուն» ("Sociology Study") 
մաս նա գի տա կան ամ սա գիրն է, որը 
դիմե լ է հեղինակին, առաջարկությամբ՝ 
տպագրել « Նա րե կա ցին բիոէ թի կա յի 
շրջա նակ նե րում» զե կու ցու մը:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

UNESCO ի բիոէթիկայի ամբիոնի 11 րդ
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ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՃԱՆԱՉԵՆՔ ԻՆՔՆԵՐՍ, 

ԱՅԼԵՎ ՃԱՆԱՉԵԼ ՏԱՆՔ ՕՏԱՐՆԵՐԻՆ

Dear Susanna Davtyan,
This is Sociology Study (ISSN 2159-5526), 
a professional journal published across the 
United States. We have learned the abstract 
of your paper NAREKATSI IN FRAMES OF 
BIOETHICS CURRICULUM in the UNESCO 
Chair in Bioethics 11th World Conference on 
Bioethics, Medical Ethics and Health Law. 
We are very interested in your paper 
and would like to publish your paper in 
Sociology Study. If you have the idea of 

making our journal 
a vehicle for your 
research interests, 
please send electron-
ic version of your 
papers or books to 
us through email at-
tachment in MS word 
format. All your orig-
inal and unpublished 
papers are welcome.
The attachment is the 
e-copy of the journal 
of Volume 5, Number 
1, January 2015 (Seri-
al Number 44).



Վերջերս «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր էր 
այցելել Հարվարդի համալսարանի պատվիրակությունը՝ 
Հայաստանում քաղցկեղի, հատկապես, մանկական 
քաղցկեղային հիվանդությունների շուրջ 
ուսումն ասիրություններ կատարելու համար:
 Պատ վի րա կութ յու նը ղե կա վա րում էին  Հար վար դի հա-

մալ սա րա նի  Դա նա- Ֆար բեր`  Բոս տո նի ման կա կան հի-
վան դա նո ցի քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն նե րի 
կենտ րո նի գլո բալ ծրագ րե րի հա մա կար գող Ի րի նի Ալ-
բան տին և  Հար վար դի ա ռող ջա պա հութ յան դպրո ցի 2 մա-
գիստ րոս ներ`  Ջոն Ս քո տը և Ա քի լա Ա նամ րե դին: Ն րանք 
երեքշա բաթ յա ծրագ րով ե կել էին  Հա յաս տան` ԵՊԲՀ 
ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ և  քի մի ա թե րա պիա յի 
կլի նի կա յի ղե կա վար  Սամ վել  Դա նիել յա նի հրա վե րով: 
 Մա գիստ րոս նե րը կա տա րում էին  Հա յաս տա նում քաղց-
կե ղի ի րա վի ճա կի ընդ հա նուր վեր լու ծութ յուն: 3 շա-
բաթ վա ըն թաց քում նրանք կա տա րե ցին բազ մա պի սի 
ու սումն  ա սի րութ յուն ներ` հիմն  ա կա նում հար ցազ րույց նե-
րի տես քով, ո րոնք անց կաց նում էին հի վանդ նե րի, նրանց 
ըն տա նիք նե րի, խնա մող նե րի, տար բեր կենտ րոն նե րի 
մաս նա գետ նե րի հետ:
Նրանք հան դի պեցին նաև ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-

խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի, ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նի, պրո ռեկ տոր նե րի, ման կա կան բա րե գոր-
ծա կան տար բեր հիմն  ադ րամն  ե րի ներկայացուցիչների 
հետ: Այ սինքն` կա տա րում էին ու ռուց քա բա նութ յան բնա-
գա վա ռի բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յուն: Ն պա տա կը 
հե տա զո տութ յուն կա տա րելն էր, որի արդ յուն քում ն րանք 
մե զ խոր հուրդ ներ էին տա լիս և  օգ նություն ա ռա ջար-
կում:  Բա ցի այն, որ Ի րի նի Ալ բան տին ղե կա վա րում էր 
այդ խում բը, նրա այ ցի նպա տա կը նաև  Հար վար դի ման-
կա կան քաղց կե ղի կենտ րո նը, ո րը հա մար վում է ԱՄՆ-ի 
թիվ 1 ման կա կան քաղց կե ղի կենտ րո նը, և ն րանց գլո բալ 
ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րը ներ կա յաց նելն էր, ո րոնց 
մի  ջո ցով օգ նում են զար գաց նել ման կա կան ու ռուց քա բա-
նութ յու նը տար բեր երկր նե րում` ամ բողջ աշ խար հի մասշ-
տա բով և  փոր ձել հաս կա նալ, թե ինչ ով կկա րո ղա նան 
մե զ օգ նել:
Ա ռա ջին հա մա գոր ծակ ցութ յա ն արդյունքում մե նք ստա-

ցել ենք գրանտ` պի լո տա յին ծրագ րով (կախ ված արդ-
յունք նե րից` ծրագ րե րի թիվը կավելանա): Այդ գրան տի 
շրջա նակ նե րում նրանք ֆի նան սա վո րե լու են սո ցիալհո-
գե բա նա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում:  Մենք պետք է 
վե րա պատ րաս տենք և  ու նե նանք փսի խո սո ցիալ աշ խա-
տող, ով, բա ցի հո գե բա նա կան օգ նութ յուն ցույց տա լուց, 
նաև օգ նութ յուն ցույց կտա « Մու րա ցան» հի վան դա նո-

ցի քի մի ա թե րա պիա յի կլի նի կա յում բու ժում ստա ցող 
հի վանդ նե րի ըն տա նի քի նե րին` տա րա տե սակ կազ մա-
կերպ չա կան հար ցե րի ա ռու մով: Կ թարգ ման վեն բազ-
մա պի սի ձեռ նարկ ներ` նա խա տես ված ըն տա նի քի նե րի 
հա մար, մե ր մաս նա գե տը կգնա և կ վե րա պատ րաստ վի 
 Դա նա- Ֆար բեր քաղց կե ղի կենտ րո նում:
Երկ րորդ ծրա գի րը մե ր մաս նա գետ նե րի` ման կա կան 

ու ռուց քա բան նե րի, ման կա կան ար յու նա բան նե րի, հո-
գե բան նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, բուժ քույ րե րի  
վե րա պատ րաս տումն  երն են ի րենց կենտ րո նում:
Եր րորդ ծրագ րի շրջա նակ նե րում մե նք օն լայն ռե ժի մով 

ա նընդ հատ կապ կու նենանք նրանց հետ և  մե ր դեպ քե րը 
կկա րո ղա նանք քննար կել նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ 
դժվա րութ յուն ներ կլինեն ախ տո րո շման կամ բու ժման  
հար ցե րի դեպ քում:
 Մո տա կա ծրագ րե րից կցան կա նայի նաև նշել, որ մա յի-

սի 20-ին ԵՊԲՀ-ում կա յա նա լու է մե ծ մի  ջազ գա յին կոն-
ֆե րանս, ո րի ժա մա նակ ԱՄՆ-ի 2 լա վա գույն քաղց կե-
ղի կենտ րոն նե րի ղե կա վա րները կայ ցե լեն  Հա յաս տան: 
 Կոն ֆե րան սի կազ մա կեր պի չը ար յու նա բա նութ յան և 
ու ռուց քա բա նութ յան  հայ կա կան ա սո ցիա ցիան է՝ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան և ԵՊԲՀ-ի ա ջակ ցու-
թյամբ: Ա սո ցիա ցիա յի խորհր դի նա խա գա հը  Սամ վել 
 Դա նիել յանն է, իսկ այս տար վա նա խա գա հը՝ Բեյ լո րի 
բժշ կա կան  հա մալ սա րա նի կո լո ռեկ տալ վի րա բու ժու-
թյան կենտ րո նի ղե կա վար Ա վո Ար թին յանն է: Հ յու րե րի 
կազ մում կլի նեն նաև ՄԴ Ան դեր սոն քաղց կե ղի կենտ րո-
նի ղե կա վա րութ յու նը՝ փոխ նա խա գահ Օ լի վեր  Բոգ լե րի 
գլխա վո րութ յամբ, ո րը մե  ծա հա սակ նե րի գծով ա ռա ջին 
քաղց կե ղի կենտ րոնն է ԱՄՆ-ում և գտն վում է Հ յուս թո-
նում, ինչ պես նաև` Դա նա- Ֆար բերի ( Բոս տո նի ման կա-
կան քաղց կե ղի կենտ րո ն) պատ վի րա կութ յունը:

Գ. ԹԱՄԱՄՅԱՆ

ՀԳ.    ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի քի մի ա թե րա պիա յի կլի նի կա յի 

ման կա կան ու ռուց քա բան, ար յու նա բան, 
ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս 

Գ ևորգ  Թա մամ յա նը 2015-ի սեպ տեմ բե րից որ-
պես այ ցե լու-գիտ նա կան եղել է Հարվարդի 

համալսարանի Դա նա- Ֆար բեր՝  Բոս տո նի ման կա-
կան քաղց կե ղի կենտ րո նում: Այցելության նպատակը 

հիմն ականում հետազոտական էր, նաև ուսումն ասիրել 
է Հայաստանում մանկական արյունաբանության և 

ուռուցքաբանության զարգացման հնարավոր ուղիները:

ՀԱՐՎԱՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«ՄՈՒՐԱՑԱՆ» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ



Այդ ա վան դույթ նե րի ստեղ ծող նե րը 
ուսա նո ղա կան շի նա րար կան ջո կատ նե-
րի դպրոցն ան ցած այն 240.0000 հայ ու-
սա նող ներն էին, ով քեր սկսած 1965-ից ոչ 
մի այն ա ռա ջին ու սա նո ղա կան հա մամ-
իու թե նա կան շինջո կատ նե րի կազ մում 
մե կ նե ցին Ղա զախս տան, Ուզ բեկս տա ն, 
ԲԱՄ, ԿամԱզ, Գա գա րին, Բ րատսկ, Վոլ-
գոգ րադ քա ղաք նե ր, Իր կուտս կի, Ս տավ-
րո պո լի, Տ յու մե  նի, Պավ լո դա րի մար զե ր, 
Ուկ րաի նա , Մերձ բալ թի կա, Մա րիա կան 
Ինք նա վար  Հան րա պե տութ յու ն, այլև 
աշխա տե ցին Մոսկ վա յի օ լիմպիա կան 
օբ յեկտ նե րի, Ար փա-Ս ևան ջրատա րի, 
հայ կա կան ա տո մա կա յա նի, Եր ևան- 
Սևան ավ տո մայ րու ղու, Մա սիս-Նուռ-
նուս, Իջևան-Հ րազ դան եր կա թու ղու, 
Եր ևա նի մե տ րո պո լի տե նի, Ծի ծեռ նա-
կա բեր դի մար զա հա մե ր գա յին հա մա լի-
րի, «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նի և 
 բազ մա թիվ այլ կա ռույց նե րի շի նա րա-
րութ յուններում, Դի լի ջա նի, Լե նի նա կա-
նի, Եր ևա նի, էջ մի ած նի, Հոկ տեմ բեր յա նի 
պա հա ծո նե րի գոր ծա րան նե րում:

Շա րու նա կե լով այս բա րի ա վան դույթ-
նե րը՝ այ սօր էլ յու րա քանչ յուր տա րի 
հար յու րա վոր կա մա վոր ներ մե կ նում են 
կա մա վո րա կան աշ խա տան քի մի  ջազ-
գա յին ճամ բար ներ: Ն ման ճամ բար-
ներ հա ջո ղութ յամբ գոր ծում են նաև 
  Հա յաս տա նում:   Հայ և  ար տա սահ ման ցի 
կա մա վոր նե րը հա մա տեղ աշ խա տում են 
ծնո ղա զուրկ և  սա կավ հնա րա վո րութ-
յուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ: Ու րա-
խա լի է, որ ու սա նող ներն ի րենց ջան քերն 
ուղ ղում են նաև պատ մամ շա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան պահ պան մա նը, ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում պա հում բնա պահ-
պա նա կան խնդիր նե րը:

Ու սա նո ղա կան կյան քը մի շտ էլ ե ղել 
է հե տաքրք րիր ու բազ մա զան: Սա-
կայն խորհր դա յին տա րի նե րին, քանի 
որ բա ցի ու սա նո ղի ա ռա ջա դի մությու-
նից ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր 
նաև նրա դաս տիա րա կութ յու նը՝ 

աշխա տան քա յին, ռազ մա հայ րե նա սի-
րական, ինտերնացիոնալ, շեֆական,
գեղագիտական աշխատանքների
ուղղությամբ, չէր կա րող ու սա նո ղութ յան
հան գիս տը չնպա տա կաուղղ վել վե րոնշ-
յալ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը: 

 Շինջո կատ նե րի աշ խա տանք նե րի ըն-
թաց քում կար ծես հա մախմբ վում էր և՛
ին տեր նա ցիո նալ, և ՛ աշ խա տան քա յին,
և՛  շե ֆա կան աշ խա տանք ների նպա-
տա կաուղղ ված գոր ծու նեութ յու նը, այդ 
թվում նաև գե ղար վես տա կան ինք նա-
գոր ծու նեութ յու նը:  Պար զա բա նեմ ինչ-
պես՝ ուսա նող ներն աշ խա տում էին
տար բեր շի նա րա րությ ուն նե րում, հիմն -
ակա նում կա ռու ցում էին երկ րոր դա կան
կար գի շի նութ յուն ներ, վե րա նո րո գում
դպրոց ներ. սա աշ խա տան քա յին դաստ-
իա րա կութ յունն էր, ո րի հա մար նրանք,
ի հար կե, վար ձատր վում էին: Աշ խա տան-
քից ա զատ ժա մա նակ գոր ծու նե ութ յան
ծրա գիր էր հա մար վում մի այ նակ ծե-
րե րին օգ տա կար լի նե լը, մե ր ու սա նող-
նե րի դեպ քում՝ բժշկա կան օգ նութ յուն
ցո ւ ցա բե րե լը. սրանք շե ֆա կան աշ խա-
տանք ներն էին: Իսկ ին տեր նա ցիոնալ և
 գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կությանը
նպաս տում էին տար բեր ազ գե րի շին-
ջո կա տա յին նե րի կազ մա կեր պած հա-
մա տեղ մի  ջո ցա ռումն  ե րը, հա մե րգ նե րը,
սեփա կան մշա կույ թը մյուս նե րին ներ-
կա յաց նե լը: Այս պի սով՝ ու սա նո ղա կան
շի նա րա րա կան ջո կատ նե րի գոր ծու-
նեութ յան հիմ քը ոչ մի այն վաս տա կն էր,
այլև ու սա նող նե րին ստեղ ծա գոր ծա կան
կո լեկ տի վիզ մի , աշ խա տան քի նկատ-
մամբ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի ո գով 
դաս տիա րա կե լու նպատակը, նրանց մե ջ
հայ րե նա սի րութ յան զգա ցում պատ վաս-
տե լու հնա րա վո րութ յունը. սա էր ժա մա-
նա կի գլխա վոր պա հան ջը:

Ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կատ-
նե րի  հա մար մ  շակ ված ա րա րո ղա կար գը
նա խա տե սում էր հա տուկ հա մազ գեստ,
խորհր դա նի շեր, հա մա պա տաս խան 

պաշ տոն ներ՝ հրա մա նա տար, կո մի  սար, 
գլխա վոր ին ժե ներ, բու ժաշ խա տող, ինչ-
պես նաև կո մե  րի տա կան ու ղեգ րեր և 
 հա տուկ անձ նագ րեր՝ աշ խա տան քի 
թույլտ վութ յամբ: Ե րի տա սար դութ յան աշ-
խա տանքն ա ռա վել ակ տիվ ու արդ յու նա-
վետ դարձ նե լու նպա տա կով կազ մա կեր-
պում էին սոցմր ցութ յան մի  ջո ցա ռումն  եր՝ 
հաղ թող նե րին ար ժա նաց նե լով փո խան-
ցիկ դրոշ նե րի ու հու շադ րոշ նե րի: Որ-
պես խրա խու սանք՝ մի այն   Հա յաս տա նի 
ու սա նո ղա կան ջո կատ նե րի 100-ից 
ա վե լի մար տիկ ներ պարգ ևատր վե ցին 
ԽՍՀՄ շքան շան նե րով ու մե  դալ նե րով, 
տասն յակ հա զա րա վոր նե րը՝ պատ վոգ-
րե րով: 1983-ից ա վան դույթ դար ձավ ու-
սա նո ղա կան ջո կատ նե րն  Հա յաս տա նում 
սո վո րող ար տա սահ ման ցի և սփ յուռ-
քա հայ ու սա նող նե րի անդամագրումը: 
 Լա վա գույն նե րի աշ խա տան քը խրա խու-
սե լու մի  ջոց էր նաև ա ռա վել ակ տիվ շին-
ջո կա տա յին նե րին ընդգր կել փո խա նակ-
ման ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում գոր ծող 
դե մոկ րա տա կան երկր նե րում աշ խա տող 
ջո կատ նե րի կազ մում:

Ար ժե հի շա տա կել այն փաս տը, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը, շի նա րա-
րա կան ջո կատ ներ կազ մա վո րե լուց 
բա ցի, հան րա պե տութ յան բո լոր ու սա-
նո ղա կան ջո կատ նե րին տրա մադ րում 
էր բուժակներ՝ ա վար տա կան կուր սե րի 
ու սա նող նե րից, բա ցի այդ՝ հան րա պե-
տա կան շտա բի գլխա վոր բժիշկ ներ են 
ե ղել մե ր շրջա նա վարտ նե րը: Որ պես 
ջո կատ նե րի բժիշկ ներ նույն պես ու սա-
նող-մար տիկ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա-
կին հետ ևել են բարձր կուր սե րի մե ր 
ու սա նող նե րը:   Տար բեր տա րի նե րին 
  Հա յաս տա նի ԲՈւՀ-ե րի լա վա գույն ու-
սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կատ ներ 
են ճա նաչ վել բժշկա կան ինս տի տու տի 
«Մ խի թար   Հե րա ցի» և «  Մե դու նի» ջո-
կատ նե րը:

 Շի նա րա րա կան ջո կատ նե րի շարժ ման 
պատ մութ յու նը ա ռա վել ամ բող ջա կան 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով տպագ րում 
ենք մե ջ բե րումն  եր «Ա պա գա բժշկի» 
տար բեր տա րի նե րի թո ղար կումն  ե րից:

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

«ԲՈԼՈՐՍ ԴԵՊԻ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ»
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ՝

2015-ի վեր ջին օ րե րին հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ մե ծ հան դի սա վո ր� թ յամբ նշվեց 
  Հա յաս տա նի �  սա նո ղա կան շինարարական ջո կատ նե րի (ՈւՇՋ-ե րի) 50-ամ յա-
կը, ո րի ա ռի թով իր �  ղեր ձ� մ ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը, շնոր հա վո րե-
լով նախ կին շին ջո կա տա յին նե րին, մաղ թեց կո րով �  ե ռանդ, որ պես զի նրանք 
պահ պա նեն և  զար գաց նեն ար դեն իսկ ձևա վոր ված փա ռա վոր ա վան դ� յթ նե րը:



1969 թվա կան, սեպ տեմ բե ր
Տե ղի «Ա րա րատ» թեր թում « Շի նա-

րար ներ, ո րոնք բժիշկ ներ են» հոդ վա-
ծում նշվում է Ա րա րա տի շրջա նում  մե ր 
ուսանողների կա տա րած աշ խա տան քի 
մա սին:

… -Իսկ ին չու՞ խո պան, մե զ մոտ քի՞չ են 
աշ խա տանք նե րը:

«Ա րա րա տի շրջա նում բա ժան վել ենք 3 
խմբի, աշ խա տում ենք  Չի մա նում,  Վե դի 
ա վա նում և  Շի րազ լո ւում»: 

Ու սա նող ներն ապ րում են շրջկենտ րո նի 
N 2 դպրո ցում, որ տեղ հան ված են նստա-
րան նե րը, բայց պա տին դեռ մն ում է գրա-
տախ տա կը:

1972 թվա կան, ապ րիլ
Ու սա նող նե րը մաս նակ ցում են ինս տի-

տու տի նոր ու սումն  ա կան մաս նա շեն քի 
կա ռուց մա նը:

12 սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րից բաղ կա-
ցած ջո կա տը ևս  մաս նակ ցում է մաս նա շեն-
քի շի նա րա րութ յա նը::

Այս հայ րե նան վեր նա խա ձեռ նութ յան հե-
ղի նա կը, կազ մա կեր պի չը և  գոր ծուն յա ղե-
կա վա րը  Կա րո  Զա քար յանն է, ով նշեց, որ 
ո րո շել են ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե րին 
ա վե լի մե ծ ջո կա տով մաս նակ ցել մաս նա-
շեն քի ներ քին հար դար ման աշ խա տանք-
նե րին, իսկ վեր ջում ստաց ված գու մա րով 
ինս տի տու տի հա մար որ ևէ սար քա վո րում 
գնել:  Ջո կա տի մի ակ աղ ջի կը՝  Սի րա նույշ 
 Շո զաջ յա նը, նշում է, որ վաղն ի րենց կփո-
խա րի նի ու րիշ ջո կատ, մյուս օ րը նրանց 
կփո խա րի նի մի  այլ ջո կատ, դա այն նպա-
տա կով, որ պես զի կա րո ղա նան բաց թո-
ղած դա սե րը լրաց նել:

1972 թվական, սեպ տեմ բե ր
Մ խի թար  Հե րա ցի փո ղո ցի վրա բարձ-

րա ցել է մի  բազ մա հարկ շի նութ յուն՝ ինս-
տի տու տի ֆի զի կա քի մի ա կան լա բո րա-
տո րիա յի մաս նա շեն քը, ո րի կա ռուց մա նը 
ա մա ռա յին ար ձա կուր դի օ րե րին մաս-
նակ ցել են 1-ին և 2-րդ  կուր սե րի ու սա նող 
տղա նե րը, ով քեր կա տա րել են մաս նա գի-
տաց ված բան վո րի աշ խա տանք: Աշ խա-
տան քա յին պրակ տի կա յին մաս նակ ցած 
ու սա նող ներն ի րենց վրա դրված պար տա-
կա նութ յուն նե րը կա տա րե ցին բա րեխղ ճո-
րեն:  Հատ կա պես լավ աշ խա տե ցին ման-
կա բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը, 
այդ թվում՝ 121 խմբի ու սա նող ներ  Նի կո-
լայ  Դալ լաք յա նը, Ս տե փան  Մու րադ յա նը, 
Հ րանտ  Սա հակ յա նը, Գ ևորգ Աֆ րիկ յա նը, 
ռու սա կան բաժ նից՝ 119 խմբի ու սա նող ներ 
 Դա վիթ  Բար խու դար յա նը, Ար մե ն Օրդ-
յա նը,  Գեոր գի Օ կո ևը և  ու րիշ ներ, ով քեր 
ար ժա նա ցան շի նա րա րութ յան ղե կա վա րի 
խրա խու սան քին:  Ցա վոք՝ նույ նը չենք կա-
րող ա սել բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ու սա-
նող նե րի մա սին, ո վքեր ըն դա մե  նը 4 օր 
աշ խա տե լուց հե տո լքե ցին ըն կեր նե րին: 
 Հոդ վա ծը ստո րագ րել է Է դո ւարդ  Նա զա-
րեթ յա նը՝ ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան 
ջո կա տի ղե կա վա րը:

1974 թվական, հ"  լիս 
 Կուս տա նա յի մար զի Ա յա թի սով խո զի աշ-

խա տա վոր նե րը ջեր մո րեն դի մա վո րե ցին 
հե ռա վոր բա րե կամն  ե րին՝ Եր ևա նի բժշկա-
կան  ինս տի տու տի ու սա նող նե րին, ով քեր 

ա ռա ջին իսկ օ րից ակ տի վո րեն ընդգրկ վե-
ցին սով խո զի բո լոր աշ խա տանք նե րում: 
 Բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րը դեռ չէին 
սկսվել, և  ու սա նող նե րը մաս նակ ցում էին 3 
ֆեր մա նե րում կա լե րի մաքր մա նը: Ի թիվս 
բազ մա թիվ շին ջո կա տա յին նե րի՝ դրվա-
տան քով է նշվում նաև Միքայել Ա ղա ջա-
նո վի, Վլադիմի ր  Կո գա նի և  ու րիշ նե րի 
աշ խա տան քը: Ու սա նող նե րի վե րա դար ձին 
ստաց ված շնոր հա կա լա կան նա մա կի տակ 
ժա մա նա կի հա մար կար ևո րա գույն պաշ-
տո նա տար ան ձանց ստո րագ րութ յուն ները 
կան:

Եր ևա նի օ դա նա վա կա յա նից ուղ ղութ յուն 
վերց րած ինք նա թի ռը բժշկա կա նի ու սա-
նող նե րին պետք է հասց ներ Ս վերդ լովսկ, 
այն տե ղից գնաց քով, այ նու հետև ավ տո-
բու սով ու սա նող նե րը հա սան  Ղա զա խա-
կան ՍՍՀ-ի  Կոկ չե տա վի մար զի  Ռու զաև կա 
շրջկենտ րոն:  Բու ժա կան ֆա կուլ տե տի 6-րդ 
 կուր սի ու սա նող  Հով հան նես  Մահ տես յա նը 
«Ա պա գա բժիշ կում» տպագր ված իր հոդ-
վա ծում նշում է. «Երկ րորդ ան գամ լի նե լով 
 Ղա զախս տա նի  Ցե լի նոգ րա դի մար զում 
աշ խա տող շին ջո կա տի կազ մում՝ բա ցի շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րից՝ կա տա-
րել եմ նաև տե ղի բնակ չութ յա նը բու ժա կան 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու գործ՝ հարկ ե ղած 
դեպ քում:

 Սով խո զը, ուր մե զ ըն դու նել էին, ընդգր-
կում էր մի  քա նի գյու ղեր և  ու ներ 8 մահ-
ճա կա լա նոց հի վան դա նոց, սա կայն բժիշկ 
չու նե նա լու պատ ճա ռով բժշկի պար տա կա-
նութ յուն նե րը ստանձ նել էին բու ժակն ու 
բուժ քույ րը: Բժշ կին հան դի պե լու ա մե  նա-
մո տ վայ րը գտնվում էր 80 կմ  հե ռա վո րու-
թյան վրա՝  Ռու զաև կա յում: Ան գոր ծութ յան 
մատն ված բուժ կե տի սեն յակ նե րից մե  կը 
հար մա րեց րի հի վանդ ներ ըն դու նե լու հա-
մար, և  Հա յաս տա նի ու սա նո ղա կան շի նա-
րա րա կան ջո կատ նե րի գլխա վոր շտա բից 
բեր ված դե ղա մի  ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ 
սկսե ցի կազ մա կեր պել հի վանդ նե րի ըն-
դու նում, նաև ստեղ ծել էի հա տուկ անկ յուն, 
որ տեղ ու սա նող նե րը կա րող էին ծա նո թա-
նալ շինհ րա պա րա կում ստաց ված վն աս-
վածք նե րի դեպ քում ին քու րույն և  փո խօգ-
նութ յան կար գին: Ե րախ տա գի տութ յան 
դրսևո րումն  ե րը բնա կիչ նե րի կող մի ց չա-
փա զանց շատ էին»:

1974 թվական, դեկ տեմ բեր
 Ղա զախս տա նի  Կոկ չե տա վի մարզ մե կ-

նած պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի շի-
նա րա րա կան ջո կա տի բժիշ կը՝ բու ժա կան 
ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող  Վա նիկ 
Գ րի գոր յա նը վե րա դար ձավ « Կո մու նիս-
տա կան շի նա րա րութ յան հար վա ծա յին» 
կոչ ման կրծքան շա նով,  դրա մա կան պարգ-
ևով, Այ սա րի սո վե տա կան տնտե սութ յու-
նում սան լու սա վո րա կան և  Կար մի ր  Խա չի 
աշ խա տանք նե րը բա րեխղ ճո րեն կա տա-
րե լու հա մար:  Բա ցի այդ՝ նա ար ժա նա ցել 
է  Կոկ չե տա վի մար զա յին առ բաժ նի և  բու-
ժաշ խա տող նե րի արհ մի ութ յան, ինչպես 
նաև Ղա զախս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան պատ վոգ րե րի:

1975 թվա կան, հոկ տեմ բեր
Բժշ կա կան ինս տի տու տի ԼԿԵՄ կո մի  տեի 

ան դամ  Հայկ  Նի կո ղոս յա նի հոդ վա ծում 

1965 ԹՎԱ ԿԱՆ. ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻՑ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՇԻ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ

 ՋՈ ԿԱ ՏԸ՝ ԿԱԶՄ ՎԱԾ 200 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻՑ, ՄԵԿ ՆԵՑ   ՂԱ ԶԱԽՍ ՏԱՆ

նշվում է, որ  հա մա մի ու թե նա կան ու սա-
նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կատն այդ 
տա րի կրում էր  Հաղ թա նա կի 30-ամ յա կի 
ա նու նը և «Իր և  այն տղա յի փո խա րեն» 
կար գա խո սը:  Ղա զա խա կան  Կոկ չե տա վի 
մարզ էին մե կ նել նաև բժշկա կան ինս տի-
տու տի 3-րդ  կուր սի 20 ու սա նող ներ, ով քեր 
աշ խա տում էին որ պես մի  ջին բու ժանձ-
նա կազմ, ինչ պես  Հա յաս տա նից մե կ նած, 
այն պես էլ՝ տե ղա կան ջո կատ նե րում:  Բա-
ցի ի րենց հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն-
նե րից՝ տղա նե րը չեն զլա ցել ոչ մի այն 
տե ղի բնակ չութ յա նը ցույց տալ բու ժօգ-
նութ յուն, այլև ու սա նող շի նա րար նե րի և 
 տե ղա կան սա նի տա րա կան դրու ժի նա նե-
րի հա մար կազ մա կերպ ել մոտ 100 զրույց՝ 
բժշկա կան տար բեր հար ցե րի շուրջ:  Ջո-
կա տում անց կաց րած 2 ա մի  սը կյան քի 
դաս է յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի հա մար:
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Թռ% ցիկ խորհրդակց% թյ% նը՝ 
աշխատանքը սկսել% ց առաջ, 

վար% մ է Ջանիբեկ Գևորգյանը՝ 
ներկայ% մս ախտաբանական 

անատոմի այի ամբիոնի 
պրոֆեսոր, հայկական մանկական 

պաթոլոգիական կենտրոնի 
խորհրդատ% 



1976 թվա կան, սեպ տեմ բեր
 Բու ժա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի աղ-

ջիկ նե րից կազմ ված 30 հո գիա նոց ջո կատն 
աշ խա տեց Եր ևա նի պա հա ծո նե րի գոր ծա-
րա նում: Բժշ կա կան ինս տի տու տի 110 եր րորդ 
կուր սե ցի ներ ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան 
ջո կատ նե րի կազ մում որ պես բժիշկ ներ մե կ-
նե ցին աշ խա տե լու մե ր հայ րե նի քի (խոս-
քը ԽՍՀՄ-ի մա սին է) տար բեր մար զե րում: 
Ն րան ցից 67-ը աշ խա տե ցին  Կոկ չե տա վում, 
Օ րեն բուր գի, Ար խան գելս կի մար զե րում, 
 Մա րիա կան Ինք նա վար  Հան րա պե տութ յու-
նում, Պ րի մո րիեում,  Գա գա րին քա ղա քում, 
իսկ 43-ը՝ մե ր հան րա պե տութ յունում:

Ըն դար ձակ հոդ վա ծը 3-րդ քն նաշր ջա նի 
մա սին ա վարտ վում է տղա նե րի ա ռա ջար-
կով, որ պես զի շի նա րա րա կան ջո կատ նե-
րի աշ խա տան քի ա վար տին ու սա նող նե րին 
մի  քա նի օր շուտ տուն ու ղար կեն, որ պես զի 
շրջան նե րից ե կած նե րը հասց նեն կի սամ յա-
կը սկսե լուց ա ռաջ մի  քա նի օր ապ րել հա րա-
զատ նե րի հետ:

1978 թվա կան հոկ տեմ բեր
« Դեռևս մարտ ամ սից կազ մա կերպ չա կան 

աշ խա տանք նե րը սկսած  Կա մո յի ան վան ջո-
կա տը հու նի սի վեր ջին ար դեն Հ յու սի սա յին 
 Սա խա լի նի  Նոգ լիկ գյու ղում էր: Ա ռա ջին իսկ 
հա վա քում ջո կա տը բա ժան վեց 2 բրի գադ-
նե րի, ո րոնց մի ջև աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում ծա վալ վեց սոցմր ցութ-
յուն: Ա ռան ձին ու սա նող ներ մրցա կից ներ 
դար ձան տար բեր մար զաձ ևե րի ա ռու մով: 
 Բա ցի հիմն  ա կան աշ խա տանք նե րից՝ ջո-
կա տի մար տիկ նե րը ի րա կա նաց նում էին 
ակ տիվ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան աշ-
խա տանք: Ընդ հա նուր առ մամբ ջո կատն աշ-
խա տեց գե րա զանց և պ լա նով նա խա տես-
ված 120.000 ռուբ լու փո խա րեն կա տա րեց 
ա վե լի քան 200.000 ռուբ լու շին մոն տա ժա յին 
աշ խա տանք ներ: Այս ցու ցա նիշն էր, որ հնա-
րա վո րութ յուն տվեց մե ր ջո կա տին դառ նալ 
սոցմր ցութ յան հաղ թող և  ար ժա նա նա լ բազ-
մա թիվ պատ վոգ րե րի»,-իր հոդ վածն ա վար-
տում է  Կա մո յի ան վան ջո կա տի հրա մա նա-
տար Հ րանտ Ա վալ յա նը:

1983 թվա կան, մարտ
« Հետ ևում մն աց մայ րա քա ղաք Եր ևա նը: 

Ավ տո բու սը նո րա կա ռույց Եր ևան- Մա սիս 
մայ րու ղով մե զ տա նում է  Մա սիս ա վան, ո րի 
պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նում մե զ սպա սում 
են:

  Շա տերս ա ռա ջին ան գամ էինք լի նում ար-
տադ րա կան ձեռ նար կութ յու նում, որ տեղ մե զ 
հա մար ա մե ն ինչ հե տաքր քիր էր, թեև ա ռա-
ջին օ րե րին գրե թե բո լորս էլ դժվա րա նում 
էինք: Ն շեմ, որ օ րե րը շին ջո կա տում անց նում 
էին շատ ու րախ, քա նի որ մե զ հետ էին նաև 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի ու սա նո-
ղու հի նե րը, ում հետ կազ մա կեր պում էինք 
հե տաքր քիր մի  ջո ցա ռումն  եր:  Մեր խմբի 
տղա նե րը մաս նակ ցում էին Իջ ևան-Հրազ-
դան եր կաթգ ծի շի նա րա րութ յա նը»,- իր հոդ-
վածն ա վար տում է  Գա յա նե  Սի մոն յա նը:

1984թվա կան 
  Մայ րա քա ղա քի գլխա վոր հրա պա րա-

կում «Աշ խա տան քա յին ամ ռան» մե կ նար կը 
տրվեց 20-րդ  ան գամ: 

«Ա մառ-84-ի» արդ յունք նե րի ամ փո փու մը 
ցույց տվեց, որ ա մա ռա յին աշ խա տան քա-
յին օ րե րը մե ր ինս տի տու տի շին ջո կատ նե րի 
հա մար ե ղել է արդ յու նա վետ աշ խա տան քի 
շրջան: Ինս տի տու տի ու սա նող նե րի 200 հո-
գիա նոց բու ժակ նե րի խում բը աշ խա տեց շի-

նա րա րա կան ջո կատ նե րի կազ մում՝ որ պես 
բու ժակ: Աղ ջիկ ներն աշ խա տե ցին  Հոկ տեմ-
բեր յա նի և Էջ մի ած նի պա հա ծո նե րի գոր-
ծա րա նում:  Հան րա պե տութ յան 11.000-ա նոց 
ու սա նո ղա կան ջո կա տի կազ մում մտնե լով 
կո մե  րիտ մի ութ յու նը Վ. Ի.  Լե նի նի ան վամբ 
կո չե լու 60-ամ յա կի պատ վին ծա վալ ված 
սո ցիա լիս տա կան մրցութ յան մե ջ՝ ի րենց 
ա վան դը ներդ րե ցին ընդ հա նուր պար տա-
վո րութ յամբ ստանձ նած 60 մի  լիոն ռուբ լու 
շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի կա տար-
մա նը: 

«Աշ խա տան քա յին ա մառ-84»-ի ի րա կա-
նաց նող ներն աշ խա տե ցին «Մ խի թար  Հե-
րա ցի», « Մե դիկ 84» և «Ա վան գարդ» ջո-
կատ նե րի կազ մում:

1985 թվա կան
Ա մե ն տա րի երկ րորդ կի սամ յա կի քննու-

թյուն նե րից հե տո ու սա նող նե րը պատ րաստ-
վում են շին ջո կա տա յին աշ խա տանք նե-
րին: «Ու սա նո ղա կան գա րուն» փա ռա տո նի 
օ րե րից մե  կը նվիր վում է աշ խա տան քա յին 
քննաշր ջա նին:  Նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տանք նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
են ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րը, ո րոնց 
ընտ րութ յու նը կա տար վում է ա մե  նա խիստ 
պայ ման նե րում:  

1986 թվա կան
  Շի նա րա րա կան ջո կատ նե րի մե կ նար կը 

տրվում էր հան րա պե տութ յան հրա պա րա-
կում:  Հան րա պե տութ յան շի նա րա րա կան 
ջո կա տը, ո րը կրում էր  Հա յաս տա նի կո մու-
նիս տա կան կու սակ ցութ յան 28-րդ  հա մա-
գու մա րի ա նու նը, բաղ կա ցած էր շուրջ 12.000 
հո գուց:

1987 թվա կան
Ա վարտ վեց ա մառ-87-ը: Ինս տի տու տի 320 

ու սա նող ներ  Միութ յան 8 հաս ցե նե րով մե կ-
նե ցին աշ խա տան քա յին քննաշր ջա նի՝ կա-
տա րե լով 190.100 ռուբ լու շին մոն տա ժա յին 
աշ խա տանք ներ, պա հա ծո յաց րին 588լ  կոմ-
պոտ: Ու սա նո ղա կան 5 ջո կատ նե րը հար-
վա ծա յին աշ խա տան քի 3 օ րե րի ըն թաց քում 
աշ խա տած գու մա րից 2.434 ռուբ լի տրա մադ-
րե ցին զար գա ցող երկրնե րի,  Գա գա րին քա-
ղա քի շի նա րա րութ յան, գի շե րօ թիկ դպրո ցի 
ֆոն դե րին, 853 ռուբ լի  Կա մո քա ղա քի, 95.000 
ռուբ լի  Կի րո վի մար զի ման կատ նե րի ե րե-
խա նե րին, 55 ռուբ լի Աֆ ղանս տա նի ե րե խա-
նե րին:

1988 թվա կան
88-ի աշ խա տան քա յին հաս ցե նե րը՝ Իր-

կուտսկ,  Տոմսկ, Տ յու մե ն,  Կի րով,  Գա գա-
րին,  Գո մե լ, Կ րաս նո յարսկ,  Վոլ գոգ րադ, 
 Հոկ տեմ բեր յան, Էջ մի ա ծին, Այ րում, Ար տա-
շատ, Եր ևան,  Մա սիս,  Մեղ րի,  Նո յեմ բեր յան, 
Ա պա րան, Կ րաս նո սելսկ,  Թու ման յան: 

…  Հե տո ի մա ցանք, որ Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի ա վե լի քա նի 800 ու սա նող ներ 
ա հեղ ար հա վիր քի հենց ա ռա ջին օ րե րին 
ա պա ցու ցել են, որ ի զուր չեն ընտ րել ա մե  նա-
մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը:

1989 թվա կան
Ա ռա ջին ան գամ ու սա նո ղա կան շի նա րա-

րա կան ջո կատ նե րը չեն մե կ նի հան րա պե-
տութ յու նից դուրս աշ խա տե լու: Ն րանք կաշ-
խա տեն  Հա յաս տա նի սահ ման նե րում:

Երկ րա շար ժից տու ժած շրջան նե րում 
ու սա նո ղա կան ջո կատ նե րի աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման հար ցե րին էր նվիր ված 

ՀԼԿԵՄ կենտ կո մում կա յա ցած խորհր դակ-
ցութ յու նը:  Քա նի որ նա խա տես ված էր, որ 2 
տար վա ըն թաց քում ա ղե տի գո տում պետք 
է կա տար վի ա վե լի քան 10 մլրդ  ռուբ լու շին-
մոն տա ժա յին աշ խա տանք, ո րը մո տա վոր 
հաշ վով կպա հան ջի 200.000 մարդ, ո րոշ վեց, 
որ հայ ու սա նող նե րը այլևս չեն մե կ նի մի ու-
թե նա կան կա ռույց ներ:

Ար թիկ մե կ նած «Մ խի թար  Հե րա ցի» շին-
ջո կա տի տղա նե րը ա ռան ձին հո գա ծու թյամբ 
աշ խա տե ցին ման կա պար տեզ նե րում: 4 
շվեդներ շի նա րարներ գե ղե ցիկ ու հար մա-
րա վետ ման կա պար տե զ են կա ռու ցել 1 ամ-
սում, իսկ աշ խա տանք նե րում ընդգրկ ված 
մե ր 3 ու սա նող նե րը մաս նակ ցել են խա ղահ-
րա պա րա կի կա ռու ցա պատ մա նը: 

1990-1995թվա կան ներ
 Տա րի ներ շա րու նակ կա մա վոր պար տա-

դիր սկզբուն քով էին հա վա քագ րում շին ջո-
կատ նե րը: Ո մանց հա ջող վում էր խույս տալ 
զա նա զան բժշկա կան տե ղե կանք ներ ներ-
կա յաց նե լու մի  ջո ցով, ո մանք էլ գնում էին 
ստիպ ված՝ թո շա կից չզրկվե լու, ինս տի տու-
տից չհե ռաց վե լու մտա վա խութ յու նից ել նե-
լով: Իսկ այ սօր ու սա նո ղութ յու նը, օգտ վե լով 
վե րա կա ռուց ման և  դե մոկ րա տիա յի ըն ձե-
ռած հնա րա վո րութ յուն նե րից, վե րագ տել է 
իր կորց րած դեմ քը և  ձեռք է բե րել պայ քա-
րե լու, սե փա կան ի րա վունք նե րը պաշտ պա-
նե լու ուժ: Ու սա նո ղա կան կյան քի հետ կապ-
ված շատ ու շատ հար ցե րի լու ծող նե րը հի մա 
ի րենք են: 

1994 թվա կան
 Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ բժշկա կան ինս-

տի տու տի ու սա նող նե րը ամ ռան ա մի ս նե րին 
հան րա պե տա կան շի նա րա րա կան ջո կատ-
նե րի կազ մում մե կ նում էին  Խորհր դա յին 
 Միութ յան հե ռա վոր ծայ րա մա սեր՝ մաս նակ-
ցե լու գո մե  րի, ման կա պար տեզ նե րի և  բազ-
մա թիվ այլ շի նութ յուն նե րի կա ռուց մա նը կամ 
ճեր մակ խա լաթ ներ հա գած՝ ամ ռան ա մի ս-
նե րին մի րգ ու լո լիկ վա ճա ռում մայ րա քա ղա-
քի բնակ չութ յա նը: Այդ ողջ ժա մա նա կաըն-
թաց քում ինս տի տու տի ղե կա վա րութ յու նը 
փոր ձում էր հա մո զել վե րա դաս կազ մա կեր-
պութ յուն նե րին, որ ա վե լի նպա տա հա կա-
հար մար է ա պա գա բժիշկ նե րի ա մա ռա յին 
ար ձա կուր դը օգ տա գոր ծել՝ գո նե մաս նա-
գի տա կան խո րաց մա նը նպաս տող աշ խա-
տանք նե րում նրանց ներգ րա վե լով:  Վեր ջա-
պես փոխ վե ցին ժա մա նակ նե րը, փոխ վեց 
նաև վե րա բեր մուն քը չա փա զանց կար ևոր 
այս հար ցի ուղ ղութ յամբ: Եվ րո պա կան 
երկր նե րի բժշկա կան ԲՈւՀ-ե րի՝ հի վանդ-
նե րի խնամ քի կազ մա կերպ ման բազ մամ յա 
փոր ձից ել նե լով՝ մե ր ինս տի տու տում այդ 
ուղ ղութ յամբ ա ռա ջին քայ լերն են կա տար-
վում: Ո րոշ վեց այս ու սումն  ա կան տա րում 
այդ ծրա գիրն ի րա կա նաց նել բու ժա կան, 
ման կա բու ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան, 
սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տետ նե րի 2-րդ 
 կուր սե րի ու սա նող նե րի ու ժե րով: Այս պրակ-
տի կան կանց կաց վի 2 փու լով, ո րի ըն թաց-
քում ու սա նող նե րը շա բա թա կան առն վազն 
1 ան գամ պետք է այ ցե լեն ի րենց խնամ քին 
հանձն ված հի վանդ նե րին, մի այ նակ ծե րե-
րին, հաշ ման դամ ե րե խա նե րին: Ա ռա վել 
ակ տիվ և  բա րե խիղճ ու սա նող նե րը կար ժա-
նա նան նյու թա կան խրա խու սան քի, և ն ման 
աշ խա տան քի փորձ ու նե ցող նե րի հա մար 
հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի հա ման ման 
ծրագ րե րի մաս նակ ցել ար տերկ րում: 
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Ա ռա ջին ան գամ ես մաս նակ ցել եմ շին ջո կա տի աշ խա տանք նե-
րին 1977-ին, Հոկ տեմ բեր յա նի պա հա ծո նե րի գոր ծա րա ն� մ: Այդ 
ժա մա նակ ես զո նալ հրա մա նա տարն էի, իսկ գլխավոր ինժեները 
ամբիոնի դասախոս Աշոտ Խաչիկի Հակոբյանն էր: Այ սինքն՝ 
տար բեր ԲՈւՀ-ե րի ջո կատ նե րը հա վաք վ� մ էին մի  վայ ր� մ, իսկ 
 պա տաս խա նա տ� ն մի  հո գի էր դառ ն� մ:  Մենք աշ խա տ� մ էինք 
3-4 ա մի ս, 1 ա մի սն աշ խա տ� մ էինք հեր թա փո խով, այ ն�  հետև 
գն� մ էինք տ� ն՝ հանգս տա նա լ� , և  գա լիս էր հա ջորդ հեր թա փո-
խը: Այն պես էր լի ն� մ, որ գոր ծը շա ր�  նակ վ� մ էր նաև սեպ տեմ-
բեր-հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րին: Այդ ամի սներին մե ր ԲՈւՀ-ի �  սա-
նող նե րը չէին մաս նակ ց� մ, կա յին այլ ԲՈւՀ-ե րից, հիմն  ա կա ն� մ 
�  ս� մն  ա րան նե րից:  Դա կապ ված էր սե զո նա յին բեր քա հա վա քի 
հետ, ջոկատներ� մ ընդգրկ վ� մ էին աղ ջիկ ներ և տ ղա ներ և մն  � մ 
էին մի նչև բեր քա հա վա քի ա վար տը: Հի մա այդ պի սի բան չկա, 
ի հար կե, այժմ այս ա մե  նը ա վե լի շատ կա մա վոր սկզբ� ն քի վրա 
է հիմն  ված: 

Աշ խա տան քը շին ջո կա տ� մ վճա րո վի էր, ըստ կա տա րո ղա կա-
նի՝ �  սա նող նե րը վար ձատր վ� մ էին:  Պա հա ծո նե րի գոր ծա րա-
ն� մ աշ խա տ� մ էին 3 հեր թով, և  երկ րորդ կ� ր սե րի �  սա նող նե-
րը, ով քեր դեռևս շատ ե րի տա սարդ էին, նեղ վ� մ էին հատ կա պես 
3-րդ  հեր թից՝ գիշերային հերթափոխից, քա նի որ աշ խա տան քը 
շատ ծանր էր, և ն րանք հոգ ն� մ էին: 

Գ նա ցել եմ նաև Տ յ�  մե  նի 
մարզ, որ տեղ 1.400-1.500 
հո գ� ց մի աց յալ ջո կատ էր 
կազմ վ� մ տար բեր ԲՈւՀ-
ե րից:  Մենք այն տեղ � -
նեինք 2 ջո կատ: Երբ սեպ-
տեմ բե րին վե րա դար ձանք, 
շա տե րը պարգ ևատր վե-
ցին ի րենց բա րե խիղճ աշ-
խա տան քի հա մար: 

Տ յ�  մե  նից հե տո գնա ցել 
եմ  Հա րա վա յին  Սա խա-
լին, որ տեղ կար 3 ջո կատ 
մե ր ԲՈւՀ-ից: Այն տեղ 
մն � մ էինք 2 ա մի ս՝ ա ռանց 
հեր թա փո խի: Դ րա նից 1 
տա րի հե տո գնա ցել եմ 
Մա րիա կան  Հան րա պե-
տ� թ յան  Յոշ կար-Օ լա քա-
ղա քը: Այն տեղ ն� յն պես 
զո նալ հրա մա նա տարն էի: 
Մենք կազ մա կեր պ� մ էինք 

տար բեր մի  ջո ցա ռ� մն  եր, որ տեղ հա վաք վ� մ էին տար բեր հան-
րա պե տ� թ յ� ն նե րից ե կած ե րի տա սարդ նե րը:  Դա լավ ա ռիթ էր 
լավ ըն կեր ներ ձեռք բե րե լ� , բա րե կա մա նա լ�  հա մար, ն� յ նիսկ 
ե ղել են դեպ քեր, երբ ա մ� ս ն� թ յ� ն ներ  են ե ղել: 

3 ան գամ գնա ցել եմ  Լե հաս տան: Ձմ ռա նը գն� մ էինք պայ մա-
նագ րեր կա պ� մ, իսկ ամ ռա նը ջո կատ նե րն էինք տա ն� մ: Ար տա-
սահ ման յան գոր ծ�  նե� թ յ�  նը 1 ամ սով էր:

Ար տա սահ մա նից ն� յն պես գա լիս էին շի նա րա րա կան ջո կատ-
ներ մե զ մոտ աշ խա տե լ� , հատ կա պես երկ րա շար ժի տա րի նե րին 
նրանք մե ծ օգ ն� թ յ� ն ց�  ցա բե րե ցին մե զ:

Այդ տա րի նե րին մե նք շատ բան սո վո րե ցինք տար բեր ազ գե րի Ա ինե ին մեն ն վ ե ին ե ե ի
հետ շփվե լով, որը մե ծ հնա րա վո ր� թ յ� ն էր տալիս՝ ծա նո թա նա-
լ�  նրանց մշա կ� յ թին, նիստ �  կա ցին: Աշ խա տել եմ հիա նա լի 
մարդ կանց հետ, ով քեր գնա հա տել են մե ր աշ խա տան քը: 

 Մեր ԲՈւՀ-ը հիմն  ա կա ն� մ բո լոր ջո կատ նե րին ֆելդ շեր էր տա-
լիս երրորդ և չորրորդ կ� րսի � սանողներից, իսկ զո նալ հրա մա-
նա տա ր� թ յ�  նը �  ներ իր գլխա վոր բժիշ կը, ով կար գա վո ր� մ էր 
աշ խա տան քի ըն թաց քը, մա տա կա րա ր� մ էր դե ղո րայք և  այլն:

ԱԼ ԲԵՐՏ  ՄՈՎ ՍԵՍ ՅԱՆ
ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակ� թյան 

ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

ԵՐԲ ՔՈ ԴԱ ՍԱ ԽՈՍ ՆԵ ՐԸ ՔՈ ՏԱ ՐԻ ՔԻՆ ԷԻՆ...
 Ես 3-4 տա րի ղե կա վա րել եմ հա-

մալ սա րա նի ԼԿԵՄ կո մի  տեի (դա 
համապատասխանում է այսօրվա 
ուսանողական խորհրդարանին) աշ խա-
տանք նե րը՝ լի նե լով ԼԿԵՄ կոմի տեի քար-
տու ղար: Այդ ըն թաց քում 4 ան գամ ե ղել եմ 
շինջոկատում, ո րից 2 ան գամ եղել եմ շի-
նա րա րա կան ջո կա տի մար տի կ, 2 ան գամ՝ 
որպես ջո կա տի հրա մա նա տա ր: Ընդ ո րում 
մե կ ան գամ ե ղել եմ լո կալ ջո կա տի հրա-
մա նա տա ր, իսկ երկ րորդ ան գամ ամ բողջ 
տա րա ծաշր ջա նի ջո կատ նե րի հրա մա-
նա տա ր: Այդ տա րի նե րի շի նա րա րա կան 
ջո կա տի աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված 
ես ու նեմ մի այն լավ հի շո ղութ յուն ներ:  Շա-
տե րը, այդ թվում նաև ես, այն տեղ սո վո-
րե ցինք ճաշ պատ րաս տել, քա նի որ ա մե ն 
ին չը մե նք էինք ա նում՝ թե մաք րութ յուն 
պահ պա նե լը, թե ու տե լիք պատ րաս տե լը: 
Եվ դա ա նում էինք մե ծ սի րով: Ա ռա ջին ան-
գամ շի նա րա րա կան ջո կա տում ես ստա ցա 
իմ ա ռա ջին աշ խա տա վար ձը:  Մինչև հի մա 
իմ ծնող նե րը ինձ հի շեց նում են այն նվե րի 
մա սին, ո րը ես գնե ցի նրանց հա մար այդ 
աշ խա տա վար ձով: Ն րանք մի նչև հի մա 
այն պա հում են: 

Ես վեր ջին կուր սում էի, երբ չորրորդ 
անգամ  մաս նակ ցում էի շին ջո կա տի աշ-

խա տանք նե րին՝ որ պես հրա մա նա տար: 
Հի շում եմ, որ այդ օրը ե րե կո յան 3-րդ 
 հեր թի աշ խա տան քի էինք, իսկ հա ջորդ 
օ րը պետք է լի ներ նշա նադ րութ յունս: 
Առավոտյան եկան և ինձ տուն բե րե ցին: 
Ես ե կա տուն, հա զիվ հասց րե ցի քնել մի  
2 ժամ՝ մի նչ հյու րե րը կհա վաք վեին: Ես իմ 
նշա նադ րութ յա նը մաս նակ ցե ցի մի  փոքր 
կի սաք նած վի ճա կում և  ա րա րո ղութ յու-
նից հե տո, ե րե կո յան նո րից վե րա դար ձա 
 Հոկ տեմ բեր յան, քա նի որ նո րից 3-րդ  հեր-
թի աշ խա տանք նե րին պետք է մաս նակ-
ցեի: Ես չէի ցան կա նում բա ցա կա յել նույ-
նիսկ մե կ օ րով, քա նի որ ինձ իս կա պես 
շատ պատասխանատու աշխատանք էր 
հանձնարարված:

 Շին ջո կա տի աշ խա տանք նե րին մաս նակ-
ցե լը կա մա վոր-պար տա դիր սկզբուն քով 
էր, սա կայն կա մա վո րութ յան մասն ա վե լի 
շատ էր: Ի հար կե, ցան կա լի էր, որ բո լո րը 
մաս նակ ցեին, սա կայն գտնվում էին ու սա-
նող ներ, ով քեր այս կամ այն պատ ճա ռով 
հրա ժար վում էին:  Քա նի որ դա կոչ վում էր 
3-րդ՝ աշ խա տան քա յին կի սամ յակ, այս պես 
կոչ ված՝ «3-րդ քն նաշր ջան», ու սա նող նե րի 
մո տա վո րա պես 70-80 տո կո սը մաս նակ-
ցում էր այդ աշ խա տանք նե րին: Սա կայն 
կցանկանայի նշել, որ խուսափողները 

կորցնում էին շատ բան: Այդ քննաշր ջա-
նը երբեմն  ա վարտ վում էր նաև ա մուս նու-
թյուն նե րով: Իմ կուր սում նույն պես ե ղավ 
այդ պի սի մի  դեպք. 4 տա րի ի րար հետ 
սո վո րե լով՝ չէին նկա տել ի րար, սա կայն 
շին ջո կա տում անց կաց րած օ րե րը նրանց 
ա վե լի մտեր մաց րին, զգաց մունք ներ ա ռա-
ջա ցան և, նրանք ա մուս նա ցան:     

 Վեր ջերս մե նք տո նե ցինք շի նա րա րա-
կան ջո կատ նե րի 50-ամ յա կը, ո րը նշվեց 
մե ծ հան դի սութ յամբ: Այն կազ մա կեր-
պել էին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
նախ կին ԼԿԵՄ կենտ րո նա կան կո մի  տեն 
և  բո լոր ջո կատ նե րի կո մի  սար նե րը:  Շատ 
հե տաքր քիր հան դի պում էր կազ մա կերպ-
ված, քա նի որ այն տեղ տե սանք մե ր հին 
ըն կեր նե րին, բո լորս փոխ վել էինք, մար-
դիկ կիս վե ցին ի րենց հի շո ղութ յուն նե րով: 
Այդ օ րը հա տուկ նշվեց այն մա սին, որ 
բժշկա կան ինս տի տու տը շատ լուրջ աշ խա-
տանք էր կա տա րում և  մե ծ պա տաս խա-
նատ վությ ուն էր դրված մե ր ու սա նող նե րի 
և  դա սա խո սա կան կազ մի  վրա:

շ
ց
խ

լ

ԼԱ ՐԻ ՍԱ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ
ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ, % ս ման ո րա կի 

գնա հատ ման և վե րահսկ ման
 կենտ րո նի ղե կա վար, պրո ֆե սոր
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 Մի աշ խա տա սեր և ն յու թա կան 
ա պա գա յի հա մար այդ քան ձիր քե-
րով օժտ ված ժո ղո վուրդ, որ նյու թա-
կան բա րիք ներ կու տա կել և  ամ բա րել 
գի տի տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րի 
հա մար, որ ծի ծա ղե լի է հա մա րում, 
ե թե մե  կը ամ ռանը մի այն ար ևի գե-
ղեց կութ յամբ  է հիա նում և  չի մտա-
ծում ձմռան մա սին, զար մա նա լիո րեն 
ի դեա լիստ է դե պի խա ղա ղութ յու նը, 
ա ղո թում է նրա ար ևին և բ նավ չի հա-
վա տում, թե պա տե րազ մի  ձմե ռ կա: 
 Սա կայն պա տե րազ մը գա լիս է հա կա-
ռակ մե ր ցան կութ յան, ո րով հետև հա-
կա մար տութ յան օ րենքն է կա ռա վա-
րում աշ խար հը: Այս ճշմար տութ յու նը 
չի ու զում հաս կա նալ մե ր ժո ղո վուր դը, 
դրա հա մար էլ խա ղաղ տա րի նե րի 
քրտնա ջան աշ խա տան քով կու տա-
կած բա րիք նե րը պա տե րազ մի  օ րե-
րին տա լիս է թշնա մուն, իսկ ինքն, 
իբրև մու րաց կան, ծան րա նում է 
օ տար նե րի վրա:  Մենք կու զեինք, որ 
մե ր ժո ղո վուր դը ևս  վեր ջա պես ըմբռ-
ներ, թե խա ղա ղութ յու նը հա վեր ժա-
կան չէ՝ այլ ժա մա նա կա վոր զի նա դա-
դար մի այն:  Խա ղա ղութ յու նը նույ նիսկ 
նոր մալ վի ճակ չէ, խա ղա ղութ յուն 
չկա մե ր երկ րագն դի վրա, չի կա րող 
լի նել և  մարդ կա յին պատ մութ յան 
մե ջ:  Պա տե րազ մը ժո ղո վուրդ նե-
րի կյան քում ան խու սա փե լի պահ է, 
այն չի մղվում սոսկ գի տակ ցա կան 
հա շիվն  ե րի հա մար, այն մարդ կա-
յին բա րեշրջ ման (է վոլ յու ցիա) ա մե -
նա բուռն ար տա հայ տութ յուն նե րից 
մե կն է:  Պա տե րազ մը բնազդ է, այդ 
է պատ ճա ռը, որ մար դիկ պա տե-
րազ մում են հա մար յա ա կա մա յից, 
դեմ գա լով գի տակ ցութ յան պա հանջ-
նե րին, բա րո յա կան օ րենք նե րին, և 
 հետ ևանք նե րին գի տակ ցա բար անդ-
րա դառ նում հաշ վե հար դա րից, հաղ-
թա նա կից կամ պար տութ յու նից հե տո: 
Խաղաղությունը օրվա մարդկության Խա ղա ղութ յու նը օր վա մարդ կութ յան 
հա մար ոչ այլ ինչ է, քան հոգ նա ծութ-
յուն:  Պարտ ված է այն ժո ղո վուր դը, 
ո րը շուտ է հոգ նում:  Պա տե րազմի  
է ձգտում նա, ով կազ դուր ված է: 
 Պա տե րազ մը կազ դուր վա ծի, ա ռող ջի 
ցան կութ յունն է, ինչ պես որ խա ղա-
ղութ յու նը թույ լի բաղ ձանքն է, հոգ-
նա ծի՝ ե րա զը: Ան շուշտ, խա ղա ղութ-
յու նը հոգ նած ժո ղո վուրդ նե րի հա մար 
բա րիք կլի ներ, ե թե պա տե րազ մի ց 
հաղ թա կան դուրս ե կած նե րը խա-
ղա ղութ յու նը չա րա շա հել չի մա նա յին: 
ԽԽԽԽ Խաաաաա ղաղաղաղաղաղաղղ ղղղղղ ղղղուուուուուութթթթթթ թթյայայայայայայյ նննննն չաչաչաչաչաչաչչչ րրրրր րրրրաաաաաշշաշաշաշաշաշաշշ հհհհհհ հուուուուուումնմնմնմնմնմնմն աաաաաավվվվվվ վվվվեեեե-ե-եե

լի ա ղե տա լի է պարտ ված ժո ղովր դի 
հա մար, քան նույ նիսկ պա տե րազ-
մը:  Պատ մութ յան մե ջ քիչ են կո տո-
րա ծա յին ոչն չա ցումն  ե րի դեպ քե րը, 
մի նչ հսկա յա կան ժո ղո վուրդ ներ ան-
նպաստ խա ղա ղութ յան մե ջ, ա ռանց 
ար յու նոտ հար ված նե րի, ան հե տա ցել 
են դան դա ղո րեն:  Դան դաղ ոչն չա ցու-
մը մի  խա ղա ղութ յուն է մե զ հա մար, 
ինչն այ սօր իշ խում է  Մեր ձա վոր Արե-
վել քում: Թշ նա մի ն հսկում է ոչ մի այն 
գե րեզ մա նա ցած Թր քա հա յաս տա նի, 
այլ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի խա-
ղա ղութ յան վրա: Ա մե ն րո պե նա կա-
րող է խան գա րել այդ խա ղա ղութ յա նը 
և  ե թե մի նչև այժմ չփոր ձեց խան գա-
րել, նշա նա կում է, թե այդ պես ա վե-
լի նպաս տա վոր է իր քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րի հա մար:  Բա ցի այդ 
դժբախտ պա րա գան՝ կան հո գե բա-
նա կան և  այլ կար գի պատ ճառ ներ, 
ո րոնք մե զ ա վե լի հո ռե տես են դարձ-
րել դե պի մե ր ժո ղովր դի ա պա գան: 
 Նախ չա փա զանց նեղ և  աղ քատ է 
ներ կա  Հա յաս տա նը: Ինք նա խա-
բեութ յուն է հու սալ, թե կով կաս յան 
յու րա հա տուկ պայ ման նե րում, օ տար 
ազ դե ցութ յան ներ քո, շրջա պատ ված 
թշնա մի  ժո ղո վուրդ նե րով, հա յու-
թյու նը մշա կու թատն տե սա կան բար-
գա վա ճում կու նե նա, քա ղա քա կան 
ուժ կդառ նա՝ պե տութ յուն կստեղ ծի: 
 Ներ կա  Հա յաս տա նը կազ մում է հա-
զիվ 1/12-ը մե ր պատ մա կան հայ րե-
նի քի:  Դա հայ րե նիք չէ, այլ հայ րե նի 
անկ յուն: Այժմ իր սահ ման նե րում նա 
չի կա րող տեղ տալ աշ խար հասփ յուռ, 
ցաք ու ցրիվ ե ղած հայ րե նա զուրկ 
հա յութ յան՝ գա ղու թա հա յութ յան, ո րի 
թա փա ռիկ վի ճակն ա ղե տա վոր է 
եր կու տե սա կե տից. նախ որ նա են-
թա կա է ստույգ կորստ յան, օ րի նակ՝ 
 Թուր քիա յում կո տո րա ծի, այլ վայ րե-
րում՝ խա ղաղ բնաջն ջու մի , ձու լու մի : 
Հայրենի անկյուն և թափառական Հայ րե նի անկ յուն և  թա փա ռա կան 
ժո ղո վուրդ:  Մի ճա կա տա գիր, որ երկ-
մտութ յան և  տա տա նու մի  է մատ նել 
մե ր ժո ղովր դին, այ սինքն՝ ազ գա յին 
հո ռե տե սութ յան: Իսկ վայ այն ժո-
ղովր դին, որ վա րակ ված է այս հի-
վան դութ յամբ. այդ պի սին կանգ նած 
է գե րեզ մա նի ա փին: Չ սարսա փե՜նք, 
բայց և  ա ռանց սին պատ րանք նե-
րի և  ա վե լորդ նա խա պա շա րումն  ե րի 
ըն դու նենք այդ դառ նա դառն ճշմար-
տութ յու նը՝ մե ր ա պա գան վտանգ ված 
է:

 ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ  ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ 

ԲԱՑ ՆԱ ՄԱԿԸ ԲԱՑ ՆԱ ՄԱԿԸ 
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Նժդեհի աս% յթներից
Ո մանք ար ևը մի այն խա վար ման 

ժա մա նակ են նկա տ� մ:
Չի կա րե լի օգ նել այն ըն կա ծին, ե թե 

նրան պա կա ս� մ է ինք նօգ ն� թ յամբ 
ոտ քի կանգ նե լ�  կամ քը:
Եր կ�  բան պետք է լցնի մար դ�  

հո գին հիաց մ� ն քով �  հար գան քով՝ 
աստ ղա լից եր կին քը գլխի վեր և� մ և 
 բա րո յա կան օ րեն քը սրտի մե ջ:
Շղ թա նե րի մե ջ ծնվ� մ, ապ ր� մ և 

 մե ռ ն� ՞մ ես, դ�  ես մե  ղա վոր, ո րով-
հետև թ� յլ ես:
Ք րիս տո նեա կան սի րո խոր հ� ր դը 

ամ բողջ դա րեր պատ ճառ է դար ձել 
մե ր ժո ղովր դի ա նօ րի նա կան ող բեր-
գ� թ յան:
Մի ժո ղո վ� րդ, ո րի որ դի նե րը հա-

վա սար չեն օ րեն քի և  մահ վան առջև` 
հաղ թա կան հայ րե նիք չի �  նե նա:
Կ րոն նե րի պես հայ րե նիք ներն էլ 

պա հան ջ� մ են, որ ի րենց սպա սար կո-
ղի ձեռ քե րը լի նեն տաք և  մաք րա մա-
ք� ր:
Ապս տամբ ժո ղովր դին մի այն Աստ-

ված կա րող է հաղ թել:
Այն օրվանից երբ հայը վախենալԱյն օր վա նից, երբ հա յը վա խե նալ 

սկսեց մա հից, այն օ րից օ տա րը թա-
գա վո րեց  Հա յաս տա ն� մ:
Ե թե կյան քի նպա տա կը հա ճ� յ քը 

հա մա րե ցիր, վախ ճանդ կո ր� ստն է:
Ա վե լի լավ է հայ մար դը համր լի նի, 

քան օ տա րա խոս:
 Հայրե նիք մի  սպա սեք օտա րից և 

 ճա կատագ րից, ե թե դա ձեր ար յ�  նով 
պաշտ պա նե լ�  չափ հայ րե նա սեր չեք:
Հայ րե նի քից զատ, հայ րե նի քից 

դ� րս ինձ հա մար խա բ�  սիկ են բո լոր 
դրախտ նե րը: 
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2014-2015 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԵՊԲՀ  ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի 722 խմբի ու սա նող: 2010-ից 
ԵՊԲՀ ֆուտ բո լի հա վա քա կանի ան-
դամ: 2009-15թթ. ԵՊԲՀ մի ջ ֆա կուլ-
տե տա յին ա ռաջ նութ յուն նե րի բազ-
մա կի հաղ թող: ՀՀ մի ջ բու հա կան 
ֆուտ բո լի մրցա շա րե րի մաս նա կից 
և մր ցա նա կա կիր: 2014-ին Ի րա նի 
դես պա նա տան ֆուտ բո լա յին մրցա-
շա րի ար ծա թե մե  դա լա կիր: 2014-
ին UNHCR-ի ար ծա թե մե  դա լա կիր: 
2015-ին մի ջ բու հա կան ու նի վեր սիա-
դա յի ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յան ոս կե 

մե  դա լա կիր:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի 325 խմբի ու սա նո ղու հի: 
2013-ից ԵՊԲՀ բաս կետ բո լի հա-
վա քա կանի ան դամ: 2013-15թթ. 
ՀՀ մի ջ բու հա կան մրցա շա րե-
րի մաս նա կից և մր ցա նա կա-
կիր: 2015-ին  Հայ-ռու սա կան 
(Սլավոնական) հա մալ սա րա նի 
մի ջ բու հա կան մար զամ շա կու թա-
յին ա ռաջ նութ յան բրոն զե մե  դա-
լա կիր: 2015-ին սթրիթ բո լի ՀՀ 
ու սա նո ղա կան ա ռաջ նութ յան 
չեմ պիոն:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի գե րա զան ցիկ ուսանող (722 խումբ): 
2009-ից ԵՊԲՀ ֆուտ բո լի հա վա քա-
կանի ան դամ: ԵՊԲՀ մի ջ ֆա կուլ տե-
տա յին ա ռաջ նութ յուն նե րի բազ մա կի 
հաղ թող: ՀՀ մի ջ բու հա կան ֆուտ բո լի 
մրցա շա րե րի մաս նա կից և մր ցա նա-
կա կիր: 2014-ին Ի րա նի դես պա նա տան 
ֆուտ բո լա յին մրցա շա րի ար ծա թե մե -
դա լա կիր: 2014-ին  UNHCR-ի ար ծա թե 
մե  դա լա կիր: 2015-ին մի ջ բու հա կան ու-
նի վեր սիա դա յի ֆուտ զա լի ա ռաջ նու-
թյան ոս կե մե  դա լա կիր: 

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ-
տե տի 680-1 խմբի ու սա նող: 2009-ից 
ԵՊԲՀ վո լեյ բո լի հա վա քա կանի ան-
դամ: 2011-ին ԵՊԲՀ ա ռաջ նութ յան 
հաղ թող, ՀՀ վո լեյ բո լի ֆե դե րա ցիա յի 
նա խա գա հի գա վա թի գա վա թա կիր: 
2009-14թթ. ՀՀ և  մի ջ բու հա կան մրցա-
շա րե րի մաս նա կից և մր ցա նա կա-
կիր: 2012-14թթ. ԵՊԲՀ բազ կա մար տի 
մրցա շա րե րի հաղ թող:

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ-
տե տի կլի նօր դի նա տոր: 2008-ից 
ԵՊԲՀ լո ղի հա վա քա կանի ան-
դամ: 2008-ին ՀՀ լո ղի չեմ պիոն 
կրոլ լո ղաո ճում: 2008-14թթ. ՀՀ և 
 մի ջ բու հա կան մրցա շա րե րի մաս-
նա կից և  բազ մա կի ար ծա թե և 
բ րոն զե մե  դա լա կիր:

ՍԻՄՈՆ ՀԱՅԿԻ 
ՍԵՎՈՅԱՆ

ԱՐՍԵՆ ՍԱՄՍՈՆԻ 
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի կլի նօր դի նա տոր:
2008-ից ԵՊԲՀ լո ղի հա վա քա-

կանի ան դամ: 2008-ին ՀՀ լո-
ղի չեմ պիոն դել ֆին լո ղաո ճում: 
2008-14թթ. ՀՀ և  մի ջ բու հա կան 
մրցա շա րե րի մաս նա կից և 
 բազ մա կի մրցա նա կա կիր:

ՄԵՐԻ ՇԻՐԱԿԻ 
ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՍՄԲԱՏ ԱՇՈՏԻ 
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՏԱԹԵՎԻԿ 
ՀՐԱՉՅԱՅԻ 

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ 
ԹՈՐՈՍԻ 

ՄԱԿԱՐՅԱՆ



2016-ի հուն վա րի 25-29-ը Հա յաս տա-
նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան 
հա մալ սա րա նի մար զա դահ լի ճում 
տե ղի ու նե ցավ ար դեն ա վան դա կան 
դար ձած « Դա սա խո սա կան գա վաթ 
-2016» ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի ա ռաջ նութ յուն 
3 սպոր տաձ ևից՝ վո լեյ բոլ, հրաձ-
գութ յուն և սե ղա նի թե նիս: Մի ջո-
ցառ մա նը ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նե ցավ նաև մե ր հա մալ սա րա նի 
դա սա խո սա կան թիմը: Հա մա ձայն 
կա նո նա կար գի՝ մրցումն  ե րին կա րող 
էին մաս նակ ցել նաև 2 ու սա նո ղու հի 
հա մալ սա րա նից (վո լեյ բոլ), իսկ թի-
մե  րի կազ մում էին՝ 5 տղա մարդ, 1 
կին: Մր ցա շա րում չէր թույ լատր վում 
պրո ֆե սիո նալ վո լեյ բո լիստ նե րի մաս-
նակ ցութ յու նը, ուս տի մե ր թի մը մի ան-
գա մի ց զրկվեց վո լեյ բո լիս տի ա ջակ-

ցութ յու նից: Թի մի  կազ մում էին մե ր 
հա մալ սա րա նի ու սա նո ղութ յան 
կող մի ց հար գանք և սեր վա յե լող 
դա սա խոս ներ Ա շոտ Խա չի կի Հա-
կոբ յա նը, Վա չա գան Հ րան տի Թո-
րոս յա նը, Ա րամ Իլ յա յի Խա ռատ յա-
նը, Ար տեմ Սեր գե յի Գ րի գոր յա նը, 
Դա վիթ Մ հե րի Ղա զար յա նը, Ոս կե-
հատ Ռու բե նի Մկր տում յա նը, մե ր 
երկ րորդ կուր սի ու սա նո ղու հի ներ 
Վիկ տոր յա Նա զար յա նը և Ա մալ յա 
Անդր յա նը: Թի մի  մար զիչն էր Նա-
րեկ Ռա ֆա յե լի Շի րին յա նը: Հա վա-
քա կան թի մե  րի պա տաս խա նա տուն 
և, կա րե լի է ա սել, թի մե  րի գլխա վոր 
մար զի չը ֆիզ դաս տիա րա կութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ Ալ բերտ Կա րա պե-
տի Մով սես յանն էր: Ն շեմ, որ մե ր 
թի մը մաս նակ ցեց ոչ լիար ժեք կազ-
մով, քա նի որ կար նախ նա կան հա-
մա ձայ նութ յուն նաև մե ր մյուս դա-
սա խոս նե րի հետ՝ Գա լուստ Մի շա յի 
Թու մաս յան, Անդ րա նիկ Ալ բեր տի 
Վար դան յան, սա կայն մրցումն  ե րի 
նա խօր յա կին չար կա տակ խա ղաց 
գրի պը, իսկ ըն կե րա կան խա ղում 

Եր ևա նի պե տա կան ման կա վար ժա-
կան հա մալ սա րա նի մար զա դահ լի-
ճում  ա նա յին վն աս վածք ստա ցավ 
Ա. Վար դան յա նը: Ե ղան նաև ու րիշ 
պատ ճառ ներ, երբ կար մաս նակ ցու-
թյան ցան կութ յուն, բայց չկա րո ղա ցան 
ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով: Մեր թի մը 
ու ներ ևս մե կ շատ կար ևոր խնդիր՝ 
մե ր դահ լի ճի անմխ  ի թար վի ճա կը 
թույլ չտվե ց լա վա գույն ձևով ներ կա-
յա նալ խա ղե րին: Ինչ ևէ՝ մրցա շարն 
ան ցավ բարձր մա կար դա կով, մաս-
նակ ցում էին ՀՀ 8 ԲՈւՀ-ե րի հա վա-
քա կան թի մե ր, նկատ վում էր սպոր-
տա յին ա ռողջ պայ քար ա մե ն գնդա կի 
և մի ա վո րի հա մար: Մր ցա վա րա կան 
կողմն  ա պա հո վել էր Հա յաս տա-
նի վո լեյ բո լի ֆե դե րա ցիան՝ ի դեմս 
գլխա վոր քար տու ղար Կա րեն Աս-
մար յա նի: Բո լոր թի մե  րը տրա մադր-
ված էին մար տա կան, կար հստակ 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն խա ղա ցող նե-
րի մի ջև: Ինչ պես հե տո թի մե  րից նշե-
ցին, շա բա թը 2 ան գամ նրանք դա սա-
խոս նե րով հա վաք վում են և վո լեյ բոլ 
խա ղում: Հու սանք՝ մե ր ԲՈւՀ-ի դա-

սա խո սա կան անձ նա կազմն  էլ մոտ 
ա պա գա յում կու նե նա այդ պի սի 
հնա րա վո րութ յուն: Կար ևո րը մե ր 
թի մում տի րող սպոր տա յին կամքն 
էր, երբ հաշ վի չառ նե լով տա րիքն ու 
կո չումն  ե րը, մե ր թի մի  խա ղա ցող-
նե րը, ե րի տա սարդ նե րին չզի ջե լով, 
պայ քա րում էին մի ա վոր նե րի հա-
մար:
Մր ցա շա րը դար ձել է ա վան դա-

կան, դա նշա նա կում է, որ մե ր թի-
մը պատ րաստ կլի նի հա ջորդ տա րի 
ևս մաս նակ ցել ա ռաջ նութ յուն նե րի: 
Սի րով հրա վի րում ենք բո լոր ցան-
կա ցող նե րին մի ա նալ մե ր թի մի ն: 
Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում 
մե ր բո լոր թի մա կից նե րին և ա ջա-
կից նե րին:

ՆԱ ՐԵԿ ՇԻ ՐԻՆ ՅԱՆ
ԵՊԲՀ ֆիզդաստիարակության 

ամբիոնի դասախոս,
մի ջազգային կարգի մրցավար 

վոլեյբոլ մարզաձևից

Նոր" թյ" ններ վոլեյբոլ մարզաձևիցՆոր" թյ" ններ վոլեյբոլ մարզաձևից

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԱ ԿԱՆ ԳԱ ՎԱԹ -2016

Երևանի պետական մանկավարժա սախոսական անձնակազմն էլ մոտ



Ա վարտ վե ցին 16-րդ  ու սա նո ղա կան մար զա կան խա-
ղե րի ծրագ րով անց կաց վող տղա նե րի բաս կետ բո լի 
ա ռաջ նութ յան մրցումն  ե րը, ո րին մաս նակ ցում էր նաև 
մե ր ԲՈւՀ-ի բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը, որը նա-
խորդ մրցա շա րե րում բազ մի ցս գրա վել է մրցա նա կա-
յին տե ղեր և  իր գե ղե ցիկ ու արդ յու նա վետ խա ղով ար-
ժա նա ցել հան դի սա տե սի հա մակ րան քին:
Ի տար բե րութ յուն նա խորդ տա րի նե րի՝ այս տար վա 

մրցումն  երն ան ցան 2 մրցա փու լով՝ գա րուն և  ա շուն: 
Այ սինքն թի մե  րը մի մ յանց հան դի պե ցին 2 ան գամ:
 Մեր թիմն  ու նե ցավ 1 հաղ թա նակ և 1 պար տութ յուն 

ԵՊՀ-ի թի մի ց, կրկնա կի հաղ թեց Եր ևա նի պո լի տեխ-
նիկ, տնտե սա գի տա կան, ա մե  րիկ յան հա մալ սա րան-
նե րի թի մե  րին և  մի այն չնչին մի ա վոր նե րի տար բե րու-
թյամբ պարտ վե լով Եր ևա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ինս տի տու տի և Գ յում րիի հա վա քա կան թի մե  րին՝ գրա-
վեց 3-րդ մր ցա նա կա յին տե ղը՝ ար ժա նա նա լով բրոն զե 
մե  դալ նե րի և  դիպ լոմն  ե րի (պատ վոգ րե րի):
 Գո վես տի խոս քեր պետք է ա սել հատ կա պես թի մի  վե-

տե րան ներ՝  Համ բար ձում յան  Ռու բե նի (մա գիստ. 1-ին), 
Ար փաջ յան  Մել քո նի (կլի նի կա կան օր դի նա տոր, 1-ին), 
 Վա սիլ յան Գ ևոր գի (442խ.) հաս ցե ին, ում մրցակ ցա-

կան փորձն ու բարձր սպոր տա յին վար պե տութ յու-
նը նպաս տե ցին ե րի տա սարդ նե րի հետ մար տա կան, 
ա մուր կո լեկ տի վի ստեղծ մա նը:
 Հա ջող հան դես ե կան նաև ու սա նող մար զիկ ներ 

 Հե քիմ յան Ա րա մը (375), Աղ նան յան-Աս լան յան  Սե րոն 
(234),  Գո ջակ յան  Հո վի կը (178),  Կեուչ կեր յան  Ռազ մի  կը 
(178),  Չե խեր դեմ յան Ա լաին (178), Ա ռու շան յան  Դա վի թը 
(178):
 Թիմն  իր շնոր հա կա լութ յունն է հայտ նում ֆիզ-

դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ Ա. 
 Մով սես յա նին և  ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նին՝ 
ի րենց նկատ մամբ ցու ցա բե րած ու շա դիր վե րա բեր-
մուն քի հա մար:
Շ նոր հա վո րում ենք մե ր տղա նե րին և  ցան կա նում, որ 

նրանք հե տա գա յում հաս նեն ա վե լի բարձր արդ յունք-
նե րի:

 ՌԱ ՖԱ ՅԵԼ  ՊԵՏ ՐՈՍ ՅԱՆ
ԵՊԲՀ ֆիզդաստիարակության 

ամբիոնի  ա վագ դա սա խոս,
թի մի  մար զիչ

Ն ՎԱ ՃԵ ՑԻՆ 

ԲՐՈՆ ԶԵ ՄԵ ԴԱԼ ՆԵՐ

Նոր" թյ" ններ Նոր" թյ" ններ 

բասկետբոլ բասկետբոլ 

մարզաձևիցմարզաձևից



 Զոհ րաբ յան նե րի բժժժշկկկա կան ա ռռռաաա ջին ճճճճյճճ ու ղի ներ կա յա ցու ցի չը Գ ևորգ 
Զոհ րաբ յանն է: Ըն դա մե  նը մեկ տտարրր վ վ վա աշ խա տան քի արդ յուն քում նրան հա-
ջող վում է ձեռք բե րել հմուտ բբբբբբբժժշժ կիի հհհե ղի նա կութ յուն: Որ պես քիթ-կո կորդ-ա-
կան ջա բան հրա վիր վե լով աշաշաշաշշշշխխխխխխխխաա աաաատաաան քիքիքի Եր ևա նի 2-րդ  հի վան դա նո ցում՝ նա 
դառ նում է մե ր երկ րի լա րրրրիիինիիիիի  գիիիոիի  լո գգգիաաա յիյիյիյիյիյիի հիմն  ա դիր նե րից մե  կը: Այ նու հետև 
բժշկին վստա հում են արդդդդեենեննեն 333-ր-րրրրրրրդ  հիիի վաաաանննդադադադադադադադ  նո ցի իր իսկ հիմն  ադ րած քիթ-կո-
կոկոկոկոկկոկոկկորդրդրդրդրդրդրդրդդ-աաաաաաաա կկկան ջջջա բա նութ յայայայանննն բաաաժժաաանա  մոոուն քիիիի վվվաա աարիրիրրիրիրիրի չի պաշ տո նը,ը,ը,ըը,ըըը, ոոոոորրրրրրրր րըըըըը ըը նանանանա զզզզբբբա ղեցեց-
նում էրրրրր մի նչև 772 տա րե կա նըըը::
ՊՊՊՊ րակկկկկ կկտիկ գոգոր ծոծ ւ նենեութ յա ննննննը զոզոոոոու գաա հեռռռռռ  ԶԶԶԶԶոհհհհ րաաաբ յաննն նըը ը քաքայյ եեելելերրրր էրրէրէէրէր ա ն նում նաաև 

գի տութթթթթ յան մե մեմե մե ջջջջ, զբաղ վո մւմմմ գգգգգգգգի իիիիիիտաաաա կաանա աաաաաաշշշշշշխխխխխխախխ  տանննննննն քովովովովովովով:::::::  ՆՆՆ ՆՆ Նաա հեհեղ ղղղղիիիի ի նանաաաա կելել է 25 հեհե-
տատատատա զզզզո ոոոտտտտտոտտութւթւթ յուն:

 Մասասասսսսսսսնննննն ննննննա գի տութ թյայայայամբմբմբմբ բժիշկկ է եեեեե ղելլ նաաևաևևաև ԳԳևևորորրրրրրրրգգգգգգգգգ  Զոհ րաբ յա աաաաաաանինննննննն կկկկի նընը՝ Ե լե ննաա 
Ա վավավավավավավավավ գ յա նը: ՆՆՆՆրրր րան էր վստաահ վեեել մմամ յ րրարարաաքք քաա ղաղա ք քքքիի 44-444444 րդրդրդրդրրդրրդդդդ  ման կաաաաաաաաակկկկան պպո լիկ լիլի-
նիիինինիինիիի կա յի գգգլխլխլխաա վվովորր ժբժբժ կշկշկիի ի պպպաշ տտտո նըը:ը   ՀաՀաՀՀաաՀա ջոր դիվիվվիվիվիվ ննննա մմաամամամամամմաաաս նա գիի իիի իիիիտտտտտատա կ կ կանա  գորոր-
ծու ւււււնեննննննն ութ յու ււնըընընը շշշա արորոր ւ ւ նանա կկկելելլ էէէէէ 8-րրր-րրրրդ  մմման կկկկաաական պոպպպ  լիկկկկկկկկ լ լ լ լ լ լլլիիիիիիիի իիիիննննիննն  կա յումւմւմւմւմւմւմ,,,, , ոորրըրըր  ևս մեմե ծ 
նվնվնվնվնվիրիրրրրրիրիրիր վ վ վվ վ վ վ վ վվվվա ծութ յամամամամամամբբբբբբ ղեղեղեղե կ կկկա ա աավավավավա ր ր րրրրրելելելելելել էէէէէէէ մինննչև 7777778 8 8 88 տատատատատա րրրրրեեեեեեկակակակակակակակականնն նննննը:  Մաս նանանաանանանաաանանանանագգգգգգիիիի ի իիտատատատա կ կան կա-ա
րո ղութթթթ յոյոունւնւ  նե րով աչչչչքքքքքք քի ի իի իի ընընըըը կկննննոն ղ բբբժբ շկկկա կաաաան նն այայայայայայսսսսսս զզզոզզ ւյգն ու նեեեեեեեեեննննն նննում մմմմմ է չորսսս ե րե խաա: 
Բժշշշշկոկկկ ււ հի կնոնոնոոջ՝ջջջջջ  Ե լե նա Ա վվվվվվագագագագագագգգգգգ յ յ յ յյյյա ննին  հեեետետ միմիմիմիմիմիմիմիմիմիաաաաաաաաա սին Գ ևորորրրրրրրրրրգգգգ գ գգգգգ ԶԶ Զ ԶԶԶ ԶԶԶԶԶԶոհ րրրրաբբբբաբբբբ յյյյաա ննըըը դդդաս տիաա-
րա կելլ և բժշ կկիիի մաաաասսսս սսնանանանանանա գի տութ յուուոո  նը փփփփո խան ցելելելելելելելլ էէէէէէէէէէ չչորս զազազազաա վակ ննննննե րրից եեեր կու սինին: 
Ա վագ որ դինն՝՝  Յու րինիի , ուուուուուո  ր ր ր ր ր րոոոլոգ է,  Հով հաաաաաաաաաաաանննն ն ննն նննննենենն սսը՝ը՝ը՝ը՝ մմանան կ կկկաաա ական սրտտտաաատ  բ բան: ԵղԵղ-
բաբաբաբայրյրյրյր նն ննննեեե երը բժշշշկակակա կկ կկանաննանանանանն գգգգիիիիի տութ յուն նե րի թեկ նանանաննաածծծծծծծծծծծուուոուուուուոուուու եեեեեն,ն,ննն դդդդդդդո ոոոցեցեցեցեցենտտնտտնտնտնտ,  ՌՌ ՌՌՌՌՌուուուու ս ս սսասա  տա նին  
բնա կաաաան գիտտոութթթ թթթյուն նե րիիիիի աաաաաաաաաաաակկկկկկկ կկա դդդեդ  միմիմիմիաայյյ յիիիիիիիիի ի ի հահհհհհ  յաս տանանանանանանանանն յ յ յ յ յյյյանանանն մաս նննննաճճճճ յու ղղղի իս կա-ա
կակկկ ն աաաանա  դամ: ՅՅՅուուուուոււ րրրրրրի  Զոհհհհհհրրր րրրաբբբաբաբաբաբաբբ յ յյյյյյյյա նըըըըըըը նաաևաև վվվվվվվեե րորրորոոոոորորոր նշնշնշնշնշնշնշնշնշյյյ յյյյյալ կա ռռռոռռռռոռռույւյւյւյւյյյյցցցցի իիի փոփփփ խ խ խխխխխխնաաաա խխխխաա գահն է:
«Բժշ կկկկա կա ննիիի չորրրորորորորորոորդրրրրր  կուրս էէէէէէէէէիիի իիիի տեեեեղ ղա փոխ վել,լ,լ,լ,լ,լ,,լլ եեեեեեեեերրրրրրբրրր  հրարարաա մա նաաաագրրրր վե ցցցից  որպեսե  

3-րդ  հհհիի վանդաաա նոցիիիիիի ֆֆֆֆֆֆելելելելելելդդ դդդշեր՝  Հա յաս տա նումմմմմմմմմ նննննննննորրրորորորր բաց վվվաաաած ու րոոոո լո գգգիաաաակկան բաա-
ժաժան նմոմունւնքոքումւմ,,, ոոո րըրըրըըը ղղղե եեկաաակակաա վա րումմմ էէէէէէէրր րրրր ր հահան րարրրր  ճա ա ա ա ա ա ա աանանանանանանանանան չ չչչչչչչ մաաաասսսսնանանանաաաաաաա գգգգգգգգգետ Ա վվվվվվվվեեեեեեեեետիտիտիտիտտտտտ քքքք  ՄՄՄի իիդոդոդոյյ յաաաա աաանըըըընընըը: ՀՀՀՀեենց նրրա ա
շնշնորոր հ հիվիվ սսի ի րեեր  ցի այս մաաաաս նա գգիիի ի տտտտոտտ ւթ յյուոււււււն ն ն ն նը: ԱԱԱյնու հհհհեհհ տտև գգգգորոոր ծոււււղղղղղ ղղղվե ցի  Կաաաամո»,- հհհի շշշշուումմմ մ է  Յու րրի 
ԶԶ Զոհոհոհրրրրաբաբաբբ յ յ յյաաա նընընըը::
 Հ Հինիինգգ շրշրջաջաջաջ նննն նե րի ի ու րո լլլոո գիա կաաան ծծծծծծաա աաաառառռռռռռռ  յութ յու նընընընընընընըը իինքնքնքնքնքնննն նու րույն ղղղղղղղղեեեեե եեեեեեկկկակկկակակկկկկ  վա րերր  լը հեշտշշշ  աշ խխխախա տ տանանք ք 

չէր,, սա կաաայյն հենց ց այդ ժժժժա մա նաաա կա հաաաատ վավավավավավա ծ ծ ծ ծծծուոոոոո մ նա հմտմտաաաաաաաաաացացացացացացացացացացց վ, ձձձձեեեեռք բեեե րրրրեց գի իիիտետեե լիքքքքն նննե երիի մեմեծծ 
պաաա շշար: ԱԱյԱյԱ դ տաա րրիիիիի նենենենենե րիիինիիի  մարրզզզումմմմ աշաշաշաշա խխխխխխաաա աաատետե լ լլը ըըըըը պապապպպպպպ տտտտտվավավավավա բբբեր էէէէէէէէէէէր րրրրրրր կսկկսկսսկս ննննսն կակկկակկ բժժժժժշկիկիկիկիկիի հհհհհաաա մամմմաար:  ՅՅու իրի 
 Զոհհ րաբ յա անննը ԲՈււՀՀ-ն  ավվվվար տե լոլոոուցւց հհե ետոտտտտո աաաաշ խաաախաաաա տաաաանան քքք քքի է էէէէ աաաաաանաաաա ց նոոոոոոոում ԱԱԱԱխ թաա յ յյում:
 ՀՀՀա ա աաջոջոջոր րրդիդիիդիվ վ վ ՅՅ.Յ.ՅՅ.Յ. ԶոոԶոԶոԶոհ հհհրարարարաբ բբբյաաայայայանն աշ շ խախախախախախա տ տտտտտանանանանանան ք քքքքքի ի իիիիիի է է է էէէէ է է անց նոննննն ւմմմմ մմմմմայայ ր րաաքաքաքաքաքաքաքքաքաք  ղղղղա ա աա աաքքիքիքիքի 3333-ր-ր-րրդ դդդդդդ  հհհհիիիիվաաավավավան ննննննդաադաադաադա ն նննննոոոո ոոցոցումւմ կկամամ 

ինչ պեպ ս իննքքն է բնոն  րո շումմմմ «իր հհաաայայ ր րաակակաաան ն օօ ջաջաաաջաջաջաջա խխխխխխխխխու մ»՝ որ պեեեեեեեես սս ս ս ս սս բժբբբ իշկ-կկ--օր դի նանանաա տոր:
 Նա ա մրցոույ թթթթով աա սիս տտտտտենենտ տ էէ ընտրտրր վ վվվուուուուումմմ մմմ այնն ժաժաժաժաժաաժա մաաաա նանն կ վաաա բբբբբբբժիժիիիշկ նե րիիիի կա տատտաա րրրե լալաալ  գործ ման 

ինինինս ս իտիտի տոււ տտիիիիիի ուրրո լո գիաիաիաաա յյիի ամամ բբբիիոն նուււմմ՝մմմմմ  զուււււգգ գ գգգա եեհեհեեեռ ռ աշխխախախախխխախախախատելոոոոոոովվ ննաևև 111111-ինին հհիիիի իիվվաանն դդդան նոցումմ: 
 Թեկեկ նա ծո ււա կկկան թթե զը  ՅՅՅՅու րի  Զոոոհ րաբբբ յյյյաաաաանը պպպպպպպաաշտ պպպաաապպ  նել էէէէէէ  ԼեԼե նիիիինիի գ գգգրա դուււմ, ա պա աաա աան ցելլ դդա սա-
խոխոխոխո սսսս սա աաա կակակականն ննն աշշշաշաշաշ խխխա աաաատատտատան ննքիիիքիիքիի՝ ստստաանաաաանա լլլլովովովով ննննննաևաևաևաևևաևաև դդդդդոկկկ տտտտտտտո ոո ոոոորրիրիրիրիրիի կկկկո ոոչոչոչոչումմւմւմ:
ԱյԱյ ն ն նուհ հետետտևև աանա վա անի մաաաս նա գեեե տը հրրրաաաա վիր վովովովովովոոոոումւմւմւմւմւմ է բժշժժ կաաակկկկկկկկաաաանա  հա մամմաալ սա րրանաաա ՝ ստտտտանանձ նեեեեեելլլովով ոու ւրորորո--

լոլ  գգիաիիիիի  յյի իի ամամա բիիիբիբիոնիիիիի վավվ  րրիիի իիչիչի պպարրրրրր տա կաաաաակկ  նութ թյոոոյ ւնւււննննննննն նննե եերը: Այդ դդդ ամա  բբիոիիի  նի ի իիիիի բաբ  զզանաաա  «Արրրրրրմեմեմե  ննիիիաաա»» բբժշշշկակաակ -
կան նննն կենտտտ րրրրո նննի ու ւրո լո գիիիիա կան կկկկլկլի ի նինի կ կկկկաաաանան էէր,ր, ոոոոոո ր րի ի ղեղե կկկկկա վաաաաար ր րր ր րու մը նոննոույն պես սսս վստաաաահ վավածծ էէր  Յու րիր  
 Զ Զոհոհհհհհրրաբաբ յ յա ա աա նննինիննն:  Հեենց այսսս տեղ է ճճճճա նաչ վավվվվ ծ ու րրրրրրո ո ոոոլոլո գգիննի հհհհաաջոջոոոոողղղ ղղղղվում մեմեմեմե ր երկ րրրրում ներդրրր  ննելե աաաաաշ խար հիհ  
աաաաա ռառառառառաաաջջջջ ջաաաաա տատատատատարրրրր փոփոփփոփոփոր րրրր ձըձըձձըձըձը, կիկիկիկիկիկի րր ր ր րրաաառեռեռելլլ լ ննոնոնոնորրրրաաաա րարաարարաաաարրրրուուուութթթթ յոոյոյոոյունւնւնւննւնւնւնւնն նե երըրը,, հաահաաաաաաամմմմմ մմմմմա աաաա գոգոգոգոգորրրրր ծածածաածածակ կկկկցեցեցեցեցելլլլլ արարարարաարա տտտտ տերերերերերկ կկ կկկկրիրիրիրիրիի հհհհեեե եեեղիղիղի նննաաակակակաա-
վոր ր ր բժշկա ա աակաան կեենտ րոնննննն նեե րիրի հհհեեեետ:
ԴԴ րարարարրարան նիցիցիցիցից էէէէ նննններերերրրր մի մի մի մի միմի   զոզոզոզզզ ււ ւկակակակակակա յյ յինինի մմասասսսասն նատատմմմմմմ մ մանանան ննննոորո մեմեմեմեմե  թոթթթթթթ  դդդդդդդը,ը,ը,ը,ը,ը, որ հհահահահհհ յյյյյ մաամաամամասս ս նանագգգգգետետետտետետն նեերիիրիրիրիրիննն նն ն փոփոփփփփ  խխ խխ խխխանանանցցցցվեվեվվ լլ լ լ էէ է

ԱՄՄՄՆՆՆՆ-ում բնբբբ աակակակակակակակակկ վողո  ան վվաաաա նի ու րրրրո լոգ, բբբբբբա րեեեե րարրրր  Կաա րրրո ԴԴԴեր ձաաակա  յա նիննն ց, մասաաա  նա վոոոո րա պեեեես՝ս՝սս հհհայայ ր րրեե-ե-
նիք ք քք նրա այաաայցցցցցցցցե լոոոոոոոութթ յուն ներրրրրի շնորր հհհիվ: ԱյԱյԱյյյյս մե մեմեթթթթո դըըըը, ոո րըրըրը կկկկկկկկի ի ի րրար ռռ ռ ռվվվով ւմ էէէէ Հա յասսսս տա նիի մի  քաաա ննննիիիի իիիի կլլլլլլլի իիիիինիննի-
կակակկակաա ն ն ն նննննեեեեերորորորումւմմւմւմ,,,,, բաբաբաբբաբաբբաբաբաբաաց ցաաաաաաաաաառոռոռոռոռումմւմմւմւմ էէէէէէ եեեեեերկկրկրկրր րորորորդդ դդդդ վիվիվիվիվիրրր րաաաաաաաահհահհահահահատտտ տոուուուուուութ թթթթթթյոոոոոււււււննըննըննննըննընն տտտտտտղաղաղաղղաղղղաղղղ  մմմմաարարարարաա դդ դուուու միմիմիմիմիմի զազազապպպպարարարարարա  կկկկկկի իիիիի քաքաքաքաքաարրրրե եեեեերիիրիիրիիրի,,, , ուոուոոոուոոո ռռ ռուոուոուուոոո ցքցքցքցցք--
նե րրրրիիի և  շա գագագգգագագագգագագ  նն նննննննաաաաաակակա գեղձի՝իի՝ աա դ դե ե ննննոն  մա յիիիի ժա մա նննննաաակակ: ԿԿ ԿԿԿԿլիիիիիիիինն ննննի կակակակա կ կան գորոո  ծու նեոեոեոութ յա նըննըը զու գաաաաաաա աաաահեհեհեեեեեհեռ՝՝՝՝՝՝՝ ննննաաա 
աշաշաշաշ խխխ խխխխ խաաաա տետետետելլլլ լ լլլլ է է է էէէ էէ ննաանանաանննաննաևևևևևևևևևև ևև գիգիգիտտ տաաաաաաա հհեհեհեհետտտ տաաաազոզզոոոզոզոտտտտաաաա կաաաաակակականննն ոոոո լոլոլոլորրրրրրրտտոտոտոտտ ւմւմ՝՝ կակարրրրրրրոոոոո ղաղաղղաղանն նաաա լոլոլով վվվվվվ հահահա ջջ ջոոոոողղղողղղողութւթւթ յյ յամաաամաամամբ բբ հահաահաաաաահամմմմմմ մաաաաաաաաաա տետետետետետետետտեղղղղղղեելելելել 
կլլկլկլկլկլկկլիիիիիի ինինննինննինինինինին կկկկ կկկկկա կակակակակակակաաաաակկ ն ևևև ևևևևև  գգգգգգգգգի իտա հե տատտ  զզո տտտտտա կանննն գոր ծուււււ նեեեեոեեեեե ւթ յուու ննըըըըը և հհե ղի նաաաակե լով աա վե լի քքքան 111111110000000000000000 գգգգգգի իիիիիտտտտատաաատտ -
կակակակակակակակ ննննննն նն նննն աշ խա աաաաատոււււթւււ  յյյյյյյուո ն:

Ի«ԻԻԻԻԻ«ԻԻմմմ հիհիհի շոոո ողղղղողղ ւթթթթթթթթթյ յյյյյյ նաաանանաաաաա մեմեմեմեմեմեմեմեմեջջջջջջջջջ վվվվվվվվվվվառ էէէէէէէէ մնմնմնմնմնմնմնմնմնմնաաաաաաացցեելելելեելլելել միմիմիմիմիմիմիմիմիմի  դդդդդրդրդրդ վվավվվվ գգ,գ, եերբրբրբրրրր կկկ իիլին նիի իիկկակակակակակաակակ բբբբբբբբբեեեեեե եեեեե երրրեր  ցինին 11111177- մամամամամամամամյյյ յաաաաաաաաաաաաա միմիմիմիմիմիմի միմիմի պաաաա ա աատաաաաաաննն ննննննուոոու, 
ո րիիիի ա մոր ձձձձձձի նե րրրրրրրը տետետետտետետետ ղղղղ ղղղղումմմմմ չէչէինի , , աաաայ սինքնքնքնքն կյանն քիքքք ոոուււ մմամաաաաաաաաահհհհհհհհվավավավավավավավաավ նննն ն նննննն սասասասասասասահ մաաա նագ ծուոոո մ էր, արաա  յու նը ըըըըը չէրրրրր րրրր մմմամաաամմմմ -----
կակակաակարդրդրրրրդրդր  վվվվոմոմմոմ::: Տ ՏՏՏղաղղղաղղանննննննննն 808088000000 օօօր րր պապապպպապապառռ ռռռկեկեկեկեկեց,ցցցց,ց,ց 1110000 լիիլիլիիլիտրտտտտրտտրտ աաաարրրրյոյյյոյոյյունւնւն նննե եերրարրրաարրարաար րր ր ր ր ր րրրրկեկեկեկեկեկեկեկեկեցցցցցցցիինինին ևևև փփփփփփփր րրկեկեկեցցցինինիննինինին:::  ՀՀՀեեետատտատատատագգգգա աաաաայոոյոոյոոոյուււմււմւմւմ մմմմտետետետետեեետետետետետերր-ր-ր-ր-

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  Զոհ րաբ յան նե րի ըն տա նի քին:
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մաա ցանք, ես ս դադարրձաձա ննրարա հհարր սա նի քքի քավվոո րը»,- հհի շում 
է բժբ իշ կը::
 ՌՌու սասս տտաանի բնա կան գգի իտոտութւ  յուն ննե րրիի ա ակակա դդե եմի մի ա յիյի 

 Հաայաս տատա ննի ի մաս նաճ յոյ ւ ղիղի փփոխոխ նաա խխա գգա հըը եե ռ ռանան դ դուուն ն 
գոոր ծու ւ նենեուութ թթ թյայայ ն ն հահամմարարր ար ժաա նա ցեց լ էէ ա կա դե մի ա յի 
սաահ մաա նած «« Գ Գիի իիտոտութւթ յյանանա ևևև  արվվես տիի ասս պե տ» կոչ մա նը 
և  պ պարրգգևաաևաատրտր վ վվելելեել էէէ  ԳեԳեԳեԳեորորգ գգգի ի ՀՀաղա  թա աբե րրի ի դիդի մմանան կկաա րորով վ
արր ծա թթե շքաաան շաաաա նով:
 ՊՊա տատահ հաա կակակկաննն չէչէչէ,,, որրորոր  ՀաՀաաՀայյկակակկաան ոու րո լլլլոոոգիգիգիգիաաա կակկակ նն աասոսո-

ցիցիաա ցիցիա յի 1115-րդդ  տա րե եկանն հա մմա գոու մաա րրըըը նվնվիիիր ված էր 
 Յ Յուուրրի ի ԶԶոհ րաաբ յաանի 75-ամա  յաա հոհոհո բ բեեելե  յա նին ն:  ԳԳոԳոԳորրր ծընն ն կեկեր ր նենե ր րը ը 
նրնրրր նան բբննոո րրոոոշոշո մւմմւմ եեեննն որոր պպ պեեսես ոու ւրորրոլլլլո գիա այի հհհհիմնիմնմնիմն  ա իդիիդիր,րր, փփփփորոր--
ձա ռուուուու մմմմմանանանանան կ կկկկկկկա վավաաա ժրժ, աաա կկկա ն նա վովվ րրր ր ղե կկա վաաաար և  լավավ մմարրդ:դ: 
 Հենց այս մի  ջո ցաաառռռռ ռռմամաամմամմմաննննն ընընըննըն թթթթացացացացա  քում  նրանանաան փփփո ոոխախախախանցնցնցնցվվվվեցեցեցեց 
նաև «Ու րո լո գիա ա ա ա ա ա յիյիյիյիիյիյիյի ննննննննա ահահհհապպպե տ»տտ պպպպատտ վա վվվով ր ր կո չումմը:
 Բազ մա թիթիթիթիթիթիվվ վ վվվ վվ բաբաաաարձրձր ր պապապպ րրրգև նենն  րրրրի կոկ ղ քիիին «Ու րոլլլո գիա-

յիիիի կկկկենենենենտ տրորոոննն ննն» ՓԲՓԲԲԲՓԲԲԲԸԸԸ-իիի իգիիիգիի տաապա  րրրակաաա  տիկկ ղե եե կկակկավվ վար, ժբժժբժ կկկշկա կկակականննն իգիիգի տտտու թյո ննւնւնւնննն նեեեե իիիրի թթթթեկ-
նա ծու, դոոոո ցեեենտ  Յու րի  ԶԶոհհհ րաբաա  յաաա նի հա րրրորուսսւստ տ դադ  րրա նումմմ ա ռաանձձձ ձ նանա ն նուուււմ մ է է 2020131313313-ին 
 ՀՀաայայաս ս ս ստատատատա ննննննի իիի  ՀՀՀՀանաանանաան րրրրա աաապեպպեպեպպե տտտտոոուուուութ թթթյայայայաննն ն նաա խ խա գագագագագահ հհհ հհ  ՍՍՍՍՍեերերերերժժ ժժ  ՍՍՍՍարարարարգսգսգսգս յյյյա աաանինինինի կկկկկկողողողողողողմի միմիմիմիմիցցցցցց հհհհհհանանանանանան ր րրրրրա ա ա ա աաապպպպեպպ -
տութ յաաան տտոոո նի աաաառ թիվ իի րեննն շննորրրհ վաած «ՄՄՄՄ խխխխխիիիիթաար  ՀՀե րա ցի»իի  մե  դդաաա լը:
 Յ Յուուրրրիիի ի  ԶԶոոհհհրրրաբաբբբբ յ յ յյյա նիիի կկկի ի իիիինըըը՝՝ ԻննԻն ն նաաաա  Մարա  տի իի ի րորոոոոր ս յայյ  ննը,,ը,,ը, աա վ վվագգագգ գգգի ի իտաատաշշ շ շշխախխ  տողոոողղ էէ,,, աշաշշշշ խխխ խխխա-

տեետել լ է է աար յյանննն փփոխոխոխխոխխ ն նե երաարարրկրկմմմանանն իիննննս տի ի տտու տտիտիտիտիիի իի մմուոու ն նոոոլոլո գ գիաիա յ յյի ի լալա բ բբո րրրա տո րիրրիա յումմմ:::  ՆՆՆՆՆա 
28288 տտարա  վվաա աշաշ խ խխխխաաաա ա տատան նքաքաք  յ յիիին գգգորրր ծու ննեութթթթթ յ յանանաա ըըննթաաաաց քումմմ հե ղիիիի նաաա կել էէ ա վե լիի քքքքան 
101010100 0 00 հոհոհոդ դդվավավածծ ծծ ծծծնենենեներ::րր:
«««ԱԱյն հաահաանգնգգգամանաաաաա քը, որոոր եսս ս և և  կկիիիինիի ս բժբ իշկկկկ կնեեեեր եննք, ի րար հհհաս կաաա ննոն ւմ ենքնննք կկես խխխխխխխոս-

քիքիքիքից:ց:ց:ց ԱԱյսյսյյսյ  պ պպպ պ պեսսսես աավվվվվվվվեեեե ե ե լիլիլիլի հեետատտտատաքքրքրքրքրքր ք ք ք քքիրիրիրիիրիր է, քաա նի որորորորորոր կկկկա ա րորորորր ղղղղղղղաաա ա աա ա նոնումւմ եեեեեենքնքքքք միմիմիմիմիմիմմմ յ յ յյյանանց ց ց ցց արարաաարարրժժժե ե ե քաքաքաաաքաքա վ վ վ վ վվվոր 
խոոոոր հոուրդ դդդնեեեր տատտաաաա լ»,- նկկկա տտոտումւմմմ էէէ Յու րիր   Զոոոոհ րարրր բ յայա ն ննննը:ը:
ԻնԻԻ  նաա  ՄՄՄՄաարր տի րորրրրր ս յա նննըը ևևս բբբբժշշշշշ կա կական վավաաառ ընն տտտա անինի քիիիի նեներ կակկակաաա յա ցու ցիցցց չ է: ՆՆՆՆՆՆՆ րա 

մամամամայյյրըրըրըրը՝՝՝  Կ ԿԿԿԿԿաաաա աա ամե մե մե մեմեմեմելլլլ լիաիաիաիաաաիաիա  ՏեՏեՏեՏեՏեՏերրրրր-Գ Գ ԳԳԳԳԳրիրիիրիրիրիգգգգգորորրրորորյյյ յ յյա աաաաանն աավարրրրրրտետետետետետելլլլ է էէէէէ ԵրԵրԵրԵր ևևևևևաաա նինինինի բբբբբժշժշժժշկակաակակա կ կ կկկկկանաննանան իիիիինսնսնսսնսնսնստտտ տի իիիիտոտոոոտոտոււււ տըտտտտտ , 
աշշ խա տետետեեելլլ լլ ոոոր պեսեսեսեսեսս թե րաաապևևտ մամմմաաայ րա քքա ղաաաաա ք քիիիիի տատար բեբբ ր բժշկշշշ ա կաանննն հաս տատտտ  տութ թթթյոոոուն-
նենենենե րրր րուուուում:մ:մ:մ:մ:մ: 2222220 0 00000 տատտատտտատարրրրրի ի ի իիիի ի աշաշաշաշշխխխխխաաաա աաա տեետեետեետել լ լ լլ է է էէ է որորորորորոր  պ պ պ ես թթե րաաաաաաապևպևպևպևպպևպևտտտտ տտտ ՀՍՀՍՀՍՍՀՍՍՀՍՀՍՀՍՍՀ աաաառռ ռ ռռ ռողողողողղ ջ ջջ ջջաաաաապապպապապապապահհհ հուուուութ թ թ թ թ թ թ յյայայայայայանննն նանանաանանա խխ խ խ խ խխա-
րաա րու թթթյաաաննն առռռռռռըն թեր գլխխա վովվվ րրրր ր գոգոր ր ծածա կկկկկկ կաաաա ալլլոլութթ յ յու նննում: ԱԱԱԱրրր ժա ննաաաա ցել է ՀՍՀՀՀ ՍՀ վվվվաաաաս-
տաա կաաա վովոորրր բբժշկի իիիիի կոչ մաաան:  Կաաա մե մեմեմեմեմե  լիլիա այիյի հհաաաաայ րրրրրըըըը՝ ԱԱ րամաա   Տեր----Գ րի գգոորրր յանն աաա վարտետտտեեել է 
ՄՄՄ Մոսո կկկկ վվվվավա յիի իի ի եեեպպե տա աաաաակկկկանննն հհհհհամմմմմ մմալ սսսաաաա րան նիի ժբժժժ կկկշկա աաաակկկկաաննննն ֆֆֆաֆաֆակկկկ կուլ ետեետետետ  տըը: ՈՈՈՈՈՈՈւ սո մնմնմնւմնմնւմնմն ա վվվաավաարրրր տետտտ -
լոլուցււց հհեեե տոոո վվե րաա պպպպպպատ րասա տ տ մամաաան ն նննպն ա տա կկկկովվվվվվ մեկկ ն նելեեել էէ  ՓաաաՓա րրրրիզիզ: :  ՎՎՎ ՎՎեեե րա դառաաա  նա լով վվվվ Եր-
ևաևաաևաևան՝ննն եեեեերրրրկակկկակակկարր րրրրր տաատաատատատատա րրրրրրի իիիիինենենենենեներ ր րրրրրր աշաշաշաաշաշ խ խխխխա աաա աաատետեետետետել լ է է որոր պպպպեսեսեսեսեսես բբբբժիժիիժիժիշկշկշկշկշկ՝՝՝՝ մամամամամաս ս սսսնանաաանանանագգգգգի ի իիիտատատատաատատա ննննա աաաալոլոլոլոովվվ վվվվ
տաաաար բեեր ոոո լոորտ նննննե րում:  ՆՆա  Հա աաայաաաաս տա նի աաաա ռառառառառ  ջինն բբբբժիժիշկշկ ննե եեերիրիցց մե մեմե մեմե կկկն էր:
Բ ԲԲԲժիշկկկ նե եեերիի երկրկրր  րորդ սերն դդդդի ներ կա յաաաացոցոոոցու ցիչ է էէէ նաևևևև  Հովվվ հհաան նեսս 

ԶԶ Զոհոոհոո  րաաբաբ յ յաաաաանննը, ովվվվվվ իր գոոր ծու նենեեենեոոոութթթթ յու նը սկկկկսկսելելելելելե էէ  ՎՎաաՎա նննննա ձձձո րի իիիի քա ղղղաաա քա յինիննն 
հիիիհի վվ վվվանանն դ դա ա աաանոնո ցից:::
ԱյԱյԱյԱԱյԱյԱ ս ս սսստետեետետետ ղ ղղղ հիհիհիհիհինգնգնգ տտտտտտտա աարիրիրի ոոոոորր րրպեպեպեեսսսս մամամամամամամանն նկակա բբուույժժժժյժժժ աաաաաաաաշշ շ շշխախախախատտտտեեեեեեելոլոլոլուցւցւցւց հհհհե ե եեեեետոտոտոտո՝ հրհրհրհրհրհրհրա աավիվիվիր--ր-ր-

վովոոումւմ էէ աա ռռռռող ջա պապպպ  հութ թյան ազաազ գգգգգա յիյին ինի սսս տիտիտիտտտի տուտ՝տտ՝՝ ա վագգգգ լա բոոո րրրան տիի 
պաապապ շ շշտոո նուոոո մ,,,, ա պպպ պպպա նշշշշաանակ կկկվոոոովվվ ւմմմմմ էէ մմանան կ կկաաաաաբոբոբբբոբոբբ ւ ժութթթթ յյյյյան ամ մմմբիբիբիբիո նիինիիիիի ա սիսիիի --
տեեենտ:  ՄՄՄՄոսոոո կ վա յյյոոոում հաա ջջո ղութթթթյ յ յյամմմմմմբ բ պապապաշտտտշտ պա աաաաանելովվվ թեկ նաաաա ծո ւա կկկաաան թե--
զըըը՝ նաա ստատտտ  նում մմմ է դո ցենե  տի կոոոոո չոոուում:մ
ԱմԱմԱմԱմԱմ բբբբիոոիիիոիո ննննի իի իիի բաբաբազզզանաաանանան ԵԵԵԵրրրևաաևևաևա ննննի իիի  ՆՆՆՆորորորրրորորքքք քքք ՄՄՄա արարարաշ շ բբժբժբբժբժշկշշշկշկշկշ ա աակակկական ն ննննն կեկեկեկենտննտնտրրրրրրրոննոնոնն ննն էէ,է,էէէէ ոոոոր րրտեետետեղղղ ղղ

աշշշ խա տտեեեե լլլլով հանանաա  րա հաայտ սրտտտտտաաաբան ն Հ րաաայրրրր  Հո վա աաաակիմ յա նննննի հետ՝տտտ  տնօ--
րիրիիրիրիրի ն ննննուուումմմմ էէէ էէէ եեեե րերրերրր  խ խխխաաաաա նենե ր րրրի իի ի սրսսսրսրրտիիտիիի ննննննաաաաաախխխախխախախ  վ վվ վի ի ի իի րարարար  հհհ հհ հաաա ա ա ա տտատատատա կկկ կկանանանանան ևևև վիվիիվիվիիվիրրրրրրրաաա հահահաատ տտ տ տաաա կակակակկ ննն ննն
բոոոոբոււժւժ մ մաան գգգգգոր ծը:
ԿԿԿԿ Կենենտտ րոոոո նննննի բոււ ււժանձ ննաա կազ մի միմիմի հա մամ ր մի միմիմիշտ օ րրրաաա կար գագգգ  յին էէ ե ղելլլ 

զազաազաաաարր գաագացց ցուուուոուոո մն մնմնմնմնմն աաաապպպպ պպպաա հոհհո վվվվվվեեելոլոււււ, եեեեեեեվվ վ վվվվվրրորորրր պ պաաաա կակկաննն ննն չաչաչաաաչաաա փփփփաաաաանիիինինինինինիշշշշ շե եեեերիիրիրիրիրիցցցց հեհեհեհեհհետտտտտ չմնչմնմնչմնչմնչմնաալ լուոււու 
ձգգգգտտու մը::: : Սր տա աաաբա նաա կկան կեկկեեննտ րո նոն ւմ աաաա ռա ջիննն վի րաաա հհհա տոութթթ յու նը 
կակաաակակակ տ տարարրրվվվվվվվելեեելելելելե էէէ 11199999999994-44 ի իի հոոհոոհուււ նինինիս սինննինինին:::: ՔՔՔ ՔՔՔ սասա նննն ն նամաամամ յ յյյաաաա բժբբբբժբբժշկշկկշկաա կակկկակակակաան ննն կակաակակառռ ռուույցյցյցնն ննն ն աայայյս սօրօրր 
ա մե մեմեմե նա մե մեմեմեմեծն է ԱԱԱԱնդր կոովվ կա սուոււմ: Այսսս տտտեղղ տտտտաա րե կանաաա  հե տատտաա զոտտ վ վվում և 
 բուուուո ժ վում է ա վե լիլիլիլի քան  14.00000 հիիի վանդննն :  ԿԿԿա տատտտ ր վոոուււմ է ա վվվվե լի քանա  800 
վիվիիիվիվի րա հհհհհատտտտութ յո ննւնւնւնւն, իիի րակկկ կկ ննաննց վվոոովվո մւմմմւմւմ ավվվ վվեեեե ե ե իիիլիլի քքք նանննանան 7770000000 ս եետտտետենննն տաաաավվվվո րո մմմմմւմ:
 ՀՀՀՀան րա պեպպպ  տութ թթթյան բոբ  լոր սսսսրտտտա ա բաբաաան ն նենեե րի իիի հետ սերտտտ կա պիի մե ջ 

գտգտտգտգտգտնվնվնվնվնվողողողողողո մմմմմմմասասասասաս ննննաա աաաաագգգգեգեգեգետտտտտը ըըըը պապապապապար րրրրբեբեբեբեբերրրրրրա ա աաաաաբաբբաբաբար ր րր կակակակատտտտտտտաաաա աաարրորրորորորումւմւմւմմ էէէէէ մմմմմմմարարարարար զզզզզաաա աաայիյյյիյիյիյին նննն այայայայայյ ցցցցցե եեեեելոլոլոլոլութւթւթւթւթ---
յունւնւնւնւն ներ՝ տետտտ  ղի մաաաաս նաաաաաագգ գգգգգգեետեեե  նե րիիիի հհետ սսսրտիի բննննածին աաարատ ոոու նե ցողող ե րե-
խաաաախա նե րիրին ննն հայտտտյ  ն նննա բեեեեբեե րեեե եեելոլ ւ, հե եեետաա զզո տետտ  լլոու ևևևև  անհ րարրարաարաա ժեեշշ տտտոոութ թյայ նն դեդ պ-պ
քոոոոուււմւ մայ րրրրա քա ղաքաաա տտտտտե ղղա փո խխեխե լոու, ոփոփոր ձիի աաաարրրրդ յու նաաաաաա ավետտտ տ փփոփփ  խա նանա կում 
ա պապպպպ  հո վեվեվեվե լու նպապպպ  տտտտտտա կոոոոով:
 ՀՀՀՀՀՀՀովովովով հհհհանննննանան ն ննննննեսեսես  ԶոոոոոԶոԶոհ հհրաաաաարարաաբ բբբբբբբյայաայայայայայ  նննը ըը պրրրրրպրպրակկկակակտտտտիկիկկկիկիկիկ գգգգորորրորոր ծծծուոոոոուու նննեոեոեութթթւթթթթթւթթյ յյյա աաանըըըընընընը զզզզզզզոոուոուու գգգաաահեեհեհեհեռ ռռռ ակակակ--

տիիիիտ վ մասսսսննննակ ցոււււմ էէէէէէ մմմմմմասաասասաս նա գիիի տտտտա աաա ա կակակակականնննննն մի միմիմիա վովվվ  րումն մն մն մն եեե ր ր ր րի կոոոողղ ղ ղ ղ ղմի մի մի մի ցցցց նանանն  խա-
ձեձեձեեեեձեձեեեռռռռնռռռռռռռ  վվածծ միմի  ջոջջ ցցցա աաաա աա ռռռոռռռ ւմնւմնւմնւմնմնւմն  եերրիրրրի: Ն րարարրրարարարարր հհհհհոոդոդոդդոդդդվվ վ վվվվածածածննն նեեեերրնննն արարարարրժժժժժ ժժաաանինիննի տտտտեղեղեղեղղ են նն գտգտգտգտգտգտգգ ննոնումւմւմ 
 մմմմմմարաարարարարաաաաա զզզզ զզեեեեերիիիիրրրր  հեղղղղղինինինինինինակակակակակ վավավավվավորորորորորր հրաաաաաա տ տտտտտաաաա աարա կկկոութ յունննն նե րումմմ:
ԱշԱԱԱ խխխխ խխա աաաաատետեեեեեեեեեեե լլլլլլովովովովովովով մմմմմմմմմմաաաա նուկկ ն նն ն նեեեե երիրիիիրիի հհհհհհհհեեետե ՝  Հովոոո  հան ննննես  Զոոոոհրարարարաբ յայայաաայա նը խոխոս տո-

վաաաավավաա նննուումմմ է,էէէէէէ ոորր աաաաաաամե մեմե նննաա նոնոնոնոնոնոնուրււււրւււ բբբբ բբբ փոփփփփոփոփ քք քրիրիրիրիկ կկկ էաէաէաէակկկկնեեեենենեեր րի իի հաաահահաայ յյյացաաացա ք քուոուուււո մմմ մմմ էլէլէլ, ինինինիննչ չպեպեպեսս 
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ի րենցց ծննող նե րի դեեպ քումմ,, հա ճախախ բա րեե հա ջոջ ղ ղղ ան ցածա  վի րաա հա տոութւթ յյուու ննիցից, աա պաա քին մանա  
բարդդ շրջրջա ափոփու ւլիլիցց հհե տո կակ  րե լի է նկա տտտտելեելել շնոր հահահա կ կ կա ալութ յանան, գնա ա հահա տտանան քքիի անն թա քույւյց 
դրսևևոորոուում:մ:
 Նա մաաաաս սնաանագգգգի ի իիտոտուււթւթ յան մեմե ջ բարրձր էէ գնա հա տում բարարրարդ դ դեդեպպքեքե րրում բժբ իշիշկ կնեե րի՝ մի մ յաննց 

օգ նե լոլ ւ,, հի վավվ ն դի վվար մանան պլա ննը մշաա ակե լու, այլ կար ևևևոև ր հար ցե րի իի շոշոշուրւրւրջջջ կոկոկոլլլեեե եգիալա  մո տետե-
ցու մըը:
Բ ժիիշշկ էէէ նննաևաևաև  ՀոՀոՀովվվ վվ վ վհահահաննն ննենես  Զոհհ րաբաբաբ յյյա նինիիիի կկկկկի նը, ովովով աաշշխախախախատտ տտում է ՀՀՀՀՀՀ աաաաառռռ ռռռողողողողողողջ ջա աապաա հութ յաան 

նա խա արա րուոււթթ թ թթ թյայայայայանն « Նոր ք» ին ֆեկ ցիոնոնոն կկկկլիիլի ննննն նի իիիիիիկա յոոում::  Կաաաա տա րե լա գործ վե լով ԱԱԱԱՄԱՄԱՄՆ-Ն-ՆՆ ում՝ աաշ-
խա տտանաննննանանքք քքքքիիիիի հրա վեր ներ է ստա ցել Անգգգ լիիաա աայիյիյիյիցց:ցցց
ԸնԸնԸն տա նի քի բժշկա կան եր րորդ սերնրնրն դի նններ կկա յաացոււ ւ ցիցիցիչնենենեեեե ր ր ր ր րրից է  Յու րի  Զոհ րաբ յա նի որ դինինինին՝ 

Ա րամ  Զոհ րաբ յա նը:
« Մեր ըն տա նի քում բո լո րը բժիիիշշկշշ  ներ եեն:ն:ն   ՀՀՀոՀՀ րս կողղղմի միմի մի ց եեեես նենն ր կա յաց նում եմ ըն տա նի քի 

եր րորդ, իսկ մորս կող մի ց չոր րորդրդրդրդ բժշշշկաաակակաակկկկկկաանանանա  սե ե ե րորորունննւնւնն դդդդդդը»ըըըըը ,- աաաաաասս սսում է Ա րամ  Զոհ րաբ յա նը, ով 
որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում նույն պես ընտ րրրրրել էէէ ու րո լո գիան:
Ա ռա ջին քայ լե րը կրտսեր  Զոհ րաբ յա նը սկսկկկկկ ել էէէ  Մի քա յելյա նի ան վան վի րա բու ժութ յան 

ինս տի տու տում:
Ա րամ  Զոհ րաբ յա նը 2006-ին Մ.  Հե րա ցուուուուուուու աաան վաաան ԵԵրԵ  ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-

սա րա նի ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո ոոո գգիգգգ ա յիիիի ամմմ բիոոո նիննինինինն  դա սա խոս էր, ա սիս տենտ: 1993-ից 
աշ խա տում է «Ար մե  նիա» հաննննրրր րա ա աաապեպեպեպեպե տտտտտտտտա կկկան բժբժբժժժբժբժժշկշկշկշշկշկշկշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա կակակաաննն 
կկկկլկ ի նիինինինինինիննիիկկկկկկ կկկաաաաաաաա յոյոյոյոյոոոոումւմւմւմւմւմւմմմմ::: ԱյԱյԱյս սսօրօրօրր նրարրր  ձեռեռեռեռ քով հհմտտտմտո րեեեն կկակակա տտարարարարարարար վվվվվվվում ենենեննեն բբբբբբբբարարրարարարարարդդդդդդաաաաաա աաա գոգոոգոգոգոգոգոգ ւյւյւյւյնննն վվիվիվ  րա հաա-
տտտտոտ ւթւթթթթ յ յ յյյուն ներրրրր:ր  Եր կաար ր տարրի ինե րրի ի փփոփոփփ րձրձձձրր  ու ննե ցողողողողո  մաս նա աագեգգ  տըըը ըըը վավվվ  յյյե լոոոլոոլ ւմ էէէ հի ի վվանդ ննեե-
րրրրի սերեե ն ու հհհհաար գանն քքը:
Բժշ կիկկ  ու ղիիիինն է ընընընտտտտ եեերել նաև  Յու րրրրիիիի իիիի  Զոոոոհ րաաբա  յաա աաա աա ա նինի դուստ ր ՝ը՝՝՝՝՝՝ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ րրր ր ր ր ր ր րրրուս  ԶԶոհոոոհոո  րրրրաբ յյա անը:
ԲժԲժԲժԲժշ շշկակակկկկա կկկկանանննննան մմմաայա ր ԲՈւՀ-ը գգգգեեեերարարար  զզաաննաննցցցոոոոուոոո թ յաաամբ աաաաա վ վվվվվվվարարարարարարարար տե լուց հե տոտոտոտոտոտոտոտոո՝ նաաանաանննա մմմմմաաասաս ն նաա գի տա-ա

կկկկան գոգգ ր ծոոոոոոոոուււււ ւնննեննն ութ յու նընըըը շշշշաաաարու նա կոում է ԱՄՄՆ-ոոուում:մ:մմ  ՀաՀայ յ բժբժբժբժբժբժբժբ շկշկշկշկշկշկշկկու հուն հաաաաաաաա ջջջ ջջ ջ ջ ջջջջողողղղղ վել էէ ան գաամ 
օվօվօվվօվ կ կ կկկիաիաաիի  նոոո ոոոոոոսից այն կոկոկոկողմղմ բբարարձրր պպաա ա ա հել լ լլ  Զոոհո  րաբաբաբաբաբաբ յ յյ յ յյան նե ե րիրիրիրիրիրի բբբբբժշժշժշժշժշժշժշշկակակակակակակակակկակկա կան ըն նննննննտտտտտատ  ն ննիի քի պա-ա
տտտտի վը ըը և  մ մ մմմ մաս նա ագգգի տտտա ա նանալլ գիգի ն նե ե կոկո լլ լո գիիիա յիիի ո լոորր տտտում:  ՆաՆՆՆ  ղե կակակաաաաաաաաա վվվվվվվվվա րումմմմմմմ էէէէէ ««HHHollywoood 
PPPPresbybbyteriririririririianaaaaaa » բժշկկկաաա աաա կակակակկկ ն նն կեկեկենտննտրրոո ոնննինին գգիիի իիիիինե կկկո լո գգգիաիի  կանն բա ժաաաաաաաաաանննննն ննննմուն քը:ը:ը:ը:ը::ը:ըըը
ՀՀՀՀՀովովովովովվ հհհհհանանննան նննննեսեսեսեսեսեեսեսեսեսսսս  Զոհ րաբբբյայայայայայա ն ն ննիիիիի երերերեր կ կկկուուուու ոոոոորրրր ր դդդդդիդդդդ  նեեե րիցցցցցց ԱլԱլԱլԱԱլբբբ բերերերերտ տտտ տ տըըըըըըըը ննննոնննն ւյն պես սս ս սս բժբժբժբբբժբժիշշիշիշիշշիշկկկկ էէէ է դար ձեել: 

191999998-22005թթթթթ. սսսոոո վովովո րել և  ա վավավավավավար ր ր ր րր տետետելլլ լ է ԵՊՊՊՊԲՀՀՀ-ն, 2220200055555-0-0-0-0-0-0888888թ8 թ. ան ցեեեեեեեց լլլլլ լլլ էէէ էէէէէէ կլիիիինիննն  կկկկա կկական օր դդիի-
ննաննանանատււտւտւտւ ր ր րրրաա աա «ՍՍ«Ս«Ս«Սրրտա բա ա աաաանոննոնոննութթթ յու նե մաաաասսսսս սսսսսսնանաննանանանաննա գ գգգգ գգի տտտոտութթւթթւթւթյյյյյյյյ յաաաաամա բ, 2008-1010001010101101010թթթթթթթթթթթթթթթթթ. .. ծածածածառ ռռ ռաաաա աաաա յեյեեյեյեեյել լ լ լ էէէէ  Ս Սի սիա նին  
զզզին վոո րա կաաանն հոս պպի տա լոլոլոլոլոումւմւմւմւմւմ՝ որ պես ախ տո րոշ մանննննննն բբբբբբբբա աաաժան մոմոմոոուն քի պեպպպպպ տտտ, 222010 0-12թթթթ. 
աաաշ խաատել էէէ « Զեյթոթու նի  ՍիՍՍ րտտտ-Ա-Ա-Ա-Ա-Ա-Ա նո թ» ԲԿ-ում՝ ոոոոոոոոր ր րրրրրրրպեպեպ ս սսս ինին տ տերեեեե վենցցիիիոի ննն ն սրրրտա բանան, 
202202022012121212 իիիի-ի ապ րիիիիրիի լից առ ռ այ սօրրօրօրօրօրօ իիիիիինննվա զիվ սսսսսսսսրտրտա աաաբաբբբ ն է Երևև ևևևևևևևևևաաաաաաաա աաաանինինինինինինինին ««ՔՔՔՔՔ Ք Ք նննանկկկ կո ր»րրր սսսսիիիիրտտտա նո թաա-
յիին բժժշկա կաաաան կենտտտրրրրոոո ոոոնում: Ե րիրիրիրիրիրիտտտտտտտտտ տտա սաաաարդդդ մասաասասասասասասսսսսնն նննննննննա աաաաաաաագեգգգգգգ  տի ձեեեեեեեեռ քեքքք  րով վվվվվի րաաաա հաաատ վել եեն 
բբբաբաբբաբազզզզուոոուուոում մմմ փոփոփոփոքքք քքքքքրրիկ նե րր:::
 Յու րրի  Զոհ րրրաբ յա նննի մյուսւսւսւսւսւսս եղ ղղղբոր՝  Լեո նիիի դի որ դին՝ ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿաաաաա աաաաաաարե նը և  իր կիկկկ  նըըը՝  ՏՏաՏաՏ թ ևի կկըը, 

ննույն պեպ ս հաաաա մալ րեեցցցին բժժբժբժբժբժբժշկշկշկշկշկշկա կան այս մե ծ ըն տա նինինինինինինինինի քքքք ք քքք քքքի իիիիիիի շար քեքքք  րը, եեեեր կոոուսննն ն էլ մասաս-
նննա գի իիտա ցելլլ են սրտտտաաաաաաբբբա ա նոնութւթւթւթւթթյյյյյ յանանանանանանն ոոոոոոոոոլլլլլլլ լորորորորորորոր տուում:մ:մ:մ:  ԿաԿաԿԿաԿաԿաԿաԿաԿաԿաԿարր րրրրրրրենեեեեեեեե ն աշշշշշշշ խ խ խ խ խխխխխա տոտտտ ւմ է ««« Նոոորո քքք  Մա րա շ շ» 
սսսրս տաա բա նաաա կկան, իսիսսսկկկկ կկ  Տաթևևևևևևևիիիիիիկըկըկ ՝ «« Նաաա տաալի  ՖաՖՖաՖարմմմմմմմմ ՄՄՄՄՄաՄՄՄ  լա թթթթիթթթթ ա»աաա  բժշկակկկ  կկկկաննան կկենտ րորո-
նոնոննոնն ւմւմւմ:::
« Մեեզզ ոչ ոքքքք չի ստտտի պելե , սասասասասասա կկկկկկայն մաամաա ննուոււււկկկկ կ հահ  սա կիկիկիկիկիկիկիկիցցցցցցց տես նեեե լլլլով մասաա  նաաա գիիիի տտուութ թ յայան ն 

շոոոշ ւրրրրջջ ջջ քնքքք նարրրրրկումն  ե երըրըրը, ,, ընըըը  տտտտա նինինինինինիքք քքքքքքի ի ան դամն  ե երիրիիիիիիիիիի վվվվվվվվվե րարարր  բբբբբբբերրրր մուն նննքըքըքըքը այսսյսսյյ մաաաս ննննա գիգի տու-
թթթյա նըը, նրանննննց՝ դի մամաա ցի նիիիիինննն օօօգօօ  ննեե լոլոլոոլոոլ ււււււ մշմշմշմշմշմշմմ տաաաաատ կկկ կկանանանանանննննն մեմեծծծծծծծծ ձգտգգտտտու մը՝ մե նք նոննն ւյնն պեեես ո րո շե-
ցցինք բժիշկ դդդդդառ նաալլլ»լ»,-,- իիր ր ևևև ևև եեեեեեղ ղղղղղբոր աաաաաաանոնոոնոոււ ննինինինիցցցցց աաաա աաասում էէէէէէէէ  ԿաԿԿաաա րեն  ԶոԶԶԶ հ րաբ բբբյաա ն նը:ը:
Ն ՆՆՆրաարարա խխխխոսսսոսոսոս քով՝ բժբժբժբժժժիշիշիիիշիշկ կ կկկկ դադադադառ ռ ռռռռռռռնաննննն  լու ու ղիինն որորորորորրորոո  քքքանաննանան դդդժվժվժվժվարաաաարար էէէէր,ր,ր,,րր նննննննուուուույյյյնյն քքանան ևև 

պպպպա տատաս խաաան նննա տու: ԿաԿայ յացացաա  մմանանանանանն ճճճճճճճճճճճա նա պար հինինիննինիինինն շշշշշատ խնդիրրրր նե րի հհհհաղղղ թթաաաա հար ման 
գգգոգոգգոգ րրրրծոոոծումւմ օօգգգգնննոնոննն ւթւթ յ յանան եենն եե կեկեկեկեեկ լ լ լլ լլլլ ըն տա նինիինինինիինինիիքքքք ք քքքքի ի իիիիի աաաաավավավավավավագ գգգգգգգգգ անն դդդդդդամնամնմնմնաաամնաամն  եեե րիրիրիրիրի աաաաար ր րրժեժե ք քքքաաաաա վոովոովվ ր րր րր խխխոխխխ ր րհուրրդ-դ
ննե րը,, բարդ դեդեպ պքեքե րրրը նրանաաաննննց հետտտտտտ տ քննաաաարրր կե լոոու հհհհհհհհհնա րրրրաաաա աավվվո րութթթ յյյյու նը:
 «Չոորրս եղ բաաաայր ենքքք, և  չորրր սսսսսսիսիիիի տաաաաանաաա ն էէէլէէ բբբժիշկկկկկկկկ կկկկկկա,ա,- աաամամմմաա  փո փե լլլոոոով զրոույււ  ցըը՝ կաաա ա տատա կ կուում մ 

էէ է էէ  ՅՅՅուոււոււրր րրի իի  ԶԶԶոհոհհհհոհհր րաբաբյ յաա ննընըննըն : ԶԶԶԶոհհհոհոհոհր րաբաբաբաբաբ յ յ յ յյան նննննննեեեեե եերրրրիրրր ըըըն նն ն տատտ  նիիիիիիքքքոքոոքոք ւմմւմւմ աաաաաաառռ ռաաա ջիիիջիջիջիի կկկկկկկաա յոյումմմւմւմ նննաաաաա խաաախախխատտտտեսեսեես վվվ վուուուում մմմ 
էէ նաևև բժշկաաա կան ևևևս  մե կ սերնդդիիիիիիիիի ի ա աաաաավե լա ցոոոումմւմմմւմւմմ:  Յու րի  Զոհ րաբաաա  յան կկկկրտտսերրրրրը՝ը՝ ԱԱրրամամա  
ԶԶԶԶԶոհոհոհ րր րրրաաբաբբ յ յյաա նինիիինիիի 112-2 ամամ յյյյյ յյաա որորրրրդդդդդդդիիինինինինի , , ,,, բժբժբժբժբ իշիիիշիշշշշշիշիշկկկ կկկ դառ նա լուուուուոուու հհհհհհհարարրցցցոււււում մմմմ հահահահասս տատտտտատ տաա կակկկկակկամմ մ մմմ է:է:է:է:է
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-It is not a secret, that now our University and Uni-
versity system are actually undergoing changes and 
are in the process of development. In this regard we 
would like you to answer a few questions, the answers 
of which will  interest others. We know, that our uni-
versity is undergoing the International accreditation 
process, and like any  important process, it needs to 
have its own strategy. Inform our readers about that, 
please.
- I need to say, that the fi rst phase of accreditation came 

out with honor, due to the university staff , who were  
prepared as a result of self analysis. I must also say that 
my fi rst meeting with the other experts, was extremely 
eff ective. By the way, I must say that they are outstand-
ing people, one of them is a director of Medical School 
and the other one is the former Rector of the Medical 
School of the University of Brussels. The fi rst question 
that they asked me was  “what is your University strat-
egy?”. Frankly speaking, I was going to quot the Rector 
of the London’s Kingston University, where I have been, 
where he said that strategy is answering three questions: 
where we are, where we want to be and where we need to 
be. However,  I did not quote him, I answered as  I think, 
saying that the strategy of  our University  has been, is 
and hopefully, will remain the training of qualifi ed doc-
tors. And  a long and effi  cient conversation started con-
cerning the quality of education, and the strategy of the 
higher medical school, that is Medical University.
At the end of the conversation we came to the conclu-

sion that one of the strategy issues is the graduates’ de-
cent position in the labor market. The issue here is not 
only that we are preparing and need to prepare qualifi ed 
professionals, but that they need to fi nd their place in the 
labor market.
It is not only our mission but also our responsibility. 
I would like to speak about the quality which is regarded 

as a key phenomenon and which is connected with many 
factors  and the main factor  to which the quality is con-
nected is the quantity.
The quantitative changes, not dependent of our will, ac-

cording to the dialectical and natural laws bring to   qual-
itative changes and not always the rise in quantity in-
creases the quality. I will show 3 individual  cases for you 
to judge: the number of students, the workload of  the 
staff  and the budget. These three are interrelated; they all 
have their qualitative and quantitative value. The number 
is growing, this year we took 1000 students, the quality, 
I guess not. I don’t want to say anything bad concerning 
the quality of the educational process, it should be inves-
tigated, that is to say if the quality suff ers, it is because of 
the workload of our staff . And the budget has its quan-
titative, then qualitative –as salaries, values. We can’t go 
on reducing the number, it would be the easiest way. And 

here we have the following propositions. There is a very 
important document  which is called European directives 
for higher education and especially for medical education. 
And for the time being we are working on the possibilities 
to implement and to benefi t from that.
As  far as I know the experts paid considerable attention 

to the rejuvenation of science in the University.
Frankly speaking  our specialists did their best to show 

the experts the role of the scientifi c activities as broad as 
possible mentioning that we have post graduates, that our 
lecturers take part  in very  leading conferences. The ex-
perts considered the above mentioned very nice and said 
that it exists, it should exist and and it is directly called 
“science”, meanwhile they raised issues which concerned 
the research activities, especially the lack of the enroll-
ment of the students in the  University research activities 
.We are interested in this issue and especially in targeting 
to create critical thinking in the students. We understood 
what is required from us. If we were going from research 
to science, then now we should be moving from science 
to research. They also advised that science needs to be 
better coordinated. This year our scientifi c system was 
enriched with 9 grant projects which is number 1 result in 
our republic. But we need to create study groups  that will 
research what is necessary for the students to be involved 
and I assure you  that the study group which gathers peo-
ple around one problem, regardless of their profession, 
will give the opportunity to teach by interdisciplinary 
principles.
- What is our attitude towards this issue?
- Western higher education formula is very simple but 

very vivid. They combine education, research and initia-
tive concepts. We also have a large fi eld for initiatives, 
that fi eld is the  postgraduate training. Up to now the res-
olution of the World Health Organization is as follows: 
basic education, postgraduate education and continuous 
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professional improvement and development. Here we 
need a large fi eld of initiatives. There are many master 
programs which are widely used by Universities in dif-
ferent Baltic countries. They have postgraduate masters 
programs in diff erent professions. In our University they 
are represented in chairs, the chairs have their lists  with 
corresponding staff  work lists in regard of clinical resi-
dents),  but there is one drawback that needs to be ad-
dressed: they also work on training doctors which is not 
scheduled. Thus we can’t know how many people will be 
trained  this or that year. Here we must study the market 
of educational services: that what the doctors of this very 
sphere or hospital or region need, what kind of knowledge 
they need. And only based on that we can form upgraded 
masters or ongoing medical education and development 
programs. I must mention that a working group should be 
created which will be coordinated by Yervand Sahakyan 
to realize the hardest task of internalization process. I 
would also like to note that our work is highly praised by 
the foreign experts for which I am very happy and proud.
- Please explain the need and importance to create the 

Union of Young Scientists  contributing to the rejuvena-
tion of the science . We actually have got such a Union: 
Student Scientifi c  Society.
 - Surely the society promotes the rejuvenation of the 

science. It  is very important in  this issue from the point 
of rejuvenation of the science: generation change in the 
scientifi c staff  and the strengthening of scientifi c schools 
right by the method of rejuvenation. It shouldn’t be the 
activity of the senior generation, but also the youth should 
be involved in the scientifi c works. The second is that the 
educational process and research activities should walk 
together, connected. Let’s note the diff erence in the sci-
entifi c and research activities. The scientifi c activity and 
to become a scientist is not the mission of many. Natu-
rally one needs a special calling to be involved in such 
activity. We are talking about fundamental sciences like 
Genetics, Immunology, Biochemistry, Pathological Physi-
ology, Physiology, that is the sciences that have biological 
basis and biosciences. But, on the other hand, there are 
research programs which focus, primarily, on health and 
to some extent on social issues that is the thing which is 
called science of health. It has also a vey well-defi ned so-
cial orientation, and here I want to combine the two most 
important areas and objectives: fi rst, to create research 
thinking among the students and the second, to promote 
healthy way of life among the students and their families. 
That is on one hand, the students becomes involved in the 
research process and on the other hand  he takes part in 
the discussion and implementation of the facts collected 
or the results  gained during the process. The students 
who wish and have the potential should be involved in 
serious scientifi c, research projects.
- In the current workload of the student how can he/

she be involved in the research activities?
- One of our primary issues is the employment level of 

the students and lecturers and we already have sugges-
tion to devote some hours from the curriculum for creat-
ing research thinking.
- You have been elected  as the Rector of YSMU for 2 

times in 3 years. In this short period  you faced numer-
ous issues , situations, changes. Those are the chal-
lenges of transition period, lifelong learning, the pro-
cess of international recognition and other challenges.
- Well, 3 years is not a short period. I always regard the 

functioning of the University  in a diff erent and at the 
same time in a generalized way. Let’s start from the edu-
cational process. The changes in the educational process 
are obvious and very important, as far as we are moving  
to an integrated program, as a result of which we award 
“doctor”, ”stamotologist” qualifi cations by what we not 
only turn to the past but also relate the results of our 
education to the international standards. It is one of the 
requirements for passing the accreditation process and in 
general medical higher education doesn’t accept two-level 
system, which was a good lesson for us, realizing that you 
shouldn’t hurry, when you want to transfer any process. 
It fi rstly concerns the educational process. I am absolute-
ly confi dent that higher medical education in its all phases 
is quite conservative, traditional. There is such a phenom-
enon –neoclassicism. Though this term is used in  art  but 
it can be transferred to our sphere,  as medical science 
is also art. Thus keeping the traditions, about what we 
always talk, respecting our teachers, however, we should 
adapt the learning process to the present requirements. I 
also think that the way passed gave us an advantage: we 
created various ways to test the knowledge of our stu-
dents. Here an important role was given to the test exams 
but now we are passing to multidirectional evaluation  
where we have both test  exams which test memory, and 
oral exams which test the logics and mental fl exibility. 
One of our achievements is also the implementation of in-
novative technologies in the educational process. So what 
is this? A vivid example is our simulation center. Simula-
tion has always been regarded as a negative phenomenon 
in the medical world, when the patient fakes the symp-
toms of the disease. In this case we can see that each term, 
if used with higher technologies can also sound positive. 
Our educational system has always had triangular shape: 
teacher-student-patient. Now we can leave the patients 
to the senior students, when our students will already 
have had certain experience in dealing with patients or 
in evaluating this or that fact or phenomena. Here we 
have another important characteristic feature: the simu-
lation method allows working on errors. When the doctor 
teaches, he analyzes his experience, the works he has per-
formed and I think nobody wants to reveal his mistakes, 
or at least tries to pass by. But here we can set such a plot, 
from the very beginning, where you can make wrong de-
cisions in the clinical sense and then discuss that decision 
trying to understand why the wrong decision was made 
and if there are any such defi ciencies or mistakes in real 
life. Mistake is one of the backgrounds of experience.
-Let’s talk about international relations, the interna-

tionalization, international recognition  of our Univer-
sity . Currently we have many exchange visits.
- The news for us in the international relations is that now 

other countries try to recognize. We are interesting  for 
the higher institutions of those countries. And we need to 
understand what they are interested in specifi cally. First 



of all I think our internationalization should serve for ex-
change programs for our staff  and our students. I do hope 
that the interest in us will also spread in the research fi eld. 
Our scientifi c activities will integrate into the internation-
al science and we will receive profound research results. 
In this respect we have much to do, so I really fi nd the 
upcoming visit of Nobel prize winners in our University 
very important. We will be honored to host these people 
in April. That visit will not only give memorable meetings 
and great pleasure to listen to their lectures but also will 
serve as a base for real, pragmatic cooperation with their 
laboratories, especially that one of them is engaged with 
antibiotics, the other one deals with personalized therapy. 
In this sense, our collaboration is important. I consider it 
very important and I want our audience to be ready to 
listen to the Nobel laureates, so that we are ready to give 
questions and get answers. We had such an experience 
once when Noble Prize winner Aaron Cheikhanover vis-
ited our University and gave an exciting lecture. I think 
this phenomenon which is already turning into tradition 
will become more interesting and practical.
- What is the diff erence between the  new  lifelong 

learning  system and the former one?
- The diff erence includes all that has happened in the 

world in the period when we switched to two-level sys-
tem. I hope that it is that way in the higher medical ed-
ucational sphere. Here the internalization helps us a lot. 
For instance we are talking to the Germans. German 
higher medical education and the collaboration with the 
Germans is traditional. It is classical, traditional medical 
education, on which soviet medical higher education was 
based, which we were applying too.
- What do we need to switch to the former system to 

your mind?
- The tradition exists, there is also adequacy and com-

parability, as far as the programs are the same, but then 
Bologna process came out. And we made a deviation, we 
switched to two-level system, we formed a certain model 
which is nice I think. But the German didn’t accept the 
two-level system and continued their traditional educa-
tion, but on new terms. And now when we study the clas-
sic German schools, we are interested where they have 
come to, what they have done during that period, and we 
are trying to combine it in this integrated program. And 
by combining, we modernize that very program, keeping 
the customs of course. But what is custom? I will show it 
by the example of my profession. For example we have 
therapy phenomenon, we have inner diseases. Here the 
important thing is to have phases, so that we have pre-
vention of inner diseases, that is  preparatory  courses, 
then we have diseases with their classical processes, and 
then starts the phenomenon which is called diff erential 
diagnosis, hospital therapy. That is to say to have diff erent 
processes, types, versions of the diseases . This enriches 
the knowledge.
- Let’s talk about clinics as well.
- We have wonderful clinics: “Heratsi” Clinics, with its 

100-year-old biography, ”Muratsan” with its growing rep-
utation. I would like to focus the attention of our reader 
on “Muratsan” University Complex which is living a new 

life and has become a serious and credible hospital in the 
recent years. Here we deal with child care. We are very 
happy that our fi rst clinic is hundred years old, as it is a 
history. But of course we have some issues: the building 
is 100 years old so it needs serious repairing. The new 
buildings surrounding it inspire us and I assure that soon 
we will renovate it. And it was a very important step that 
the Simulation Center was set in that hospital. Now we 
intend to develop simulative dentistry. The World Bank 
has already granted us a loan to do that.
- Affi  liated school is a new concept in the educational 

system of YSMU. I mean “Heratsi” high school.
- The idea of granting us a school  by the Ministry of 

Education and Science is a very important decision.  Re-
cently I have watched a programme devoted to the acad-
emy of Nobel prize winner in Physics Jores Alfyorov. 
He was talking about the academy where he personal-
ly welcomes students  in his high school based on their 
learning results. That is there exists this kind of institu-
tion- academy or university, and a high school. And it 
should be considered as a basis for training and educating 
high-achiever students for us. And what do we mean by 
saying high-achiever students? It is a person who is inter-
ested in education. And the earlier that very interest is 
introduced to the person, the more interesting his life will 
be, the easier and pleasurable it will be to work with him.
- So does that pleasure cover the expenses our Univer-

sity does for the school?
- I think, yes. Recently we have signed a contract at our 

“Heratsi” high school with RA National Academy of Sci-
ences, Language Institute. This a very serious step as we 
are moving to create a system of medical Armenian ter-
minology .
- Let’s also talk about transferring the educational 

sector of the National Health Institute into our Univer-
sity. Represent please that phenomenon and what has 
been the benefi t of it?
- Aª er that process I came to the belief that there are 

two types of lecturers in the higher medical education. 
And to combine both types in one person is not easy for 
everyone. One teaches on undergraduate basis, the other 
one on postgraduate. There are people who are able to 
combine both levels, the indicator of which is that the 
student chooses that very chair. Maybe we have another 
problem here which I am studying now, maybe the other 
chairs don’t  know the students properly. This problem 
exists but the biggest problem is that professor should be 
able to teach, to work both with students, clinical resi-
dents and with growing physician.
- What would you say about the improvement of the 

management system?
- There is a very important specialist in foreign countries, 

who is called a manager and he focuses on management 
issues. And in leading Universities abroad there is a very 
interesting Master program called “Business and Admin-
istration”. For 3 years they study by “Master in Business 
and Administration” program and are involved in man-
agement. There is also  another phenomenon-“Hospital 
manager” and  in this respect the chairs that teach Health 
Management play very important role to us. These should 



inspire us more and people will choose that streaming. 
They don’t initially choose that very clinical streaming 
but they want to become effi  cient managers. We should 
take the programs, study them and implement them in 
the medical, health sense. The time has come for it and 
it will be a very attracting and eff ective process. The fact 
that the university prepares that very specialist requires 
serious interest in that program. In this regard I am very 
excited about our alliance with American University of 
Armenia. Each improvement depends on the profession-
alism of people who work in the fi eld both education-
al, medical, international and in management system as 
well. And what does business mean? It is when a certain 
kind of activity brings to fi nancial effi  ciency.
- Let’s  also talk about our sponsors.
- I respect and love the sponsors. One of them Is Levon 

Ghazaryan who has done something what is really awe-
some. I am very grateful to everyone and I have a lot of 
expectations from them and the fact of our University 
being a foundation will benefi t for our collaboration.
- As  a founder of family doctor phenomenon in our 

Republic, what can you say about this?
- I have founded the Chair of Familiy Doctors at YSMU. 

When I contacted with ambulatory doctors especially in 
distant  areas, regions I became kind of respectful to-
wards them. I implemented a training course which is 
called pulmonology  for family doctors. It was invention 
for me in the sense that a narrowly focused specialist 
must be able to form such a program which will be fo-
cused on the person who needs it. Each specialist who 
is in the process of acquiring and implementing a new 
specialization gets a serious challenge as a specialist. That 
period was extremely interesting for me and I wish it was 
recovered.
- As an administrator how would you describe the 

specialty of “Family doctor”? Who is the family doc-
tor what is his main function. It is an innovation for 
us but it is well spread all over the world and every-
body knows who is his family doctor and they know he 
should direct them to what specifi c doctor they should 
visit. And when will the time come when all of us will 
trust our family doctors and the family doctor himself 
will decide where to guide us?
- I will start from the description. The family doctor 

ought to realize qualifi ed healthcare not depending on 
the patients’ sex, age and problems he has got. Family 
doctor is a specialization that realizes preventive medical 
healthcare. As far as the doctor prevents the disease, he 
deals with creating healthy lifestyle in the family he must 
be very well aware of  health as a phenomenon, he must 
be able to diagnose and measure the reserve potential of 
the organism and to keep it. All these are not done by 
the narrowly focused specialist. It is a more interesting 
job for the person who fi nds him a representative of pre-
ventive healthcare. It is also very important that family 
doctor has a key role in health insurance. He should have 
economic and corporate knowledge as far as he deals with 
healthcare. There is medical insurance  when we cure the 
disease and  there is also health insurance. 
Each profession that is founded has got a qualifi cation 

description in it, that is what a doctor should know or 
what skills he should have. It is rather diffi  cult to ori-
entate from the very beginning how that doctor should 
be trained  or retrained. Chairs were founded both in 
the University and in the National Health Institute and 
the process started. It was rather challenging in the fi rst 
years as it is rather challenging now to understand what 
is the concept  known as “General practice” all over the 
world and how it is going to be implemented in Armenia  
where the primary healthcare base is represented by dis-
trict therapists, pediatricians and women’s consultations. 
It was a very diffi  cult task which was transferring to the 
academic fi eld –educational, scientifi c and research. For 
solving these issues “Armenian Healthcare Academic 
Union” was created. And  why academic? Because the 
question was to create a new academic discipline “Fam-
ily Healthcare”. This was the issue that was accepted by 
the Union and I would say that the process was quite 
successful in regions. We gave the regional doctors  corre-
sponding education and what is very important the right 
to realize primary qualifi ed healthcare not depending on 
the patient’s sex, age and existing problems. In big cities 
there exist problems from the point of realizing and de-
veloping family healthcare, as far as we have polyclinics 
here that have narrowly focused specialist. The problem 
has also got educational solution. We have to create a pro-
fessional fi eld for the functioning of family doctors and 
we should realize corresponding educational programs.
In the face of family doctors each person should have 

personal doctors. And what is the personal doctor based 
on? On the knowledge, and also on the information of 
the origin, background, life and lifestyle of that person.
What concerns the future, it refers to the situation you 

mentioned above but  I have to say that for realizing 
that, the  family doctor needs to  be well educated, very 
well-informed about the requirments of health services, 
and diagnostic market  and he he/she must have strong 
connections with narrowly focused specialists.
-Thanks for a very extensive, analytical talk. I am 

absolutely confi dent that most of our readers will have 
the answers they are interested in.

Interviewed by
SEDA TOROSYAN
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The Armenian Apostolic Church cel-
ebrates  the holiday of St. Sargis, the 
patron of the young and those in love. 
Being initiated by Catholicos of All Ar-
menians Garegin II, St. Sargis Day has 
been marked as a youth holiday for al-
ready several years. Historically St. Sar-
gis was a Christian commander in the 
4-th century, who was killed along with 
his son Martiros by a Persian king for 
refusal to change his faith.
St. Sargis Day is celebrated 63 days 
before Easter, on a Saturday falling 
sometime between Jan. 18 and Feb. 
23. Marking the feast day of St. Sargis, 
unmarried Armenian women eat a piece 
of salty bread, ideally after fasting all 
day, in the hope of dreaming about their 
future husband. Tradition says the man 
who brings them water in the dream will 
be the man they marry.
These types of marriage traditions are 
prevalent in other cultures in different 
forms. Assyrians, for example, celebrate 
a variation of St. Sargis, where the 
dreams of unmarried women are be-
lieved to be prophetic.
Popular and widely anticipated in Arme-
nia and Middle Eastern countries, where 
life was austere and people looked for 
reasons to celebrate, the tradition is be-
ing kept alive in communities through-
out Southern California and the United 
States.
“It’s a celebration of the continuity of 
Armenian life and Armenian traditions,” 
said Richard Hovannisian, chairman of 
Armenian history at the University of 
California, Los Angeles.
“They were maintained pretty strong-
ly down through the centuries, even 
though now they wane in the secular so-
ciety and in the rapid pace of life here.”
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Although St. Sargis is said to visit the 
dreams of both sexes, the tradition is 
more popular among girls and women. 
And most Armenian women either have 
a story to tell about their own St. Sargis 
dream or know someone with a story.
on January  26 this year, we celebrate 
the day of Saint Sargis, the Patron of all 
lovers. In the holiday calendar of the Ar-
menian Apostolic Church the Feast of St. 
Sargis is classifi ed as a movable feast – 
it has a moving range of 35 days.  St. 
Sargis is one of the most beloved saints 
among the Armenian nation.
As said above one of the most unique 
elements of this celebration is the spe-
cially-prepared salty cookie.  The night 
before St. Sargis day young people go to 
bed after eating the cookie (they have no 
right to drink water afterwards) in order 
to see their future spouse in the dream. 
By the way, most of young people  who 
follow this tradition are girls, who expect  
“a prince riding  the white horse ” to give 
them water in their dream.
In some regions of Armenia the salty 
cookies are made by widows, but in the 
capital young people mostly buy them at 
church yards.
If Armenian girls want to know wheth-
er they will get married during the year, 
they put a plate of fl our near the window. 
If in the morning they see the sign of the 
horseshoe in the plate, this means they 
will be lucky during the year and will fi nd 
their true love!
The closest equivalent by secular stan-
dards to St. Sargis day  is Valentine’s 
Day – a western tradition that has lately 
become popular among Armenian youth. 
Celebrations are held in churchyards 
across Armenia and include national 
games and the participation of choirs, 
dance ensembles, and horsemen sym-
bolizing St. Sargis.  A range of  festive 
events take place at Lovers’ Park in Ye-
revan.
So, if you get interested with this tradition 
of Armenians and also got appealed by 
seeing your future spouse in your dream, 
then try out  the salty cookie next year 
or just visit Armenia and become  part of 
lover’s joy on St Sargis day.

ST. SARGIS DAYST. SARGIS DAY



Traditionally, Armenians make a bonfi re, go round it and jump over the fi re on the evening of February 13 or early 
on February 14 when the Armenian Church celebrates the Candlemas Day, or Diarnt’arach (Trndez), which is one of 
the most beloved holidays among newly-weds. “Tearnendarach means “come before God.” People call it also “Terndez, 
Trndez, Trntes,” which are diff erent variants of “God be with you.”
The celebration of the Trndez is pagan in origin and is connected with sun/fi re worship in ancient pre-Christian Arme-

nia, symbolizing the coming of spring and fertility. The holiday meant to strengthen the heat of the sun, infl uencing cold 
with the help of fi re. Originally, the fi re symbolized the birth of Vahagn and the young women jumping over it were said 
to have done so in order to bear strong and intelligent male children. It was a holiday dedicated to Mihr and/or Tyr, the 
gods of fi re and knowledge, respectively. Mihr was also the god best known for his loving and compassionate nature, 
comparing to the modern view of Jesus Christ. The Church adopted this holiday as one of its own for possibly this very 
reason.
This is a joyful holiday in all provinces and villages of Armenia, as well as in capital Yerevan, celebrated by young adults, 

newly-weds and all families in general. People make bonfi res in their yards, make circles and go round the bonfi re, and 
in the end they jump over the fl ame. Newly-weds jump over the fi re in couples, and on this day recently married women 
usually receive giª s from their mothers-in-law.  
According to a church ritual, the faithful go to churches and take the lit candles home to their families. This is consid-

ered to be a Christian feast for newly-weds and families. “The tradition of making a bonfi re resembles the Lord’s light 
and warmth, and it must not be confused with pagan rituals, when fi re was idolized and worshipped. According to Grigor 
Tatevatsi’s interpretation, jumping over the fi re we show its being ignoble and low,” says priest Ter Adam Makaryan. 

The faithful take a lit branch from or light their candles by the blessed bonfi re lit in the churchyard, with the idea that 
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it will illuminate their year until the next Diarnt’arach. In the olden traditions, the bonfi re would be lit at the center 
of the village, created with the collected wood by the villagers, ones that they would later take to light their own bonfi res 
on their own lands. As such, on this night, villages would be ablaze with joyfully tended infernos.
As a rule, the fi re was built in the yards of engaged girls with the mothers and fathers-in-law visiting their future bride 

and bringing roasted grains of wheat, porridge made from fl our, sweets, scarves and ornaments. It was considered to be a 
celebration specifi cally for the future brides. According to the ancient Armenian traditions, the engaged man had no right 
to see his future wife during the period where they were not yet married, but on this day he would be allowed to enjoy 
her company and more oª en than not, see her for the fi rst time. The fi re would be leª  to burn until there was nothing 
leª  bat charred branches and ashes which were taken home by the family members in order to protect the household 
and bring in good luck.
Priest Ter Markos Mangasaryan explains that jumping over the fi re symbolizes joy and happiness for newly-wed youths 

and families, and it has nothing in common with people’s superstition of getting rid of threats and misfortunes and mak-
ing wishes, because the true religious belief contradicts the superstitions.However, in the traditional aspects of this part 
of the ceremony, the young couples would circle round the fi re in an attempt to rid their marriage of evil’s grasp, dance 
and sing, while enjoying fresh jams, porridge, roasted grains, etc.
The word ‘Diarnt’arach’ symbolizes the presentation of the 40 day-old Christ Child to the Temple in Jerusalem and 

glorifi es Simeon’s articulation of “a Light to lighten the Gentiles”. This is an appeal to all faithful people to implement the 
will of God. On the morning of the Feast Day (February 14), divine liturgies are off ered at Armenian churches around the 
world, followed by the blessing of newly-weds.

ԱԱԱԱԱԱԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱԱ ԱԳԱԳԱԱԳԱԱԱԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԱԳԳԳԱԱԳԱԳԱԳԳԳԱԱԱԱԱԱԱԱ Ա ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱ Ա ԲԲԲԲԲԺԲԺԲԺԲԺԺԺԺԺԺԺԺԲԺԺԺԲԲԺԺԲԺԲ ԻՇԻՇԻՇԻՇԻՇՇՇՇՇՇՇԻՇՇՇԻՇԻՇԻՇՇԿ Կ Կ Կ Կ Կ Կ ԿԿԿԿԿԿԿ ՀոՀՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀՀոՀոՀՀոՀոՀունւնւնւնւնւնւնւնւննւնւնւնւննւնննննննւնւննննւննւնվվվվվավավավավավավաավվաավաաավվավվավաավվվաավավվվաաավավվվվվվվվվվ րրրրր-ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր----րր-ր-ր---րրրրրրրրրրրր փեփեփեփեփեփեփեփեփեփեփեփեփեփփեփեփեփեփեփեփեփեփեփեփփփ տրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտտտտրտտրտրրրվվվվվվավավավավավավավավաավավվվվավվվվավավաավավավվվվավավվվվվվվվվվվվվվվ րրրրր րրրրր ր րրրրրրրրրրր 2020202020220202020000020220000200000000000000151111151515151115115151515515555 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 1111119-99-99-9-99999-9-99-9-9---9-9 202022020222020202000020020202020020220202222 ((((((((((((((((((((((13131313133333313131331313131333131131311133330303030303030303030303030303030303030030-1-11111-1-1-1-1-1-1-1-1- 33333333333333333333333333333333333 1)111111)1)1)1)1)1)1)1)11)1)))1))) 33939393939999993999999393



WELCOME TO WINTER ARMENIAWELCOME TO WINTER ARMENIA

The "jingle-bells” season with the associated festive buzz 
yet not-easily-endured frosts is not faraway, and a whole lot 
of fans of “cocktail-on-the-beach weather” crave for sleeping 
away the winter till very March. However, there is a single 
life-tested way how to survive and even thrive in the winter 
chill. Travel!
But don’t hurry up to book tickets to top-rated winter-es-

capes Florida or Hawaii, the monopolies of year-round 
warmth: coming back home and longing for sunny days, 
you’ll feel even more depressed.
A solution? Just change your winter scenery and travel to 

Armenia. Why? You can fi nd a whole lot of winter fun in this 
ancient country. With above 300 sunny days throughout the 
year and famous local hospitality, Armenia will welcome you 
in its warm embrace and lead you to unforgettable winter 
adventures.
Ready? Let’s fi nd out together what you particularly can en-

joy in Armenia this (and every) winter.

WINTER SPORTS IN 
TSAKHKADZOR

 With mostly continental climate, Armenia has 
markedly hot dry summers and chilly and snowy 
winters which is yet another reason why Arme-
nia is tourist-friendly in this season, too.  Tsagh-
kadzor winter resort, located 60km away from the 
Armenian capital Yerevan, has a lot to offer to ac-
tive vacation fans. With vibrant atmosphere and 
small network of slopes, it’s especially well-suited 
for families and beginners. Feel like a bird’s-eye 
view of the winter fairy-tale? Then take a 2-way 
Tsakhkadzor cableway ticket, sit back and savor 
the snow-capped mountains from above! Afford-
able prices, developed hotel infrastructure and 
hospitality- what more is needed for an uninter-
rupted fun?



Relishing Armenian cuisine 
on New Year’s eve

 New Year is mostly ”a gastronomic” holiday in Ar-
menia, and its celebration is part of national customs 
and traditions, indeed. Traditionally, people start get-
ting ready for this holiday months earlier and then 
begin a unique ”competition” with each other. Whose 
festive table is more abundant and beautifully dec-
orated? You’ll have the chance to taste and fi gure 
out. Every local strives for this special ”acknowledge-
ment”, especially from tourists. Immerse into this 
fascinating national festivity and pamper your taste 
with most delicious Armenian dishes.

MOUNTAIN CLIMBING

 In Armenia, you can enjoy almost year-round 
hiking and mountain climbing season. So, if you 
entertain the idea of challenging yourself on a 
summit of a mountain, consider lower peaks (up 
to 3000meters high) of Armenian mountains, for 
instance, Mount Ara and Mount Hatis.

WINTER IN ARMENIA: 
ZIP-LINING

 
Keen on more adrenaline rush? 
Soar high above the ground admir-
ing majestic Armenian mountains. 
As we’ve already written in one of 
our recent posts, zip-lining in Ar-
menia is the fi rst in the region! And 
it’s open in winter months as well.

EXPLORING CULTURAL/
HISTORICAL GEMS

 
Tatev, Noravank, Haghpat, Geghard– 
all the gems of the Armenian archi-
tecture are open to tourists in winter 
months, too. Why go there in winter? 
It’s low season meaning cheaper rates 
for accommodation and more solitude 
(a great option especially if you’re plan-
ning an unforgettable honeymoon in 
Armenia with your signifi cant other).
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SUMGAYIT GENOCIDE Sumgait Genocide: genocide and the mass 
deportation of the Armenian population of 
Sumgait was carried out by the Azerbaijani 
ruling circles on February 27  29, 1988. The 
main purpose of this crime was to prevent 
the possible solution of Nagorno Kharabakh 
confl ict, to frighten Armenians with further 
bloody actions and to force them to abandon 
Artsakh national liberation struggle. Just be-
fore the massacres party member of Azerbaijan 
SSR E. Asadov threatened to organize a cam-
paign of thousands of Azerbaijanis to Khara-
bakh against the Armenians. On February 26, 
the day before the events, M. Gorbachev, at 
the meeting with the Armenian intellectuals, 
expressed concern about the security of 200 
thousand Armenians living in Baku directly 
linking it to demands of Artsakh Armenians 
to reunite Nagorno Karabakh Autonomous 
Region with the Armenian Soviet Socialist 
Republic. False information was spread for 
making the situation in Sumgait worse, such 
as: Azerbaijanis are killed, their property is 
plundered in Armenia, etc. Particularly the 
speech of the chief prosecutor of USSR Ka-
tusiev on TV about the killing of two Azerbai-
janis in Askeran made an inciting eff ect. The 
crime was planned in advance. The proof of 
it was the list of home addresses belonging to 
Armenians, preplanned scenario and the divi-
sion of roles (murderers and pogrom makers, 
property plunderers) preparation of iron bars 
obtained from metal factories and other tools 
for carrying out the massacres, distribution of 
drugs and alcohol. In addition, the phone lines 
were cut off , police and emergency services 
stopped working on purpose and convention-
al and alarm system was used to identify the 
place of the Armenians, etc. Azerbaijanis atti-
tude towards Armenians during these crimes 
was diff erent: some provided their Armenian 
neigbours with shelter and hid them, thus sav-
ing their lives, while others, on the contrary, 
in many cases incited the crowd or betrayed 
the location of the Armenians. The results of 
3 days slaughter were horrifi c and the actions 
of murderers were more than severe: several 
dozens killed, most of them burnt alive a� er 
tortures, hundreds injured, many raped (main-
ly the under age), 18 thousand refugees, more 
than 200 destroyed and plundered houses of 
Armenians, robbed stalls, shops, workshops 
and public facilities, dozens burnt and bro-
ken cars, etc. On February 29, Soviet troops 
were introduced in Sumgait but the violence 



and murders continued throughout that day too. 
Army didn't receive an order to use weapons and 
help the Armenians. Only in the evening they act-
ed decisively and prevented further massacres. 
94 pogrom makers were persecuted and only one 
of them was sentenced to death. The others were 
charged for murders, rapes, massacres, etc, be-
sides, in all cases, without exception, crime was 
defi ned as 'hooliganism'. Instead of including all 
crimes into one common case Soviet authorities 
deliberately divided them into several parts and 
the trials were held in the courts of diff erent 
Soviet cities. There were many cases of viola-
tions of rights of victims and court proceedings 
during the trials. A� er the collapse of the Soviet 
Union criminal cases were stopped and most of 
the criminals were released. The crime wasn't 
condemned offi  cially and condolences to the rel-
atives of the victims were not expressed. Lack of 
political assessment led to mass riots 19.01.2016 
Sumgait genocide 
 Staff  of municipal and law enforcement authori-
ties remained unpunished. The exact number of 
victims of Sumgait genocide is not determined. 
Based on the data provided by Azerbaijani Prose-
cutor’s offi  ce USSR Prosecutor’s offi  ce stated that 
27 Armenian civilians were killed in Sumgait: 
Arakelyan Artash, Arushanyan Razmela, Arush-
anyan Vladimir, Avagyan Lola, Avagyan Yuri, 
Avanesyan Albert, Avanesyan Valeri, Aramyan 
Artur, Aramyan Armo, Babayan Arshak, Babayan 
Elena, Grigoryan Emma, Danielyan Nikolay, Dan-
ielyan Seda, Tovmasyan Rafi k, Hambardzumyan 
Misha, Ghambaryan Alexander, Martirosov 
gari, Melkumyan Eduard, Melkumyan Igor, Mel-
kumyan Irina, Melkumyan Rayisa, melkumyan 
Soghomon, Melkumyan Piruza, Movsesova Hers-
ilya, Sargsyan Shahen, Trdatov Gabriel. There 
are, however, serious reasons to doubt the reli-
ability of offi  cial data on the number of victims 
of Sumgait genocide. According to witnesses the 
number of unidentifi ed victims in city morgues 
were more than 70. The head of the Council of 
Ministers of USSR N. Rizhkov also expressed 
doubts about the offi  cial number of victims. Some 
of the victims were buried in Baku, there were 
also cases when the causes of death of victims 
were falsifi ed. Sumgait Armenians who sur-
vived settled in RA and other countries of CIS. 
Though crime of Sumgait hasn't been recognized 
as genocide by the international community yet, 
it was condemned by the European Parliament 
(resolution of 1988), the U.S. Senate (1989) and 
the Parliament of Argentina. On March 8, 1988 
a monument dedicated to the victims of Sumgait 
genocide was built in 19.01.2016.

FEBRUARY 27-29 1988




